
) أ  (  
 

  إندونيسيا مجهورية

  الدينية الشؤون وزارة

  مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

  العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية
  

  القراءة مهارة لترقية املعجم باستخدام املفردات تزويد

  )ماالنج اإلسالمية املتوسطة الثانية هاشم واحد مدرسة يف جترييب حبث(
  العربية اللغة تعليم يف املاجستري درجة لنيل تكميلي حبث

  

  

  

  :إعداد             
  الفكر صاىف:   الطالب

  ٠٩٧٢٠٠٤٩:   التسجيل رقم

  :إشراف                    
  ، املاجستريكاملال يعل حممد. د. أ:  ١ املشرف
  ، املاجستريإبراهيم سعدحممد . د:  ٢ املشرف

  

  

  

  

  :اجلامعي العام

  م٢٠١١

     هـ١٤٣٢



) ب  (  
 

 استهالل

 
  

 ����א
�א��	��א�����

 ≅ è% uρ Éb> §‘ ’ÎΤ ÷Š Î— $ Vϑù= Ïã  

  )١١٤:  طه(

 
 
  

   

  

  

  

  

 
  



) ج  (  
 

  هداءإ

  
إىل الذي علمين أنّ اجلد   .حب العلم والتعلّم والدأب عليهما إىل الذي غرس يفَّ - ١

 .والعمل خري سبيل للوصول إىل اد وأنار قليب بشعاع  األمل

  )غفر اهللا ذنوبه الكرمي أيبأيبإىل إىل ((

وأن احلياة بال علم القيمة   .علمتين أن العلم خري زاد يف الدنيا واآلخرةالىت إىل  - ٢
وأن احلياة حـب  . وبالسعي الدؤوب لتحقيقها ،وأن قيمة احلياة بأهدافها ،هلا

  .إكبار أمام عظمتها وعظمة أمثاهلاأقف وقفة إجالل و  .وعمل وعطاء

  ))الشريفةالشريفة  أميأمي  إىلإىل((

جعلوا رسالتهم بعـث اإلنسـان   إىل الذين   .النور ومنارات اهلدايةإىل مشاعل  - ٣
  .الذين أنفقوا حيام من أجل أمتهم ورسالتهم العظيمةو .اجلديد سلمامل

  ))الكرامالكرام  إىل املعلمنيإىل املعلمني((

. يف رعاية ابنيت وساعدتين على بناء أسرة طيبة وسعيدة اين حبهإىل اليت قد أعطت - ٤
  .يف نيل كل آمايل تينودفع. ت يف كل حاالتوصرب

  ))ةة احملبوب احملبوبيتيتزوجزوجإىل إىل ((

من حيب نشر رآية دين اإلسالم باجتهاد واخالص يف مدرسة واحد هاشم إىل  - ٥
مام هذه الدراسات ـشجعين يف اتكل من  و، الثانية املتوسطة اإلسالمية ماالنج

  .كان قليال تعلمت منه ولووكل من العليا 

    ))املتوسطة اإلسالمية ماالنجاملتوسطة اإلسالمية ماالنج  مدرسي وطلبة مدرسة واحد هاشم الثانيةمدرسي وطلبة مدرسة واحد هاشم الثانيةإىل إىل ((
  
  

  )لوجهه خالصا العمل هذا جيعل أن تعاىل اهللا أسألو( 
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 شكر و تقدير

  
 فتنبت األرض ة؛رممط بأمره الرياح جتري وحناًنا رمحة الكون مأل الذي هللا احلمد

اهللا  وعني وخنبو مأوانا، األرحام فكانت منيت نطفة من خلقناو ا،نوأغصا راًأشجا
 إن له، شريك ال وحده اهللا إال اله ال أن وأشهد ترعانا، مواأل يسعى واألب تكلؤنا

 أجنانا الكفر وهدة من ورسوله، عبده داحممنّ أ وأشهد أحيانا، شاء وإن شاء أماتنا
  : وبعد

  :إىل والتقدير الشكر خبالص أتقدم أن يسعدين بدء ذي بادئو

جامعة موالنا مالك إبراهيم  مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير  - ١
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

جامعة الدراسات العليا  كلية عميد، املاجستري مهيمنيمساحة األستاذ الدكتور  - ٢
  .موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج

 كليةتعليم اللغة العربية  قسم، رئيس املاجستري شهداء صاحل نورمساحة الدكتور  - ٣
  .جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنجالدراسات العليا 

 األسـتاذ  أستاذي اجلليـل املشرف األول  وقد كان الفضل يف إجناز هذا البحث - ٤
 ،ين بعظيم توجيهاتهوأمد ،علي أشرف يالذ املاجستري كاملالحممد على الدكتور 

فلـه مـين الشـكر     ،وتقصي احلقائق العلمية ،كما عزز يف نفسي روح املثابرة
  .والتقدير

 ،املاجستري سعد إبراهيمحممد  الدكتور هذا البحث علىالثاين   املشرف مساحة - ٥
 البحث منه تعلمت والذي السديدة، وتشجيعه ومالحظاته باهتمامه أحاطين الذي

 من حبثي مسار توجيه يف األكرب الفضلله  وكان مهاراته، يديه على اكتسبتو
 من للباحثني سندا وجيعله يف عمره ميد أن تعاىل اهللا فأسأل احلداثة، إىل التقليدية

  .الوطن هذا أبناء
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تعلـيم   قسمذ املعلمني يف يبكل الشكر والتقدير إىل األسات  الباحث توجهي كما - ٦
إبـراهيم  اإلسـالمية   جامعة موالنا مالـك  الدراسات العليا  كليةاللغة العربية 

موه مـن  فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قـد .  احلكومية ماالنج
  . وجزاهم اهللا عىن خري اجلزاء .العلوم واملعارف والتشجيع

عبد اجلميل رئيس مدرسة واحد هاشم الثانية  كما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل - ٧
كما يطيب يل أن أتوجه بكل احلب والشكر لزمالئي  املتوسطة اإلسالمية ماالنج

 .األعزاء يف مدرسة واحد هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية ماالنج
إال أن أشكر كل من أسهم أو قدم جهداً يف سبيل إخراج هـذا   احثالب واليسع - ٨

  .البحث
  

  التوفيق واهللا ويل
  

  م  ٢٠١١يوين  ٦ماالنج، 
  الباحث 

  
  

  صايف الفكر
٠٩٧٢٠٠٤٩  
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  تقرير املشرفني 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف   
  . اله وصحبه أمجعني ىاألنبياء واملرسلني وعل

  : بعد االطالع على البحث العلمي الذي حضره الطالب  
  صايف الفكر:   اعداد الطالب
                                           ٠٩٧٢٠٠٤٩ :  رقم التسجيل

  مهارة القراءةاملفردات باستخدام املعجم لترقية  تزويد:   موضوع البحث
 اإلسالمية املتوسطة الثانية هاشم واحد مدرسة يف جترييب حبث(    

 )ماالنج

  .ناقشةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس امل
  املشرف األول

  

 ، املاجستريكاملالحممد على . د. أ

  املشرف الثاين
  

 ، املاجستريحممد سعد إبراهيم. د

  ديعتم
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  

 
  ، املاجستريشهداء صاحل نور. د

١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١  
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  إندونيسيا مجهورية

  الدينية الشؤون وزارة

  مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

  العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية
  

  االعتماد من طرف جلنة املناقشة
   :البحث  عنوان

  مهارة القراءةاملفردات باستخدام املعجم لترقية  تزويد

 )ماالنج اإلسالمية املتوسطة الثانية هاشم واحد مدرسة يف جترييب حبث(

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية
  

  ٠٩٧٢٠٠٤٩:  تسجيلال رقم      صايف الفكر:  الطالب إعداد
  

قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل 
  .  م ٢٠١١ يليو ٤اإلثنني، درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

ن جلنة املناقشة من السادات األساتذةوتتكو:  
  ...................: التوقيع  ومناقشا رئيسا  آدم فيصل حممود. د .١

  ................... :التوقيع  مناقشا  مشهوديب اجمحممد . د .٢

  ......: .............التوقيع  ١ شرفام  علي الكامل حممد. د. أ .٣

  ..............: .....التوقيع  ٢ مشرفا     حممد سعد إبراهيم. د .٤
  دعتمي
  الدراسات العليا،عميد كلية 

  
  مهيمني. د. أ

  ١٩٥٧١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف 
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بإقرار الطال  
  

  : أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت
  صايف الفكر:   االسم الكامل
  ٠٩٧٢٠٠٤٩:   رقم التسجيل

  مهارة القراءةاملفردات باستخدام املعجم لترقية  تزويد:       العنوان

 )ماالنج اإلسالمية املتوسطة الثانية هاشم واحد مدرسة يف جترييب حبث(  

  
ا لتوفري شرط  أقرلنيل درجة املاجستري يف تعليم بأن هذه الرسالة اليت حضر

جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية الدراسات العليا  كلية اللغة العربية
  : عنوانحتت ماالنج 

  مهارة القراءةاملفردات باستخدام املعجم لترقية  تزويد

 )ماالنج اإلسالمية املتوسطة الثانية هاشم واحد مدرسة يف جترييب حبث(

  
وإذا . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخـر 

ادعى أحد استقباال أنها من تأليفه وتبين أنها فعال ليست من حبثي فأنا أحتمة  ل املسؤولي
جامعـة  الدراسات العليا  كليةة على املشرف أو على على ذلك، ولن تكون املسؤولي

  . موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج
  . حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلكهذا، و

  م ٢٠١١ يوين ٦ ماالنج،
  توقيع صاحب اإلقرار 

  

 صايف الفكر

٠٩٧٢٠٠٤٩  
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  البحث مستخلص

حبث (تزويد املفردات باستخدام املعجم لترقية مهارة القراءة . مـ٢٠١١، صايف الفكر
. )ماالنج اإلسالمية املتوسطة واحد هاشم الثانيةمدرسة  يف رييبجت

: املشرف الثاين. ، املاجستريكاملال حممد علي. د. أ: املشرف األول
 .، املاجستريسعد إبراهيمحممد . د

   املعجم، مهارة القراءة، املفردات، تزويد :شاريةالكلمات اإل
 واحد هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية ماالنجوجه تعليم اللغة العربية يف مدرسة 

إحدى عناصر هي املفردات العربية اليت وا على على املشكلة بأن التالميذ مل يسيطر
ترمجة النصوص ب ةناحية التعليمالذه املشكلة من هلواألسباب  .تعلم اللغة األجنبية

قدرة الطلبة على قراءة  تسوى كان املدروسة لعدم املعجم املساعد لدى الطلبة
ة النفسية بأن ناحيالإىل  انالسبب نهذا أثرفي. احلروف اهلجائية ناقصا أي غري جيد

 وهذه يؤثر على. عندما يشرح املدرس الدرس و امللل مأبالسيشعرون التالميذ 
على املشكلة السابقة و  ناءب .و قليلة ةمنحفظ املفردات العربيةيف و ذخريم سيطرم 

من  املعجم املساعدباستخدام  تزويد املفردات، فالتعلم من خالل املقدارات املوجودة
    .حتلّل تلك املشكلةوسائل إحدى 
إىل التعرف على فعالية تزويد املفردات باستخدام املعجم هذا البحث  يهدفو

. مدرسة واحد هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية ماالنجلترقية مهارة القراءة لدى طلبة 
، وجبانب )املقروءوفهم  ،فهم املفرداتقراءة النص، و(فهم املعلومات التفصيلية ا همهوأ

بناء على هذا اهلدف، يرجي أن  .لدى املدرس) املعجم(وتأليف الوسيلة التعليمية 
  . عليم اللغة العربيةيكون هذا التطبيق املقترح منوذجا ميكن استخدامه يف ت

من نوع البحث التجرييب يف اموعتني باملدخل الكمي هذا البحث هو ومنهج 
تأليف املعجم و خطة تصميم ) ١: (هي البحث وخطوات يف هذا . والكيفي
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: ومن األدوات جلمع البيانات . التقومي) ٤(املالحظة، ) ٣(التطبيق، ) ٢(التدريس، 
  ).القبلي والبعدي(االختبار ) ٣(االستبانة، ) ٢(، )املقابلة(املالحظة ) ١(

مبدرسة واحد ) السابع(وأما جمتمع البحث فيتكون من الطلبة يف الفصل األول 
والعينة من هذا البحث هي . طالبا ٨٠هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية ماالنج وهو 

=  ٨٠من % ٥٠م وعددهم ٢٠١١-٢٠١٠الطلبة يف الفصل األول العام الدراسي 
  .طالبا ٤٠

من اختبار البيان اإلحصائي للنتائج احملصولة من االختبارين القبلي نتائج البحث و
و دب  ٢،٧٦= احلساب ) T-Test(نتيجة االختبار التائي والبعدي يف مهارة القراءة ف

)db = (اجلدول ، وقيمة ت ٣٨)على مستوى الداللة) ٢،٦٩ :p � ٠،٠٥ � 
وهذا  .٢،٦٩أكرب من  ٢،٧٥= احلساب) T-Test(ونتيجة االختبار التائي  .٢،٦٩

تزويد  يدل على وجود فروق داللة إحصائية يف مهارة القراءة لدى الطلبة بعد
املفردات باستخدام املعجم لترقية مهارة القراءة فعال، واستخدام املعجم املساعد من 

واحد هاشم الثانية املتوسطة  للفصل السابع مبدرسة" Insan Cendekia"كتاب 
اإلسالمية أحسن من استخدام املعجم اليومي للفصل السابع ملدرسة سبيل اهللا املتوسطة 

مثن املعجم ) ٢(سهل محل املعجم إىل إي مكان، ) ١: (ألسباب منها  اإلسالمية
املفردات على حسب ) ٤(ترتيب املفردات على الترتيب اهلجائى، ) ٣(رخيص، 

يف املعجم ) ٦(درس الفصل السابع، املفردات مناسبة ل) ٥( الكتاب، املوضوعات يف
) ٩(يف املعجم قوائد حنوية، ) ٨(يف املعجم كلمات متضادة، ) ٧(كلمات مترادفات، 

  .يف املعجم أمثل مجلة قصرية أو ترمجة
اعتمادا على نتائج هذا البحث العلمي فينبغي للباحثني الالحقني أن يطوروا هذه 

وكذلك ميكن املقارنة بني . يف نفس اال أو يف اال اآلخر) تأليف املعجم(الوسيلة 
  .هذه الوسيلة مع الوسائل التعليمية األخرى
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ABSTRACT 
 

Shofil Fikri, 2011. Enlarging Vocabulary By Using Dictionary To Improve Reading Skill 
(Experiment Research in the Wahid Hasyim 02 Islamic Junior High 
School Dau Malang). Advisors: Prof. DR. M. Ali Al-Kamil. and DR. 
M. Sa’ad Ibrahim. 
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Learning method of Arabic language in Wahid Hasyim 02 Islamic Junior High 
School Dau Malang has some obstacles. The students are less capable in mastering the 
Arabic vocabulary which is one of the main factors in learning foreign language. This 
probably caused by the teaching aspect which still use the translation method all of the 
text, beside the reading skill of student to read word of hijaiyah (Arabic alphabetic) are 
low and not good. This problem affects the student’s psicological aspect who would fell 
bored and make the students can not master the vocabularies  satisfiedly, beside on that 
reason problem and the student’s potential, learning while enlarging vocabulary by using 
dictionary is one of good solutions. 

The research aimed at knowing the effectiveness of enlarging vocabulary by using 
dictionary to increase reading skill of students of Wahid Hasyim 02 Islamic Junior High 
School Dau Malang. That comprises comprehension of text information (reading text, 
comprehension of vocabulary, comprehension of content of the text). Beside writing 
dictionary down by teacher. Based on that purpose, it is expected that the result of this 
experiment research becomes an alternative model potentially exercised for teaching 
Arabic language. 

This research is experiment research of two groups with qualitative and quantitative 
approach. The research consist of four steps; (1st) planning writing dictionary down, and 
steps of teaching, (2nd) Acting, (3rd) Observation, (4th) Evaluation. And the Instrument for 
data collecting consist of ; (1st) Observation, (2nd) Questionnaire, (3rd) Test (pre test & 
post test). 

The population at this research is students of class 7th of Wahid Hasyim 02 Islamic 
Junior High School Dau Malang amount 80 students, and the sample of this research is 
50% of the students in class 7th at academic year 2010-2011 (80 student) = 40 students.   

Based on the statistic test of pre test and post test results it showed that the t-count 
result 2,76 with db 38, and the result t-table 2,69 at p< 0,05. So does the result t-count 
2,76 bigger than t-table 2,69. And this showed that the application of enlarging 
vocabulary using dictionary had effective and significant influence in developing 
student’s reading skill. And using handy dictionary from Insan Cendekia books for class 
7th Wahid Hasyim 02 Islamic Junior High School Dau Malang better than using the daily 
dictionary, it’s causes (1st) so easy to carry up, (2nd) not expensive, (3rd) in order of Arabic 
alphabetic, (4th) it one purpose of the title of Arabic lesson, (5th) the vocabulary most 
appropriate for class seven, (6th) in the dictionary synonym words, (7th) in the dictionary 
antonym words, (8th) in the dictionary simple grammar, (9th) in the dictionary samples of 
short sentences and translation sentences. 

Based on the result of this research, it expected to all of researchers to develops this 
media (writing dictionary down) as one as possible or to another media or method. And to 
compares between this media and another teaching media. 
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Pembelajaran Bahasa Arab di MTs. Wahid Hasyim 02 Dau Malang dihadapakan pada 
permasalahan bahwa siswa kurang menguasai kosakata Bahasa Arab yang merupakan 
salah satu unsur utama dalam belajar bahasa Asing. Hal ini disebabkan oleh aspek 
pengajaran yang masih menggunakan media penterjemahan seluruh teks yang dipelajari 
oleh guru dikarenakan siswa tidak memiliki kamus bantu, selain kurangnya kemampuan 
siswa dalam membaca huruf hijaiyah dengan baik. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap 
aspek psikologis siswa yang merasakan kebosanan. Akibatnya penguasaan dan 
perbendaharaan kosakata mereka  rendah dan sedikit. Berdasarkan permasalahan tersebut 
dan potensi yang ada, belajar sambil memperkaya kosakata dengan menggunakan kamus 
bantu merupakan salah satu solusi terhadap masalah itu.  

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas 
memperkaya kosakata dengan menggunakan kamus untuk meningkatkan kemampuan 
membaca siswa MTs. Wahid Hasyim 02 Dau Malang, dan yang lebih utama untuk 
memahami informasi secara jelas (dari membaca teks, memahami kosakata, dan 
memahami isi teks), disamping itu juga pembuatan media pembelajaran dalam bentuk 
kamus oleh seorang guru. Berdasarkan tujuan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi model alternatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Penelitian ini merupakan penelitian experimental terhadap 2 kelompok dengan 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yang terdiri dari 4 langkah ; (1) Penyusunan Kamus, 
RPP, (2) Penerapan metode, (3) Observasi,  dan (4) Evaluasi. Dan Instrumen yang 
digunakan utnuk mengumpulkan data terdiri dari ; (1) Observasi, (2) Angket, dan (3) Tes 
(Pre tes & post tes). 

Populasi dari penelitian ini terdiri dari seluruh siswa-siswi MTs. Wahid Hasyim 02 
Dau Malang yang duduk dikelas 7, yaitu 80 siswa. Dan sampel pada penelitian ini adalah 
siswa-siswi kelas 7 tahun pelajaran 2010-2011, yang jumlahnya 50% dari 80 siswa, yaitu 
40 siswa. 

Berdasarkan uji-t (statistik) terhadap hasil pre tes & post tes tentang aspek membaca, 
maka hasil hitung t-tes 2, 76 dengan db 38, dan hasil t-tabel 2,69 pada p < 0,05. Dengan 
demikian hasil hitung t-tes 2,76 lebih besar dari t-tabel 2,69. Hal ini menunjukkan bahwa 
penggunaan metode memperkaya kosakata dengan mengunakan kamus untuk 
meningkatkan kemampuan membaca adalah efektif dan penggunaan kamus bantu kelas 7 
MTs. Wahid Hasyim 02 Dau Malang lebih baik daripada penggunaan kamus sehari-hari 
kelas 7 SMPI Sabilillah Malang, karena (1) mudah dibawa, (2) harga terjangkau, (3) 
disusun sesuai abjad hijaiyah, (4) kosakata sesua dengan judul di kitab, (5) kosakata 
sesuai pelajaran kelas 7 MTs, (6) terdapat contoh kata sinonim, (7) terdapat contoh kata 
antonim, (8) terdapat kaidah/tatabahasa bahasa Arab, (9) dilengkapi dengan ungkapan 
pendek dan terjemahan kalimat dasar.  

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk 
mengembangkan media yang dipakai peneliti (dengan membuat kamus) dalam bidang 
pengajaran kemampuan membaca supaya dikembangkan lagi dalam bidang yang lain. 
Atau media ini dikomparasikan dengan media pembelajaran yang lain. 
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  لاألو الفصل

  طار العاماإل

  

  املقدمة  - أ

 وقراءة اجلريدة كقراءة يوم كل اإلنسان به يقوم عاما نشاطا القراءة كانت

 مفهوم فصار األجنبية باللغة املقروء كانت مىت. جرا وهلم الرسالة وقراءة الة

 أو بسيطة ميكانيكية بعملية القراءة نشاط يقتصر ومل مركبا معقدا القراءة

 فكريا نشاطا أصبحت قد القراءة لكن أخرى بعد كلمة جي على حمدودة

 الناقة كامل حممود رأى مث، ومن. الفرد شخصية مجيع إىل تدخل أن يستلزم

 أربع من أساس على يقوم أن ينبغي القراءة تعليم أن طعيمة أمحد ورشدي

  ١.املشكالت وحلّ والنقد والفهم التعرف وهي عمليات

 يف وهي اإلسالمية ارساملد يف همةامل دروسال من درس ةيالعرب اللغة إن

 بعض يف وخاصة اجلامعة، يف وكذلك واالثانوية واملتوسطة يةاإلبتدائ املدرسة

 االستماع ،األربع املهارات لنيل العربية اللغة تعليم ويسري. اإلسالمية املعاهد

 القرآن قراءة كفاءة الطالب ميتلك أن تعليمها وغرض. والكتابة والقراءة والكالم

 والكتب اإلسالم، دين تعاليم مصدرا ألما ،وفهمهما النبوية واألحاديث الكرمي

 ا الناطقنيب االتصال الطالب يستطيع أن ذلك، إىل وإضافة. وغريها الدينية

  .حتريريا أو كان شفهيا

 املعاين عليها يتضمن حبيث اهلامة اللغة عناصر من عنصر واملفردات

 والشخص. الكاتب من أو نفسه املتكلم من العربية اللغة يف الكلمات واستخدام

                                                                                 

: إيسيسكو( .ا الناطقني لغري العربية اللغة تدريس طرائق طعيمة، أمحد ورشدي ةالناق كامل حممود ١

 ١٥١. ص ،)٢٠٠٣ والثقافة، والعلوم للتربية اإلسالمية املنظمة منشورات



������� 

 

 شخص لغة مهارة كفاءة ألن. مفرداته ازدادت إذا اللغة يف مهارته له ستزيد

  ٢.عليها استوعب الىت املفردات على متوقّفة

 ذا واليراد الدارس، لدى املفردات توفري هي املفردات تعليم أهداف ومن

 الطالب أن منه املراد ولكن الكلمات، من عددا حيفظ أن عليه جيب الدارس أنّ

 االتصال نواحي من ناحية يف اجلمل يف واستخدامها معانيها فهم على يقدرون

  .حتريرية أم كانت شفهية

 منه واملراد. التراكيب تعليم على العربية اللغة تعليم زيتركّ اآلن ولكن

 الدارسني، لدى ومعانيها مفردات إلقاء عملية عام بوجه املفردات بتعليم

. وظيفية أو كلمة خاملة، أو نشيطة دة،جمر أو كانت حمسوسة ملموسة

. منها مكونة التراكيب ألن النحوية القواعد تعليم تراكيب بتعليم واملقصود

  .والتراكيب املفردات العنصرين، هذين من العربية اللغة تعليم الخيلو

 لغات تعليم يف الثاين هو التراكيب وتعليم ،لاألو هو املفردات تعليمو

 منهما واحد كل ولكن. همم غري التراكيب تعليم أن مبعىن ليس وهذا. أجنبية

. املفردات بتعليم القيام املمكن من ليس ذلك ألنّ تفريقهما، ميكن وال اجد هام

 التراكيب تعليم يكون أن ميكن ال هأن كما التراكيب بدون املفردات تعليم ولكن

٣.املفردات بدون
 

 وهذا. جوهرية اجليدة القراءة مهارة على للحصول املفردات معاين وفهم

 مهارة يستوعب لن فهو يسلكه أن طالب كل على يلزم الّذى األول السبيل هو

 لوزارة مقرر املنهج يف العجيب من وليس. دائما بدونه الفهم مدى إىل القراءة

 ٣٠٠ حيفظ أن اإلبتدائية املدرسة يف طالب كل من يطلب أن الدينية، الشؤون

                                                                                 

2 Tarigan, Guntur Henri, Pengajaran Kosakata. (Jakarta: PT. Gramedia, 1989) hal. 2 
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 أو املدرسة بيئة يف إما اليومية الطالب حياة يف االستخدام كثرية وأساليب كلمة

  ٤.كلمة١٠٠٠ حيفظ أن املتوسطة املدرسة يف طالب كل وعلى البيت، يف

 ثريةالك املفردات على ةسيطرال بسبب الكالم يف والطالقة الشجاعة إن

 لربط الطالب أذهان يف األم لغة من الكلية القواعد واستخدام( العربية للّغة

 كبريا عددا الدارس حفظ إذا مبعىن وهذا ٥.)مفهومة ا هتعابري لتكون املفردات

 إال التراكيب يعرف مل أنه رغم ا يتكلم أن فاستطاع العربية املفردات من

 و مساعا أحسن دةاجلي التراكيب قواعد باستخدام التعبري أو الكالم وطبعا ٦.قليال

  .اللغوية القواعد بدون باملركّ الكالم من وفهما قراءة

 أم رغم املفردات حفظ ةقلّ بسبب املقروء أو املسموع فهم عوبةوص

 تفهم ال الىت ملفرداتا من كثريا تعين الصرفية، و النحوية القواعد بعلم عاملون

 .السبب بنفس والكتاب الكالم صعوبة وكذلك. املقروء أو املسموع يف معانيها

 ال الىت املفردات كثرة بسبب املعجم من املعاىن كشف يف الصعوبة وكذلك

  . وحداا حسب على املفردات تقسيم عدم وبسبب املدروسة باملادة تتعلّق

 للكتاب املساعد املعجم بتأليف املفردات تزويد أن على لئدال وهذه

 أو كتبا الباحث وجد ما لكنو. وتعلّمه العربية اللغة تعليم يف إعداد أهم املعتمد

  . قليال إال خاصة بصورة العربية اللغة مفردات تزويد جمال يف معامجا

 ةورالث على السيطرة األول: نوعان الباحث عند املفردات يف الكفاءةو

 معانيها مع غريبة أو كانت شائعة العربية اللغة مفردات معظم حفظ أي اللفظية

                                                                                 

4
 Nurul Murtadho, Makalah Seminar Internasional Bahasa Arab dan Sastra Islam: Kurikulum dan 
Perkembangannya, 23-25 Agustus 2007, hal. 2 

 اإلمام جامعة:الرياض. (العربية اللغة وتعليم والنفسية اللغوية النظريات العصيلي، إبراهيم بن العزيز دعب ٥

 ٨٧. ص ،)١٩٩٩ اإلسالمية، سعود بن حممد

 ،)السنة بدون للكتاب، اإلسكندرية مركز :القاهرة( .اللغة سيكولوجية يف مقدمة قاسم، أمحد حممد أنسي ٦

 ٤١. ص
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 وكشف كلمة عن البحث يف الكفاءة والثاين. لغوي سياق يف واستخدامها

  .املعتمد للكتاب املساعد عجمامل من معناها

 بد فال ،األربع اللغوية املهارات لتحقيق جدا امهم املفردات تعليم ولكون

 عالجها، إستراتيجيات عن واويبحث تعليمها مبشكالت وايهتم أن مدرسيها لكل

 منظمة خطة كل هي عالجها وإستراتيجيات التعليم، يف عائق كل واملشكالت

  .تعليمية أغراض لنيل تعليمها يف العربية اللغة مدرس عليها ميشي

 تعليمية، ووسائل مواد وإعداد اختيارا نشاطا تشمل االستراتيجيةو

  .وغريها تعليمية، لغوية وألعاب وأساليب طرق واختيار

القراءة عند ) ١: (قد وجد الباحث املشكالت يف هذا البحث منها 

فهم معاىن املضمون من بطالقة والقراءة  من ناحيةالطلبة فهم مركب صعب 

ضعف الطلبة يف فهم املقروء بسبب السيطرة على املفردات قليلة ) ٢(النص، 

وجد إذا ) ٤(قلة السيطرة على املفردات لعدم املعجم املساعد، ) ٣(جدا، 

املعجم فاملعجم ال تتعلق باملواد املدروسة وصعب عليهم حبث معاىن املفردات 

التعليم يف هذه املدرسة متوقف على ترمجة ) ٥(ويستغرقون وقتا طويال لبحثها، 

باستخدام  مالنصوص العربية من املدرس ومل ميارس الطلبة كشف املعاىن نفسه

  .القاموس اخلاص/املعجم

 جاوا ماالنج داوو اإلسالمية املتوسطة الثانية هاشم واحد مدرسة ختاراو

 مجيلة بيئة هلا املدرسة هذه أن) ۱: (منها أمور، خلمسة البحث كميدان الشرقية

 مبدرسة الطلبة أن) ۲(و العربية، اللغة بتدريس اإلسالم دين راية لنشر وجيدة

 منهم %٩٥ الشرقية جاوا ماالنج داوو اإلسالمية املتوسطة الثانية هاشم واحد

 قبل، من العربية اللغة يتعلموا ومل) SD( األهلية اإلبتدائية املدرسة يف خترجوا

 وإما اإلندونيسية باللغة إما اخلطابة يف يرغبون األغلب يف الطلبة بعض أن) ٣(و

 عديدة سنوات مند املدرسة هذه يف العربية اللغة تعليم أن )٤(و العربية، باللغة
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 املساعد املعجم وعدم اململة والتعليم املعلم استراتيجية بسبب املكان على واقفا

 يف يصعبون غالبا الطالب بعض أن) ٥(و والتعليمية، اليومية املفردات من

 املساعد املعجم عدم بسبب املدروسة باملادة املتعلقة املفردات معاىن كشف

  .املعتمد للكتاب

 استخدامتزويد املفردات  يبحث أن الباحث يود املشكالت تلك على بناء

 داوواملتوسطة اإلسالمية  الثانية هاشم واحد مبدرسة القراءة مهارة ةلترقي املعجم

فعالية تزويد  على صولللح جترييب حبث البحث وهذا. الشرقية جاوا ماالنج

 املعجم بتأليف االهتمام مع القراءة مهارة لترقية املعجم ستخدامااملفردات ب

 أهداف وأما. املفردات إلقاء طريقة وكيفية Insan Cendekia كتابمن  املساعد

 خاصة اللغوية الكفاءة من عالية درجة إىل املتعلم ليصل هي الطريقة هذه تطبيق

  .القراءة مهارة لترقية اللغوية نشاطام يف واستعماهلا املفردات معىن اكتساب يف

  

 البحثأسئلة   -ب

 كتب البحث، أساسيات يف ذكرها السابق البحث مشكالت من انطالقا

  :يلي كما البحث أسئلة

 Insan كتابمن  املساعد املعجم باستخدام املفردات تزويد تطبيق كيف  - ۱

Cendekia مبدرسة السابع للفصل اليومي واملعجم أ-األول الفصل يف 

 املتوسطة الثانية هاشم واحد مبدرسة ب-األول الفصل يف اهللا سبيل

  ماالنج؟ اإلسالمية

 استخدامب املفردات تزويد بعد القراءة على الطلبة قدرة تكون كيف   - ٢

 واملعجم أ األول الفصل يف Insan Cendekia كتابمن  املساعد املعجم

   ؟ ب-األول الفصل يف اهللا سبيل مبدرسة السابع للفصل اليومي
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 الثانية هاشم واحد مبدرسة للطلبة فعالية أكثر نيمستخدم نيمعجم أي   - ٣

  ؟ وملاذا ؟ ماالنج اإلسالمية املتوسطة

  

 البحث أهداف  -ج

 فيما املناسبة البحث هذا أهداف حيقق و يعرض البحث أسئلة على وفقا

  :يلي

 كتابمن  املساعد املعجم باستخدام املفردات تزويد تطبيق كيفية معرفة  - ۱

Insan Cendekia السابع للفصل اليومي واملعجم أ- األول الفصل يف 

 الثانية هاشم واحد مبدرسة ب-األول الفصل يف اهللا سبيل مبدرسة

 .ماالنج اإلسالمية املتوسطة

 املعجم باستخدام املفردات تزويد بعد القراءة على الطلبة قدرة معرفة  - ۲

 اليومي واملعجم أ-األول الفصل يفInsan Cendekia  كتابمن  املساعد

  .ب-األول الفصل يف اهللا سبيل مبدرسة السابع للفصل

 الثانية هاشم واحد مبدرسة للطلبة نياملستخدم نياملعجم فعالية أكثر معرفة  - ٣

  .استخدامهما فعالية أكثر أسباب ومعرفة ماالنج اإلسالمية املتوسطة

  

 البحث فروض  - د

  :التالية الفروض إىل يستند البحث هذا

 ب و أ-األول الفصل يف لطلبةل املعجم باستخدام املفردات تزويد إن  - ۱

 الشرقية جاوا ماالنج داوو اإلسالمية املتوسطة الثانية هاشم واحد مبدرسة

  .العربية اللغة يف القراءة عند الطلبة كفاءة تنمية يف جوهريا يؤثر
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 كثرية املفردات يدرسون الذين الطلبة بني املقروء فهم يف فرقا هناك إن  - ۲

 الذين وبني Insan Cendekia كتابمن  املساعد املعجم باستخدام

 .اهللا سبيل مبدرسة السابع للفصل اليومي املعجم يستخدمون

  

 البحث أمهية -ـه

 العربية اللغة تعليم جمال يف نافعا إسهاما يكون أن البحث نتائج من يرجى

  :يلي كما وفوائدها واملدارس، اللغوية املهارات مجيع يف

  .العربية اللغة تعليم يف خاصة التربوية العلوم بترقية القيام: للباحث   - ۱

 املواد وإعداد الفصل يف والتعلم التعليم عملية بترقية القيام: اللغة ملدرس  - ۲

  .اجلديدة التعليمية

 اللغة متعلّ يف رغبتهم لتنمية هلم دافعا البحث هذا يكون أن: للطالب  - ۳

 .اللغوية وكفاءم فيها اجنازهم وارتفاع العربية

 حيث من التربوية األمور يف وخاصة األكادميكية بإنشاء للقيام: للمدرسة  - ٤

  .والتعلم التعليم عملية لترقية العربية اللغة ملدرسي املدخالت إعطاء

  

 البحث حدود  - و

  :املوضوعية احلدود  - ۱

 مهارة لترقية املعجم استخدامب املفردات تزويد البحث هذا حيدد
 داوو اإلسالمية املتوسطة الثانية هاشم واحد باملدرسة جترييب حبث( القراءة

  .)الشرقية جاوا ماالنج

  :املكانية احلدود  - ۲

مدرسة واحد هاشم داوو ماالنج، وهناك  يف فهو البحث مكان أما

واحد هاشم يف داوو ماالنج وهي مدرسة واحد هاشم األوىل  مدرستان
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وحدد الباحث حبثه . يف جتيس ومدرسة واحد هاشم الثانية يف كوجور

يف مدرسة واحد هاشم الثانية الىت وقعت يف شارع كوجور كراجان رقم 

 يستخدم الذى أ- األول الفصلويطبق هذا البحث يف . داوو ماالنج ۲۹

 الذى ب-األول والفصل. Insan Cendekia كتابمن  املساعد املعجم فيه

 وخيتار. اهللا سبيل مبدرسة السابع للفصل اليومي املعجم فيه يستخدم

 مجموعةلل ب- األول والفصل التجربة للمجموعة أ- األول الفصل

  .لضابطةا

  :الزمانية احلدود  - ۳

 واحدا اشهر الباحث يعقده فقد البحث هذا يف الزمانية احلدود وأما

 الثاين املستوى يف وذلك م،۲۰۱۱ يوين ۳ إىل مايو ۱۸ التاريخ يف وهي

  .م۲۰۱۱-۲۰۱۰ الدراسي العام من
 

  حاتاملصطل حتديد  -ز

 : يلي وهومما البحث هذا موضوع يف املستخدمة املصطلحات توضح

) ١( :نوعان ميكن أن يسمى بالقاموس وهو املعجم يف هذا البحث   - ١

صاىف  الذى ألفه الباحث Insan Cendekiaاملعجم املساعد من كتاب 

الذى املعجم اليوم للفصل السابع  )٢(المتام هذا البحث التجرييب، و الفكر

  .ألفه حممد أطاع اهللا من مدرسة سبيل اهللا املتوسطة اإلسالمية ماالنج

 الشرقية جاوا ماالنج داوو اإلسالمية املتوسطة الثانية هاشم واحد مدرسة  - ٢

 داوو ۲۹ رقم ناراجك كوجور شارع يف وقعت متوسطة مدرسة هي

   .الشرقية جاوا ماالنج
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  السابقة الدراسات  -ح

  السابقة الدراسات عرض  -۱

 الباحث جيد مل ولكن العربية اللغة تعليم جمال يف دراسات هناك

 تأليفه االهتمام مع القراءة مهارة لترقية املعجم استخدام يف خاصة دراسة

  :وهي ،البحث ذا متعلقة دراسة الباحث جيده وإمنا

  األسلوب أو الطريقة عن البحث: أوال

  ).م۲۰۰۹( الدين نور  :  الباحث -)أ

    القراءة مهارة تنمية يف املفردات تدريس أساليب  :  البحث موضوع

  .بسمارنج الواحدة احلكومية الثانوية باملدرسة

 وتساعد فعال املفردات تدريس أساليب استخدام  :  البحث نتائج

  . القراءة مهارة تنمية يف الطالب

  ).م۲۰۰۹( أستويت ودييا سري إرفينا  :  الباحث -)ب

 مهارة حنو املفردات حتفيظ أسلوب استخدام تأثري  :  البحث موضوع

 اجلديد نور مبعهد األجنبية اللغة ترقية مبركز الكالم

  .فروبولينغا

 مهارة حنو املفردات حتفيظ أسلوب استخدام أن  :  البحث نتائج

 سائمني الطالب جيعل ألنه فعال غري الكالم

  .يوميا املفردات حتفيظ بتكليف

  ).م۲۰۰۷( الدين شريف  :  الباحث -)ج

 لطبلة املفردات أساس على الكالم مهارة تدريس  :  البحث موضوع

  .مباالنج األوىل احلكومية اإلسالمية العالية املدرسة

 لترقية فعال األسلوب هذا على التدريس أن  :  البحث نتائج

 يف الطلبة ويسرع يسهل ألنه الكالم يف الكفاءة
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 احلماسة ويرفع الكالم وتطبيق املفردات استيعاب

  .النفسية والثقة

  ).م۲۰۰۳( وارمحىن املرتضى نور  :  الباحث -)د

 املفردات أساس على العربية اللغة تدريس فعالية  :  البحث موضوع

  .االبتدائية

 فعالية يرقي أن يستطيع املنهج هذا استخدام أن  :  البحث نتائج

 ممل بال اخلاصة املفردات مطالعة يف الطالب

 فعالية املنهج هذا يرق مل أخر وجبانب وإجبار،

 يكتبوا ألن متوريا املفردات كتابة يف الطالب

 إقامة بعد أصدقائهم مييلهم اليت خاصة مفردات

  .فحسب األلغاز

  املادة أو الكتاب عن البحث: ناثيا

  ).م۲۰۰۹( الرمحن عبد  :  الباحث -)أ

 املفردات كتاب باستخدام الكالم مهارة تعليم  :  البحث موضوع

  .العربية للبيئة

 تؤثر العربية للبيئة املفردات كتاب استخدام أن  :  البحث نتائج

 الثالثة جوانبه من الكالم مهارة ترقية يف فعاال تأثريا

  .الواضح والتعبري والنطق املعجمية الثروة أي

  ).م۲۰۰۹( شافعي مفتاح  :  الباحث -)ب

 اإلندونيسية اللغة يف املقترضة املفردات استخدام  :  البحث موضوع

  .األصوات لتعليم

 اللغة يف املقترضة العربية املفردات استخدام أن  :  البحث نتائج

  .األصوات لتعليم فعال اإلندونيسية
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  ).م۲۰۰۳( علي حسن  :  الباحث -)ج

 اإلسالمية الثانوية املدرسة يف املفردات تعليم  :  البحث موضوع

  .باننت سريانج األوىل احلكومية

 اإليضاح وسائل استخدام مع املفردات تعليم أن  :  البحث نتائج

  .فعال

  

  السابقة الدراسات بني املوازنة  -٢

 أن الباحث يرى السابقة، البحوث عن الباحث الحظ أن بعد

 الطرائق بأنواع املفردات تعليم كيفية على زتركّ فقد املتقدمة البحوث

 املتقدمة البحوث الباحث جيد وأيضا القراءة، مهارة لتنمية واالستراتيجية

 الكالم مهارة لترقية ولكن املفردات كتاب استخدام عن حبثت فقد

  .اخلاص املعجم بتأليف أيضا يهتم ومل فحسب

 هام شيء املفردات أن الباحث يرى السابقة البحوث من انطالقا

 حصة يف ليس تعليمها وكان اللغوية، كفاءم ترقية يف الطالب وحيتاجها

 املعجم باستخدام تعليمها ميكن بل األخرى الدراسية املواد كمثل مستقلة

 املقروء وفهم القراءة لتعلّم مكان أي إىل الطالب محلهم الذى املساعد

 القدر هذا يف فإذن. املقروء النص من املعلومات آفاق لكشف باستخدامها

 مع القراءة مهارة لترقية املعجم ستخداماب املفردات تزويد الباحث يريد

. الطلبة عند Insan Cendekia للكتاب املساعد املعجم بتأليف االهتمام

 املتوسطة الثانية هاشم واحد مدرسة يف جترييب حبث البحث وهذا

 .الشرقية جاوا ماالنج داوو اإلسالمية
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  السابقة الدراسات من اإلفادة  -٣

 ومن السابقة الدراسات من الباحث استفاد املوضوع جانب من

 بأنواع القراءة مهارة تعليم ومن املفردات لتعليم املفردات كتاب تصميم

 مهارة تعليم يف املنشودة األغراض ألن لتنميتها، واالستراتيجية الطرق

 كتاب تصميم ومن. املقروء وفهم الرموز ترمجة أو تعرف هي القراءة

  .املفردات لتعليم املفردات



�������� 

 

  الثاين الفصل

  النظري اإلطار
  األول املبحث

  "اتاملفرد"
  

  اتاملفرد مفهوم  - أ

 وتدل فأكثر حرفني من تتكون الىت اتالكلم أو ظافلاأل يه اتاملفرد

 من حيث من فمثال: كثرية أنواع حيث من وخمتلفة متباينة لغة أي معىن على

 التجريد حيث من وكذلك وكتابتها، نطقها وسهولة حروفها عدد حيث

 احلواس بإحدى وتدرك حمسوسة أشياء على تدل كلمات فهناك واحملسوس

 املفردات وتسمى باحلواس تدرك ال مفردات هناك أن كما املعروفة، اخلمس

  .٧ )واحلرية واألمانة، الصدق،: مثل اردة

  

  املفردات أنواع  -ب

  :منها للمفردات تقسيمات عدة هناك

  :وهي اللغوية، املهارات حسب تقسيمها  - ١

  :نوعني إىل تنقسم وهذه للفهم، مفردات  -)أ

 الفرد يستطيع الىت الكلمات جمموعة بذلك ويقصد االستماع،  -)١

  .املتحدثني أحد من يتلقاها عندما وفهمها عليها التعرف

                                                                 

كلية  .ماجستريغري منشورةرسالة استخدام أساليب تدريس املفردات يف تنمية مهارة القراءة،  هادى، نور ٧

 ٨. ص .٢٠٠٩. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. الدراسات العليا
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 الفرد يستطيع الىت الكلمات جمموعة بذلك ويقصد القراءة،  -)٢

  .مطبوعة صفحة على ا يتصل عندما وفهمها عليها التعرف

  :نوعني إىل تنقسم أيضا وهذه الكالم، مفردات  -)ب

 يف الفرد يستخدمها الىت الكلمات جمموعة ا ويقصد عادية،  -)١

  .اليومية حياته

 وال الفرد ا حيتفظ الىت الكلمات جمموعة ا ويقصد موقفية،  -)٢

  .مناسبة له تكن عندما أو معني موقف يف إال يستخدمها

  :أيضا نوعني إىل تنقسم وهذه للكتابة، مفردات  -)ج

 يف الفرد يستخدمها الىت الكلمات جمموعة ا ويقصد عادية،  -)١

 كتابة مذكرات، أخذ مثل الشخصي الكتايب االتصال مواقف

  .اخل...يومية

 الفرد يستخدمها الىت الكلمات جمموعة ا ويقصد موقفية،  -)٢

 أو العمل طلب تقدمي مثل الرمسي الكتايب االتصال مواقف يف

  .اخل...تقرير كتابة أو استقالة

  :نوعني إىل وتنقسم كامنة، مفردات  -)د

 من تفسريها ميكن الىت الكلمات جمموعة ا ويقصد سياقية،  -)١

  .فيه وردت الذى السياق

 تفسريها ميكن الىت الكلمات جمموعة ا ويقصد حتليلية،  -)٢

 من عليها زيد ما نرى كأن الصرفية خصائصها إىل استنادا

  .أخرى بلغات اإلملام ضوء يف أو نقص، ما أو حروف

  :وهي املعىن، حسب تقسيمها  - ٢

 تشكل الىت األساسية الكلمات جمموعة ا ويقصد احملتوى، كلمات  -)أ

  .اخل...واألفعال األمساء مثل الرسالة صلب
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 املفردات تربط الىت الكلمات جمموعة ا ويقصد وظيفية، كلمات  -)ب

 اجلر حروف مثل الرسالة إمتام على ا يستعان والىت واجلمل

  .عام بشكل الربط وأدوات االستفهام وأدوات والعطف

 معىن تنقل ال الىت الكلمات جمموعة ا ويقصد عنقودية، كلمات  -)ج

 مساعدة أخرى كلمات إىل حتتاج وإمنا بذاا مستقلة وهى معينا

 الكلمة فهذه) رغب( مثل خاصة معىن املستقبل إىل خالهلا من تنقل

 يف انصرف مبعىن وتكون يف رغب: قولنا يف أحب مبعىن تكون

  .عن رغب: قولنا

  :نوعني إىل أيضا وتنقسم التخصص، حسب تقسيمها  - ٣

 يستخدمها الىت العامة الكلمات جمموعة ا ويقصد خادمة، كلمات  -)أ

 غري الرمسية استخداماته أو العادية احلياة مواقف يف الفرد

  .التخصيصة

 معاىن تنقل الىت الكلمات جمموعة ا ويقصد ختصصية، كلمات  -)ب

 احمللية بالكلمات أيضا وتسمى. معني جمال بكثرة تستخدم أو خاصة

  .االستخدام وكلمات

  :نوعان وهي االستخدام، حسب تقسيمها  - ٤

 من الفرد يكثر الىت الكلمات جمموعة ا ويقصد نشيطة، كلمات  -)أ

  .بكثرة يقرؤها أو يسمعها حىت أو الكتابة أو الكالم يف استعماهلا

 ا الفرد حيتفظ الىت الكلمات جمموعة ا ويقصد خاملة، كلمات  -)ب

 يفهم املفردات من النوع وهذا. مهايستع مل وإن اللغوي رصيد يف



����	��� 

 

 أو املطبوعة الصفحة على له يظهر عندما واستخدامه دالالته الفرد

 .٨مسعه إىل يصل

  

  املفردات ارإختي أسس  -ج

 من تتكون اليت الكلمة أو اللفظة: ا ونقصد مفردة، واحدها املفردات

: كثرية أنواع حيث من وخمتلفة متباينة لغة أى معىن، على وتدل فأكثر حرفني

 حيث من وكذلك وكتابتها، نطقها وسهولة حروفها عدد حيث من فمثال

 باحدى وتدرك حمسوسة أشياء على تدل كلمات فهناك واحملسوس التجريد

 وتسمى باحلواس التدرك مفردات هناك أن كما املعروفة، اخلمس احلواس

  .٩ ...)األمانة الصداقة، احلرية،: ( مثل اردة املفردات

  : انتشارا أكثرها يلي فيما نذكر األسس من جمموعة هناك

   Frequency: التواتر  -١

 يف معها متفقة مادامت غريها، على االستخدام شائعة الكلمة تفضل

  .املعىن

  Range: املدى أو التوزع  -٢

 الـيت  تلك على عريب بلد من أكثر يف تستخدم الىت الكلمة تفضل

  .واحد بلد يف توجد

   Availability :املتاحية  -٣

 واليت. يطلبها حني جيدها الفرد متناول يف تكون اليت الكلمة تفضل

  .حمددا معىن له تؤدي
                                                                 

منشورة املنظمة اإلسالمية : الرياض  تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه، طعيمة، أمحد رشد ٨

  ٦١٨- ٦١٦. ص .١٩٨٩للتربية والعلوم والثقافة، 

 
 جمهول( .بالعربية الناطقني لغري التعليمية املواد إعداد أسس اهللا، عبد احلميد وعبد الغاىل اهللا عبد ناصر٩

 ٧٩-٧٨ :ص ،)السنة
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   Familiarity :األلفة  -٤

 املهجورة الكلمة على األفراد عند مألوفة تكون اليت الكلمة تفضل

 وإن" ذكاء" كلمة على شك بال تفضل" مشس" فكلمة.  االستخدام نادرة

  .املعىن يف متفقني كان

   Coverage :الشمول  -٥

 اليت تلك علي واحد وقت يف جماالت عدة تغطي اليت الكلمة تفضل

  "مرتل" كلمة من رأينا يف أفضل" بيت" فكلمة. حمدودة جماالت اال ختدم

  :األمهية  -٦

 الكلمة تلك على الدارس عند معينة حاجة تشبع اليت الكلمة تفضل

  .قليال حيتاجها أو الحيتاجها اليت العامة

  العروبة  -٧

 الدارس تعليم يفضل املنطق وذا. غريها على العربية الكلمة تفضل 

  ١٠....التليفون من بدال" اهلاتف" كلمة

  

  املفردات دريست طرق  - د

  :وهي التالية، األمور مبراعات ميكن املفردات تدريس إن

 اقتراا طريق عن اجلديدة الكلمة معن توضيح هنا وجيرى :املباشر االقتران  - ١

 الكلمات معاىن توضيح يف األسلوب هذا ويستخدم. مباشرة عليه يدل مبا

. الصف غرفة إىل احتضاها ميكن أو الصف غرفة يف مدلوالا توجد الىت

  .كرسي: مثال

 ذاته عليه املدلول أو ذاته الشيء إحصار املمكن غري من كان إذا: الصورة  - ٢

  .الكلمات معىن لتوضيح صورته استخدام املمكن فمن الصف، غرفة إىل

                                                                 

 ١٩٦-١٩٥ .ص .سابق مرجع ،طعيمة أمحد رشدي ١٠
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 إذا وخاصة باحلركة معناها توضيح يستحسن الكلمات بعض: التمثيل  - ٣

  .اخل...كتب وقف، جلس، مشي،: مثل. أفعاال الكلمات كان

 لغوي سياق يف وضعناها إذا الكلمة معىن توضيح املمكن من: السياق  - ٤

  .معناها كشف إىل يؤدي

 ترادفها كلمة ذكرنا إذا الكلمة معىن يتضح احلاالت، بعض يف: الترادف  - ٥

  .الطالب لدى مألوفة الكلمة هذه تكون أن بشرط املعىن يف

 يف ممائلة هلا مضادة كلمة بذكر الكلمة معىن توضيح املمكن من: التضاد  - ٦

  .الطالب لدى أيضا مألوفة الكلمة هذه تكون أن بشرط النحوية الوظيفة

  .التعريف طريق عن الكلمات بعض شرح املمكن من: التعريف  - ٧

 األم اللغة إىل ترمجتها طريق عن الكلمات بعض شرح املمكن من: الترمجة  - ٨

 توضيح يصعب الىت الكلمات شرح عند وخاصة الطالب، يتقنها الىت

    .١١األخرى بالطرائق معانيها

 بأساليب اجلديدة الكلمة معىن توضيح على طعيمة أمحد رشدي وزاد

  :١٢وهي أخرى،

 Role Playing: الدور لعب  - ١

  "الباب فتح" مجلة ترد عندما الباب بفتح املعلم يقوم كأن

 Association: املعىن تداعي  - ٢

 كأن. اجلديدة الكلمة الذهن يف تثريها الىت الكلمات بذكر وذلك

 أسرة، زوجة، زوج،: التالية الكلمات" عائلة" كلمة ورود عند يذكر

  .اخل...أوالد

 Root: الكلمة أصل ذكر  - ٣

                                                                 

- ٩٥. ص ،)١٩٨٢ السعودية، العربية اململكة: الرياض. (العربية اللغة تدريس أساليب اخلويل، علي حممد ١١

٩٧ 

  ١٩٩-١٩٨. ص. سابق مرجع طعيمة، أمحد رشد ١٢
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 ورود فعند املعىن توضيح أساليب من ومستقاا الكلمة أصل ذكر

 من يشتق وما". كتب" أصلها بيان املعلم يستطيع مثال" مكاتبة" كلمة

 مكتوب، كاتب،( اجلديدة بالكلمة صلة ذات كلمات من األصل هذا

  ).اخل...كتاب

  .الكلمة من املقصود بشرح وذلك العربية الكلمة معىن شرح  - ٤

 ميكن الطالب يقرؤه نص يف جديدة كلمة ورود حالة يف القراءة، تعدد  - ٥

 أحدهم يستكشف حىت مرات عدة صامتة قراءة النص بقراءة تكليفهم

  .معناها

 املتوسطة املستويات يف الطالب تكليف ميكن القاموس، يف البحث  - ٦

  .اجلديدة الكلمة معىن لتوضيح العربية القوامس يف بالبحث واملتقدمة

  

  املفردات اختبارات  -هـ

. للطالب اللغوية الكفاءة من رئيسيا جزءا) الكلمات أي( املفردات تشكل

 نشيطة مفردات: نوعني إىل تنقسم املفردات بأن اخلويل علي حممد وذكر

 كالم يف ترد أن تتوقع مفردات هي النشيطة املفردات. خاملة ومفردات

 واملفردات. أيضا يسمع فيما أو يقرأ فيما ورودها وتتوقع وكتابته، الطالب،

 معناها عن فنسأل خلاملةا املفردات وأما اإلنتاجية، جوانبها عن نسأل النشيطة

 مستوى على يعتمد مؤقت تصنيف وخاملة نشيطة الكلمة كانت إذا. فقط

 تصبح قد االبتدائي اخلامس لطالب اخلاملة فالكلمة. املنهج وأهداف الطالب

  .١٣التالية السنوات لطالب نشيطة

 واختبار الفراغ، ملء اختبار: منها املفردات لقياس طرق عدة وهناك

 كلمة واختبار وبدائل، تعريف واختبار وبدائل، صورة واختبار املرادف، اختيار

                                                                 

 ٤٨. ص. سابق مرجع اخلويل، علي حممد ١٣
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 كلمات واختبار واقتران، كلمة واختبار ومعان، كلمة واختبار وتعريفات،

 االستعمال، واختبار مزاوجة، واختبار وفراغات، كلمات واختبار وحقل،

  .١٤ملعان الفراغ ملء واختبار االشتقاق، واختبار الشرح، واختبار

   

                                                                 

 ٤٩. ص. نفسه رجعامل ١٤
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  الثاين املبحث

  "املعجم"
  

  املعجم مفهوم  - أ

 مرتبة ما لغة مفردات على يشمل مرجع هو املعجم علماء عند املعجم

 واشتقاق صيغ من عنها معلومات وذكر منها كل تعريف مع هجائيا ترتيبا عادة

 هجائية ترتيبا مرتبة قائمة به مرجع أيضا وهو. خمتلفة والستعماالت ومعان

 ويف املختلفة، وتطبيقاا معانيها ذكر مع معني علم أو موضوع ملصطلحات

 أو لغة إىل ومترمجة هجائيا ترتيبا مرتبة ما لغة مفردات به مرجع هو آخر بقول

  .١٥أخرى لغة

 كل يتضمن مرجع هو املعجم أن على البحث استنبط العلماء آراء ومن

 تبني وشواهد نطقها وطريقة واشتقاقها معناها بشرح مصحوبة اللغة يف كلمة

  .استعماهلا مواضع

  

  العربية املعاجم نظام  -ب

 فيما الرمحن توفيق بني قد املعاجم نظام ومن ونظام، ترتيب له املعجم إن

  :يلي

  .التقليبات ونظام الصويت الترتيب  - ١

  .اخلاص األلفبائي النظام  - ٢

  .القافية نظام  - ٣

  .األصول أوائل حسب العام األلفبائي النظام  - ٤

                                                                 

 ١١. ص ،)٢٠٠٦ القيشى، الناشر: ماالنج. (املعاجم علم الرمحن، توفيق ١٥
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  .١٦النطقي الترتيب  - ٥

  

  املعجم لصناعة اإلجرائية اتواخلط  -ج

  :١٧منها املعجم صناعة يف الباحث سريهاي أن البد الىت األمور إن

  :وهى ،العمل بدء تسبق أن البد إجرائية عمليات  -١

  .املستعمل لنوع طبقا ومواصفاته املعجم لشكل مبدئى تصور وضع  -)أ

 صناعة أن الشائع التقليدى التصور إن Sidney Landau قال

 أن البد التصميم مهندس كما الكلمات تعريف من تبدء معجم

 يضع أن البد املعجم وكذلك املبىن استخدام من الغرض أوال يعرف

 له، املوضوع الغرض حسب املقترح للمعجم املناسب التصميم

 الزوايا إىل ذلك فرقوي. فيه يطرح الذى والسوق املستخدم، ونوع

  :اآلتية

 اهلجاء، النطق، املرادف، املعىن،( املتقدمة املعلومات نوع  -)١

 األعالم، أمساء اإلشتقاقى، التأصيل العبارى، التركيب

  )احلقائقو

 مدرس، جامعى، طالب تلميذ، طفل، بالغ،( املستعمل نوع  -)٢

  )سكرتري عامل، ناقد،

 وألى األجنبية، اللغة تعليم( املعجم إىل الرجوع من اهلدف  -)٣

 الترمجة، املعىن، معرفة نص، قراءة تقرير، كتاب مستوى؟

 الكلمات حل املناسبة، الكلمة على العثور السفر، ىف التفاهم

  )موسوعية معلومة املتقاطعة،

                                                                 

  ٣٠. ص. نفسه املرجع ١٦

  ٩٥- ٦٥. ص ،)١٩٩٨ الكتب، عامل: القاهرة. (احلديثة املعاجم صناعة عمر، خمتار أمحد ١٧
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  .اجلدوى ودراسة التكلفة حساب  -)ب

 إىل دف جتارية مؤسسات تصدرها الكربى املعاجم معظم

 بعد إال أنتاجها اليتم فهي ولذا واخلسارة، الربح وحيكمها الربح،

  .العائد وتقدير التكلفة، وحساب جدوى، دراسة إجراء

  .املواعيد وجدولة للعمل التخطيط  -)ج

 الكامل الزمن من %٣٠ حنو املعجم لتجطيط الالزم الزمن إن

  :التالية األمور يهتم أن البد وذلك. للمشروع

  .التوزيع سوق على التعرف  -)١

  .املداخل وعدد املعجم، حجم حتديد  -)٢

 املادة إعداد تكلفة بني التفرقة مع( العمل ميزانية تقدير  -)٣

  ).وإخراجها طباعتها وتكلفة

 ووضع وحمرريها، املواد، كاتىب يشمل مبا العمل سري جدولة  -)٤

 بشأن القرر اختاذ وكذلك. املعينة باالت اخلاصة التعاريف

  . العمل فريق

  :املطلوبة باملواصفات العمل فريق إعداد  -د

 :التالية املؤهالت ميلك أن اجليد، للمعرف  -)١

  .وطالقة بسالمة والتعبري الكتابة على القدرة -)أ

  .بلغته اجليدة املعرفة -)ب

  .الفائقة اللغوية احلساسية -)ج

 بالعمليات القيام من ميكنه الذى التحليلى العقل -)د

  .والتنظيمية التصنيفية

 األشياء، معظم عن املتنوعة املعلومات من قدرة متلك -)هـ

  .معمقة وليست موسعة معلومات
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 ىف املعجم انتاج ىف النهائية املسؤولية يتحمل التحرير، لرئيس  -)٢

 .عليها املتفق بامليزانيات احملدد، الوقت

 وتدبري اجلودة، مراقبة األدوار، بتوزيع يقوم التحرير، ملدير  -)٣

 .املطلوبة اإلحصاءات وعمل اجلدد، املعرفني

 يراه ما مستخدما الصياغة وإعادة بالتدقيق يقوم للمحرر،  -)٤

 على قادرا يكون أن البد لذا األوىل، التعريف من مناسبا

 األساسى، واملعىن الدالالت، واستنباط الكلمات، معاىن حتليل

  .األساسية الداللية واملالمح

 و الغالف من صفحة، جتهيز أو بتصميم يقوم الفىن، ملدير  -)٥

 احلروف وأبناط الطباعة وورقة التوضيحية الرسوم اختيار

  .التجليد ونوع

 املاجستري درجة على احلصول فيه تشترط اإليتيمولوجيا حملرر  -)٦

 التارخيى اللغة بعلم جيدة معرفة مع األكادميى، التدبري مع

 التأصيل ومبصادر العامل ولغات الكالسيكية باللغات واملقارن

  .املتاحة اإلشتقاقى

 متميزة معجمية خلفية ذا يكون أن جيب املعجم، ملخطط  -)٧

  .واملنهج والنظرية التطبيق جانب ىف سواء

 .عليها سيعتمد الىت املصادر وحتديد املادة، مجع  -٢

 معامجهم مادة جلمع طرق ثالثة القدماء العرب املعجميون اتبع

  :وهى

 والقيام الرياضى، اإلحصاء من أيضا وميكن العقلى اإلحصاء طريق  -)أ

  .والتباديل التوافيق من بعمليات



������� 

 

 كثرية ملادة ميداىن جبمع القيام من أيضا وميكن املشافهة طريق  -)ب

  .معجمه ىف سجلها

 ظل الذى الطريق وهو السابقني معاجم من املعجم مادة مجع طريقة  -)ج

  .احلديث العصر حىت سائذا

  :اآلتية املصادر خالل من املعجم مادة مجع ويتم

 من املأخوذة احلية املادة مجيع تشمل األساسية، أو األولية املصادر  -)أ

  .واقعة نصوص

  .السابقة املعاجم وتشمل الثانوية، املصادر  -)ب

 وحتديد للتوثيق الالزمة املراجع من جمموعة تشمل الرافدة، املصادر  -)ج

  .الثغرات واستكمال السياقية واملصطلحات املسكوكة العبارات

  :منها امليداىن، باجلمع إال بدقة يوفرها أن ميكن ال أنواع هناك

 هذا ويتعلق اموعة، املادة ىف موجودة غري الكلمات بعض حني  -)أ

 والكلمات املخطورة، والكلمات شفويا، املتداولة بالكلمات عادة

  . والعوملة واخلضخضة، اإلستنساخ،: مثل املستحدثة

: مثل اموعة، املادة ىف واضحا الكلمة استعمال اليكون حني  -)ب

  .والعيش والطاسة، الكنبة،

 يرد وذلك. املعني لالستعمال الفعل رد يبني أن املعجمى يريد حينما  -)ج

 مرة ،)حامل مكان( حبلى: كلمة مثل. صناعية مواقف خلق إىل

  ).امرأة مكان(

  .الرئيسية بالكلمات قوائم ووضع املعجمية، الوحدات اختيار  -٣

  .الواحد احلرف ىف املواد أو املداخل بعدد تقديرى بيان اعداد  -)أ

 إىل وينقسم املعاىن، املتعددة الكلمات مع للتعامل قاعدة وضع  -)ب

  :نوعني
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: مثل. املعاىن بني عالقة فيه ماتوجد وهو) Polisemi( بوليزميى  -)١

  .١٨اجلاسوس وعلى اجلسم أعضاء من زءج على تدل عني

: مثل. املعاىن بني فيه التوجد ما وهو) Homonim( هومونيمى  -)٢

  .١٩الوجه ىف والشامة األم، أخا تعىن الىت خال

 ال، مثل خارجى، شيء إىل املشرية غري الكلمات بشأن قرار اختاذ  -)ج

  .األدوات من وكثري اجلر، خروف أو، لكن،

  .الكلمات وجتمعات املركبة الكلمات مع للتعامل منهج اختيار  -)د

 موضعها ىف واضعا مطلقا هجائيا ترتيبا املركبة الكلمات مجع  -)١

  .اهلجائى

 فرعية أو تابعة يعىن ما، هرميا نظاما املركبة الكلمات مجع  -)٢

  .األخري أو األول جزئها حتت

 املداخل تأليف  - ٤ 

 تظهر اليت املشكالت ومعاجلة املعجمية الوحدات اختيار بعد اخلطوة

 بني اتفاق يوجد ال أنه من الرغم وعلى. املداخل تأليف هي ذلك، أثناء

 هناك فإن املدخل أو املادة داخل املعلومات توزيع طريقة على املعجميني

  :مثل مراعاا، ينبغي اليت املعجمية التقاليد من مجلة

 بذاا، قائمة مستقلة معجمية وحدة أنه على مدخل كل معاجلة  -)أ

 إىل مادة من اإلحاالت استخدام مع املطلوبة، املعلومات كل تتضمن

  . مطلوبا ذلك يكون حني أخرى

 .تتغري ال واحدة بطريقة كلها املداخل تأليف وجوب -)ب

                                                                 

 ،)٢٠٠٧ ماالنج، احلكومية اإلسالمية جامعة: ماالنج. (الداللة علم يف مذكرة الدمياطى، الدين عفيف ١٨

  ١٠. ص

  ٨٧. ص. سابق مرجع عمر، خمتار أمحد ١٩
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 يف النحوية و واالشتقاقية الصرفية اهلجائية الصوتية املعلومات وضع  -)ج

  : يلي ما مراعاة مع املادة صدر

 الكالمية واألجناس األصناف إىل املعجم مقدمة يف يشار أن  -)١

  . ذكرها وطريقة املعجم يذكرها اليت

 أو وسيطا معجمه كان إذا وخباصة املعجمى على جيب أنه  -)٢

 بغض  irregular forms القياسية غري الصيغ يذكر أنو ،كبريا

  . ال أو داللية خصائص ذات كوا عن النظر

 يتضمن الذي املادة من األساسى اجلزء يأتى السابقة املعلومات بعدو-)د

 الشرح وسائل وجبميع جوانبه، كل من املعجمية الوحدة معىن

  . املمكنة

 العبارية واألفعال السياقية التعبريات الفقرة أو املادة آخر وتأتى-)هـ

  .الكلمات املتعددة والوحدات

  .املعلومة نوع حسب للحروف خمتلفة أمناط تستخدم ما وعادة - )و

 حسب واالختصارات واألقواس والرموز الترقيم عالمات تلتزم كما  - )ز

  .للغموض منعا فيها اإلسراف جتنب مع املقدمة يف موضح هو ما

 من أكثر استخدام مع الفرعية للمعاين بعضها بأرقام، املعاين وترقم  -)ح

  ).أحرف – عربية أرقام - رومانية أرقام( رقمى تسلسل

 يكون أن ميكن أحكامه كل أن اعتباره يف املعجمي يضع أن وينبغي  -)ط

 يبدو قد ما مع للتعامل وسيلة أفضل فإن لذا و معيارية، قيمة هلا

  .ذكره عن املعجمي يسكت أن هو املعيار خارج

 الوضوح مادته كتابة يف املعجمي يراعى أن سبق ما كل من واألهم  - )ي

 يعوق قد الذي الشديد التركيز ويتجنب الفهم، وسهولة الشديد،

  .الفهم
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  املدخل ترتيب  -٥

. األكرب بالتركيب يسمى ما عادة وهو للمداخل اخلارجي الترتيب  - )أ

 جيد ال وبدونه املعجم، لوجود شرطا يعترب الترتيب من النوع هذاو

 أو قدمي أجنيب، أو عريب معجم يوجد وال. املرجعية قيمتها العمل

  .الترتيب من النوع هذا أمهل قد ثحدي

. األصغر بالتركيب يسمى ما عادة وهو للمداخل، الداخلي الترتيب  -)ب

 القدمية، العربية املعاجم يف ملتزما يكن مل الترتيب من النوع هذاو

 مجيعها، احلديثة املعاجم يف خمتلفة نسبة على ملتزما صار ولكنه

  .األساسي العريب املعجم ذلك يف أفضلها ولعل

  : التالية األمور حسب على املعجم مادة ترتيبو 

 اهلجائي الترتيب حسب على خارجيا ترتيبا املعجم مادة ترتيب  -)أ

  .الكلمات جذور باعتبار

  : التايل النظام حسب داخليا ترتيبا مادة كل ترتيب  -)ب

  األمساء تتلوها باألفعال مادة كل تبدأ  -)١

  : التايل النحو على األفعال ترتب  -)٢

 من كل يف العني حركة حسب اردة الثالثية األفعال  -)أ(

 الضمة، تليها الفتحة، غلبة الحظ واملضارع، املاضي

  .الكسرة تليها

 من الزيادة أحرف عدد حسب املزيدة الثالثية األفعال -)ب(

 الترتيب حسب مث ،)بثالثة حبرفني، حبرف، مزيد( ناحية

  .نوع كل داخل الكلمة حلروف اهلجائي

 و الرباعي مضعف وتضم( اردة الرباعية األفعال  -)ج(

  ).بالرباعي امللحق
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 مضعف من املزيد وتضم( املزيدة الرباعية األفعال  - )د(

 ).بالرباعي وامللحق الرباعي

 حرف أو أصلي حلرف اعتبار دون هجائيا ترتيبا األمساء ترتب  -)ج 

 تتبع الساكنة احلروف يف أكثر أو لفظان يتفق وحني. مزيد

  :اآلتيتان القاعدتان

 الضمة، مث بالفتحة، فيبدأ األول احلرف حركة إىل أوال ينظر -)١

  .الكسرة مث

 فيبدأ الثاين إىل ينظر األول احلرف حركة يف اتفاق وجد فإذا  -)٢

  .الكسرة مث الضمة مث الفتحة مث بالسكون،

 مع أصلها، يشتبه قد اليت للكلمات بالنسبة اإلحالة نظام يستخدم   -)د

  .الصحيح املدخل حتت دائما املعلومات وضع

  .اهلجائي الترتيب يف اهلمزة بعد األلف توضع -)هـ

 طريقة كانت مهما الترتيب عند واحدة بطريقة اهلمزة تعامل - )و

  .كتابتها

 اهلجائي ترتيبها يف الكلمة وتوضع حبرفني، املضعف احلرف يعترب   - )ز

 .ذلك على بناء

 قواعد تطبيق دون حروفها حتت توضع واألعجمية املعربة الكلمات -)ح

  .والزيادة التجرد حيث من عليها العربية اللغة

 تكتب العريب الصويت للنظام إخضاعها يتم مل اليت األعجمية األلفاظ  -)ط

 يتم أن إىل عربية حبروف كتباا بعد التنية حبروف) مؤقتا(

 رمز ال الذي الصوت متثل كتابتها طريقة على على ويتفق حصرها،

  . العربية اللغة يف له
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 حنو أو اجلمع أو باالشتقاق فيها التصرف مت اليت املعربة األلفاظ - )ي

 واحد جذر حتت وتوضع واحدة، أسرة أا على أفرادها تعامل ذلك

  .املداخل من عدد إىل مقسم

 مصادر تتعدد أو مجع، لكل املعىن وخيتلف االسم مجوع تتعدد حني  -)ك

 املعاين حسب املداخل تعديد جيب لذلك تبعا املعىن وخيتلف الفعل

  .أعلى من اليسرى الناحية من مدخل كل ترقيم مع املتعددة

  املالحق و املقدمة   - )٦

 معامجهم يدى بني يقدموا أن على القدم منذ املعاجم أصحاب مشى

  :يأيت ما اآلن املقدمة تتناوله ما أهمو. مقدمة أو تصديرا

 مادة إعداد يف واملشاركني العمل، بفريق اخلاصة املعلومات بعض   -)أ

  . املعجم

 النطق، بيان أو حتريرها، املداخل، اختيار يف سواء املعجم منهج -)ب

 األمثلة وذكر واالستعمال، املعىن شرح وطريقة واهلجاء،

 العلمية، واملصطلحات السياقية والتعبريات اللفظية، واملصاحبات

  . وغريها

  .وداخليا خارجيا املعجم ترتيب طريقة -)ج

  .مستعمله ونوع خصائصه، وأهم املعجم، مميزات   -)د

  . املعجم من االستفادة وطريقة االستخدام، إرشادات -)هـ

  .النطق لرموز الصوتية القيم  - )و

  . املعجم يف الواردة واالختصارات بالرموز بيان  - )ز

 .واملراجع املصادر أهم   -)ح
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  الثالث املبحث

  "القراءة"

  

 القراءة مفهوم  - أ

 اجلرائد كقراءة يوم، كل اإلنسان به يقوم عاما نشاطا القراءة كانت

 املقروء مىت وكيفما. جرا وهلم والنصوص والرسائل واالت والصحيفات

 بعملية القراءة نشاط يقتصر ومل. مركبا معقدا القراءة مفهوم صار األجنبية باللغة

 قد القراءة ولكن. أخرى بعد كلمة جي على حمدودة أو بسيطة ميكانيكية

 حممود بين مثّ، ومن. الفرد شخصية مجاع تدخل يستلزم فكريا نشاطا أصبحت

 أساس على يقوم أن ينبغي القراءة تعلّم أن طعيمة أمحد ورشدي الناقة كامل

  .٢٠املشكالت وحل والنقد والفهم التعرف وهي عمليات أربع من وتأيت

 استيعاا بالطلبة جدير الىت األساسية املهارات إحدى من القراءة ومهارة

 ومهارة االستماع مهارة هي األخرى الثالثة واملهارات. األجبية اللغة تعلم عند

 على ا يقدر الطالب ألن مهمة مهارة وأصبحت. الكتابة ومهارة الكالم

 النصوص على املكتوبة الثقافية الورثة وكشف الواسعة العلوم آفاق كشف

  .  للسلف

 دافعية انفعالية عقلية عملية القراءة نشاط أن شحاتة حسن دكتور قالو

 املعاين، وفهم عينية، طريق عن القارئ يتلقاها الىت والرسوم الرموز تفسري تشمل

 والتذوق واحلكم والنقد واالستنتاج املعاين، وهذه السابقة اخلربة بني والربط

  .٢١املشكالت وحلّ

                                                                 

  ٥٨. ص .سابق مرجع طعيمة، أمحد ورشدي الناقة كامل حممود ٢٠

 ١٠٥. ص. سابق مرجع سحاتة، حسن ٢١
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 وهي عناصر ثالثة من تتكون القراءة أن الدليمي، حسني علي طه بين مث

 ذا العملية هذه وتبدو. املكتوب والرمز يؤديه الذى واللفظ الذهين املعىن

 من البد قراءة عملية تكون فلكي إذن. منطقيا تسلسال متسلسلة غري الشكل

 فرد، أي من أو املتعلم من الرمز هذا يلفظ ومث البداية، يف مكتوب رمز وجود

 فالعملية القارئ، ذهن يف الرمز ذلك عن املعربة املعاين تتشكل الرمز يلفظ ومث

  .٢٢ومعىن ولفظ مكتوب رمز رأيه عند

 مهمة مهارات بأربع االهتمام هي اخلطيب بن حممد دكتور عند والقراءة

 والطالقة القراءة يف والسرعة الفهم ومهارات اللغوية الرموز عن التعرف وهي

 من كثريا أجراها الىت التربوية للبحوث نتيجة املفهوم هذا تطور مث .٢٣القراءة يف

 جمرد على تقوم ميكانيكية عملية ليست القراءة أن أثبتت الىت التربية علماء

 مجيع متاثل معقدة عملية أا بل ا، والنطق والكلمات احلروف على التعرف

. واالستنتاج والربط الفهم تستلزم فهى تعليم يف اإلنسان ا يقوم الىت العمليات

 عناصر من ثاىن كعنصر القراءة على بالفهم اإلهتمام ازداد لذلك ونتيجة

  .٢٤العملية

 يسريا التربية، علماء عليه اتفق قد ذكرها السابق القراءة مفهوم منو

 واحلروف الكلمات على الوقوف مهارة املتعلم استيعاب وهو. بداية وبسيطا

 من املتعلم متكني حدود يف الصدد هذا يف املدرس هدف كان إذ تعبريها وكيفية

 وبعد مسموع بصوت الكلمات ونطق الصحيحة خمارجها من احلروف إخراج

 وفهم الكلمات هذه تؤديه الذى باملدلول االهتمام دون بصريا أدركها أن

                                                                 

. ص ،)٢٠٠٣ الشروق، دار: عمان. (العربية اللغة تدريس يف العملية الطرائق الدليمي، حسني علي طه ٢٢

١٠٤ 

 ٧٤-٦٣. ص .سابق مرجع اخلطيب، إبراهيم بن حممد ٢٣

 ٥٨. ص. نفسه املرجع ٢٤
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 ألن التركيبية، الطريقة املفهوم هذا واكبت اليت التعليم طريقة وكانت. معناها

  .ا والنطق الكلمات عن التعريف هو الطريقة عليه قامت الذي األساس

  

 القراءة أمهية  -ب

 صحيحا نطقا ونطقها املطبوعة، الرموز عن التعرف عملية هي القراءة إن

 معقدة، عملية املفهوم ذا والقراءة. وفهمها ،)جهرية القراءة كانت إذا(

 فالتعرف ذاته يف غاية وليس وسيلة أنه إال القراءة يف التعرف أمهية من وبالرغم

 يف موجودة لكنها املطبوعة، الرموز يف موجودة ليس املعاين وأن. للفهم وسيلة

  .٢٥القارئ عقل

 يف الرغبة لديهم وتثري املعارف اكتساب على الطلبة تساعد لقراءةوا

 والعبارات واجلمل بالكلمات الطلبة معرفة تزداد القراءة فمن. اخلالقة الكتابة

 إحساسهم تكوين على تساعد فهي هذا على أو. والكتابة الكالم يف املستخدمة

  .اللغوي

  :يلي كما وهي القراءة أمهيات ومن أمهيات، وللقراءة

) واحلساب والكتابة القراءة وهي( الثالث املهارات أوىل هي القراءة نإ   - ١

  .تعلمها يف الفرد حق على اإلنساين اتمع جيمع الىت

 تتحقق ال شعارات الذايت والتعليم احلياة، مدى والتعلم املستمرة التربية نإ   - ٢

 على تعتمد أنشطة إا. القرءة على قادرا كان إذا إال اإلنسان حياة يف

  .يقرأه ما ونوع كمية

 ال فيه مهاري عمل تصور يصعب متعلم جمتمع املعاصر اإلنساين اتمع إن   - ٣

 تستلزم الىت النشاط أوجه من بكثري حماط واإلنسان القراءة، يتطلب

  . وظيفته ويؤدي اتمع مع ويتكيف يريد ما يتحقق حيت القراءة،

                                                                 

 ١٠٥-١٠٤. ص ،)١٩٨٤ الفالح، مكتبة: الكويت. (العربية اللغة فنون تدريس مذكور، أمحد علي ٢٥
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 الذى العريب البلد يترك عندما الدارس مع تبقى الىت املهارة هي القراءة إن   - ٤

 عن يتعرف أن خالهلا من يستطيع الىت املهارة أا كما اللغة، فيه يتعلم

  .ومالحمها العربية الثقافة أمناط

    .الواسعة للثقافة شرط الواسعة القراءة إن - ٥

 العربية، تعليم من العملية أغراضهم يتحقق أن الدارس يستطيع بالقراءة   - ٦

  .تعليمية أو سياسية أو إقتصادية أو ثقافية أغراضا تكون وقد

 وقضاء االستماع من قدر حتقيق ا الدارس يستطيع مهارة القراءة إن   - ٧

  .أجدى هو مبا الفراغ وقت

 الدراسة يترك أن بعد وحده الطالب ينميها الىت مهارة هي القراءة إن   - ٨

    . ٢٦الفصل داخل

  

 القراءة تعليم أهداف  -ج

 من هدف الوقت ذات يف أا إال رئيسية لغوية مهارة جبانب القراءة إن

 العام باهلدف يسمى ملا الباحث يعرض أن املستحسن من إنه اللغة، تعلّم أهداف

 يف حتقيقها تؤدي الىت اجلزئية األهداف ذلك بعد يعرض مث القراءة، تعليم من

 العام اهلدف ويتخلص. القراءة تعليم من النهائي العام اهلدف إىل جمموعها

 اللغة يقرأ أن على قادرا يكون أن من املتعلم متكن يف القراءة تعليم من والرئيسي

 صمت يف يقرأ أن يعىن وهذا ومريح، سهل بشكل اليسار إىل اليمني من العربية

 عند توقّف دون املطبوعة الصفحة من مباشرة املعىن متلفظا يسر وسرعة

  .باملعجم عديدة مرات االستعانة ودون التراكيب أو الكلمات

 ومنها اجلزئية، األهداف شكل يف يوضع أن فيمكن العام اهلدف هذا وأما

  :يلي كما

                                                                 

  ١٧٦-١٧٥. ص. سابق مرجع طعيمة، أمحد رشد ٢٦
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 يف عنها تعرب الىت باألصوات املكتوبة الرموز ربط من الدارس يتمكن أن   - ١

  .العربية اللغة

  .سليم بنطق جهرية القراءة نصوص قراءة من الدارس يتمكن أن - ٢

 املطبوعة الصفحة من مباشرة العام املعىن استنتاج من الدارس ستمكن أن   - ٣

  . التراكيب بتغير املعىن تغير وإدراك

 احلديث مفردات بني والفرق السياق معاين من املفردات معاىن يتعرف أن   - ٤

  . الكتابة ومفردات

  .بينها تربط الىت املعىن عالقات وإدراك الفقرات يف اجلمل معاين يفهم أن - ٥

  .وصرفها اللغة قواعد ذلك تعوق أن دون وانطالق بفهم يقرأ أن   - ٦

 للفكرة املكونة العالقات يدرك وأن والتفاصيل اجلزئية األفكار يفهم أن   - ٧

  .الرئيسية

  .منها كل ووظيفة الترقيم عالمات يتعرف أن   - ٨

 إىل مترمجة مفردات قوائم أو باملعاجم االستعانة دون بطالقة يقرأ أن  - ٩

  .اللغتني

 والتاريخ األدب قراءة إىل الصحيفة قراءة من ابتداءا واسعة قراءة يقرأ أن  -١٠

 وحتليل النتائج وحتديد األحداث إدراك مع اجلارية واألحداث والعلوم

  .٢٧اإلسالمية العربية بالثقافة الواسعة القراءة وربط ونقدها املعاين

 الباحث ميكن السابقة، القراءة مهارة تعليم أهداف إىل بالدقة نظرنا ولو

 إىل يبلغ أن حىت متدرجة منو عملية القراءة مهارة تعليم أنّ منها يستنبط أن

 الذى املعاجم فتح دون جيدا فهما بفهمها النصوص أنواع لقراءة الطلبة مهارة

 على عباء تكون قد الىت العديدة املفردات قوائم حفظ أو وفري وقت إىل حيتاج

  .للقراءة وامللل الشآمة بظهور سليب تأثري إىل ويؤدي الطلبة

                                                                 

 ١٥٢-١٥١. ص .سابق مرجع طعيمة، أمحد ورشدي الناقة كامل حممود ٢٧
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 القراءة مواد  - د

 مقومات هلا. االستماع مادة عن كثريا القراءة مادة خصائص ختتلف ال

 ومن. واملتعلم املعلم إليه يرمى الذى السلوكي اهلدف مع نتاسب وصفات

 الرئيسية األفكار واستخالص ،التفاصيل كل وتذكر احلفظ هو التعليم أهداف

 وتنمية املعاىن، واستنتاج والفهم، لالستيعاب العام احملتوى ومعرفة وتلخيصها،

 املواد خيتاروا أن اللغة معلمى على فينبغى. التأثري على والتعرف والنقد، التذوق،

  .قبل من قرروه الذى للهدف الصاحلة الدراسية

  :هي القراءة تعليم يف األساسية الدراسية واملواد

 ممنوع: مثل والتوجيه، التحذير الفتات ا تكتب الىت اللغوية املادة   - ١

: مثل وكلمات، صورا تشمل الىت الدولية املرور وعالمات التدخني،

  .واحد اجتاه يف طريق

 كتابة: مثل تفيده، معلومات عن للبحث القارئ إليها حيتاج الىت املصادر - ٢

  .الدليل هذا من جزء كل تبويب وطريقة التليفونات دليل

 ورؤوس الصحف عناوين لغة به تتميز الذى اخلاص األسلوب  - ٣

 عرض طريق عن القارئ أنظار جذب إىل يهدف عادة وهو املوضوعات،

 األسلوب عن بذلك وخيرج املقال، موضوع عن املعلومات من قليل

 تتالعب الىت التجاربة اإلعالنات لغة: مثل الكتابة، يف السليم النحوي

  .باأللفاظ

 حتتاج الىت املختلفة والبطاقات االستمارات ا تكتب الىت اللغوية املادة   - ٤

  .واملهنة الشن عن معلومات: مثل فهمها، إىل القارئ إليها

 وإعالنات الدعوة بطاقات الربقيات ا تكتب الىت املختصرة املركزة اللغة - ٥

 هذه مثل يف دائما تكرر الىت واالصطالحات املبوبة واإلعالنات الوفيات

  .املناسبات
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 على تظهر الىت وتلك املصرفية، الشيكات ا تكتب الىت اللغوية املادة   - ٦

  .املختلفة املعدنية والعمالت النقد أوراق

 واملشروبات األغدية وعلب الدواء زجاجات على تكتب الىت التعليمات  - ٧

 القارئ له يتعرض ملقد بعض من حمذرة ودواعيه، االستعمال طرق مبينة

  .٢٨االستعمال سوء بسبب خماطر من

  

 القراءة تدريس طرائق  -هـ

 مزاياها منها لكل طرائق، عدة القراءة مهارة تعليم جمال يف ظهرت لقد

  :يلى ما الطرائق هذه ومن. سواء حد على وعيوا

 املعلم يشرح حيث) احلروف أو األجبدية طريقة( اهلجائية احلروف طريقة   - ١

 من يطلب مث منها حرف كل ويرسم األجنبية اللغة يف األجبدية احلروف

  .٢٩القلب ظهر عن بالترتيب أشكاهلا حيفظوا أن الطلبة

 مث مضمومة تعلم مث مفتوحة اهلجائية األحرف تعلم حيث الصوتية الطريقة  - ٢

  .الترتيب هذا على التنوين أصوات تعلم وهكذا مكسورة، تعلم

 املؤلفة الكلمات يتعلمون مث املقاطع الطلبة يتعلم حيث املقطعية الطريقة   - ٣

  .املقاطع من

 تكونت الىت احلروف يتعلمون مث الكلمة الطلبة يتعلم حيث الكلمة طريقة   - ٤

  .الكلمة منها

                                                                 

) ١٩٨١ لبنان، مكتبة: بريوت. (والتطبيق النظرية بني وتعليمها احلية اللغة تعلم العريب، ايد عبد صالح ٢٨

  ١٦٠- ١٤٠. ص

  ١١١. ص. نفسه املرجع ٢٩
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 مث السبورة أو البطاقة على قصرية مجلة املعلم يعرض حيث اجلملة طريقة - ٥

 اجلملة عن تريد مجلة ويعض. مرات عدة بعده من الطلبة ويردده ينطقها

  .٣٠ويرددها وينطقها واحدة كلمة األوىل

  

 القراءة تدريس وسائل  - و

 وفهم سرعة على املعلم على تساعد الىت القراءة ملهارة تعلمية وسائل

  : منها القراءة

  البطاقات  - ١

 من قطعة هي البطاقة أن. بالبطاقات القراءة يعلم أن املمكن من

 بعض يف مجلة أو كلمة أو عبارة منها كل على وتكتب املقوى الورق

 يتعلموا حىت البطاقات هذه كتابة يف الدارسني املعلم يشترك قدو .األحيان

 املران وهو استخدامها من األساسي اهلدف جانب إىل واهلجاء الكتابة

 بطاقات واإلجابة، األسئلة بطاقات: منها أقسام عدة وهي. القراءة على

  .الواقعية وبطاقات التماثل، بطاقات اللغوية، املفردات

  القراءة معامل  - ٢

 الصعوبة يف متدرجة لغوية مادة حتتوي صغرية كتابات من وتتكون

 به تسمح ما بقدر القراءة مهارة إتقان يف بسرعة التقدم على الطلبة تعني

 أو عملية املقاالت أو قصرية قصص على منها كتب كل وحيتوى. قدرام

 مدى الدارسني يتبني حىت صعوبتها درجة حسب ويرقم مصورة تارخيية

  .القراءة يف تقدمهم

   

                                                                 

  ١١١- ١٠٩. ص. سابق مرجع اخلويل، على حممد ٣٠
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  الكاريكاتورية الصور جمالت  - ٣

 الكلمات من أدىن حد مع املعىن نقل يف والرسوم الصور على تعلمد

 شدة منها ألسباب عليها العريب العامل يف املربون واعترض. واجلمل

 املعىن شرح يف الصورة على واعتمادها واإلثارة واجلنس باجلرمية اهتمامها

 مثل على حتتوى ال الىت العادية الكتب بقراءة ذرعا يضيق الدارس جيعل مما

  .امللونة الصورة هذه

  )اإلعالنات( امللصقات - ٤

 على تساعد كبرية وحجوم خمتلفة بألوان وكتابة صورا وحتتوى

 املكاتب من عليها حيصل أن املعلم ويستطيع. بعيدة مسافة من قراءا

 والوزارات الطريان خطوط وشركات األجنبية والسفرات السياحية

 موضوع عن ملصقة عمل يف الدارسني إشراك ولكن. احمللية املصانع

 من يصممونه ما حيتويها الىت الرسالة تعلمهم على تربويا يساعد يدرسونه

  .ملصقات

  )Tachitoscope( تاكستوسكوبال - ٥

 عدسته على مثبت العادية للشرائح عارض من اجلهاز هذا يتكون

 يف ويستخدم. شرحية كل عرض مدة يف للتحكم توقيت جهاز األمامية

 وبذلك املعلم طوهلا خيتار ملدة الشرحية على مكتوبة مجل أو كلمات عرض

  .هلا الدارسني القراءة سرعة يف يتحكم

  )Reading Pacer( القراءة سرعة جهاز  - ٦

 العادية الكتاب صفحة حبجم زجاجية شرحية من اجلهاز هذا يتكون

 حسب أسفلها إىل الصفحة أعلى من يرتلق معدىن حاجز فيها يثبت

 .يستخدمه الذى القارئ حيدده توقيت
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  )Over Head Proyektor( األمامى العرض جهاز  - ٧

 نفس يف الدارسني أمام لغوية مادة عرض على اجلهاز هذا يساعد

 املعلم يواجهها الىت املصاعب علو وجيب املعلم فيه يواجههم الذى الوقت

 يستطيع الذى املعلم خلف شاشة على تظهر الكتابة أو الصورة ألن مرتفعا

 .فيها اهلامة النطاق بعض إىل القراءة نظر يلفت أو الكتابة إىل يضيف أن

  )Opaque Projector( املعتمة الصور عرض جهاز  - ٨

 خاصة مواد إىل حيتاج ال ألنه األجهزة أسهل اجلهاز هذا يعترب

 أو مسطح جسم أي صورة عرض يستطيع وهو. عليها للرسم أو للكتابة

 مناذج عرض يف املعلم يفيد اجلهاز هذا. الشاشة على مكربة صغرية جمسم

 املصرفية، الشيكات و النقد وأوراق الربيد وطوابع والكتب الصور من

  .وغريها

 والقصة والطروف، واألفعال اجلمل، تكوين من: اللغوية األلعاب  - ٩

 وإطاعة وتعريفها، والكلمة املفردات، معىن على والتعرف القصرية،

  .٣١اخل...األوامر

  

 القراءة تدريس واتخط  -ز

 أن من ويتأطد .معناها يوضح مبا مصحوبة واجلمل الكلمات، املعلم يقرأ  - ١

 يف يستخدموا وبدأوا واجلمل الكلمات هذه معىن فهموا قد الطلبة

  .حية اتصال مواقف

 مرة واجلمل الكلمات أمامهم ويقرأ الكتاب فتح الطلبة من املعلم يطلب  - ٢

  .بدقة يسمعون ما ترديد منهم ويطلب أخرى

                                                                 

  ١٣١-١١٨. ص. سابق مرجع العريب، ايد عبد صالح ٣١



�������� 

 

 إىل الصف املعلم يقسم مث واجلمل الكلمات هذه مجاعة الطلبة يردد  - ٣

 الطلبة بعض من يطلب مث يردد أن قسم كل من ويطلب ثالثة أو قسمني

  .بعده يرددوا أن عشوائيا املختارين

 عرض يتم والتراكيب، املفردات من رصيد الطلبة عند يتكون عندما  - ٤

 املناسب الوقت ويعطون صامتة قراءة يقرؤوا مث عليهم مبسطة نصوص

  .التوقف إىل دفعهم دون الصامتة القراءة من لالنتهاء

 الصامتة القراءة من انتهوا قد عام بشكل الطلبة بأن املعلم يشعر أن بعد - ٥

  .أمامهم مفتوحا الكتاب وترك إليه االلتفات منهم يطلب

  .إضافيا وقتا القراءة يف املتأخرون يعطي أن ينبغى ال  - ٦

  .الطلبة أمام مفتوح والكتاب النص فهم عن األسئلة تلقي  - ٧

  .النص يف اإلجابات فيه ترد الذى الترتيب يف األسئلة تلقي أ، ينبغى   - ٨

, أ معينة فكرة على للحصول أخرى مرة بداية للنص املعلم يعود وقد   - ٩

 الىت واالجتاهات املواقف بعض أسباب لتعريف أو معني مفهوم تأكيد

  .النص يف ظهرت

 تقييد دون خمتصرة إجابة يتكلب الذى النوع من األسئلة تكون أن جيب  -١٠

  .املعيارية باإلجابة الطالب

  .غريه تكليف جيب املطروح السؤال إجابة الطالب لدى يكن مل إذ -١١

 على نشق أن دون عبارته وذكر النص من اإلجابات استقاء تشجيع جيب  -١٢

  .عنده من جديدة بصياغة بتكليفه الطالب

 عند االنتباه مدى أن املعلم يشعر عندما األسئلة طرح يتوقف أن ينبغى  -١٣

  .ضعف قد الطلبة

 واستثمار املناسب السؤال طرح على الصحيحة القراءة تعليم فن يعتمد  -١٤

  .جيدا استثمارا الكلية إجابات
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  ).صامتة( كاملة قراءة ذلك بعد النص الطلبة يقرأ  -١٥

  .طالب لكل جهرية األخرية القراءة تكون قد  -١٦

 مث املقروء النص من إجاباا األسئلة صياغة على الطلبة تشجيع ميكن  -١٧

  .٣٢عليها جييبون

   

  القراءة تقومي  -ح

 التربوية العملية جناح مدى على ا حيكم الىت العملية هو القراءة تقومي إن

  :فهي القراءة تقومي أغراض ومن. ٣٣املنشودة األهداف حتقيق يف

  .الكلمة على التعرف سرعة  - ١

  .األشياء أمساء معرفة  - ٢

  .اجلمل وترتيب املعىن فهم  - ٣

  .وفهمها األسئلة قراءة معرفة  - ٤

  .اجلمل مضمون معرفة  - ٥

  .٣٤العربية الكلمة على التعرف  - ٦

  :منها القراءة، مهارة تدريس يف اخلتبارات أو التقوميات أنواع ومن

  :األصوات اختبارات  - ١

 من جمموعة يقرأ أن الطالب من املعلم ويطلب اجلهرية، القراءة  -)أ

  .الفقرة أو اجلمل أو الكلمات

                                                                 

  ١٨٠-١٧٨. ص. سابق مرجع طعيمة، أمحد رشدي ٣٢

  ٢١. ص. سابق مرجع هادي، نور ٣٣

  ١٣٤-١٣٣. ص. سابق مرجع العريب، ايد عبد صالح ٣٤
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 تشجيل شريط أو املعلم إىل الطالب ويستمع الثنائيات، بني التمييز  -)ب

 كلمتني على تدل مسعها الىت الثنائية كانت إذا احلكم منه ويطلب

  .مرتني مكررة ذاا الكلمة على تدل أو خمتلفتني

 مكتوبة الصغرى الثنائية من جمموعة للطالب وتقدم الثنائيات، نطق  -)ج

 بني التفريق على قدرته املعلم ليقيم مثىن مثىن ينطقها أن منه ويطلب

  .نطقها عند األصوات

  :املفردات اختبارات  - ٢

 لتناسب األربع الكلمات إحدى باختيار يعىن املتعدد، االختبار  -)أ

  .اجلملة يف الفراغ

  .املعىن يف الكلمة ترادف أخرى كلمة بإعطاء يعىن املترادفات،  -)ب

  .أخرى بعبارة الكلمة بشرح ميكن الشرح،  -)ج

  .املعىن يف الكلمة تضاد أخرى كلمة بإعطاء ميكن األضداد،  -)د

 الصفة أو املفعول اسم أو الفاعل اسم باشتقاق يعىن االشتقاق، -)هـ

  .الكلمة من ذلك غري أو املتشاة

 يف هلا نظرية تقارب الثانية القائمة من كلمة باختيار يعىن املزاوجة،  - )و

  .املهيئة القائمة يف املعىن

  .املناسبة بالكلمة اجلملة يف الفراغ بإمالء يعىن الفراغ، ملء  - )ز

 مناسبة بكلمة اجلملة يف الفراغ بإمالء ميكن املعان، الفراغ ملء  -)ح

  .آخره أو حرف أول مذكورة

  :التراكيب اختبارات  - ٣

 مع يناسب مبا قوسني بني الىت الصيغة بتعديل وهو الصيغة، تعديل  -)أ

  .اجلملة

  .املبني الفراغ يف املناسبة الكلمة بوضع يعىن الفراغ، ملء  -)ب
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  .واحدة مجلة يف اجلملتني بادمناج يعىن الدمج،  -)ج

  .اجلملة تصحيح مث اخلطأ حتت اخلط بوضع يعىن اخلطأ، كشف  -)د

  .اجلملة بإكمال يعىن اجلملة، إكمال -)هـ

  .الكلمة أو اجلملة بإعراب اإلعراب،  - )و

 أو الضمائر أو األفعال زمن حيث من اجلملة بتحويل يعىن التحويل،  - )ز

  .ذلك غري

  .الصحيح اجلواب باختيار يعىن متعدد، من االختيار  -)ح

 أو اجلملة يف املناسبة الكلمة من بدال الكلمة بوضع يعىن التعويض،  -)ط

  .الالزمة التعبريات حمدثا الفقرة

  .٣٥مجلة منها لتكون الكلمات ترتيب بإعادة يعىن الترتيب، إعادة  - )ي

 

   

                                                                 

  ١٦٠- ١٥٧. ص. سابق مرجع اخلويل، على حممد ٣٥
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  الرابع املبحث

  "املدرسة عن تارخيية نبذة"

  

  اجلغرافيا املوقع  - أ

داوو، مدينة  منطقة يف اإلسالمية املتوسطة الثانية هاشم واحد مدرسة تقع

 ماالنج داوو ٢٩ رقم كراجان كوجور شارع يف الشرقية، جاوا حمافظة ،ماالنج

، وهي ٠٨٢٨٣٩٨٤٨٨١: هاتف ،٦٥١٥١: ، رقم الربيد الشرقية جاوا

دقيقة من  ٣٠جنوب جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، حوال 

  . تلك اجلامعة

  

  التأسيس تاريخ  -ب

على موافقة كبار  ١٩٩٢يويل سنة  ١٥التاريخ  يف هذه املدرسةسست أت

مشايخ العمدة باسم مدرسة واحد هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية، وهي فرع 

 وأسست هذه. يف مدينة ماالنج) ضة العلماء(عارف تربوية املمن مؤسسة 

  :املدرسة ألسباب كثرية، منها

تدرس فيها احتياجات سكان قرية كوجور إىل مدرسة متوسطة الىت   - ١

العلوم العامة والعلوم الدينية، وتريب أبناءهم بأحسن اخللق، كي يستطيع 

  .أبنائهم أن يتخلق خبلق حسن يف اتمع

إن الطلبة املتخرجني يف املدرسة اإلبتدائية األهلية، ال يلتحق باملدرسة   - ٢

ولذا أسست . املتوسطة غالبا، لبعد املدرسة من بيوم، ولقلة زواد مالية

هذه املدرسة لتحلل وتساعد تلك املشكالت ولتحقق تقريرات وزارة 

  .الشؤون التربية عن وجوب الدراسة تسع سنوات
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إن النصارى قد يؤثرون سكان قرية كوجور بتعاليمهم لقلة فهم سكان   - ٣

كوجور عن دين اإلسالم، السيما أبنائهم الذين ال يلتحقون باملدرسة 

 الطرق بغري عمل، لذلك أسست هذه املتوسطة ويبطلون مث جيلسون يف

  املدرسة دفاعا لنشر تعاليم دين النصارى

 يف استمر مث ٢٠٠٤ السنة إىل بدايتها من مرسوم املدرسة هذه رأس وقد

   .م٢٠١١ السنة هذه إىل اجلميل عبد رئاستها

  

  الدراسية املواد حصص وتوزيع الدراسي املنهج  -ج

 جاوا ماالنج داوو اإلسالمية املتوسطة الثانية هاشم واحد مدرسة تعتمد

 مجهورية الدينية الشؤون وزارة قررا الىت ٢٠٠٦ الدراسي املنهج على الشرقية

 باملنهج يسمى ما املدرسة هذه صممت املنهج هذا تنفيذ ويف. إندونيسيا

 على توىحي الدراسي هجاملن هذه ،٢٠٠٦) KTSP( املدرسي للمستوى الدراسي

 من مادة لكل املقررة خبصصها املتوسطة املدرسة املستوى على الدراسية املواد

   .)مثانون دقيقة( األسبوع يف خصتان العربية اللغة وخصص .الدراسية املواد

  

 واملتعلمني املعلمني حالة  - د

 داوو اإلسالمية املتوسطة الثانية هاشم واحد املدرسة يف الطلبة عدد يبلغ

. طالب ٢٢٤ حوايل م٢٠١٠/٢٠١١ الدراسية للسنة الشرقية جاوا ماالنج

 الثاين الصف طلبة عدد ويبلغ طالبا، ٨٠ حوايل األول الصف طلبة تكونوت

 لدراسةا فصول وعدد. طالبا ٧٦ حوايل الثالث الصف وطلبة طالبا، ٦٨ حوايل

 للصف وفصلني األول، للصف فصلني من وتتكون فصول ٦ املدرسة هذه يف

  .الثالث للصف وفصلني الثاين،

  .أستاذات ٤ و أستاذا، ١٢ فيبلغ املدرسة هذه يف املدرسون أما
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 مدرس سوواندي،) ١: (ومها مدرسان فعددها العربية اللغة مدرس أما

 الصف و الثاين للصف الفكر صايف) ٢( و ،ب - األول الصف و الثالث الصف

أ - لاألو.   

  

  املدرسة هذه يف القراءة مهارة تعليم -هـ

. فصل لكل األسبوع يف خصتان املدرسة هذه يف العربية اللغة تعليم إن

 ومهارة االستماع، مهارة وهي األربع، اللغوية املهارات تعليم فيها ويتضمن

 هذه يف العربية القراءة تعليم وأهداف. الكتابة ومهارة القراءة، ومهارة الكالم،

 الدراسي املنهج قررا الىت العربية اللغة لتعليم العامة األهداف يف تتمثل املدرسة

٢٠٠٦.  

  

   العربية القراءة مهارة لتعليم الدراسية املواد  - و

 الدراسي املنهج على تعتمد املدرسة هذه يف املدروسة القراءة مواد إن

 العربية اللغة تعليم أهداف مع يتماشي فهو املواد تلك حمتوى وأما ،٢٠٠٦

 العربية، اللغة يف الكفاءات معايري يف األهداف تلك وتتمثل. األربع ومهاراا

 التعليمية، واألنشطة الدراسية، واملواد واملؤثرات، األساسية، والكفاءات

  .للدراسة اخلصة أو والزمان واملصادر، والتقومي،

حلمة العزة  الذي ألفته Insan Cendekiaوتستخدم هذه املدرسة كتاب 

، واملدرسة )للمستوى األول(والبيت واضيع املقررة هي التعارف أما امل. الثانية

 ).للمستوى الثاين(واألسرة والعنوان 
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 الفصل الثالث

  منهجية البحث

  

  منهج البحث  -أ

وإن التجربة هي حماولة مضبوطة . يستخدم الباحث هنا البحث التجرييب

إلثبات فروض معينة، وأن البحث التجرييب هو إثبات الفروض عن طريق 

التجريب،  والباحث الذي يريد أن يثبت فروضه عن طريق التجريب يصمم 

والبحث التجرييب  ٣٩.اجراءات متكاملة لعملية التجريبجتربته عن طريق اختاذ 

ة للحصول على التعميم الصحيح) العوامل(يبحث عن العالقات بني املتغريات 

)Generalisasi.( ٤٠ 

وقال أمحد بدر يعترب املنهج التجرييب أقرب مناهج البحوث حللّ املشاكل 

والعوامل األساسية هو حماولة للتحكم يف مجيع املتغريات . بالطريقة العلمية

حيث يقوم الباحث بتطويعه أو تغيريه دف حتديد وقياس . باستثناء متغري واحد

   ٤١.تأثريه يف العملية

و ) Independent Variable( يتكون املنهج التجرييب من العامل املستقلّ

، فالعامل املستقلّ هو العامل الذي يريد أن )Dependent Variable(العامل التابع 

س مدى تأثريه على املوقف، أو العامل الذي يريد الباحث أن يقيس أثره على يقي

                                                 
. ، ص)١٩٩٧دار أسامة، : الرياض( .مفهومه وأدواته وأساليبه البحث العلمي،، وآخرونذوقان عبيدات  ٣٩

٢٨٢ 
40 Bambang Setiyadi, Metodologi Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing. (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2006) hal. 125  
  ٢٧٥ .ص، )١٩٨٢، عبد اهللا حرمي :كويت. (أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر،  ٤١
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. وأما العامل التابع هو العامل الذي ينتج عن تأثري العامل املستقل. املتغري التابع

  ٤٢.ويسمى العامل التابع أيضا العامل الناتج أو املتغري الناتج

. دات باستخدام املعجمتزويد املفر أما العامل املستقلّ يف هذا البحث وهو

وقال سوترسنو . مهارة القراءةو ترقية وأما العامل التابع يف هذا البحث وه

هادي، إن البحث التجرييب هو  تصميم  اموعات العشوائية باالختبار القبلي 

  ٤٣.و االختبار البعدي

وحيتاج الباحث يف البحث التجرييب إىل جمموعتني، اموعة التجربة 

عجم املساعد الضابطة، وجمموعة التجربة هي اموعة اليت تستخدم املواموعة 

وأما اموعة الضابطة فهي اموعة اليت تستخدم  ،Insan Cendekiaكتاب من 

  .عجم اليومي للفصل السابع مبدرسة سبيل اهللامل

  

  جمتمع البحث وعينته -ب

 :يلي م الباحث برأي وينارنو سورمحاد كمايقويف حتديد العينة، 

، و على % ٥٠إذا كانت العينة متنوعة، على اتمع أقلّ من مائة فالعينة "

وينبغى أن تكون العينة الكثرية خري . % ١٥أكثر من مائة، فالعينة / اتمع فوق

  ٤٤".من العينة القليلة

يف الفصل ، وهم إن جمتمع  البحث هنا هم مجيع الطالب والطالبات

 اإلسالمية املتوسطة الثانية هاشم واحد املدرسةب" باألول "و الفصل " األول أ"

طالبا، والفصل  ٤٠يتكون من " األول أ"والفصل . الشرقية جاوا ماالنج داوو

، وعدد ٢٠١٠/٢٠١١ من العام الدراسي طالبا ٤٠ يتكون من" األول ب"

                                                 
 ٢٧٧، ص مرجع سابق، وآخرونذوقان عبيدات  ٤٢

43 Sutrisno, Hadi. Metodologi Research, Jilid IV, Cetakan ketiga (Yogyakarta: Yayasan 
Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1985), hal. 119. 

44 Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian Sosial, (Semarang: Fak.Tarbiyah IAIN Walisongo, 
1987), hal. 120. 
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= طالبا  ٨٠من % ٥٠عينة البحث و. طالبا ٨٠الطلبة  يف الفصل األول هو 

الذين قادرين على  الطلبةجيعل الباحث تلك العينة هلذا البحث كل  طالبا، و ٤٠

)  من الفصل األول أ(طالبا  ٢٠وهي  قراءة احلروف اهلجائية قراءة جيدة

للمجموعة الضابطة، ) من الفصل األول ب(طالبا  ٢٠للمجموعة التجربة و

رم وقبل أن يقسم الباحث الطلبة يف العينة يدرس الباحث مدى كفاءم وقد

  .يف القراءة وكذلك خلفيتهم الدراسية

لترقية مهارة القراءة باملدرسة  ستخدام املعجماب تزويد املفردات ولتطبيق

واحد هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية ماالنج، فتكون جمموعة التجربة عددهم 

  .طالبة/طالبا ٢٠ طالبة، وجمموعة الضابطة عددهم/طالبا ٢٠

  

  متغريات البحث  -ج

 Independent(كما عرفنا أن املنهج التجرييب يتكون من العامل املستقلّ 

Variable (  و العامل التابع)Dependent Variable( فالعامل املستقلّ هو العامل ،

الذي يريد أن يقيس مدى تأثريه على املوقف، أو العامل الذي يريد الباحث أن 

التابع هو العامل الذي ينتج عن تأثري وأما العامل . يقيس أثره على املتغري التابع

   ٤٥.ويسمى العامل التابع أيضا العامل الناتج أو املتغري الناتج. العامل املستقل

  :هناك متغريات يف هذا البحث، وهي

  العامل املستقلّ/املتغري  - ١

ستخدام اب تزويد املفردات العامل املستقلّ يف هذا البحث/املتغري

  .املعجم

 ل التابعالعام/املتغري  - ٢

 .مهارة القراءة ترقيةالعامل التابع يف هذا البحث وهو/وأما املتغري

                                                 
 ٢٧٧ .، صمرجع سابق، ذوقان عبيدات وآخرون ٤٥
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  أدوات مجع البحث   -د

وأما الطريقة اليت يستخدمها الباحث جلمع البيانات واملعلومات يف هذه 

 :الدراسة فهي كما يلي 

  (Observasion)املالحظة   -١

لبيانات، تعترب املالحظة املباشرة وسيلة هامة من وسائل مجع ا

  ٤٦.وهناك معلومات ميكن للباحث أن حيصل عليها بالفحص املباشر

املالحظة تستخدم عادة لفهم الظواهر وأمناط السلوك واتصال 

الفرقة طبيعيا والبحث يف السلوك الفردية وعملية وقوع احلوادث اليت 

   ٤٧.تستطيع مالحظاا يف املواقف الواقعية أو املواقف الوضعية

الباحث هذه املالحظة للحصول على البيانات اليت تتعلق ويقوم 

نشاطات الطلبة يف عملية التعليم والتعلّم، وتقام هذه املالحظة من خالل 

  .عملية التعليم والتعلّم

  (Questionaire)االستبانة   -٢

االستبيان أداة للحصول على احلقائق و مجيع البيانات عن الظروف 

يان على إعداد جمموعة من االستبويعتمد  .واألساليب القائمة بالفعل

حيث ترسل هذه األسئلة  األسئلة ترسل لعدد كبري نسبيا من أفراد اتمع

  ٤٨.عادة لعينة ممثلة جلميع فئات اتمع املراد فحص آرائها

يف هذا البحث، سيعطى الباحث االستبيان للمجموعة التجربة و 

ملعرفة فعالية تزويد املفردات باستخدام املعجم عند  للمجموعة الضابطة

  .الطلبة

                                                 
 ٣٥٤ .ص، مرجع سابقأمحد بدر،  ٤٦

47 Nana Sujana. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Cetakan Pertama (Bandung: Sinar 
Algesindo, 2000) hal. 109. 

 ٣٤٧ .، صمرجع سابق، أمحد بدر ٤٨
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  االختبارات  -٣

أعدت ) نص أو صور أو رسوم(االختبار هو جمموعة من املثريات 

لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما، واالختبار يعطي درجة ما أو 

و قيمة ما أو رتبة ما للمفحوص، ويكون االختبار جمموعة من األسئلة أ

جهازا معينا، وتستخدم االختبارات يف القياس والكشف عن الفروق بني 

  ٤٩.ق بني األعمالاألفراد والفروق بني اجلماعات والفرو

واالختبار أيضا هو أداة القياس الذي يقدم على شكل أسئلة مقالية 

أو موضوعية، شفهية أو حتريرية، نظرية أو عملية، ويطلب من جمتمع 

   ٥٠.عنها أو يقوم بتنفيذ املهمة اليت تتطلّب منهالبحث أن جييب 

م الباحث ذة االختبارات للحصول على البيانات عن يقوو

واالختبار الذي يستخدمه الباحث هنا اختبار . تطورات الطلبة فرديا

االجابة الصحيحة من املتعدد واختبار فهم النص، وهذان االختباران 

  .وقدرام يف القراءةيستخدمهما الباحث ملعرفة مهارام 

عن القراءة  ويقوم الباحث هنا باالختبار القبلي و باالختبار البعدي

هلاتني اموعتني ومها اموعة التجربة واموعة الضابطة املقروء  وفهم

وأما االحتبارات الىت يستخدمها الباحث فهي كما . كما يف امللحق

  :٥١يلي

 اختبار القراءة الصامتة  -)أ

باحث من كل طالب أن يقرأ فقرة خمتلفة عند اختبار يطلب ال

القراءة الصامتة، وهذا ألجل قياسهم مجيعا مبقياس واحد، وجلعل 

والنقاط موضوع التركيز يف مثل هذا . هذا االختبار موضوعيا

                                                 
  ٣٥٤:مرجع سابق، ص ،ذوقان عبيدات وآخرون ٤٩

50 Nana Sujana, Op Cit . hal. 100 
 .١٠٧-١٠٦. ، ص)م٢٠٠٠دار الفالح، : األردن( االختبارات اللغويةحممد علي اخلويل،   ٥١
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االختبار ميكن أن تكون نربة مقطع ما أو نغمة يف آخر مجلة تعجب 

 .  نطق كلمةأو نغمة استفهام أو نغمة إخبارية أو 

  التدريب على الفهم-)ب

. تعرض على الطالب أسئلة يطلب منها األجوبة ألجل فهم النص

ضع مكان الفراغ بكلمة مناسبة وفقا ملادة القراءة، أجب عن : مثال

   .األسئلة اآلتية، وغريها
 

 مصادرالبيانات -هـ

 : البيانات يف هذا البحث مأخوذة من املصدرين، ومها من

تعليمية اليت تشمل على خمطط ملنهج دراسي وخطة التدريس وأنواع وثيقة    - ١

االختبارات حتريرية كانت أم شفوية وتقرير وظيفة الطالب وبعض الكتب 

  .واملعجم اليت يستخدمها يف عملية التعليم

درسة واحد هاشم الثانية املتوسطة مب" أ و ب"الطلبة يف الفصل األول    - ٢

  .اإلسالمية ماالنج

  

  لوب حتليل البياناتأس  -و

ستخدم الباحث يف هذا البحث طريقة الكمية باملتغيرتني، ويستعمل ي

، )Analisis Statistic Inferensial(الباحث فيه التحليل اإلحصائي اإلستداليل 

و ) Sampling(وأما التحليل اإلحصائي اإلستداليل فهو يتضمن عملية املعاينة 

اختبار مجاعة صغرية متثل اتمع الكبري اليت سبقت اإلشارة إليها، أي 

)Population or Universe ( املختارة منه على أن تكون النتائج النهائية تقريبية

   ٥٢.وداخل حدود حمسوب إحصائية

                                                 
  ٣٦٤-٣٦٣. ، صمرجع سابقأمحدبدر،  ٥٢
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ويستخدم الباحث املقياس املعديل لتحليل نتائج االختبار القبلي واالختبار 

وحيتاج الباحث . وعة الضابطةالبعدي اللذين يقامان للمجموعة التجربة وللمجم

إىل تطويع البيانات اإلحصائية، واستعان الباحث يف حتليل هذه النتائج مستعينا 

  .Tباالختبار 

م الباحث باالختبار القبلي للمجموعتني كلتيهما ملعرفة يقووقبل التجربة 

 ستخدام املعجماتزويد املفردات بمث يقوم الباحث بالتطبيق ). 1-0(قدرما أوال 

تزويد املفردات واموعة الضابطة ) Insan Cendekia )T-1كتاب من املساعد 

وبعد انتهاء ). T-2( اليومي للفصل السابع مبدرسة سبيل اهللاباستخدام املعجم 

لترقية مهارة القراءة باملدرسة باستحدام املعجم من تطبيق تزويد املفردات 

للمجموعة التجربة، قام الباحث  املتوسطة اإلسالمية واحد هاشم الثانية ماالنج

-0(باالختبار البعدي للمجموعتني كلتيهما اموعة التجربة واموعة الضابطة 

  :وإجراءات التجربة كما يف اجلدول اآليت ). 2

  جدول

  إجراءات التجربة

 االختبارالبعدي التطبيق االختبارالقبلي العينة

T ٠- ١ اموعة التجربة ١-   ٠- ٢ 

T ٠- ١ الضابطةاموعة  ٢ -  ٠- ٢ 

 :البيان 

  االختبار القبلي:   ٠-١

  االختبار البعدي:   ٠-٢

١- T   : كتـاب  من املساعد  ستخدام املعجماتزويد املفردات بتطبيقInsan 

Cendekia . 
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٢- T   : اليومي للفصل السابع مبدرسة استخدام املعجم تزويد املفردات بتطبيق

  . سبيل اهللا

  

بني الطلبة الذين ستخدام املعجم نتائج ا إن هذا البحث يكشف فرق

والذين  Insan Cendekiaكتاب من يدرسون القراءة باستخدام املعجم املساعد 

تقام هذه سو .درسة سبيل اهللافصل السابع مبلل اليوميعجم يستخدمون امل

التجربة يف الفصل األول باملدرسة واحد هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية ماالنج 

 .طالبة/طالبا ستنيعلى 

وأسباب إجيابيات ستخدام املعجم اتزويد املفردات بمث ملعرفة فعالية 

لترقية مهارة القراءة فسيحلل الباحث البيانات مستعينا باالختبار  ماوسلبياT  

  :فهو كما يلي
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من  أى عدد أفراد العينة ناقصا واحدا(Derajat Kebebasan)  درجة احلرية

) Signifikan(، ولتكون الفرضية على مستوى الداللة ١- هي ن  T-Testاختبار

وإذا كانت النتيجة ال تتصل إىل . ٢،٦٩ +ينبغي أن تتصل النتيجة إىل  .%٥

لترقية مهارة القراءة غري  تزويد املفردات باستخدام املعجم فتكون نظرية ٢،٦٩

M       : متوسط 
x/y     :االحنراف الشخصي )Individual Deviation( من متوسط  

N     :عدد أفراد العينة 
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فعال يف رفع كفاءة مهارة القراءة لدى الطالب، أما إذا كان النتيجة أكرب من 

لترقية مهارة القراءة  تزويد املفردات باستخدام املعجمفتكون النظرية أى  ٢،٦٩

   .مقبولة وهلا أثر يف تعليم مهارة القراءة لدى الطالب

  

  مراحل تنفيذ الدراسة -ز

هناك مراحل تنفيذ البحث اليت تتبعها الباحث، وهذه اإلجراءات تقوم ا 

 :الباحث باخلطوات اآلتية 

الضابطة حتديد وتعيني اموعتني وهي اموعة التجربة واموعة :   أوال

مطابقا على كفاءة وقدرة يف القراءة وكذلك خلفية دراسية الطلبة 

  .لكل جمموعتني

باستخدام  تزويد املفرداتم الباحث باالختبار القبلي أي قبل إجراء قا:   ثانيا

واملعجم اليومي للفصل  Insan Cendekiaكتاب من املساعد  املعجم

هاشم الثانية املتوسطة يف املدسة واحد السابع مبدرسة سبيل اهللا 

  .اإلسالمية ماالنج لترقية مهارة القراءة

كتاب من املساعد  املعجمباستخدام  تزويد املفرداتتطبيق أو إجراء :   ثالثا

Insan Cendekia للمجموعة التجربة، و باستخدام أ - يف الفصل األول

 ب-الفصل األوليف  املعجم اليومي للفصل السابع مبدرسة سبيل اهللا

 .مجموعة الضابطةلل

ستخدام اتزويد املفردات بم الباحث باملالحظة من خالل تطبيق اق:   رابعا

أ -الفصل األوليف  Insan Cendekiaكتاب من املساعد  املعجم

املعجم اليومي للفصل السابع مبدرسة للمجموعة التجربة، و باستخدام 

 .للمجموعة الضابطة ب-يف الفصل األول سبيل اهللا
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م الباحث باالختبار البعدي هلاتني اموعتني ومها اموعة التجربة قا:   خامسا

 Insanكتاب من املساعد  املعجمباستخدام  تزويد املفرداتاليت طبقت 

Cendekia موعة الضابطة اليت تستخدماملعجم اليومي للفصل ، وا

 .السابع مبدرسة سبيل اهللا

 :املرحلتني ومها ات مستعينا باملعلومومجع الباحث :  سادسا

  مرحلة اإلعداد   -)أ

 :تشتمل هذه املرحلة على ثالث خطوات، وهي 

ملدرسـة   Insan Cendekiaكتاب من املساعد  املعجمتصميم  -)١ 

  .واحد هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية ماالنج

  . تصميم خطة التدريس -)٢ 

  .تصميم أداة االختبار -)٣ 

  مرحلة التجربة -)ب

تكون تلك األدوات سواء كانت تأليف املعجم وخطة بعد أن 

تدريس م الباحث بتطبيق يقوجاهزة،  اتالتدريس و أداة االختبار

من املساعد املعجم  الدارساستخدم مهارة القراءة بتزويد املفردات مع 

للمجموعة التجربة واملعجم اليومي للفصل  Insan Cendekiaكتاب 

يف املدرسة واحد هاشم عة الضابطة السابع مبدرسة سبيل اهللا للمجمو

  .الثانية املتوسطة اإلسالمية ماالنج

  

  هيكل البحث. ح

وأسئلة البحث وأهداف  املقدمةشمل على تواإلطار العام هو :   األولالفصل 

البحث وفروض البحث وأمهية البحث وحدود البحث 

  .وحتديد املصطلحات والدراسات السابقة
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النظري ويتكون من أربعة عناصر، املفردات هو اإلطار :   الفصل الثاين

واملفردات . واملعجم والقراءة ونبذة تارخيية عن ميدان الدراسة

يشمل على مفهومها وأنواعها و أسس إختيارها وطرائق 

واملعجم يشمل على مفهومه ونظام . تدريسها وإختباراا

والقراءة . املعاجم العربية واخلطوات اإلجرائية لصناعة املعجم

يشمل على مفهومها وأمهيتها وأهداف تعليمها وموادها 

وطرائق تدريسها ووسائل تدريسها وخطوات تدريسها 

ونبذة تارخيية يشمل على املوقع اجلغرايف وتاريخ . وتقوميها

التأسيس ومنهج الدراسي وتوزيع حصص املواد الدراسية 

  .لعربيةوحالة املعلمني واملتعلمني واملواد الدراسية لتعليم اللغة ا

هو منهجية البحث و يشمل على منهج البحث وجمتمع :   الفصل الثالث

ختبارها ومتغريات البحث و أدوات إالبحث وعينته وأسلوب 

البحث ومصادر البيانات وأسلوب حتليل البيانات ومراحل 

  .تنفيذ الدراسة

بيانات عرض ) ١(. يانات وحتليلها ومناقشتهاهو عرض الب:   الفصل الرابع

قابلة مع رئيس امليشمل على حتليلها ومناقشتها وابلة املق

 املدرسة ونائبه األول املسؤول بالدراسة ومدرس اللغة العربية

ختطيط ، وحتليلها ومناقشتها ، تأليف املعجمحتليلها ومناقشتهاو

) ٢( .وتقومياا وحتليلها ومناقشتها موادهاخطة التدريس 

عرض حتليلها ومناقشتها يشمل على وبيانات االستبانة عرض 

عن مشكالت الطلبة يف مهارة القراءة وحتليلها  االستبانة

عن استخدام املعجم وحتليلها  االستبانةعرض ، ومناقشتها

حتليلها ومناقشتها وعرض بيانات االختبار ) ٣(. ومناقشتها
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عرض بيانات االختبار القبلي وحتليلها ومناقشتها،  يشمل على

عرض  االختبار البعدي وحتليلها ومناقشتها، عرض بيانات

وحتليلها ومناقشتها،  بيانات نتائج الطلبة يف االختبار القبلي

وحتليلها  بعديبيانات نتائج الطلبة يف االختبار العرض 

بيانات الفروق بني نتيجة الطلبة يف وعرض  ومناقشتها،

البيانات حتليل وحتليلها ومناقشتها مع  االختبار القبلي والبعدي

  .الكمية وحتليل البيانات الكيفية

نتائج البحث والتوصيات وتشمل على اخلامتة هو :   الفصل اخلامس

  .واملقترحات
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  الفصل الرابع
  قشتهااعرض البيانات وحتليلها ومن

  
  قابلة وحتليلها ومناقشتهاامل بياناتعرض   - أ

األول املسؤول بالدراسة و مدرس  هونائب قابلة مع رئيس املدرسةامل  -١
  اللغة العربية

قبل أن يعقد الباحث النشاطات الىت تتعلق بتزويد املفردات 
الباحث رئيس مدرسة واحد هاشم باستخدام املعجم املساعد، يقابل 

ونائبه األول املسؤول بالدراسة  الثانية املتوسطة اإلسالمية داوو ماالنج
 تحليل املشكالت املوجودة يف تدريس اللغة العربيةل ومدرس اللغة العربية

  .فيها
وهناك األسئلة الىت يرمي إليهم الباحث ملعرفة مستوى مشكالت 

  :تدريس اللغة العربية كما يلى
  كيف رغبة الطلبة يف تعلم اللغة العربية ؟  -)أ

  ما هي مشكالت الطلبة يف تعلم اللغة العربية ؟  -)ب
  ما هي الوسائل املستخدمة لتعليم اللغة العربية ؟  -)ج
تزويد املفردات باستخدام املعجم املساعد  ما رأيك عن إقامة تطبيق  -)د

مبدرسة واحد هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية " الفصل األول"يف 
  ؟ داوو ماالنج جاوا الشرقية
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  )٤،١(اجلدول 
  آراء رئيس املدرسة ونائبه األول ومدرس اللغة العربية

ؤال
الس

  

  .....استجابة من
  اللغة العربيةمدرس   نائب رئيس املدرسة  رئيس املدرسة

يف  ونأن الطلبة يرغب  ١
تعلم اللغة العربية لكنهم 
يصعبون يف تعلمها بعد 
اخلروج من الفصل 

   .الدراسي

رأيت من نتائج 
االختبار للمستوى 

نتائج اختبار  األول أن
مل تصل إىل الطلبة 

النتائج املرجوة من 
املعيار األدين لنجاح 

لكن ) KKM(الطلبة 
الطلبة ينشطون عند 
افتتاح واختتام اخلطابة 
الىت تستخدم اللغة 

  .العربية

كل الطلبة يرغبون يف 
تعلم اللغة العربية خاصة 

  . لفهم دين اإلسالم

  عدم بيئة لغوية -  ٢
  عدم املعجم -
  الكتب العربيةقلة  -

  عدم املعجم -
  قلة الكتب العربية -
  قلة الوسائل التعليمية -
قلة خربات املدرس  -

  يف تدريس اللغة

  عدم املعجم للدارس -
  قلة الكتب العربية -
  عدم بيئة لغوية -

  جهاز العرض -  جهاز العرض -  جهاز العرض -  ٣
  إذاعة -

تطبيق تزويد املفردات تأليف املعجم وتطبيق فكرة طيبة، تأليف   ٤
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املعجم من أحسن 
الطريقة الذي البد على 
كل املدرس أن يسريها 
ألن املعجم سيساعد 

على كثريا الطلبة 
كشف املعاىن والسيما 
 املعجم الذي ميكن

للطالب أن حيمله إىل 
  .أي مكان

تزويد املفردات حنتاجها 
كثريا ألن الطلبة بعد 
اية الدراسة يف الفصل 
الدراسي يصعبون يف 

  .تعلمها عند البيت

قد جرينا ولكن الطلبة 
مل حيفظوا كثريا، 

مل نعمله وتأليف املعجم 
وحنن يف حاجة إليه 

يف  ع رغبة الطلبةدفل
   .تعلم اللغة العربية

  
   حتليل ومناقشة آراء مدير املدرسة ونائبه األول ومدرس اللغة العربية

 هالباحث من األسئلة عند املقابلة مع رئيس املدرسة ونائب تجيستن
  :األول املسؤول بالدراسة ومدرس اللغة العربية فيما يلي

  .العربية غالبايف تعلم اللغة ن الطلبة يرغبون إ  -)١
املشكالت الىت يواجهها الطلبة يف تعلم اللغة العربية هي عدم إن   -)٢

قلة قلة الكتب العربية،  والبيئة اللغوية، وعدم املعجم املساعد، 
   .خربات املدرس يف تدريس اللغة الوسائل التعليمية، قلة

 إن الوسائل الىت يستخدمها مدرس اللغة العربية هي جهاز العرض  -)٣
  .واإلذاعة فقد

يعرف الباحث أن املستجيبني يشجعون ويدافعون الباحث يف تطبيق   -)٤
باستخدام املعجم الذي ألفه الباحث لترقية مهارة تزويد املفردات 

  .القراءة وخاصة لدفع رغبة الطلبة يف تعلم اللغة العربية
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  املعجم املساعد تأليف  -٢
تأليف املعجم بالباحث  بعد أن حيلل الباحث أسئلة املقابلة، يبدأ

  :مع مراعات بعض األمور التالية  ٥٣املساعد
  .اهلجائي الترتيب حسبترتيب النظام على   -)أ

املعاين من العربية إىل اإلندونيسية  هدف تأليف املعجم لكشف  -)ب
ومعرفة املالحظات من الكلمات املتضادة واملترادفات والقواعد 
النحوية وتراكيب من اجلمل القصرية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

  .وميكن محله الدارس إىل أي مكان للفصل األول
س، معجم حممود يونمعجم : مجع املادة من املعاجم املشهورة منها   -)ج

، معجم يديك بني العربية الكتاب من املساعدالكاليل، معجم 
 العلماء ضة جلمعية الطلبة أسرة العصري ألتابك علي، معجم

  .، معجم يومي ملدرسة سبيل اهللا وغريهامصر مجهورية
الزمن جلمع املادة أسبوع، ولكتابة املفردات ومعانيها ثالثة أسابيع،   -)د

  .ومعانيها أسبوع، ولطباعة املعجم عشرة أيامولتصحيح املفردات 
  .حساب التكلفة لتأليف املعجم على حساب الباحث نفسه -)هـ

  
   مناقشة تأليف املعجمحتليل و

يستنتج البحث أن املعجم املساعد الذي ألفه يف هذا البحث قد 
وهو معجم خاص لكشف معاىن  Insan Cendekiaاعتمد على كتاب 

املفردات من ذلك الكتاب، يعىن الكتاب املستخدم لفصل األول مبدرسة 
  .واحد هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية داوو ماالنج جاوا الشرقية

                                                           

  .املعجم الذي ألفه الباحث، يلحقه يف صفحة املالحق  ٥٣
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كتب الباحث هذا املعجم مستندا على موضوع الدرس يف كتاب 
Insan Cendekia واألسرة، البيتاملدرسة، ووهي عن التعارف، و ،

لوزارة  ٢٠٠٦والعنوان، وهذه املوضوعات وقفا على املنهج الدراسى 
  .مجهورية إندونيسيةالشؤون الدينية 

كلمات (املالحظات املساعد ويضع الباحث يف هذا املعجم 
لسهولة فهم الطلبة  )مترادفات، كلمات متضادة، حنوية، كلمات قصرية

  .وحفظها لترقية مهارة القراءة
قد يكتبها الباحث مرات ت املوجودة يف كل املوضوع واملفردا

ولة وإعادة فهم مفردات الدارس الىت حفظها يف موضوع آخر لسهعديدة 
  .حفظا جيدا بعد نظر كلماا من املعجم مرات عديدة

يف املعجم الساعد مل ميكن على الدارس أن يبحث ويكشف 
املعجم املساعد خيتص املفردات من اإلندونيسية إىل العربية ألن هذا 

  .بكشف املفردات من العربية إىل اإلندونيسية
  

  وتقومياا دهاوموا خطة التدريس ختطيط  -٣
تطبيق هذا البحث أعد الباحث خطة بوقبل أن يقيم الباحث 

 ٢٠٠٦التدريس من هذا البحث، و هذه اخلطة تستخدم املنهج الدراسي 
)KTSP( الباحثخطة التدريس الىت أعدها هي ، وهذه :  

  
   



�������� 

 

 
 

  )٤،٢(اجلدول 
  خطة التدريس يف اللقاء األول والثاين

  

  التدريس خطة
  

  اإلسالمية املتوسطة الثانية هاشم واحد مدرسة:   املدرسة
  )أ – السابع( أ – األول:   الفصل
  القراءة مهارة:   املادة

  واننالع:   املوضوع
  Insan Cendekia العربية اللغة كتاب:   املصدر
  دقيقة ٤٠× ٢:   املقرر الزمن

 األلغاز، ورقة ،Insan Cendekia كتاباملساعد من  املعجم:    الوسائل
  .العرض جهاز

   مباشرة و القراءة طريقة:     الطريقة
 اجلديدة املفردات باستخدام البسيطة املقروء فهم:     الكفاءة معيار

  : األساسية الكفاءة
 تتعلق عما وسليمة صحيحة قراءة احلوار نص قراءة .١

 .األساسية التراكيب باستخدام" عنوانال.... "بـ

 باستخدام" عنوانال" عن احلوار نص من املفردات فهم .٢
  .األساسية التراكيب

 األساسية التراكيب باستخدام احلوار نص فهم استجابة .٣
  .اليومية احلياة يف وتطبيقها
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  :     املؤثرات
 وسليمة صحيحة قراءة" العنوان" عن احلوار نص قراءة .١

 .األساسية التراكيب باستخدام

 صحيحة قراءة" العنوان" عن اجلديدة املفردات قراءة .٢
 .األساسية التراكيب باستخدام وسليمة

 باستخدام" العنوان" عن اجلديدة املفردات شرح .٣
 .األساسية التراكيب

 باستخدام" العنوان.."بـ املتعلقة املفردات استخدام .٤
 .األساسية التراكيب

" العنوان.."بـ املتعلقة باملفردات واألجوبة األسئلة إقامة .٥
  .األساسية التراكيب باستخدام

  :التدريس خطوات
  ) :دقائق ٥(  التمهيدية األنشطة  

 والسالم التحية .١

 والتاريخ والدرس الطلبة حال عن السؤال .٢

 السابق باملوضوع تتعلق عم السؤال .٣

 اجلديد املوضوع أمهية عن املدرس بيان .٤

 ) :دقيقة ٧٠( األساسية األنشطة  

 وسليمة صحيحة قراءة" العنوان" عن احلوار نص قراءة .٥
والطلبة يالحظون  األساسية التراكيب باستخدام
 .ويكررونه
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 صحيحة قراءة" العنوان" عن اجلديدة املفردات قراءة .٦
 .األساسية التراكيب باستخدام وسليمة

 .جمموعات ثالث إىل الطلبة املدرس قسم .٧

 معاىن عن تبحث أن جمموعات لكل املدرس أمر .٨
 يقرأ ذلك خالل من( املعجم باستخدام املفردات
 .)احلضور كشف املدرس

 .الطلبة إىل أعطاه اليت املفردات املدرس شرح .٩

 الصندوق داخل املفردات لبحث األغاز املدرس أعطى .١٠
 على يكتب أن جمموعات منمتبدال  نائب لكل وأمر

 .معناها مع وينطقها السبورة

 املوضوع مضمون شرح مع احلوار نص املدرس قرأ .١١
 .يالخظونه والطلبة

  .احلوار نص لفهم تطبيقية أسئلة املدرس أعطى .١٢
  ) :دقائق ٥( اخلامتة األنشطة

 وار احل نص ترمجة من املرتيل الواجب املدرس أعطى .١٣

 والتوجيهات باإلرشادات الدرس املدرس خيتتم .١٤

 السالم إلقاء .١٥
 

  ٢٠١١ مايو ٢١ ماالنج،
  مدرس
  

  الفكر صايف

  املدرسة رئيس
  

  اجلميل عبد
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  )٤،٣(اجلدول 
  خطة التدريس يف اللقاء الثالث والرابع

  

  التدريس خطة
  

  اإلسالمية املتوسطة الثانية هاشم واحد مدرسة:   املدرسة
  )أ – السابع( أ – األول:   الفصل
  القراءة مهارة:   املادة

  نوانعال:   املوضوع
  Insan Cendekia العربية اللغة كتاب:   املصدر
  دقيقة ٤٠× ٢:   املقرر الزمن

 األلغاز، ورقة ،Insan Cendekia كتاباملساعد من  املعجم:    الوسائل
  .العرض جهاز

   مباشرة و القراءة طريقة:     الطريقة
 اجلديدة املفردات باستخدام البسيطة املقروء فهم:     الكفاءة معيار

  : األساسية الكفاءة
 تتعلق عما وسليمة صحيحة قراءة القراءة نص قراءة .١

 .األساسية التراكيب باستخدام" عنوانال.... "بـ

 باستخدام" عنوانال" عن القراءة نص من املفردات فهم .٢
  .األساسية التراكيب

 األساسية التراكيب باستخدام القراءة نص فهم استجابة .٣
  .اليومية احلياة يف وتطبيقها
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  :     املؤثرات
 وسليمة صحيحة قراءة" العنوان" عن القراءة نص قراءة .١

 .األساسية التراكيب باستخدام

 صحيحة قراءة" العنوان" عن اجلديدة املفردات قراءة .٢
 .األساسية التراكيب باستخدام وسليمة

 باستخدام" العنوان" عن اجلديدة املفردات شرح .٣
 .األساسية التراكيب

 باستخدام" العنوان.."بـ املتعلقة املفردات استخدام .٤
 .األساسية التراكيب

" العنوان.."بـ املتعلقة باملفردات واألجوبة األسئلة إقامة .٥
  .األساسية التراكيب باستخدام

  :التدريس خطوات
  ) :دقائق ٥(  التمهيدية األنشطة  

 والسالم التحية .١

 والتاريخ والدرس الطلبة حال عن السؤال .٢

 السابق باملوضوع تتعلق عم السؤال .٣

 اجلديد املوضوع أمهية عن املدرس بيان .٤

 ) :دقيقة ٧٠( األساسية األنشطة  

 وسليمة صحيحة قراءة" العنوان" عن القراءة نص قراءة .٥
والطلبة يالحظون  األساسية التراكيب باستخدام
 .ويكررونه
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 صحيحة قراءة" العنوان" عن اجلديدة املفردات قراءة .٦
 .األساسية التراكيب باستخدام وسليمة

 .جمموعات ثالث إىل الطلبة املدرس قسم .٧

 معاىن عن تبحث أن جمموعات لكل املدرس أمر .٨
 ذلك خالل من( عشر دقائق املعجم باستخدام املفردات

 .)احلضور كشف املدرس يقرأ

 .الطلبة إىل أعطاه اليت املفردات املدرس شرح .٩

 منمتبدال  نائب لكل وأمر أحجية املدرس أعطى .١٠
 .معناها مع وينطقها السبورة على يكتب أن جمموعات

 املوضوع مضمون شرح مع القراءة نص املدرس قرأ .١١
 .يالخظونه والطلبة

  .القراءة نص لفهم تطبيقية أسئلة املدرس أعطى .١٢
  ) :دقائق ٥( اخلامتة األنشطة  

 القراءة  نص ترمجة من املرتيل الواجب املدرس أعطى .١٣

 والتوجيهات باإلرشادات الدرس املدرس خيتتم .١٤

 السالم إلقاء .١٥
 

  ٢٠١١ مايو ٢٣ ماالنج،
  مدرس
  

  الفكر صايف

  املدرسة رئيس
  

  اجلميل عبد
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  )٤،٤(اجلدول 
  مادة اللقاء األول والثاين

  

ارونِ الْحع انونالْع نير بمد عالخو  

رما:   عي ،دالخ نأَي كتي؟ ب  
دالخ   :يتيب يف ةيكَا" قَروس روأْمقْم" مثَالَثَة( ٣ ر(  
رملْ:   عه كتيب بقَرِي نم ةسردالْم  
دالالَ،:   خ يتيب ديعا بنِ جِدع ةسردالْم  
رملْ:   عه كدنن عفُويل؟ ت  
دالا الَ،:   خم يدنن عفُويلت .تأَنا وم كانون؟ ع  
رمع   :انِيونع يف لُوكب )M(، ظُراُن هي هذبِطَاقَت  

  
  
  
 

  

 

  
دالخ   :كتيي بف ةنيدإِذَنْ الْم !  
  ! اللِّقَاْء إِلَى:   عمر
  ! السالَمةْ مع:   خالد

رمع فورعم  
بطَال ةسردالْم طَةسوتالْم ةيالَماِْإلس ةيمكُوالْح – ةداحالو  

  جاكَرتا – كَبايورانْ ،١٠ رقْم) M( بلُوك:   الْبيت عنوانُ
   ٦٧٩٣٢١٥:   التليفُونْ

  )خمسةْ واحد، اثْنانْ، ثَالَثَةْ، تسعةْ، سبعةْ، ستةْ،(     
  جاكَرتا) نيعشرِ(٢٠ رقْم يانِي أَحمد شارِع:   الْمدرسة عنوانُ

  ٦٧٩٣٠٤٨:   والْفَاكْس التليفُون
 )ثَمانِيةْ أَربعةْ، صفْر، ثَالَثَةْ، تسعةْ، سبعةْ، ستةْ،(    
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  ! التالية الصندوق مفردات ١٠ احبث مث املعجم يف املفردات معاىن احبث

 اثْنان -    مدينة -     واحد -   قَرية -

 أَربعة -    قَرِيب -    ثَالَثَة -    رقْم -

 ستة -    عنوان -    خمسة -    بعيد -

 ثَمانِية -    شارِع -    سبعة -    بِطَاقَة -

 عشرة -    صفْر -    تسعة -    فَاكْس -

  ة  ي  ن  ا  م  ث  س  ك  ا  ف
  ة  ق  ا  ط  ب  ش  ر  ف  ص  ك
  ص  ع  ر  ا  ش  ة  ع  ب  ر  أ
  ا  ث  ب  د  ر  ر  ق  م  ق  و
  ث  ل  ي  د  ي  ع  ب  ن  ك  ا
  ن  ا  ر  ة  ن  ة  ر  ش  ع  ح
  ا  ث  ق  ا  ر  ة  س  م  خ  د
  ن  ة  و  ل  ي  ب  ن  هـ  ك  و
  ض  ن  ت  س  ع  ة  ز  ة  ت  س
  ق  ر  ي  ة  ء  ة  ن  ي  د  م
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  )٤،٥(اجلدول 
  تقومي اللقاء األول والثاين

  
  

  ! التالية األسئلة من الصحيحة اإلجابة اختر

١ - نم  ودهال؟ خ 

   عمر أستاذ هو. ج  عمر أخو هو. ب  عمر صديق هو. أ
٢ - نأَي تيد بال؟ خ 

   ٣ رقم سوكامأمور قرية يف بييت. أ
  ٣ رقم سوكامأمور قرية يف بيتك. ب
  ٣ رقم سوكامأمور قرية يف بيته. ج

 ؟ الْمدينة في خالد بيت هلْ - ٣

  القرية يف بيته ال،. ج  املدينة يف بييت ال،. ب  القرية  يف بيته نعم،. أ
 ؟ الْمدرسة من قَرِيب خالد بيت هلْ - ٤

  املدرسة من قريب خالد بيت نعم،. أ
  املدرسة من بعيد خالد بيت ال،. ب
  املدرسة عن بعيد خالد بيت ال،. ج

 ؟ تليفُون خالد بيت في هلْ - ٥

  تليفون خالد بيت يف نعم،. أ
   تليفون خالد بيت يف ليس ال،. ب
  تليفون خالد بيت يف ال،. ج
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 هلْ لخالد بِطَاقَةُ ؟ - ٦

  خلالد بطاقة نعم،. أ
   له بطاقة ليس ال،. ب
  ليس يل بطاقة ال،. ج

 ؟ عمر تليفُون رقْم ما - ٧

  خمسةْ واحد، ستةْ، ثَالَثَةْ، تسعةْ، سبعةْ، ستةْ،. أ
   خمسةْ واحد، اثْنانْ، ثَالَثَةْ، تسعةْ، سبعةْ، ستةْ،. ب
   خمسةْ واحد، اثْنانْ، ثَالَثَةْ، سبعةْ، سبعةْ، ستةْ،. ج

٨ - نأَي سردر تم؟ ع 

  احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف. أ
   اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف .ب
  احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة يف. ج

 ما عنوانُ عمر ؟ - ٩

  جاكرتا ٢٠رقم  عنوانه يف شارع أمحد ياين. أ
   ٣عنوانه يف قرية سوكامأمور رقم  .ب
  كبايوران جاكرتا ١٠عنوانه يف بلوك م رقم . ج

 ؟ الْمدينة في عمر بيت هلْ -١٠

  القرية يف بيته نعم،. أ
  املدينة يف هبيت ،نعم. ب
  دينةامل يف بيته ال،. ج
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  )٤،٦(اجلدول 
  مادة اللقاء الثالث والرابع

  

  جِيران
  

 عنوانها. بيتي من قَرِيب بيتها. خليلَةْ اسمها صديقَةٌ عندي فَاطمةْ، أَنا  
 :ارِعانْ" شونا سرِيوقْم" م٧ ر، نحانٌ نرجِي .يدنعن وفُويلت قْمن رفُويلالت 

٣٩٨٠٣٨ و قْمن رفُويللَةْ تيل٣٩٨٠٤٣ خ.  
ولَةْ أَبيلخ همسا دباهللا، ع وه ظَّفوطٌ ميشا. نهأُما وضظَّفَةٌ، أَيوم يه 
  .الْعربِية اللُّغة مدرسةُ

  
  ! املعجم يف املفردات معاىن احبث

 عنوان -      بيت -     صديقَة -   عندي -

 موظَّف -    قَرِيب -    جِيران -    شارِع -

 موظَّفَةْ -    أَيضا -      أُم -    نشيط -

 مدرسة -     هي -    تليفُون -    رقْم -

- نحة -    نا -      لُغأَب -      أَن 
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  حجيةأ
  

٦    ٥          ٢  ١    
      ٤              

٣                    
                    
          ٧          
                  ١٣  
    ١١      ٨    ٩      
                    
    ١٠                
              ١٢      

  

  أفقي
  تليفونك ؟.......ما - ١
  ...........بيتك وبييت قريب، حنن  - ٣
  اللغة....... أدرس اللغة العربية يف  - ٥
  ........رأيت األمساك يف  - ٧
  مرادف تليفون - ٨

  .........  هو مدرس -١٠
  بالعربية ٦   -١٢

  سفلي
  كوجور......أسكن يف - ٢
  ٣إمام بوجنول رقم ....... بيته يف  - ٤
  نشيطة....... أمي  - ٦
  تعرف إسم وعنوان أحد... ..هذه  - ٧
  ، يا أخي ؟ ........ ما  - ٩

 Faximileعربية  -١١

 مضاد من قرية -١٣
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  )٤،٧(اجلدول 
  اللقاء الثالث والرابع مادة تقومي

  

  ! التالية األسئلة من الصحيحة اإلجابة اختر

١ - نة ممفَاط ي؟ ه 

  خليلة ةصديق يه. ج  خليلة ةصديق هو. ب  خليلة ةصديق أنا. أ
 ؟ هلْ بيت فَاطمة قَرِيب من بيت خليلَة - ٢

  نعم، بيتها قريب من بيت خليلة. أ
  نعم، بيتها بعيد عن بيت خليلة. ب
  ال، بيت فاطمة قريب من بيت خليلة. ج

 ؟ما عنوانُ خليلَة  - ٣

  سونان موريا رقم ستة عنواا يف شارع. أ
  عنواا يف شارع سونان موريا رقم سبعة. ب
  عنواا يف شارع سونان موريا رقم مثانية. ج

٤ - نحإِذَنْ ن بي قَرِيتيبك وتيب ......... 

  جيـران. ج  تلميذات. ب   مسلمني. أ
 ؟ما رقْم تليفُون فَاطمة  - ٥

  ٣٩٠٨٩٣رقمها . ج  ٨٣٠٨٩٣ رقمها. ب   ٣٩٨٠٣٨ رقمها. أ
 ......هي ٣١٥٨٠٦٥٤ترجمةُ هذه أَرقَامِ  - ٦

  ثالثة، واحد، مخسة، مثانية، صفر، اثنان، مخسة، أربعة. أ
  ثالثة، واحد، مخسة، سبعة، صفر، ستة، مخسة، أربعة. ب
  ثالثة، واحد، مخسة، مثانية، صفر، ستة، مخسة، أربعة. ج
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٧ - ماسلَة  ميل؟أَبِي خ 

  اسم أبو خليلة عبد اهللا. ج  اسم أيب عبد اهللا. ب   عبد اهللامسه . أ
 ؟هلْ عبد اِهللا موظَّف نشيطٌ  - ٨

  نعم، هو مدرس نشيط. أ
   نعم، هو موظف نشيط .ب
  نعم، هو طالب نشيط. ج

 ما مهنةُ أُم خليلَة ؟ - ٩

  مهنتها مدرسة. ج  مهنتها موظف. ب  مهنتها مدرس. أ
 ؟ تدرس أُم خليلَةماذَا  -١٠

   هي تدرس اللغة العربية .أ
   هي تدرس اللغة اإلندونيسة .ب
   هي تدرس اللغة اإلجنليزية .ج

  
  

  وتقومياا حتليل ومنافشة ختطيط خطة التدريس وموادها
  
  )٤،٨(اجلدول 

  أجوبة مادة اللقاء األول والثاين
  

  ! املفردات معاىن

 )Dua( اثْنان -     )Kota( مدينة -    )Satu( واحد -    )Desa( قَرية -

 )Empat( أَربعة -     )Dekat( قَرِيب -    )Tiga( ثَالَثَة -   )Nomer( رقْم -
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 )Enam( ستة -  )Alamat( عنوان -  )Lima( خمسة -    )Jauh( بعيد -

 )Delapan( ثَمانِية - )Jalan Raya( شارِع -   )Tujuh( سبعة -  )Kartu( بِطَاقَة -

  )Sepuluh( عشرة -   )Nol( صفْر -  )Sembilan( تسعة -  )Fax( فَاكْس -
  

 ألغاز

  ة  ي  ن  ا  م  ث  س  ك  ا  ف
  ة  ق  ا  ط  ب  ش  ر  ف  ص  ك
  ص  ع  ر  ا  ش  ة  ع  ب  ر  أ
  ا  ث  ب  د  ر  ر  ق  م  ق  و
  ث  ل  ي  د  ي  ع  ب  ن  ك  ا
  ن  ا  ر  ة  ن  ة  ر  ش  ع  ح
  ا  ث  ق  ا  ر  ة  س  م  خ  د
  ن  ة  و  ل  ي  ب  ن  هـ  ك  و
  ض  ن  ت  س  ع  ة  ز  ة  ت  س
  ق  ر  ي  ة  ء  ة  ن  ي  د  م
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  )٤،٩(اجلدول 
  أجوبة تقومي مادة اللقاء األول والثاين

  

  ! التالية األسئلة من الصحيحة اإلجابة اختر

١ - نم  ودهال؟ خ 

   عمر أستاذ هو. ج  عمر أخو هو. ب  عمر صديق هو. أ
٢ - نأَي تيد بال؟ خ 

   ٣ رقم سوكامأمور قرية يف بييت. أ
  ٣ رقم سوكامأمور قرية يف بيتك. ب
  ٣ رقم سوكامأمور قرية يف بيته. ج

 ؟ الْمدينة في خالد بيت هلْ - ٣

  القرية يف بيته ال،. ج  املدينة يف بييت ال،. ب  القرية  يف بيته نعم،. أ
 ؟ الْمدرسة من قَرِيب خالد بيت هلْ - ٤

  املدرسة من قريب خالد بيت نعم،. أ
  املدرسة من بعيد خالد بيت ال،. ب
  املدرسة عن بعيد خالد بيت ال،. ج

 ؟ تليفُون خالد بيت في هلْ - ٥

  تليفون خالد بيت يف نعم،. أ
   تليفون خالد بيت يف ليس ال،. ب
  تليفون خالد بيت يف ال،. ج
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٦ - الخلْ ل؟ د بِطَاقَةه 

  بطاقة له نعم،. أ
  بطاقة له ليس ال،. ب
  ليس يل بطاقة ال،. ج

 ؟ عمر تليفُون رقْم ما - ٧

  خمسةْ واحد، ستةْ، ثَالَثَةْ، تسعةْ، سبعةْ، ستةْ،. أ
   خمسةْ واحد، اثْنانْ، ثَالَثَةْ، تسعةْ، سبعةْ، ستةْ،. ب
   خمسةْ واحد، اثْنانْ، ثَالَثَةْ، سبعةْ، سبعةْ، ستةْ،. ج

٨ - نأَي سردر تم؟ ع 

  احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف. أ
   اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف .ب
  احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة يف. ج

 عمر ؟ما عنوانُ  - ٩

  جاكرتا ٢٠عنوانه يف شارع أمحد ياين رقم . أ
   ٣عنوانه يف قرية سوكامأمور رقم  .ب
  كبايوران جاكرتا ١٠عنوانه يف بلوك م رقم . ج

 ؟ الْمدينة في عمر بيت هلْ -١٠

  القرية يف بيته نعم،. أ
  املدينة يف هبيت ،نعم .ب
  دينةامل يف بيته ال،. ج
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  )٤،١٠(اجلدول 
  رابعلأجوبة مادة اللقاء الثالث وا

  

  !املفردات معاىن

 )Alamat( عنوان- )Rumah( بيت-  )Teman pr( صديقَة-) Saya punya( عندي-

 )Pegawai lk(موظَّف - )Dekat( قَرِيب- )Tetangga(جِيران - )Jl. Raya(شارِع -

 )Pegawai pr(موظَّفَةْ -   )Juga(أَيضا  -     )Ibu(أُم -    )  Rajin(نشيط -

 )Guru pr(مدرسة -   )Dia pr( هي-  )Telepon(تليفُون -   ) Nomer(  رقْم-

- نحن)Kami  (   - ةلُغ)Bahasa(     - اأَن)Saya(    - أَب)Bapak( 

  "أحجية"
  ل  م ٦  ع  م ٥        م  ق ٢  ر ١

    د          ش ٤    ر  
    ر        ن  ا  ر  ي  ج ٣

    س          ر    ة  
    ة  ك  ر  ب ٧    ع      
  م١٣        ط          
  د    ف١١  ت  ا  ـه٨    ا ٩    
  ي    ا    ق      س    
  ن    ك    ة  ن  هـ  م١٠    
  ة  ت  س١٢          ك    
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  )٤،١١(اجلدول 
  أجوبة تقومي مادة اللقاء الثالث والرابع

  

  !التالية األسئلة من الصحيحة اإلجابة اختر

١ - نة ممفَاط ي؟ ه 

  خليلة ةصديق يه. ج  خليلة ةصديق هو. ب  خليلة ةصديق أنا. أ
 ؟ هلْ بيت فَاطمة قَرِيب من بيت خليلَة - ٢

  نعم، بيتها قريب من بيت خليلة. أ
  نعم، بيتها بعيد عن بيت خليلة. ب
  ال، بيت فاطمة قريب من بيت خليلة. ج

 ؟ما عنوانُ خليلَة  - ٣

  موريا رقم ستةعنواا يف شارع سونان . أ
  عنواا يف شارع سونان موريا رقم سبعة. ب
  عنواا يف شارع سونان موريا رقم مثانية. ج

٤ - نحإِذَنْ ن بي قَرِيتيبك وتيب ......... 

  جيـران. ج  تلميذات. ب   مسلمني. أ
 ؟ما رقْم تليفُون فَاطمة  - ٥

  ٣٩٠٨٩٣رقمها . ج  ٨٣٠٨٩٣ رقمها. ب   ٣٩٨٠٣٨ رقمها. أ
 ......هي ٣١٥٨٠٦٥٤ترجمةُ هذه أَرقَامِ  - ٦

  ثالثة، واحد، مخسة، مثانية، صفر، اثنان، مخسة، أربعة. أ
  ثالثة، واحد، مخسة، سبعة، صفر، ستة، مخسة، أربعة. ب
  ثالثة، واحد، مخسة، مثانية، صفر، ستة، مخسة، أربعة. ج
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 ؟ماسم أَبِي خليلَة  - ٧

  اسم أبو خليلة عبد اهللا. ج  اسم أيب عبد اهللا. ب   اهللا امسه عبد. أ
 ؟هلْ عبد اِهللا موظَّف نشيطٌ  - ٨

  نعم، هو مدرس نشيط. أ
   نعم، هو موظف نشيط .ب
  نعم، هو طالب نشيط. ج

 ما مهنةُ أُم خليلَة ؟ - ٩

  مهنتها مدرسة. ج  مهنتها موظف. ب  مهنتها مدرس. أ
١٠-  سرداذَا تلَةميلخ ؟ أُم 

   هي تدرس اللغة العربية .أ
   هي تدرس اللغة اإلندونيسة .ب
   هي تدرس اللغة اإلجنليزية .ج
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  املبحث الثاين
  عرض بيانات االستبانة وحتليلها ومناقشتها

  
  عرض بيانات االستبانة وحتليلها ومناقشتها   - أ

  القراءةعن مشكالت الطلبة يف مهارة  االستبانة  -١
االستبيان أداة للحصول على احلقائق و مجيع البيانات عن الظروف 

يان على إعداد جمموعة من االستبويعتمد . واألساليب القائمة بالفعل
حيث ترسل هذه األسئلة  األسئلة ترسل لعدد كبري نسبيا من أفراد اتمع

  .٥٤عادة لعينة ممثلة جلميع فئات اتمع املراد فحص آرائها
املساعد من كتاب ل تطبيق تزويد املفردات باستخدام املعجم قب

Insan Cendekia  لترقية مهارة القراءة، قام الباحث يف الفصل األول
-يف الفصل األوليف مهارة القراءة وهو الطلبة باالستبانة على مشكالت 

ووزع أيضا الذين اشتركوا يف جتربة الباحث، ، وهم طالبا ٢٠أ، وعددهم 
طالبا، وهم الذين يستخدمون املعجم  ٢٠ب، وعددهم -يف الفصل األول

أسئلة هي ه، وسبيل اهللا املتوسطة اإلسالمية اليومي للفصل السابع مبدرسة
  :االستبانة الىت ألقاها الباحث لكل أفراد الطلبة 

  .....تشعر بالصعوبة يف قراءة النصوص باللغة العربية بسبب    - ١
  النصوص سريعة من املدرسقراءة   -أ

  قراءة املدرس غري واضحة  - ب
  مدرس مل يأمر الطلبة بتكرار قراءته  - ج
  عدم الضوابط أو احلركات يف كل احلروف  -د

                                                           
 ٣٤٧ .، صمرجع سابق، أمحد بدر ٥٤
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  .....تشعر بالصعوبة يف فهم املفردات بسبب   - ٢
  مدرس مل يشرح املفردات اجلديدة  -أ

مدرس مل ميارس الطلبة بتدريبات عن طريق األلغاز أو   - ب
  حجية األ

  شرح املفردات اجلديدة غري واضح  - ج
مدرس مل يرشد الطلبة باستخدام املعجم املساعد للكتاب   -د

  املتعمد
  .....تشعر بالصعوبة يف ترمجة النصوص العربية بسبب   - ٣

  مدرس يترجم كل النصوص املدروسة   -أ
  مل يستخدم الطلبة املعجم املساعد   - ب
  مدرس مل ميارس الطلبة بالترمجة  - ج
  عدم شرح املفردات املهمة من املدرس   -د

  .....تشعر بالصعوبة يف فهم النصوص العربية بسبب   - ٤
  مدرس مل يشرح ملخص النصوص   -أ

  املمارسة يف ترمجة النصوص قليلة   - ب
  مدرس مل يشرح نصوص القراءة بذكر الفكرة األساسية   - ج
  قلة االهتمام بشرح املدرس  -د

  .....النصوص بسبب  تشعر بالصعوبة يف ملخص  - ٥
  قلة فهم املفردات  -أ

  قلة املمارسة على صناعة ملخص النصوص   - ب
  عدم االهتمام يف شرح ملخص النصوص من املدرس   - ج
  عدم املشاركة يف الدرس  -د
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  )٤،١٢(اجلدول 
  نتائج االستبانة عن مشكالت الطلبة يف مهارة القراءة

  رقم
  أمساء الطلبة

  "أ -الفصل األول"

  يف مهارة القراءة املشكالت
  األسئلة

٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  أ  ج  ج  د  ب   ١
  أ  ب  ب  ب  ج   ٢
  أ  أ  أ  د  د   ٣
  ب  ب  ب  ب  أ   ٤
  أ  ب  د  د  أ   ٥
  أ  ب  أ  ب  أ   ٦
  ب  ج  ب  د  ب   ٧
  أ  أ  أ  د  د   ٨
  أ  ج  ج  ب  ب   ٩

  ب  أ  أ  ب  د   ١٠
  أ  أ  ب  ب  أ   ١١
  أ  ج  أ  ب  ب   ١٢
  أ  ج  ب  د  د   ١٣
  أ  ب  أ  ب  د   ١٤
  أ  ج  د  د  د   ١٥
  ب  ب  د  د  أ   ١٦
  ب  ب  ب  د  ب   ١٧
  أ  ج  أ  ب  ج   ١٨
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  أ  أ  ب  د  ب   ١٩
  أ  ج  أ  د  د   ٢٠

  رقم
  أمساء الطلبة

  "ب -الفصل األول"

  املشكالت يف مهارة القراءة
  األسئلة

٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  ب  أ  أ  ب  ب    ١
  أ  أ  ب  د  د    ٢
  ب  ب  أ  ب  أ    ٣
  أ  ب  ب  ب  ج    ٤
  أ  ب  ب  د  أ    ٥
  ب  ب  ب  د  ب    ٦
  ب  ب  أ  ب  ج    ٧
  أ  ب  ب  ب  ب    ٨
  أ  ب  ب  د  د    ٩

  ب  ب  أ  د  أ    ١٠
  أ  ب  ب  د  د    ١١
  أ  ب  ب  ب  د    ١٢
  أ  ب  أ  د  د    ١٣
  أ  ب  ب  ب  د    ١٤
  أ  ج  ب  د  د    ١٥
  أ  د  ب  د  ب    ١٦
  أ  ب  أ  د  د    ١٧
  أ  ب  ب  ب  ب    ١٨



������� 

 

 
 

  أ  ب  ب  ج  د    ١٩
  ج  ب  ج  د  أ    ٢٠

  
  القراءةحتليل ومناقشة نتائج االستبانة عن مشكالت الطلبة يف مهارة 

  
  )٤،١٣(اجلدول 

  حتليل ومناقشة مشكالت الطلبة يف مهارة القراءة 

  العينة
  أسئلة

  االستبانة
  نسبة مئوية  األجوبة

٤٠  
  طالبا

املشكالت يف 
  قراءة

  النصوص العربية

  % ٢٢،٥  قراءة النصوص سريعة من املدرس  .أ
  % ٢٧،٥  قراءة املدرس غري واضحة  .ب
  % ١٠  بتكرار قراءتهمدرس مل يأمر الطلبة   .ج
عدم الضوابط أو احلركات يف كل   .د

  احلروف
٤٠ %  

٤٠  
  طالبا

املشكالت يف 
  فهم

  املفردات

  -  مدرس مل يشرح املفردات اجلديدة  .أ
مدرس مل ميارس الطلبة بتدريبات عن   .ب

  طريق األلغاز أو األحجية
٤٢،٥ %  

  % ٢،٥  شرح املفردات اجلديدة غري واضح   .ج
مدرس مل يرشد الطلبة باستخدام   .د

 املعجم املساعد للكتاب املتعمد

٥٥ %  

٤٠  
  طالبا

املشكالت يف 
  ترمجة

  النصوص العربية

  % ٣٥  مدرس يترجم كل النصوص املدروسة   .أ
  % ٥٠   يستخدم الطلبة املعجم املساعدمل   .ب
  % ٧،٥  مدرس مل ميارس الطلبة بالترمجة   .ج
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  % ٧،٥  املهمة من املدرسعدم شرح املفردات   .د

٤٠  
  طالبا

املشكالت يف 
  فهم

  النصوص العربية

  % ١٧،٥  مدرس مل يشرح ملخص النصوص   .أ
  % ٥٧،٥  املمارسة يف ترمجة النصوص قليلة   .ب
مدرس مل يشرح نصوص القراءة بذكر   .ج

  الفكرة األساسية 
٢٢،٥ %  

  % ٢،٥ قلة االهتمام بشرح املدرس  .د

٤٠  
  طالبا

املشكالت يف 
  ملخص
  النصوص

  % ٧٢،٥  قلة فهم املفردات  .أ
قلة املمارسة على صناعة ملخص   .ب

  النصوص 
٢٥ %  

عدم االهتمام يف شرح ملخص    .ج
  النصوص من املدرس

٢،٥ %  

  - عدم املشاركة يف الدرس   .د
  

  :سيوضح الباحث آراء الطلبة فيما يلى) ٤،١٣(من اجلدول السابق 
  األولالسؤال   -)١

يشمل على مشكالت الطلبة يف قراءة النصوص العربية، وعدد 
جييبون بأن قراءة املدرس سريعة، و % ٢٢،٥طالبا،  ٤٠أفراد العينة 

جييبون % ١٠جييبون بأن قراءة املدرس غري واضحة، و % ٢٧،٥
جييبون بأن ليست يف % ٣٥بأن املدرس مل يأمر بتكرار قراءته، و 
وهذا ما يؤكد الباحث بأن  .نصوص القراءة ضوابط أو حركات

عدم الضوابط أو احلركات سببا لقلة تعرف املفردات الغريبة لديهم 
  .  الىت مل يعرفوها من قبل أو يعرفوها ومل يفهموها فهما جيدا

  السؤال الثاين  -)٢
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يشمل على مشكالت الطلبة يف فهم املفردات، وعدد أفراد 
ميارس الطلبة  مجييبون بأن املدرس % ٤٢،٥طالبا،  ٤٠العينة 

جييبون بأن % ٢،٥، و بتدريبات عن طريق األلغاز أو األحجية
مدرس جييبون بأن % ٥٥شرح املفردات اجلديدة غري واضحة، و 

وهذا ما . مل يرشد الطلبة باستخدام املعجم املساعد للكتاب املتعمد
يؤكد الباحث بأن عدم املعجم املساعد للكتاب املعتمد يصعب 

  .املفردات اجلديدة والسيما حفظها عن ظهر قلبللطلبة فهم 
  السؤال الثالث  -)٣

يشمل على مشكالت الطلبة يف ترمجة النصوص العربية، 
درس يترجم كل جييبون بأن امل% ٣٥طالبا،  ٤٠وعدد أفراد العينة 

 وا يستخدممل الطلبةجييبون بأن % ٥٠، و النصوص املدروسة
درس مل ميارس الطلبة ملجييبون بأن ا% ٧،٥، و املعجم املساعد

. شرح املفردات املهمةاملدرس مل ي جييبون بأن% ٧،٥، و بالترمجة
وهذا ما يؤكد الباحث بأن عدم املعجم املساعد للكتاب املعتمد 

  .يصعب للطلبة ترمجة النصوص العربية
  السؤال الرابع  -)٤

يشمل على مشكالت الطلبة يف فهم النصوص العربية، وعدد 
درس مل يشرح ملجييبون بأن ا% ١٧،٥طالبا،  ٤٠أفراد العينة 

املمارسة يف ترمجة جييبون بأن % ٥٧،٥، و ملخص النصوص
درس مل يشرح نصوص جييبون بأن امل% ٢٢،٥، و النصوص قليلة

الطلبة مل  جييبون بأن% ٢،٥، و القراءة بذكر الفكرة األساسية
 وهذا ما يؤكد الباحث بأن. إال قليال بشرح املدرسيهتموا 

  .املمارسة  يف ترمجة النصوص تأثر جوهريا يف فهم النصوص العربية
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  السؤال اخلامس  -)٥
يشمل على مشكالت الطلبة يف ملخص النصوص، وعدد 

جييبون بأن الطلبة مل يفهموا % ٧٢،٥طالبا،  ٤٠أفراد العينة 
املمارسة على صناعة جييبون بأن % ٢٥، و يالقلالنفردات إال 

 يهتمواجييبون بأن الطلبة مل % ٢،٥قليلة، و  ملخص النصوص
وهذا ما يؤكد الباحث بأن . شرح ملخص النصوص من املدرسب

املفردات الىت استوعبها الطلبة قليلة حىت يصعب عليهم يف صناعة 
  .ملخص نصوص القراءة

  
  االستبانة عن استخدام املعجم  -٢

 يف جتربة املعجمني املستخدمني استخداموهناك أيضا االستبانة عن 
  :سلبياما، وأسئلتها فيما يلىوالبحث ملعرفة إجيابيات املعجمني 

  سهل يف محلها ؟ هل املعجم  - ١
    أحيانا  - ج    ال  - ب    نعم  -أ

  ؟ هل مثن املعجم رخيص  - ٢
  أحيانا  - ج    ال  - ب    نعم  -أ

  ؟ على الترتيب اهلجائي هل املعجم - ٣
  أحيانا  - ج    ال  - ب    نعم  -أ

  ؟على حسب موضوعاا املعجم هل املفردات يف   - ٤
  أحيانا  - ج    ال  - ب    نعم  -أ

  ؟ هل املفردات يف املعجم مناسبة بدرسك يف الفصل السابع  - ٥
  أحيانا  - ج    ال  - ب    نعم  -أ
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  هل املعجم يساعدك يف حبث الكلمات املتردفات ؟  - ٦
  أحيانا  - ج    ال  - ب    نعم  -أ

  هل املعجم يساعدك يف حبث الكلمات املتضادة ؟  - ٧
  أحيانا  - ج    ال  - ب    نعم  -أ

  هل املعجم يساعدك يف فهم القواعد ؟  - ٨
  أحيانا  - ج    ال  - ب    نعم  -أ

  هل املعجم يساعدك يف فهم املقروء والترمجة ؟  - ٩
  أحيانا  - ج    ال  - ب    نعم  -أ

  هل املعجم يساعدك يف حبث عن الكلمات من اإلندونيسة إىل العربية ؟  -١٠
  أحيانا  - ج    ال  - ب    نعم  -أ

  
  )٤،١٤(اجلدول 

  استخدام املعجمنتائج االستبانة عن 

  رقم
  أمساء الطلبة

  "أ -الفصل األول"
  األسئلة

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ج  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ   ١
  ج  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ   ٢
  ج  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ   ٣
  ج  ج  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ   ٤
  ج  أ  أ  أ  أ  ج  أ  أ  أ  ج   ٥
  ج  أ  أ  أ  أ  أ  ج  أ  أ  أ   ٦
  ج  ج  أ  أ  أ  ج  أ  أ  أ  أ   ٧
  ج  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ   ٨
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  ج  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ   ٩
  ج  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ   ١٠
  ج  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  ج   ١١
  ج  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ   ١٢
  ج  ج  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ   ١٣
  ج  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ   ١٤
  ج  أ  أ  أ  ج  أ  أ  أ  أ  أ   ١٥
  ج  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ   ١٦
  ج  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ   ١٧
  ج  أ  أ  ج  أ  أ  أ  أ  أ  أ   ١٨
  ج  أ  أ  ج  أ  أ  أ  أ  أ  أ   ١٩
  ج  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ   ٢٠

  رقم
  أمساء الطلبة

  "ب -الفصل األول"
  األسئلة

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١ 

  ج  ب  ب  ج  أ  ج  أ  أ  أ  أ    ١
  ج  ب  ب  ج  أ  ج  أ  أ  أ أ    ٢
  ج  ب  ب  ج  أ  أ  ج  أ أ  أ    ٣
  ج  ج  ب  ب  ب  أ  ج  أ  أ  ج    ٤
  ج  ج  ج  ب  ب  ج  ب  أ  أ  أ    ٥
  ج  أ  ب  أ  ج  ج  ج  أ  أ  أ    ٦
  ج  أ  ب  ج  ج  ج  ج  أ  أ  أ    ٧
  ج  ج  ب  أ  ب  ج  أ  أ  أ  أ    ٨
  ج  ب  ب  أ  ب  ب  أ  أ  أ  ج    ٩
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  ج  أ  ب  أ  ب  ب  أ  أ  أ  أ    ١٠
  ج  أ  ج  ب  ب  ب  ج  أ  أ  أ    ١١
  ج  ب  ب  ب  ج  ب  ج  أ  أ  أ    ١٢
  ج  ب  ب  ج  ج  أ  ب  أ  أ  أ    ١٣
  ج  ج  ب  أ  ج  أ  ج  أ  أ  أ    ١٤
  ج  ب  ب  ب  أ  ب  ج  أ  أ  ج    ١٥
  ج  ج  ب  ب  ج  ب  ب  أ  أ  أ    ١٦
  ج  ج  ج  ب  ج  ج  ج  أ  أ  أ    ١٧
  ج  ج  ب  ب  ج  ج  ج  أ  أ  أ    ١٨
  ج  ب  ب  ب  ج  أ  ب  أ  أ  ج    ١٩
  ج  أ  ب  ب  ج  أ  ج  أ  أ  أ    ٢٠

  
  استخدام املعجمحتليل ومناقشة نتائج االستبانة عن 

وفيما يلي نتائج البيانات من أجوبة االستبانة الذي وزعه الباحث 
للحصول على آرائهم بعد التطبيق تزويد ) عينة البحث(الطلبة لدى أفراد 

  :املفردات باستخدام املعجم لترقية مهارة القراءة كما يلي
  

  )٤،١٥(اجلدول 
  استخدام املعجمحتليل ومناقشة نتائج االستبانة عن 

  ملعرفة إجيابيات وسلبيات املعجمني املستخدمني

  األجوبة  سئلةاأل  العينة
نسبة مئوية 

  للمعجم املساعد
نسبة مئوية 

  يوميللمعجم ال
  %٨٠  %٩٠  نعم  .أ  املعجم سهل  ٢٠
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  طالبا
  لكل معجم

  -  -   ال  .ب  يف محله
  %٢٠  %١٠  أحيانا  . ج

٢٠  
  طالبا

  لكل معجم
  مثن املعجم رخيص

  %١٠٠  %١٠٠  نعم  .أ
  -  -   ال  .ب
  -  -  أحيانا  . ج

٢٠  
  طالبا

  لكل معجم

املعجم على الترتيب 
  اهلجائي

  %١٠٠  %١٠٠  نعم  .أ
  -  -   ال  .ب
  -  -  أحيانا  . ج

٢٠  
  طالبا

  لكل معجم

املفردات يف املعجم 
على حسب 
  موضوعاا

  %٢٥  %٩٥  نعم  .أ
  %٢٠  -   ال  .ب
  %٥٥  %٥  أحيانا  . ج

٢٠  
  طالبا

  لكل معجم

املفردات يف املعجم 
مناسبة بدرسك يف 

  الفصل السابع

  %٣٠  %٩٠  نعم  .أ
  %٤٠  -   ال  .ب
  %٣٠  %١٠  أحيانا  . ج

٢٠  
  طالبا

  لكل معجم

املعجم يساعدك يف 
حبث الكلمات 

  املتردفات

  %٢٠  %٩٥  نعم  .أ
  %٣٠  -   ال  .ب
  %٥٠  %٥  أحيانا  . ج

٢٠  
  طالبا

  لكل معجم

املعجم يساعدك يف 
حبث الكلمات 

  املتضادة

  %٢٥  %٩٠  نعم  .أ
  %٥٠  -   ال  .ب
  %٢٥  %١٠  أحيانا  . ج

٢٠  
  طالبا

  لكل معجم

املعجم يساعدك يف 
  فهم القواعد

  -  %١٠٠  نعم  .أ
  %٨٥  -   ال  .ب
  %١٥  -  أحيانا  . ج
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٢٠  
  طالبا

  لكل معجم

املعجم يساعدك يف 
  فهم املقروء والترمجة

  %٢٥  %٨٥  نعم  .أ
  %٤٠  -   ال  .ب
  %٣٥  %١٥  أحيانا  . ج

٢٠  
  طالبا

  لكل معجم

املعجم يساعدك يف 
حبث عن الكلمات 
من اإلندونيسة إىل 

  العربية

  -  -  نعم  .أ
  %١٠٠  %١٠٠   ال  .ب

  -  -  أحيانا  . ج

  
عن سيوضح الباحث آراء الطلبة ) ٤،١٥(من اجلدول السابق 

  :فيما يلىاملعجمني املستخدمني،  استخدام
للفصل السابع مبدرسة  Insan Cendekiaكتاب املعجم املساعد من   -)١

  .واحد هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية ماالنج
  :املعجم إجيابيات 

  .سهل محله إىل أي مكان  -
  .مثن املعجم رخيص  -
  .ترتيب على الترتيب اهلجائى  -
  .ترتيب املفردات على حسب املوضوعات يف الكتاب  -
  .املفردات يف املعجم مناسبة لدرس الفصل السابع  -
  .املعجم يساعد الطلبة يف حبث الكلمات املتردفات  -
  .املعجم يساعد الطلبة يف حبث الكلمات املتضادة  -
  .املعجم يساعد الطلبة يف فهم القواعد  -
  .املعجم يساعد الطلبة يف فهم املقروء والترمجة  -
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  :العجم سلبيات 
الكلمات من اإلندونيسة إىل ال يساعد الطلبة يف حبث عن   -

  .العربية
اليومي للفصل السابع مبدرسة سبيل اهللا املتوسطة اإلسالمية املعجم   -)٢

  .ماالنج
  :املعجم إجيابيات 

  .سهل محله إىل أي مكان  -
  .مثن املعجم رخيص  -
  .ترتيب على الترتيب اهلجائى  -

  :العجم سلبيات 
  .ب املفردات على حسب املوضوعاتال ترت  -
  .الفصل السابعمناسبة لدرس غري املفردات يف املعجم   -
  .يساعد الطلبة يف حبث الكلمات املتردفاتال املعجم   -
  .يساعد الطلبة يف حبث الكلمات املتضادةال املعجم   -
  .يساعد الطلبة يف فهم القواعدال املعجم   -
  .يساعد الطلبة يف فهم املقروء والترمجةال املعجم   -
إىل الكلمات من اإلندونيسة ال يساعد الطلبة يف حبث عن   -

  .العربية
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  املبحث الثالث
  حتليلها ومناقشتهاو ختبارعرض بيانات اال

  
  وحتليلها ومناقشتها ختبارعرض بيانات اال   -أ

  بيانات االختبار القبليعرض   - )أ
  

  )٤،١٦(اجلدول 
  أسئلة االختبار القبلي

  

������� 	
����  

���� ����� ������ ��
��� ��� ����� � !"� ������ #��$�%�& '(��      

)�%�� �*�! '+�, ��-�.�� ��%/�� ���0%1� 2-���  
  

  السابع:   الفصل  معةاجل:    اليوم
  دقيقة ٤٠ :  الزمن  م٢٠١١ مايو ٢٠ :  التاريخ

  
  "يـبيت"

  

 البوابة جبوار. كبرية بوابة البيت أمام. أسريت بيت هو ومجيل، كبري البيت هذا  

 البيت يف. ومنظّمة مجيلة احلديقة حديقة، البيت وراء. أخضر السور لون مرتب، سور

 الطابق يف. املذاكرة وغرفة النوم غرف العلوي الطابق يف. سفلي وطابق علوي طابق

األكل وغرفة اجللوس غرفة السفلي.  
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 مطبخ األكل غرفة وراء. مصباح املائدة فوق مائدة، فيها األكل غرفة هذه  

 منضدة فيها منظّمة، الغرفة اجللوس، غرفة هذه. نظيف واحلمام منظم املطبخ ومحام،

 على. مصباح املنضدة وفوق أزهار، الزهرية على. زهرية املنضدة على. وكراسي

 وهذه. وحاسوب وجمالّت كتب فيها منظّمة الغرفة املذاكرة، غرفة هذه. تقومي احلائط

 كل الطعام تطبخ أمي مطبخ، هذا! انظر. ومجيلة واسعة هي نظيفة الغرفة النوم، غرفة

  .البيت ربة هي املطبخ، يف يوم

  !السابق للنص وفقا مناسبة بكلمة الفراغات املئ -أ
  ...... . و كبري البيت   - ١

  مرتب. د  صغري. ج  مجيل. ب  نظيف. أ
  .كبرية......البيت أمام  - ٢

  غرفة. د  بيت. ج  سور. ب  بوابة. أ
  .بوابة......السور  - ٣

  وراء. د  جبوار. ج  أمام. ب  يف. أ
  .اللون......السور  - ٤

  أخضر. د  أصفر. ج  أزرق. ب  أمحر. أ
  البيت...... هي ؟ احلديقة أين  - ٥

  وراء. د  جبوار. ج  أمام. ب  يف. أ
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  .ومنظمة مجيلة هي ،...... ؟ ومنظمة مجيلة احلديقة هل  - ٦
  ماذا. د  ال. ج  نعم. ب  و. أ

  اثنان...... البيت يف  - ٧
  سفلي. د  علوي. ج  طابقان. ب  طابق. أ

  .العلوي الطابق يف...... غرفة  - ٨
  النوم. د  اجللوس. ج  األكل. ب  البيت. أ

  .املصباح...... املائدة  - ٩
  على. د  يف. ج  حتت. ب  فوق. أ

  ......احلائط على ؟ احلائط على ماذا   -١٠
  تقومي. د  زهرية. ج  كتب. ب  جمالت. أ

  
  ! كاملة بإجابة التالية األسئلة عن أجب -ب
  ؟ اجللوس غرفة يف ماذا  - ١
  ؟ السور لون ما  - ٢
  ؟ سفلي وطابق علوي طابق البيت يف هل  - ٣
  ؟ األزهار أين   - ٤
  ؟ املطبخ يف الطعام تطبخ من  - ٥
  
  ! مفيدة مجلة يف ضعها مث الكلمات هذه معاين ما -ج
  حديقة - ١
  منظمة - ٢
  بوابة - ٣
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  :االختبار القبليحتليل ومناقشة بيانات 
  

  )٤،١٧(اجلدول 
  أجوبة أسئلة االختبار القبلي

  

  األجوبة مفتاح
  

  

 ! الصحيحة اإلجابة على) X(  عالمة ضع -أ
  

      ب    - ٦        ب    - ١
      ب    - ٧          أ  - ٢
  د        - ٨      ج      - ٣
      ب    - ٩    د        - ٤
  د        -١٠    د        - ٥

  

  ! كاملة بإجابة األسئلة عن أجب -ب
  .وتقومي ومصباح وأزهار وزهرية وكراسي مضدة اجللوس غرفة يف  - ١
   أخضر لونه/  أخضر السور لون  - ٢
  سفلي وطابق علوي طابق البيت يف نعم،  - ٣
  اجللوس غرفة يف األزهار/  الزهرية على األزهار  - ٤
  املطبخ يف الطعام تطبخ األم  - ٥
  ! مفيدة مجلة يف ضعها مث الكلمات هذه معاين ما -ج
  )األستاذ إىل مفوض: ( اجلملة      Kebun:  حديقة - ١
  )األستاذ إىل مفوض: ( اجلملة     Teratur:  منظمة - ٢
  )األستاذ إىل مفوض( : اجلملة   Gerbang:    بوابة - ٣
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  بيانات االختبار البعديعرض   -)ب
  

  )٤،١٨(اجلدول 
  أسئلة االختبار البعدي

  

������� 3�����  

���� ������ � !"� ������ #��$�%�& '(�� ���4� ���5� �������  

)�%�� �*�! '+�, ��-�.�� ��%/�� ���0%1� 2-���  
  

  السابع:   الفصل  معةاجل:    اليوم
  دقيقة ٤٠ :  الزمن  م٢٠١١ مايو ٢٧ :  التاريخ

  
  "عنوان"

  

. ٧٤ رقم الوان شارع يف عنوانه. سورابايا يف يسكن هو. محزة السيد ذلك  

 ألنه يوم كل املسجد إىل يذهب هو .املسجد من قريب بيته. ٤٢٢٥١٣ هاتفه رقم

 محزة السيد. مزدحم ومرورها كثرية سكاا. كبرية مدينة سورابايا. صاحل مسلم

  .ياين أمحد شارع يف املرور حركة ينظم هو املرور شرطة

. ٤٣٣٥١٥ هاتفها رقم. ٧٥ رقم بالوان شارع يف بيتها. حليمة السيدة تلك  

 شارع يف وهي بيتها، من قريب مدرستها. مدرسة هي. محزة السيد بيت انبجب بيتها

  .األقدام على ماشية املدرسة إىل يوم كل حليمة تذهب. ٨٠ رقم الوان
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  !السابق للنص وفقا مناسبة بكلمة الفراغات املئ -أ
  .........هو محزة   - ١

  بنت. د  ولد. ج  مرأة. ب  رجل. أ
  ؟ محزة يسكن أين  - ٢

  سوكابومي. د  سوالويسي. ج  سوراكرتا. ب  سورابايا. أ
  .املسجد من قريب محزة بيت هل  - ٣

  املدرسة من قريب بيته ال،. ج  املدرسة من قريب بيته نعم،. أ
  املسجد من قريب بيته ال،. د  املسجد من قريب بيته نعم، ب

  ..........مهنته ؟ محزة مهنة ما  - ٤
  موظف. د  طالب. ج  مدرس. ب  املرور شرطة. أ

  ....... شارع يف املرور ينظم محزة  - ٥
  ياين أمحد. د  جواندا. ج  بالوان. ب  سوديرمان. أ

  ؟ حليمة بيت رقم ما  - ٦
   وسبعة مخسة. د   وسبعون مخسة. ج  ومخسون سبعة. ب  ومخسة سبعة. أ

   ......رقمها ؟ حليمة هاتف رقم ما  - ٧
  ٤٣٣٥١٣. د  ٣١٥٣٣٤. ج  ٤٣٣٥١٥. ب  ٥١٥٣٣٤. أ

   ؟ بعيد وحليمة محزة بيت هل .  - ٨
   قريب وحليمة محزة بيت ال،. ج   قريب وحليمة محزة بيت نعم،. أ

  بعيد وحليمة محزة بيت ال،. د  بعيد وحليمة محزة بيت نعم، ب
  ...... بيت من قريب املدرسة  - ٩

  محرية. د  حامد. ج  محزة. ب  حليمة. أ
  ؟ املدرسة إىل حليمة تذهب كيف   -١٠

  األقدام على ماشية. د  باجلوالة. ج  بالسيارة. ب  بالدراجة. أ



��������� 

 

 
 

  ! كاملة بإجابة التالية األسئلة عن أجب -ب
  ؟ محزة السيد عنوان ما  - ١
  ؟ محزة السيد هاتف رقم ما  - ٢
  ؟ قرية أم مدينة هي سورابايا هل  - ٣
  ؟ حليمة السيدة مهنة ما  - ٤
  ؟ املدرسة تلك عنوان ما  - ٥
  
  ! مفيدة مجلة يف ضعها مث الكلمات هذه معاين ما -ج
  عنوان   - ١
  هاتف  - ٢
  شارع  - ٣

  
  :بعديحتليل ومناقشة بيانات االختبار ال
  

  )٤،١٩(اجلدول 
  أجوبة أسئلة االختبار البعدي

  

  األجوبة مفتاح
  

 ! الصحيحة اإلجابة على) X(  عالمة ضع -أ
  

    ج      - ٦          أ  - ١
      ب    - ٧          أ  - ٢
    ج      - ٨        ب    - ٣
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        أ  - ٩          أ  - ٤
  د        -١٠    د        - ٥

  

  ! كاملة بإجابة األسئلة عن أجب -ب
  .٧٤ رقم الوان شارع يف عنوانه  - ١
  ).ثالثة واحد، مخسة، اثنان، اثنان، أربعة،( ٤٢٢٥١٣ هاتفه رقم  - ٢
  .مدينة هي سورابايا  - ٣
  .مدرسة مهنتها  - ٤
  . ٨٠ رقم بالوان شارع يف املدرسة تلك عنوان  - ٥

  

  ! مفيدة مجلة يف ضعها مث الكلمات هذه معاين ما -ج
  )األستاذ إىل مفوض: ( اجلملة      Alamat:  عنوان - ١
  )األستاذ إىل مفوض: ( اجلملة     Telepon:  هاتف - ٢
  )األستاذ إىل مفوض( : اجلملة   Jalan Raya:  شارع - ٣

  
  بيانات نتائج الطلبة يف االختبار القبليعرض   -)ج

وقبل إجراء عملية تزويد املفردات باستخدام املعجم لترقية مهارة 
قام الباحث االختبار القبلي، وأما النتيجة الىت حصل عليها الطلبة القراءة 

  : يف االختبار القبلي فيمكن مالحظتها يف اجلدول اآليت، وهي
 
  )٤،٢٠( اجلدول

  الضابطةدرجة مهارة قراءة الطلبة يف االختبار القبلي للمجموعة 

رقم
ال

  

  أمساء الطلبة
  املؤثرات

  املتوسط  اموع
  فهم املقروء  فهم املفردات  قراءة النص
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٨٠  ٢٤١  ٨٦  ٧٥  ٨٠    ١  
٧٩  ٢٣٧  ٨٢  ٧٥  ٨٠    ٢  
٧١  ٢١٢  ٧٢  ٧٠  ٧٠    ٣  
٦٨  ٢٠٤  ٧٢  ٦٧  ٦٥    ٤  
٧٢  ٢١٦  ٧٦  ٧٠  ٧٠    ٥  
٧٠  ٢٠٩  ٧٤  ٦٥  ٧٠    ٦  
٧٣  ٢٢٠  ٨٠  ٦٥  ٧٥    ٧  
٧٦  ٢٢٨  ٧٨  ٨٠  ٧٠    ٨  
٧٨  ٢٣٥  ٨٠  ٨٠  ٧٥    ٩  

٧٥  ٢٢٤  ٧٤  ٨٠  ٧٠    ١٠  
٧٤  ٢٢٣  ٧٨  ٧٥  ٧٠    ١١  
٧٥  ٢٢٦  ٨٦  ٦٠  ٨٠    ١٢  
٧٤  ٢٢٣  ٧٨  ٧٥  ٧٠    ١٣  
٨٠  ٢٤١  ٨٦  ٧٥  ٨٠    ١٤  
٧١  ٢١٣  ٧٨  ٦٥  ٧٠    ١٥  
٧٢  ٢١٥  ٨٠  ٦٥  ٧٠    ١٦  
٧٨  ٢٣٥  ٨٠  ٨٠  ٧٥    ١٧  
٧٢  ٢١٦  ٧٦  ٧٠  ٧٠    ١٨  
٧٨  ٢٣٥  ٨٠  ٨٠  ٧٥    ١٩  
٧٢  ٢١٥  ٧٠  ٧٥  ٧٠    ٢٠  

  ١٤٨٩  ٤٤٦٨  ١٥٦٦  ١٤٤٧  ١٤٥٥  اموع

  ٧٤،٤٦  ٢٢٣،٤  ٧٨،٣٠  ٧٢،٣٥  ٧٢،٧٥  املتوسط
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  )٤،٢١(اجلدول 
  درجة مهارة قراءة الطلبة يف االختبار القبلي للمجموعة التجربة

رقم
ال

  

  أمساء الطلبة
  املؤثرات

  املتوسط  اموع
  فهم املقروء  فهم املفردات  قراءة النص

٦٨  ٢٠٣  ٥٨  ٧٠  ٧٥   ١  
٧٩  ٢٣٧  ٨٢  ٧٥  ٨٠   ٢  
٧٦  ٢٢٧  ٧٢  ٨٠  ٧٥   ٣  
٧٥  ٢٢٦  ٧٦  ٧٥  ٧٥   ٤  
٧١  ٢١٤  ٧٤  ٧٠  ٧٠   ٥  
٧٦  ٢٢٨  ٧٦  ٧٥  ٧٧   ٦  
٧٠  ٢١٠  ٧٠  ٦٥  ٧٥   ٧  
٧٦  ٢٢٨  ٧٥  ٨٠  ٧٣   ٨  
٧٥  ٢٢٥  ٧٠  ٨٠  ٧٥   ٩  

٦٦  ١٩٩  ٥٤  ٨٠  ٦٥   ١٠  
٧١  ٢١٣  ٦٨  ٧٠  ٧٥   ١١  
٧٠  ٢١٠  ٧٠  ٦٥  ٧٥   ١٢  
٧٥  ٢٢٦  ٧٦  ٧٥  ٧٥   ١٣  
٧٤  ٢٢٣  ٦٨  ٨٠  ٧٥   ١٤  
٦٩  ٢٠٧  ٧٢  ٦٥  ٧٠   ١٥  
٧٩  ٢٣٧  ٨٢  ٧٠  ٨٥   ١٦  
٦٥  ١٩٥  ٦٠  ٦٥  ٧٠   ١٧  
٧٣  ٢١٩  ٧٤  ٧٥  ٧٠   ١٨  
٧٥  ٢٢٥  ٧٥  ٧٥  ٧٥   ١٩  
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٧٣  ٢١٨  ٦٨  ٨٠  ٧٠   ٢٠  
  ١٤٥٧  ٤٣٧٠  ١٤٢٠  ١٤٧٠  ١٤٨٦  اموع

  ٧٢،٨٣  ٢١٨،٥  ٧١  ٧٣،٥  ٧٤  املتوسط

  
  حتليل ومناقشة نتائج االختبار القبلي
نتائج الطلبة يف القراءة قبل التجربة ال من ذلك اجلدول يعرف بأن 

ألن جمموع النتائج ، )KKM(حتصل إىل املعيار األدىن لنجاح الطلبة 
) ٧٤،٤٦( األدىن املرجو، وهوللمجموعة الضابطة ال حتصل إىل املعيار 

، وكذلك جمموع النتائج )٧٥(هو  KKMلنتيجة من ألن معيار ا
ألن املعيار ) ٧٢،٨٣(املرجو وهو للمجموعة التجربة ال حتصل إىل املعيار 

وهذا يدل على أن الطلبة يف الفصل األول ). ٧٥( هو KKMالنتيجة من 
غري الناجحني يف نتيجة القراءة قبل تطبيق تزويد املفردات باستخدام 

  .املعجم لترقية مهارة القراءة
  

  بيانات نتائج الطلبة يف االختبار البعديعرض   -)د
املفردات باستخدام املعجم لترقية مهارة  وبعد إجراء عملية تزويد

القراءة قام الباحث االختبار البعدي، وأما النتيجة الىت حصل عليها الطلبة 
  :يف االختبار البعدي فيمكن مالحظتها يف اجلدول اآليت، وهي
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  )٤،٢٢(اجلدول 
  درجة مهارة قراءة الطلبة يف االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

رقم
ال

  

  الطلبةأمساء 
  املؤثرات

  املتوسط  اموع
  فهم املقروء  فهم املفردات  قراءة النص

٧٧  ٢٣١  ٨٦  ٦٥  ٨٠    ١  
٨٠  ٢٤٠  ٨٠  ٧٥  ٨٥    ٢  
٧٥  ٢٢٤  ٧٤  ٧٥  ٧٥    ٣  
٧٤  ٢٢١  ٧٦  ٧٠  ٧٥    ٤  
٧٧  ٢٣٢  ٨٢  ٧٥  ٧٥    ٥  
٧٥  ٢٢٤  ٧٤  ٧٥  ٧٥    ٦  
٨٦  ٢٥٧  ٩٢  ٨٠  ٨٥    ٧  
٦٠  ١٨٠  ٥٠  ٦٥  ٦٥    ٨  
٧٦  ٢٢٨  ٧٨  ٧٥  ٧٥    ٩  

٦٩  ٢٠٨  ٦٨  ٧٠  ٧٠    ١٠  
٨٠  ٢٣٩  ٨٤  ٧٥  ٨٠    ١١  
٨٢  ٢٤٦  ٨٦  ٨٠  ٨٠    ١٢  
٨٣  ٢٤٩  ٨٤  ٨٠  ٨٥    ١٣  
٨٠  ٢٤١  ٨٦  ٧٥  ٨٠    ١٤  
٨٣  ٢٤٨  ٨٨  ٨٠  ٨٠    ١٥  
٨٥  ٢٥٥  ٩٠  ٨٥  ٨٠    ١٦  
٧٦  ٢٢٨  ٧٨  ٧٥  ٧٥    ١٧  
٨٠  ٢٣٩  ٨٤  ٧٥  ٨٠    ١٨  
٧٩  ٢٣٨  ٨٢  ٧٦  ٨٠    ١٩  
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٧٥  ٢٢٤  ٧٤  ٧٥  ٧٥    ٢٠  
  ١٥٥١  ٤٦٥٢  ١٥٩٦  ١٥٠١  ١٥٥٥  اموع

  ٧٧،٥٣  ٢٣٢،٦  ٧٩،٨  ٧٥  ٧٧،٧  املتوسط

  
  )٤،٢٣(اجلدول 

  تجربةدرجة مهارة قراءة الطلبة يف االختبار البعدي للمجموعة ال

رقم
ال

  

  أمساء الطلبة
  املؤثرات

  املتوسط  اموع
  فهم املقروء  فهم املفردات  قراءة النص

٧٨  ٢٣٥  ٨٠  ٨٠  ٧٥   ١  
٨٧  ٢٦٠  ٨٨  ٩٠  ٨٢   ٢  
٨٢  ٢٤٦  ٨٦  ٨٠  ٨٠   ٣  
٨٦  ٢٥٧  ٩٢  ٩٠  ٧٥   ٤  
٧٨  ٢٣٤  ٧٤  ٩٠  ٧٠   ٥  
٨٥  ٢٥٥  ٩٠  ٨٥  ٨٠   ٦  
٧٩  ٢٣٦  ٧٦  ٨٥  ٧٥   ٧  
٨١  ٢٤٤  ٨٤  ٨٥  ٧٥   ٨  
٨٢  ٢٤٥  ٩٠  ٨٠  ٧٥   ٩  

٧٧  ٢٣٠  ٨٠  ٨٠  ٧٠   ١٠  
٧٦  ٢٢٩  ٧٤  ٧٥  ٨٠   ١١  
٨٤  ٢٥٣  ٨٨  ٩٠  ٧٥   ١٢  
٨٧  ٢٦٢  ٩٢  ٨٥  ٨٥   ١٣  
٨٢  ٢٤٥  ٩٠  ٨٠  ٧٥   ١٤  
٦٨  ٢٠٤  ٨٤  ٥٠  ٧٠   ١٥  
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٨٤  ٢٥٢  ٩٢  ٨٥  ٧٥   ١٦  
٨٠  ٢٣٩  ٨٤  ٨٠  ٧٥   ١٧  
٨٠  ٢٤١  ٨٦  ٨٠  ٧٥   ١٨  
٨٢  ٢٤٦  ٨٦  ٨٥  ٧٥   ١٩  
٨٣  ٢٤٨  ٨٨  ٨٥  ٧٥   ٢٠  

  ١٦٢٠  ٤٨٦١  ١٧٠٤  ١٦٤٠  ١٥١٧  اموع

  ٨١،٠٢  ٢٤٣  ٨٥،٢  ٨٢  ٧٥،٨  املتوسط

  
  حتليل ومناقشة نتائج االختبار البعدي

التجربة  من ذلك اجلدول يعرف بأن نتائج الطلبة يف القراءة بعد
ألن ) ٧٧،٥٣(للمجموعة الضابطة حتصل إىل املعيار األدىن املرجو، وهو 

، وكذلك جمموع النتائج للمجموعة )٧٥(هو  KKMمعيار النتيجة من 
ولكن جمموع ). ٨١،٠٢(التجربة حتصل إىل املعيار األدىن املرجو، وهو 

. الضابطةالنتائج للمجوعة التجربة أعلى من جمموع النتائج للمجموعة 
إذن، تزويد املفردات باستخدام املعجم لترقية مهارة القراءة فعال، 

للفصل السابع  Insan Cendekiaواستخدام املعجم املساعد من كتاب 
مبدرسة واحد هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية أحسن من استخدام املعجم 

  .اليومي للفصل السابع ملدرسة سبيل اهللا املتوسطة اإلسالمية
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  بيانات الفروق بني نتيجة الطلبة يف االختبار القبلي والبعديعرض -)هـ

  
  )٤،٢٤(اجلدول 

  فرق نتائج االختبار بني القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

رقم
ال

  

  أمساء الطلبة
  ائج االختبارتن

  فروق النتيجة
  البعدي  القبلي

٣-  ٧٧  ٨٠    ١  
١  ٨٠  ٧٩    ٢  
٤  ٧٥  ٧١    ٣  
٦  ٧٤  ٦٨    ٤  
٥  ٧٧  ٧٢    ٥  
٥  ٧٥  ٧٠    ٦  
١٣  ٨٦  ٧٣    ٧  
١٦-  ٦٠  ٧٦    ٨  
٢-  ٧٦  ٧٨    ٩  

٦-  ٦٩  ٧٥    ١٠  
٦  ٨٠  ٧٤    ١١  
٧  ٨٢  ٧٥    ١٢  
٩  ٨٣  ٧٤    ١٣  
٨٠  ٨٠    ١٤  -  
١٢  ٨٣  ٧١    ١٥  
١٣  ٨٥  ٧٢    ١٦  
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٢-  ٧٦  ٧٨    ١٧  
٨  ٨٠  ٧٢    ١٨  
١  ٧٩  ٧٨    ١٩  
٣  ٧٥  ٧٢    ٢٠  

  ٦٢  ١٥٥١  ١٤٨٩  اموع

  
  )٤،٢٥(اجلدول 

  االختبار بني القبلي والبعدي للمجموعة التجربة فرق نتائج

رقم
ال

  

  أمساء الطلبة
  ائج االختبارتن

  فروق النتيجة
  البعدي  القبلي

١٠  ٧٨  ٦٨   ١  
٨  ٨٧  ٧٩   ٢  
٦  ٨٢  ٧٦   ٣  
١١  ٨٦  ٧٥   ٤  
٧  ٧٨  ٧١   ٥  
٩  ٨٥  ٧٦   ٦  
٩  ٧٩  ٧٠   ٧  
٥  ٨١  ٧٦   ٨  
٧  ٨٢  ٧٥   ٩  

١١  ٧٧  ٦٦   ١٠  
٥  ٧٦  ٧١   ١١  
١٤  ٨٤  ٧٠   ١٢  
١٢  ٨٧  ٧٥   ١٣  
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٨  ٨٢  ٧٤   ١٤  
١-  ٦٨  ٦٩   ١٥  
٥  ٨٤  ٧٩   ١٦  
١٥  ٨٠  ٦٥   ١٧  
٧  ٨٠  ٧٣   ١٨  
٧  ٨٢  ٧٥   ١٩  
١٠  ٨٣  ٧٣   ٢٠  

  ١٦٣  ١٦٢٠  ١٤٥٧  اموع

  
  ق نتائج االختبار بني القبلي والبعديوفرحتليل ومناقشة 

وبعد أن يعرض الباحث عن نتائج البحث قام الباحث بتحليل تلك 
فهو ) T-Test(التائي النتائج مستعينا بالربنامج اإلحصائي املسمى باالختبار 

  :كما يلي
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M     : متوسط 

x/y     :االحنراف الشخصيIndividual Deviation   
  من متوسط      

N     : العينةعدد أفراد 
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) ١: (ويقسم الباحث حتليل البيانات يف هذا البحث إىل قسمني 
  .حتليل البيانات الكيفية) ٢(حتليل البيانات الكمية، و

  حتليل البيانات الكمية  -)١
تتكون البيانات الكمية من نتائج االختبارات خالل هذا 

  .البحث التجرييب وهي نتائج االختبار البعدي
حتليال للنتائج يف مجيع االختبارات خالل تزويد املفردات 

تفصيلها باجلدول باستخدام املعجم لترقية مهارة القراءة، ميكن 
 :اآليت

1,3
20

62 ==xM

 ( )
N

x
xx

2

22 ∑∑∑ −=  

20
2844

11342 −=∑ x

 
2,14211342 −=∑ x
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20
2
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3,1268

05,5
t

 

( )( )1,037,33

05,5+=t

 

34,3

05,5+=t

 
83,1

05,5+=t

 76,2=t

 
  

t = 2, 76 
db = (Nx + Ny – 2) = (20 + 20 – 2) = 38 

 

ويتضح من اجلداول السابقة وجود فروق ذات داللة إحصائية 
طي رتب درجات من نتائج االختبارين القبلي والبعدي، سبني متو

دلّت املعلومات السابقة أن نتيجة االختبار القبلي للمجموعة 
، وكذلك )٧٤،٤٦(وهو  ،الضابطة ال حتصل إىل املعيار املرجو

وهو  ،جمموع النتائج للمجموعة التجربة ال حتصل إىل املعيار املرجو
  ).٧٥(هو  KKMألن معيار النتيجة من  ،)٧٢،٨٣(



�������� 

 

 
 

ونتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة حتصل إىل املعيار 
للمجموعة نتائج ال، وكذلك جمموع )٧٧،٥٣(وهو  ،املرجو

ولكن جمموع ، )٨١،٠٢(ر املرجو، وهو التجربة حتصل إىل املعيا
النتائج للمجوعة التجربة أعلى من جمموع النتائج للمجموعة 

إذن، تزويد املفردات باستخدام املعجم لترقية مهارة . الضابطة
 Insan Cendekiaالقراءة فعال، واستخدام املعجم املساعد من كتاب 

للفصل السابع مبدرسة واحد هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية 
أحسن من استخدام املعجم اليومي للفصل السابع ملدرسة سبيل اهللا 

  .املتوسطة اإلسالمية
 ٢،٧٦= احلساب ) T-Test(إضافة إىل نتيجة االختبار التائي 

على مستوى ) ٢،٦٩(اجلدول ، وقيمة ت ٣٨) = db(و دب 
) T-Test(ونتيجة االختبار التائي  .٢،٦٩ � ٠،٠٥ � p: الداللة

  .٢،٦٩أكرب من  ٢،٧٥= احلساب
مقبولة، هذا مبعىن أن ) T-Test(إذن نتيجة االختبار التائي 

تزويد املفردات باستخدام املعجم لترقية مهارة القراءة فعال، 
للفصل   Insan Cendekiaواستخدام املعجم املساعد من كتاب 

السابع مبدرسة واحد هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية أحسن من 
استخدام املعجم اليومي للفصل السابع ملدرسة سبيل اهللا املتوسطة 

  .اإلسالمية
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  حتليل البيانات الكيفية  -)٢
تشمل البيانات الكيفية على املعلومات الىت تصور أنشطة 

تخدام املعجم لترقية الطلبة واملدرس خالل تزويد املفردات باس
وألجل أن تتضح تلك البيانات يقسم الباحث هذا . مهارة القراءة

  :التحليل إىل أمرين تاليني
  البيانات املتعلقة بأنشطة املدرس  -)أ(

إن بإمكان القول هنا بأن عملية التعلم والتعليم مبدرسة   -)١(
واحد هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية داوو ماالنج 

وفهم املقروء  وفهم املفرداتيتركز على قراءة النصوص 
  .غالبا

كان املدرس يزود الطلبة بكشف معاين املفردات من   -)٢(
النصوص املدروسة باستخدام املعجم املساعد، ويف 

اللغوية طبيقها بإلقاء األلغاز أو األحجية أو األلعاب ت
   .  لتكون عملية التعليم مشوقة ال مملة

  البيانات املتعلقة بأنشطة الطلبة-)ب(
اختلف قدرة بعض الطلبة يف مهارة القراءة، ويؤدي   -)١(

على قراءة النصوص القدرة  تفرقهذا االختالف إىل 
  .وفهم املفردات وفهم املقروء

اهتم الطلبة بالتدريس اهتماما تاما بعد تزويد املفردات   -)٢(
و وجود املعجم املساعد واستخدامه لكشف املعاىن من 
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النصوص املدروسة لترقية مهارة القراءة، و ولتطبيق 
تزويد املفردات بطريقة مشوقة ال مملة من استخدام 

  .استخداما جيدا األلغاز أو األحجية أو األلعاب اللغوية
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  الفصل اخلامس

  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

  

  نتائج البحث  - أ

وبعد عرض البيانات السابقة وحتليلها ومناقشتها فجدير بالباحث هنا أن 

تزويد املفردات باستخدام املعجم لترقية يعرض نتائج حبثه الىت وجدها خالل 

املتوسطة اإلسالمية داوو بالتطبيق يف مدرسة واحد هاشم الثانية مهارة القراءة 

وألجل أن تتضح هذه النتائج ميكن الباحث تقسيمها إىل . ماالنج جاوا الشرقية

  :قسمني، وفيما يلى

  النتائج يف مرحلة التخطيط  - ١

إن تعليم اللغة العربية يف مدرسة واحد هاشم الثانية املتوسطة   -)أ

املفردات زويد ال يهتم بت اإلسالمية داوو ماالنج جاوا الشرقية

 واستخدام معجم خاص لكشف معاىن املفردات منذ سنوات عديدة

قراءة النصوص العربية، وفهم مفرداا، يف  يث يصعب للطلبةحب

، والسيما الطلبة الذين خرجوا يف )فهم املقروء(وفهم نصوصها 

 .الذين مل يتعلموا اللغة العربية بتة )SD(املدرسة اإلبتدائية األهلية 

يف زيادة بة يساعد الطلف املعجم املساعد لدى الباحث تأليإن  -)ب

ذخرية مفردام بطريقة سهلة ومرحية ومشوقة، وكذلك يساعدهم 

  .م اللغويةايف تنمية مهار

ه د مطلقا على كفاءة املدرس وإبداعإن جودة الطريقة التعليمية تعتم  -)ج

  .عند تطبيقها يف الغرفة الدراسية
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  تنفيذ العملالنتائج يف مرحلة   -٢
مشاركة الطلبة يف كل حصة تساعدهم كثريا على فهم الدرس،  إن  -)أ

وخاصة يف تعليم مهارة القراءة بتزويد املفردات مع استخدام املعجم 

املساعد، وتتجلى هذه النتيجة يف ارتفاع متوسط نتيجة االختبار بني 

 .االختبار القبلي واالختبار البعدي

اختالف القدرة ونتائج الطلبة يف مهارة القراءة ظاهر بني الطلبة  إن -)ب

الذين يدرسون القراءة بتزويد املفردات مع استخدام املعجم والذين 

  .يدرسون القراءة بدون تزويد املفردات وبغري استخدام املعجم

ترقية مهارة القراءة بتزويد املفردات مع استخدام املعجم املساعد  إن  -)ج

للفصل السابع مبدرسة واحد هاشم  Insan Cendekiaب من كتا

الثانية املتوسطة اإلسالمية ماالنج خري من تزويد املفردات مع 

استخدام املعجم اليومي للفصل السابع مبدرسة سبيل اهللا املتوسطة 

، وهناك إجيابيات و سلبيات املعجمني السابقني ماالنج اإلسالمية

  :فيما يلى 

للفصل السابع  Insan Cendekiaمن كتاب  املعجم املساعد  -)١

  .مبدرسة واحد هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية ماالنج

  :املعجم إجيابيات 

  .سهل محله إىل أي مكان  -

  .مثن املعجم رخيص  -

  .ترتيب على الترتيب اهلجائى  -

  .ترتيب املفردات على حسب املوضوعات يف الكتاب  -

  .لدرس الفصل السابعاملفردات يف املعجم مناسبة   -

  .املعجم يساعد الطلبة يف حبث الكلمات املتردفات  -
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  .املعجم يساعد الطلبة يف حبث الكلمات املتضادة  -

  .املعجم يساعد الطلبة يف فهم القواعد  -

  .املعجم يساعد الطلبة يف فهم املقروء والترمجة  -

  :العجم سلبيات 

اإلندونيسة إىل الكلمات من ال يساعد الطلبة يف حبث عن   -

  .العربية

املعجم اليومي للفصل السابع مبدرسة سبيل اهللا املتوسطة   -)٢

  .اإلسالمية ماالنج

  :املعجم إجيابيات 

  .سهل محله إىل أي مكان  -

  .مثن املعجم رخيص  -

  .ترتيب على الترتيب اهلجائى  -

  :العجم سلبيات 

  .ب املفردات على حسب املوضوعاتال ترت  -

  .املعجم غري مناسبة لدرس الفصل السابعاملفردات يف   -

  .املعجم ال يساعد الطلبة يف حبث الكلمات املتردفات  -

  .املعجم ال يساعد الطلبة يف حبث الكلمات املتضادة  -

  .املعجم ال يساعد الطلبة يف فهم القواعد  -

  .املعجم ال يساعد الطلبة يف فهم املقروء والترمجة  -

الكلمات من اإلندونيسة ال يساعد الطلبة يف حبث عن   -

  .إىل العربية
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  التوصيات  -ب

إن هذا البحث التجرييب الذي قام به الباحث حمدود دراسته يف الوقوف 

على فعالية تزويد املفردات باستخدام املعجم لترقية مهارة القراءة مبدرسة واحد 

وأن البحث التجرييب هو اثبات . هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية ماالنج

الفروض عن طريق التجريب، والباحث الذي يريد أن يثبت فروضه عن طريق 

  .٥٥التجريب يصمم جتربته عن طريق اختاذ إجراءات متكاملة لعملية التجريب

ومن أهداف ترقية مهارة القراءة بتزويد املفردات مع استخدام املعجم 

 Insan من كتاب بني املعجم املساعدوهي ملعرفة فعالية استخدام املعجم 

Cendekia  للفصل السابع مبدرسة واحد هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية ماالنج

واملعجم اليومي للفصل السابع مبدرسة سبيل اهللا املتوسطة اإلسالمية ماالنج، 

حىت يظهر اختالف القدرة والنتائج بني الطلبة الذين يدرسون القراءة باستخدام 

للفصل السابع مبدرسة واحد هاشم   Insan Cendekia م املساعد من كتاباملعج

الثانية املتوسطة اإلسالمية ماالنج والذين يدرسون القراءة باستخدام املعجم 

  .اليومي للفصل السابع مبدرسة سبيل اهللا املتوسطة اإلسالمية ماالنج

يف تعليم وخاصة ولذلك أوصى الباحث ملن يرغب يف تعليم اللغة العربية 

مهارة القراءة أن يواصل هذه الدراسة إىل الوقوف على فعالية تزويد املفردات 

الذي يتكون فيه حبث املفردات العربية إىل اإلندونيسية باستخدام املعجم املساعد 

واملفردات اإلندونيسية إىل العربية، حىت يسهل على الدارس تزود نفسه 

املقروء جيدا وحىت يكون هذا البحث كامال الكثرية وسهل عليه فهم  باملفردات

  .وأكثر نافعا من قبل املدرسني والطلبة والقارئني والباحثني

  

  

                                                           

  ٢٨٢. ص) م١٩٩٧: دار أسامة: الرياض( ،مرجع سابقذوقان عبيدات وآخرون،   ٥٥
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  املقترحات  -ج

فقا للبيانات الىت وجدها خالل ترقية مهارة القراءة بتزويد املفردات و

  :باستخدام املعجم، يقدم الباحث االقتراحات كما يلى 

ينبغي لرئيس املدرسة أن يرشد مدرسي اللغة العربية ألن ال يركزوا تعليم   - ١

مهارة القراءة على تعرف الرموز ويعىن بتجمة كل املفردات داخل 

الكتاب املدروسة، ولكن املهم على فهم املقروء وابداعته بشيئ كوسيلة 

من املعجم أو صورة أو جهاز العرض وما أشبه ذلك وهي التعليمي 

  .خاصة وجبودة الطريقة التعليمية عامة بصورة

جدير مبدرس اللغة العربية أن يعلّم مهارة القراءة بصورة كاملة بني تعرف   - ٢

خالل  نب أخرى من تعليم مهارة القراءةواالرموز وفهم املقروء أو ج

  . التدريس لكى ترتقى مهارة الطلبة يف القراءة

أو العلمية، ويرجو الباحث ال خيلو هذا البحث عن النقائص الكتابية   - ٣

وجزاكم اهللا . القارئني والباحثني اآلخرين إكماله يف فرصة حاضرة

  .بأحسن اجلزاء

  

  

  واهللا أعلم
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  واملراجع املصادر قائمة

  

  املصادر -أ

 القاموس القاهرة، العربية مصر مجهورية العلماء ضة جلمعية الطلبة أسرة  - ١

  .م٢٠٠٣ فوستاكا، ديفا: جاكرتا. إندونيسي-عريب العصري

: باغيل. العربية اللغة يف عصرية جمموعات املدوري، باهرون أمحد حسن  - ٢

  .م١٩٨٠ والتوزيع، والنشر للطباعة السقاف دار

 للمتصاحبات احلافظ معجم حافظ، هاشم السالم عبد بن الطاهر  - ٣

  .م٢٠٠٤ ناشرون، لبنان مكتبة: لبنان. العربية

 بني العربية الكتاب من املساعد القاموس وآخرون، حنبلي غفران  - ٤

 مالك موالنا جبامعة العربية اللغة تنمية يف اخلاص الربنامج: ماالنج. يديك

  .م٢٠٠٨ احلكومية، اإلسالمية

  الكرمي القرآن  - ٥

. االصطالحية للتعبريات السياقي املعجم وآخرون، صيين إمساعيل حممد  - ٦

  .م١٩٩٦ ناشرون، لبنان مكتبة: لبنان
7.  As’ad M. Kalali. 1995. Kamus Indonesia Arab. Cetakan Keenam, 

Jakarta: Bulan Bintang. 
8.  Atabik Ali, A. Zuhdi Muhdlor. 1998. Kamus Kontemporer Arab 

Indonesia. Cetakan Kedelapan, Yogyakarta: Multi Karya Grafita 
Pondok Pesantren Krapyak. 
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 العربية املراجع -ب

 :كتب -

 حرمي، اهللا عبد: كويت. ومناهجه العلمي البحث أصول بدر، أمحد  - ٩

 .م١٩٨٢

 الكتب، عامل: القاهرة. احلديثة املعاجم صناعة عمر، خمتار أمحد  -١٠

 . م١٩٩٨

 مركز: القاهرة .اللغة سيكولوجية يف مقدمة قاسم، أمحد حممد أنسي  -١١

 .السنة جمهول للكتاب، اإلسكندرية

 .م٢٠٠٦ القيشى، الناشر: ماالنج. املعاجم علم الرمحن، توفيق  -١٢

 الدار: القاهرة. والتطبيق النظرية بني العربية اللغة تعليم حاتة،ش حسن  -١٣

 .م٢٠٠٢ اللبنانية، املصرية

 .وأساليبه وأدواته مفهومه العلمي، البحث ،آخرونو عبيدات ذوقان  -١٤

 .م١٩٩٧ أسامة، دار: الرياض

 .وأساليبه مناهجه ا الناطقني لغري العربية تعليم طعيمة، أمحد رشدي  -١٥

 .م١٩٨٩ والثقافة، والعلوم للتربية اإلسالمية املنظمة منشورات: الرياط

 النظرية بني وتعليمها احلية اللغة تعلم العريب، ايد عبد صالح  -١٦

 .م١٩٨١ لبنان، مكتبة: بريوت. والتطبيق

. العربية اللغة تدريس يف العملية الطرائق الدليمي، حسني علي طه  -١٧

 .م٢٠٠٣ الشروق، دار: عمان
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 اللغة وتعليم والنفسية اللغوية النظريات العصيلي، إبراهيم بن العزيز عبد  -١٨

 .م١٩٩٩ اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعة: الرياض. العربية

 جامعة: ماالنج. الداللة علم يف مذكرة الدمياطى، الدين عفيف  -١٩

 .م٢٠٠٧ ماالنج، احلكومية اإلسالمية

 الفالح، مكتبة: الكويت. العربية اللغة فنون تدريس مذكور، أمحد علي  -٢٠

 .م١٩٨٤

 مكتبة: الرياض. العربية اللغة تعليم طرائق اخلطيب، إبراهيم بن حممد  -٢١

 . م٢٠٠٣ التوبة،

 العربية اململكة: الرياض. العربية اللغة تدريس أساليب اخلويل، علي حممد  -٢٢

 .م١٩٨٢ السعودية،

 العربية اللغة تدريس طرائق طعيمة، أمحد ورشدي ةالناق كامل حممود  -٢٣

 والعلوم للتربية اإلسالمية املنظمة منشورات: إيسيسكو. ا الناطقني لغري

   .م٢٠٠٣ والثقافة،

 والتوزيع، للنشر العروبة دار مكتبة:  الكويت. الداللة علم عمر، خمتار  -٢٤

 .م١٩٨٢

 التعليمية املواد إعداد أسس اهللا، عبد احلميد وعبد الغاىل اهللا عبد ناصر  -٢٥

  .السنة جمهول .بالعربية الناطقني لغري
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 :حبوث -

 ،القراءة مهارة تنمية يف املفردات تدريس أساليب استخدام هادى، نور -٢٦

 جامعة العربية، اللغة تعليم قسم: ماالنج. منشورة غري ماجستر رسالة

  .م٢٠٠٩ احلكومية، اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا

 

 األجنبية املراجع -ج

  :كتب -

27. Bambang Setiyadi. 2006.  Metodologi Penelitian Untuk Pengajaran 
Bahasa Asing. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

28.  Cholid Narbuko. 1987. Metodologi Penelitian Sosial. Semarang: 
Fak.Tarbiyah IAIN Walisongo. 

29.  Guntur Henri Tarigan. 1989. Pengajaran Kosakata. Jakarta: PT. 
Gramedia. 

30.  Hadi Sutrisno. 1985. Metodologi Research. Jilid IV, Cetakan Ketiga, 
Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah 
Mada. 

31.  Nana Sujana. 2000. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Cetakan 
Pertama .Bandung: Sinar Algesindo. 

 

 :ودوريات ونشرات جمالت -

32. Nurul Murtadho Makalah. 2007. Seminar Internasional Bahasa Arab 
dan Sastra Islam: Kurikulum dan Perkembangannya. 23-25 Agustus 
2007. 



  االختبار القبلي إقامة صورة
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  )٢و  ١اللقاء (صورة تطبيق تزويد املفردات باستخدام املعجم 
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  )٤و  ٣اللقاء (صورة تزويد املفردات باستخدام املعجم 
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  االختبار البعديإقامة صورة 
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  للفصل السابع" Insan Cendekia"تصوير املعجم املساعد من كتاب 
  مبدرسة واحد هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية ماالنج
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  تصوير املعجم اليومي للفصل السابع
  املتوسطة اإلسالمية ماالنجمبدرسة سبيل اهللا 
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  كشف احلضور
  تطبيق تزويد املفردات باستخدام املعجم لترقية مهارة القراءة

  مبدرسة واحد هاشم املتوسطة اإلسالمية داوو ماالنج
  م٢٠١١-٢٠١٠: السنة دراسية 

  
  حبيب مصطفى:   ويل الفصل        ب-بعالسا:     الفصل

  )طالبة ١٣و  البط ٧(  ٢٠:   الطلبة عدد

رقم
ال

  

  ة/اسم الطالب

  تاريخ إقامة

ضور
 احل

عدد
  

بلي
 الق

تبار
إلخ

ا
  

ول
 األ

قاء
الل

  

ثاىن
ء ال

للقا
ا

لث  
 الثا

قاء
ال

رابع  
ء ال

للقا
ا

دي  
البع

ار 
ختب

اإل
  

٢٠/٥/
٢٠

١١
  

٢١/٥/
٢٠

١١
  

٢١/٥/
٢٠

١١
  

٢٣/٥/
٢٠

١١
  

٢٣/٥/
٢٠

١١
  

٢٧/٥/
٢٠

١١
  

                إيال أومبار فورواسيه  ١
                كيكي أري   ٢
                مشرفة املنرية  ٣
                مفتاح اخلرية  ٤
                مفرحة األمانة  ٥
                حممد هادي  ٦
                حممد مشس الدين  ٧
                نور املسباق األويل  ٨
                نويف مريي دياه  ٩

                ريدة طيبني  ١٠
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                رمحة حسنة  ١١
                روين ستياوان  ١٢
                سانندا أيو ووالنداري  ١٣
                سيجيت سافوترا  ١٤
                سييت نور أغوستني  ١٥
                سييت سونداري  ١٦
                فيلتا إيفي  ١٧
                دافيد أرديانساه  ١٨
                نويف تري هانداياين  ١٩
                ريا جويل أستيكا  ٢٠
  

  ٢٠١١مايو  ٢٧ماالنج، 
  العربيةمدرس اللغة 

  
  

  سواندى
   



  كشف احلضور
  تطبيق تزويد املفردات باستخدام املعجم لترقية مهارة القراءة

  مبدرسة واحد هاشم املتوسطة اإلسالمية داوو ماالنج
  م٢٠١١-٢٠١٠: السنة دراسية 

  
  أنيك ناصيفة:   ويل الفصل        أ-بعلساا:     الفصل

  )طالبة ١١طالب و  ٩(  ٢٠:   عدد الطلبة

رقم
ال

  

  ة/الطالباسم 

  تاريخ إقامة

ضور
 احل

عدد
  

بلي
 الق

تبار
إلخ

ا
  

ول
 األ

قاء
الل

  

ثاىن
ء ال

للقا
ا

لث  
 الثا

قاء
ال

رابع  
ء ال

للقا
ا

دي  
البع

ار 
ختب

اإل
  

٢٠/٥/
٢٠

١١
  

٢١/٥/
٢٠

١١
  

٢١/٥/
٢٠

١١
  

٢٣/٥/
٢٠

١١
  

٢٣/٥/
٢٠

١١
  

٢٧/٥/
٢٠

١١
  

               أمحد خملص  ١
               أكنيس دوي سوسانيت  ٢
               ألفني فرينس   ٣
               أجنا سافوترا  ٤
               أري ستياوان  ٥
               بنت نور فانيمة  ٦
               ديين وحي أبادي  ٧
               ديانة ليستاري  ٨
               دينو واوان  ٩

               إيدو أجنا   ١٠



               إلسا فيديا ساري  ١١
               فائدة ايلة  ١٢
               فييب إيريكا  ١٣
               إخوان إدي   ١٤
               إستقامة  ١٥
               جـملة  ١٦
               لولوء زلفي  ١٧
               حممد صادق  ١٨
               رينو أدي فوترا  ١٩
               يوحان فوري ليستاري  ٢٠
  

  ٢٠١١مايو  ٢٧ماالنج، 
  مدرس اللغة العربية

  
  

  صايف الفكر            
   



  أسئلة املقابلة
  

  _________________/ ________  :  التاريخ/ اليوم 
  __________________________ :      االسم

  __________________________ :  منصبة مهنية
  
  كيف رغبة الطلبة يف تعلم اللغة العربية ؟  -)أ

________________________________________
________________________________________
________________________________________  

  ما هي مشكالت الطلبة يف تعلم اللغة العربية ؟  -)ب
________________________________________
________________________________________

________________________________________  
  ما هي الوسائل املستخدمة لتعليم اللغة العربية ؟  -)ج

________________________________________
________________________________________
________________________________________  

الفصل "م املعجم املساعد يف تزويد املفردات باستخدا ما رأيك عن إقامة تطبيق   -)د
  ؟مبدرسة واحد هاشم الثانية املتوسطة اإلسالمية داوو ماالنج " األول

________________________________________
________________________________________  
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  عن مشكالت الطلبة يف مهارة القراءةأسئلة 
  

 _______________/ ________ :   التاريخ/ اليوم 

  ________________________:   االسم الكامل
  ________________________:     الفصل
  ________________________:     العنوان
  )SD(املدرسة اإلبتدائية األهلية ) / MI(املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية :   ة يف/متخرج

 
  !حاالتك على اإلجابة الصحيحة حسب ) ×(ضع عالمة 

  .....تشعر بالصعوبة يف قراءة النصوص باللغة العربية بسبب    - ١
  قراءة النصوص سريعة من املدرس  -أ

  قراءة املدرس غري واضحة  - ب
  مدرس مل يأمر الطلبة بتكرار قراءته  - ج
  عدم الضوابط أو احلركات يف كل احلروف  -د

  .....تشعر بالصعوبة يف فهم املفردات بسبب   - ٢
   يشرح املفردات اجلديدةمدرس مل  -أ

  مدرس مل ميارس الطلبة بتدريبات عن طريق األلغاز أو األحجية   - ب
  شرح املفردات اجلديدة غري واضح  - ج
  مدرس مل يرشد الطلبة باستخدام املعجم املساعد للكتاب املتعمد  -د

  .....تشعر بالصعوبة يف ترمجة النصوص العربية بسبب   - ٣
  مدرس يترجم كل النصوص املدروسة   -أ

  مل يستخدم الطلبة املعجم املساعد   - ب
  مدرس مل ميارس الطلبة بالترمجة  - ج
  عدم شرح املفردات املهمة من املدرس   -د
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  .....تشعر بالصعوبة يف فهم النصوص العربية بسبب   - ٤
  مدرس مل يشرح ملخص النصوص   -أ

  املمارسة يف ترمجة النصوص قليلة   - ب
  مدرس مل يشرح نصوص القراءة بذكر الفكرة األساسية   - ج
  قلة االهتمام بشرح املدرس  -د

  

  .....تشعر بالصعوبة يف ملخص النصوص بسبب   - ٥
  قلة فهم املفردات  -أ

  قلة املمارسة على صناعة ملخص النصوص   - ب
  عدم االهتمام يف شرح ملخص النصوص من املدرس   - ج
  عدم املشاركة يف الدرس  -د
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  السابع:   الفصل  معةاجل:    اليوم
  دقيقة ٤٠ :  الزمن  م٢٠١١ مايو ٢٠ :  التاريخ

  
"بيـتي"  

  

 ارِوجِبِ. ةٌريبِكَ ةٌابوب تيلباْ اممأَ. يترسأُ تيب وه ،لٌيمجو ريبِكَ تيبالْ اهذَ  

البوابة سور مرتلَ ،بنُو السأَ رِوخضر .والْ اَءربيت حدالْ ،ةٌقَيحدةُقَي جمةٌلَي ومظَّنةٌم .

الْ يفبيطَ تابق وِلْعي طاَوبق فْسلي .الطَّ يفالْ قِابوِلْعغُ يةُفَر النمِو غُوالْ ةُفَراكَذَمرة .

الطَّ يفقِاب فْالسلغُ يالْ ةُفَرلُجسِو غُولِكْاَأل ةُفَر.  

  هذغُ هلِكْاَأل ةُفَر فياه مائفَ ،ةٌدوالْ قمائدة مصباح .وغُ اَءرفَرلِكْاَأل ة طْمبخ 

وحمطْملَاْ ،امبخ مظَّنم الْوحمام نظيف .هذغُ هالْ ةُفَرلُجالْ ،سِوغةُفَر مظَّّنةٌم، فياه منضةٌد 

كَوراسي .الْ ىلَعمنضدة زرِهةٌي .ىلَع الزرِهيأَ ةزهار، فَووالْ قمنضدة مصباح .ىلَع 

. بواسحو تالَّجمو بتكُ اهيف ةٌمظَّنم ةُفَرغالْ ،ةراكَذَمالْ ةُفَرغُ ههذ. ميوِقْت طائحالْ

وهذغُ هةُفَر النالْ ،مِوغةُفَر نظةٌفَي هي واسةٌع وجمةٌلَي .ظُاناهذَ! ر طْمبأُ ،خمي طْتبخ 

  .تيبالْ ةُبر يه ،خِبطْمالْ يف مٍوي لَّكُ امعالطَّ
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  !السابق للنص وفقا مناسبة بكلمة الفراغات املئ -أ
  ...... . و كبري البيت   - ١

  مرتب. د  صغري. ج  مجيل. ب  نظيف. أ
  .كبرية......البيت أمام  - ٢

  غرفة. د  بيت. ج  سور. ب  بوابة. أ
  .بوابة......السور  - ٣

  وراء. د  جبوار. ج  أمام. ب  يف. أ
  .اللون......السور  - ٤

  أخضر. د  أصفر. ج  أزرق. ب  أمحر. أ
  البيت...... هي ؟ احلديقة أين  - ٥

  وراء. د  جبوار. ج  أمام. ب  يف. أ
  .ومنظمة مجيلة هي ،...... ؟ ومنظمة مجيلة احلديقة هل  - ٦

  ماذا. د  ال. ج  نعم. ب  و. أ
  اثنان...... البيت يف  - ٧

  سفلي. د  علوي. ج  طابقان. ب  طابق. أ
  .العلوي الطابق يف...... غرفة  - ٨

  النوم. د  اجللوس. ج  األكل. ب  البيت. أ
  .املصباح...... املائدة  - ٩

  على. د  يف. ج  حتت. ب  فوق. أ
  ......احلائط على ؟ احلائط على ماذا   -١٠

  تقومي. د  زهرية. ج  كتب. ب  جمالت. أ
  
  



  ! كاملة بإجابة التالية األسئلة عن أجب -ب
  ؟ اجللوس غرفة يف ماذا  - ١
  ؟ السور لون ما  - ٢
  ؟ سفلي وطابق علوي طابق البيت يف هل  - ٣
  ؟ األزهار أين   - ٤
  ؟ املطبخ يف الطعام تطبخ من  - ٥
  
  ! مفيدة مجلة يف ضعها مث الكلمات هذه معاين ما -ج
  حديقة - ١
  منظمة - ٢
  بوابة - ٣

   



  القبلي للمجموعة الضابطةنتائج االختبار 
  قبل تطبيق تزويد املفردات باستخدام املعجم لترقية مهارة القراءة

  
  حبيب مصطفى: ويل الفصل          ب-السابع:     الفصل

  )طالبة ١٣طالب و  ٧(  ٢٠:   عدد الطلبة

رقم
ال

  

  أمساء الطلبة
  املؤثرات

  املتوسط  اموعة
  فهم املقروء  فهم املفردات  قراءة النص

٨٠  ٢٤١  ٨٦  ٧٥  ٨٠    ١  
٧٩  ٢٣٧  ٨٢  ٧٥  ٨٠    ٢  
٧١  ٢١٢  ٧٢  ٧٠  ٧٠    ٣  
٦٨  ٢٠٤  ٧٢  ٦٧  ٦٥    ٤  
٧٢  ٢١٦  ٧٦  ٧٠  ٧٠    ٥  
٧٠  ٢٠٩  ٧٤  ٦٥  ٧٠    ٦  
٧٣  ٢٢٠  ٨٠  ٦٥  ٧٥    ٧  
٧٦  ٢٢٨  ٧٨  ٨٠  ٧٠    ٨  
٧٨  ٢٣٥  ٨٠  ٨٠  ٧٥    ٩  

٧٥  ٢٢٤  ٧٤  ٨٠  ٧٠    ١٠  
٧٤  ٢٢٣  ٧٨  ٧٥  ٧٠    ١١  
٧٥  ٢٢٦  ٨٦  ٦٠  ٨٠    ١٢  
٧٤  ٢٢٣  ٧٨  ٧٥  ٧٠    ١٣  
٨٠  ٢٤١  ٨٦  ٧٥  ٨٠    ١٤  
٧١  ٢١٣  ٧٨  ٦٥  ٧٠    ١٥  
٧٢  ٢١٥  ٨٠  ٦٥  ٧٠    ١٦  
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٧٨  ٢٣٥  ٨٠  ٨٠  ٧٥    ١٧  
٧٢  ٢١٦  ٧٦  ٧٠  ٧٠    ١٨  
٧٨  ٢٣٥  ٨٠  ٨٠  ٧٥    ١٩  
٧٢  ٢١٥  ٧٠  ٧٥  ٧٠    ٢٠  

  ١٤٨٩  ٤٤٦٨  ١٥٦٦  ١٤٤٧  ١٤٥٥  اموع

  ٧٤،٤٦  ٢٢٣،٤  ٧٨،٣٠  ٧٢،٣٥  ٧٢،٧٥  املتوسط

  
  ٢٠١١مايو  ٢١ماالنج، 
  اللغة العربيةمدرس 

  
  

  سواندى
   



  تجربةنتائج االختبار القبلي للمجموعة ال
  قبل تطبيق تزويد املفردات باستخدام املعجم لترقية مهارة القراءة

  
  أنيك ناصيفة:   ويل الفصل        أ-السابع:     الفصل

  )طالبة ١١طالب و  ٩(  ٢٠:   عدد الطلبة

رقم
ال

  

  أمساء الطلبة
  املؤثرات

  املتوسط  اموعة
  فهم املقروء  فهم املفردات  قراءة النص

٦٨  ٢٠٣  ٥٨  ٧٠  ٧٥   ١  
٧٩  ٢٣٧  ٨٢  ٧٥  ٨٠   ٢  
٧٦  ٢٢٧  ٧٢  ٨٠  ٧٥   ٣  
٧٥  ٢٢٦  ٧٦  ٧٥  ٧٥   ٤  
٧١  ٢١٤  ٧٤  ٧٠  ٧٠   ٥  
٧٦  ٢٢٨  ٧٦  ٧٥  ٧٧   ٦  
٧٠  ٢١٠  ٧٠  ٦٥  ٧٥   ٧  
٧٦  ٢٢٨  ٧٥  ٨٠  ٧٣   ٨  
٧٥  ٢٢٥  ٧٠  ٨٠  ٧٥   ٩  

٦٦  ١٩٩  ٥٤  ٨٠  ٦٥   ١٠  
٧١  ٢١٣  ٦٨  ٧٠  ٧٥   ١١  
٧٠  ٢١٠  ٧٠  ٦٥  ٧٥   ١٢  
٧٥  ٢٢٦  ٧٦  ٧٥  ٧٥   ١٣  
٧٤  ٢٢٣  ٦٨  ٨٠  ٧٥   ١٤  
٦٩  ٢٠٧  ٧٢  ٦٥  ٧٠   ١٥  
٧٩  ٢٣٧  ٨٢  ٧٠  ٨٥   ١٦  



٦٥  ١٩٥  ٦٠  ٦٥  ٧٠   ١٧  
٧٣  ٢١٩  ٧٤  ٧٥  ٧٠   ١٨  
٧٥  ٢٢٥  ٧٥  ٧٥  ٧٥   ١٩  
٧٣  ٢١٨  ٦٨  ٨٠  ٧٠   ٢٠  

  ١٤٥٧  ٤٣٧٠  ١٤٢٠  ١٤٧٠  ١٤٨٦  اموع

  ٧٢،٨٣  ٢١٨،٥  ٧١  ٧٣،٥  ٧٤  املتوسط

  
  ٢٠١١مايو  ٢١ماالنج، 

  مدرس اللغة العربية
  
  

 صايف الفكر              

  



  ٢و  ١جهاز العرض يف اللقاء 

الْحوار عنِ الْعنوان بين عمر وخالد
رم؟: ع كتيب نأَي ،دالا خي
دالخ : ةيقَر يف يتيب"روأْمكَا موقْم " سثَالَثَة( ۳ر(
رمع :ةسردالْم نم بقَرِي كتيلْ به
دالخ :ةسردنِ الْما عجِد ديعب يتيالَ، ب
رمن ؟: عفُويلت كدنلْ عه
دالن: خفُويلت يدنا ع؟. الَ، م كانونا عم تأَنو
رمع : لُوكب يف انِيونع)M(يبِطَاقَت ههذ ظُراُن ،
دالإِذَنْ : خ ةنيدي الْمف كتيب!
!إِلَى اللِّقَاْء : عمر
!مع السالَمةْ : خالد

ف
ور

عم 
رم

ع
 ةيم
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 ةيم
سالَ

 اِْإل
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وتم
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ةدح

الوا
انُ 

ونع
تي

الْب
 :

 وك
بلُ

)
M (

قْم 
ر

۱۰ ،
انْ 

روي
كَبا

–
كَرتا

جا
ونْ

تليفُ
ال

 :
٦۷

۹۳
۲١

٥
    

)
سةْ

مخ
 ،د

احو
نْ، 

 اثْنا
الَثَةْ،

ةْ، ثَ
عس

ةْ، ت
عبس

ةْ، 
تس

(
انُ 

ونع
ةس

ردم
الْ

 :
قْم 

ي ر
 يانِ

دم
أَح 

رِع
شا

۲۰)
رِين

شع
 (

كَرتا
جا

كْس
الْفَا

ن و
فُوي

لالت
 :

٦۷
۹۳

۰٤
٨

   
)

انِيةْ
ثَم 

عةْ،
بأَر 

،فْر
ص 

ثَةْ،
 ثَالَ

عةْ،
ست 

عةْ،
بس 

ستةْ،
(

اللقاء األول والثاين

  
  

!مفردات الصندوق التالية  ۰١احبث معاىن املفردات يف املعجم مث احبث 
اثْنان -مدينة -  واحد -قَرية -
أَربعة -قَرِيب -ثَالَثَة -رقْم -
ستة -عنوان -خمسة -بعيد -
ثَمانِية -شارِع -سبعة -بِطَاقَة -
عشرة -صفْر -تسعة -فَاكْس -
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!معاىن املفردات 
)Dua(اثْنان  -  ) Kota(مدينة  -)    Satu(واحد  -  )Desa(قَرية  -
)Empat(أَربعة  -  ) Dekat(قَرِيب  - )Tiga(ثَالَثَة  -  ) Nomer(رقْم  -
)Enam(ستة  -   )  Alamat(عنوان  - )  Lima(خمسة  -  )Jauh(بعيد  -
Jalan(شارِع  - )  Tujuh(سبعة  - )  Kartu(بِطَاقَة  - Raya (-  ةانِيثَم)Delapan(
)Sepuluh(عشرة  -)  Nol(صفْر  - )  Sembilan(تسعة  - )  Fax(فَاكْس  -

  
  

ة ي ن ا م ث س ك ا ف

ة ق ا ط ب ش ر ف ص ك

ص ع ر ا ش ة ع ب ر أ

ا ث ب د ر ر ق م ق و

ث ل ي د ي ع ب ن ك ا

ن ا ر ة ن ة ر ش ع ح

ا ث ق ا ر ة س م خ د

ن ة و ل ي ب ن هـ ك و

ض ن ت س ع ة ز ة ت س

ق ر ي ة ء ة ن ي د م

  
  



  

ة ي ن ا م ث س ك ا ف

ة ق ا ط ب ش ر ف ص ك

ص ع ر ا ش ة ع ب ر أ

ا ث ب د ر ر ق م ق و

ث ل ي د ي ع ب ن ك ا

ن ا ر ة ن ة ر ش ع ح

ا ث ق ا ر ة س م خ د

ن ة و ل ي ب ن هـ ك و

ض ن ت س ع ة ز ة ت س

ق ر ي ة ء ة ن ي د م

  
  

!اختر اإلجابة الصحيحة من األسئلة التالية 
۱- ند ؟مالخ وه

هو صديق عمر. أ
هو أخو عمر. ب
هو أستاذ عمر . ج

۲- ند ؟أَيالخ تيب
  ٣بييت يف قرية سوكامأمور رقم . أ

٣بيتك يف قرية سوكامأمور رقم . ب
٣بيته يف قرية سوكامأمور رقم . ج

بيت خالد في الْمدينة ؟هلْ -٣
نعم، بيته يف القرية . أ

ال، بييت يف املدينة. ب
ال، بيته يف القرية. ج

بيت خالد قَرِيب من الْمدرسة ؟هلْ -٤
نعم، بيت خالد قريب من املدرسة. أ

ال، بيت خالد بعيد من املدرسة. ب
ال، بيت خالد بعيد عن املدرسة. ج

في بيت خالد تليفُون ؟هلْ -٥
، يف بيت خالد تليفوننعم. أ

ال، ليس يف بيت خالد تليفون  . ب
ال، يف بيت خالد تليفون. ج

لخالد بِطَاقَةُ ؟هلْ -٦
نعم، خلالد بطاقة. أ

ال، ليس له بطاقة . ب
ال، ليس يل بطاقة. ج

رقْم تليفُون عمر ؟ما -۷
ستةْ، سبعةْ، تسعةْ، ثَالَثَةْ، ستةْ، واحد، خمسةْ. أ

ستةْ، سبعةْ، تسعةْ، ثَالَثَةْ، اثْنانْ، واحد، خمسةْ . ب
ستةْ، سبعةْ، سبعةْ، ثَالَثَةْ، اثْنانْ، واحد، خمسةْ  . ج

٨- نر ؟أَيمع سردت
يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية. أ

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  . ب
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية. ج

عنوانُ عمر ؟ما -۹
جاكرتا ۲۰عنوانه يف شارع أمحد ياين رقم . أ

  ٣عنوانه يف قرية سوكامأمور رقم . ب
كبايوران جاكرتا ١۰يف بلوك م رقم عنوانه . ج

بيت عمر في الْمدينة ؟هلْ -١۰
نعم، بيته يف القرية. أ

نعم، بيته يف املدينة. ب
ال، بيته يف املدينة. ج

  
  



  

!اختر اإلجابة الصحيحة من األسئلة التالية 
۱- ند ؟مالخ وه

هو صديق عمر. أ
هو أخو عمر. ب
هو أستاذ عمر . ج

۲- ند ؟أَيالخ تيب
  ٣بييت يف قرية سوكامأمور رقم . أ

٣بيتك يف قرية سوكامأمور رقم . ب
٣بيته يف قرية سوكامأمور رقم . ج

بيت خالد في الْمدينة ؟هلْ -٣
نعم، بيته يف القرية . أ

ال، بييت يف املدينة. ب
ال، بيته يف القرية. ج

بيت خالد قَرِيب من الْمدرسة ؟هلْ -٤
نعم، بيت خالد قريب من املدرسة. أ

ال، بيت خالد بعيد من املدرسة. ب
ال، بيت خالد بعيد عن املدرسة. ج

في بيت خالد تليفُون ؟هلْ -٥
، يف بيت خالد تليفوننعم. أ

ال، ليس يف بيت خالد تليفون  . ب
ال، يف بيت خالد تليفون. ج

لخالد بِطَاقَةُ ؟هلْ -٦
نعم، خلالد بطاقة. أ

ال، ليس له بطاقة . ب
ال، ليس يل بطاقة. ج

رقْم تليفُون عمر ؟ما -۷
ستةْ، سبعةْ، تسعةْ، ثَالَثَةْ، ستةْ، واحد، خمسةْ. أ

ستةْ، سبعةْ، تسعةْ، ثَالَثَةْ، اثْنانْ، واحد، خمسةْ . ب
ستةْ، سبعةْ، سبعةْ، ثَالَثَةْ، اثْنانْ، واحد، خمسةْ  . ج

٨- نر ؟أَيمع سردت
يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية. أ

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  . ب
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية. ج

عنوانُ عمر ؟ما -۹
جاكرتا ۲۰عنوانه يف شارع أمحد ياين رقم . أ

  ٣عنوانه يف قرية سوكامأمور رقم . ب
كبايوران جاكرتا ١۰يف بلوك م رقم عنوانه . ج

بيت عمر في الْمدينة ؟هلْ -١۰
نعم، بيته يف القرية. أ

نعم، بيته يف املدينة. ب
ال، بيته يف املدينة. ج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤و  ٣جهاز العرض يف اللقاء 

جِيران

بيتها قَرِيب . فَاطمةْ، عندي صديقَةٌ اسمها خليلَةْأَنا 
يتيب نا . مهانونع : ارِعا"شرِيوانْ مونقْم " س۷ر ، نحن
و رقْم  ۳۹٨۰٣٨وعندي تليفُون رقْم التليفُون . جِيرانٌ

.٣۹٨۰٤۳تليفُون خليلَةْ 
 وطٌأَبيشن ظَّفوم واهللا، ه دبع همسلَةْ ايلا . خهأُمو

ةبِيرالْع ةةُ اللُّغسردم يظَّفَةٌ، هوا مضأَي.

والرابع اللقاء الثالث

  
  

!احبث معاىن املفردات يف املعجم 
عنوان -بيت - صديقَة -عندي -
موظَّف -قَرِيب - جِيران -شارِع -
موظَّفَةْ -أَيضا - أُم -نشيط -
مدرسة -هي - تليفُون -رقْم -
- نحة -نا - لُغأَب -أَن
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!املفرداتمعاىن 
Saya(عندي - punya(- قَةيدص)Teman pr(- تيب)Rumah(- انونع)Alamat(
Pegawai(موظَّف -)  Dekat(قَرِيب -) Tetangga(جِيران -) Jl. Raya(شارِع - lk(
Pegawai(موظَّفَةْ -)Juga(أَيضا  -)Ibu(أُم -)  Rajin(نشيط - pr(
Dia(هي -)Telepon(تليفُون -   )  Nomer(رقْم- pr(- ةسردم)Guru pr(
- نحن)Kami  (- ةلُغ)Bahasa(- اأَن)Saya(- أَب)Bapak(

  
  

١٢٥٦

٤

٣

۷

۱٣

۹٨۱۱

١۰

١٢

أفقي
؟ تليفونك.......ما -۱
........... حنن قريب، وبييت بيتك -۲
اللغة ....... يف العربية اللغة أدرس -٥
........ يف األمساك رأيت -۷
تليفون مرادف -٨

 ......... هو مدرس -۱۰
بالعربية ٦   -۱۲

سفلي
كوجور......يف أسكن -٢
۳ رقم بوجنول إمام ....... يف بيته -٤
نشيطة ....... أمي -٦
أحد وعنوان إسم تعرف ..... هذه -۷
  ؟ أخي يا ، ........ ما -۹

Faximile عربية -۱۱

قرية من مضاد -۱۳

أحجية

  
  



أفقي
؟ تليفونك.......ما -۱
........... حنن قريب، وبييت بيتك -۲
اللغة ....... يف العربية اللغة أدرس -٥
........ يف األمساك رأيت -۷
تليفون مرادف -٨

 ......... هو مدرس -۱۰
بالعربية ٦   -۱۲

سفلي
كوجور......يف أسكن -٢
۳ رقم بوجنول إمام ....... يف بيته -٤
نشيطة ....... أمي -٦
أحد وعنوان إسم تعرف ..... هذه -۷
  ؟ أخي يا ، ........ ما -۹

Faximile عربية -۱۱

قرية من مضاد -۱۳

لم ٦عم ٥مق ٢ر ١أحجية

دش ٤ر

رناريج ۳

سرة

ةكرب ۷ع

م۱۳ط

دف۱۱تاهـ٨ا 9۹

ياقس

نكةنهـم١۰م10

ةتس١٢ك

  
  

!اختر اإلجابة الصحيحة من األسئلة التالية 
۱- نة ؟ممفَاط يه

أنا صديقة خليلة. أ
هو صديقة خليلة. ب
هي صديقة خليلة. ج

بيت فَاطمة قَرِيب من بيت خليلَة ؟هلْ -۲
نعم، بيتها قريب من بيت خليلة. أ

نعم، بيتها بعيد عن بيت خليلة. ب
ال، بيت فاطمة قريب من بيت خليلة. ج

عنوانُ خليلَة ؟ما -۳
عنواا يف شارع سونان موريا رقم ستة. أ

عنواا يف شارع سونان موريا رقم سبعة. ب
عنواا يف شارع سونان موريا رقم مثانية. ج

......... وبيتي قَرِيب إِذَنْ نحنبيتك -٤
مسلمني . أ

تلميذات. ب
جيـران. ج

رقْم تليفُون فَاطمة ؟ما -٥
 ٣۹٨۰٣٨رقمها . أ

٨٣۰٨۹٣رقمها . ب
۳۹۰٨۹٣رقمها . ج

......هي ۳۱٥٨۰٦٥٤هذه أَرقَامِ ترجمةُ -٦
ثالثة، واحد، مخسة، مثانية، صفر، اثنان، مخسة، أربعة. أ

ثالثة، واحد، مخسة، سبعة، صفر، ستة، مخسة، أربعة. ب
ثالثة، واحد، مخسة، مثانية، صفر، ستة، مخسة، أربعة. ج

۷- ماسلَة ؟ميلأَبِي خ
امسه عبد اهللا . أ

اسم أيب عبد اهللا. ب
اسم أبو خليلة عبد اهللا. ج

عبد اِهللا موظَّف نشيطٌ ؟هلْ -٨
نعم، هو مدرس نشيط. أ

نعم، هو موظف نشيط  . ب
نعم، هو طالب نشيط. ج

مهنةُ أُم خليلَة ؟ما -۹
مهنتها مدرس. أ

مهنتها موظف. ب
مهنتها مدرسة. ج

تدرس أُم خليلَة ؟ماذَا -۱۰
هي تدرس اللغة العربية . أ

هي تدرس اللغة اإلندونيسة  . ب
هي تدرس اللغة اإلجنليزية . ج

  
  
  



  

!اختر اإلجابة الصحيحة من األسئلة التالية 
۱- نة ؟ممفَاط يه

أنا صديقة خليلة. أ
هو صديقة خليلة. ب
هي صديقة خليلة. ج

بيت فَاطمة قَرِيب من بيت خليلَة ؟هلْ -۲
نعم، بيتها قريب من بيت خليلة. أ

نعم، بيتها بعيد عن بيت خليلة. ب
ال، بيت فاطمة قريب من بيت خليلة. ج

عنوانُ خليلَة ؟ما -۳
عنواا يف شارع سونان موريا رقم ستة. أ

عنواا يف شارع سونان موريا رقم سبعة. ب
عنواا يف شارع سونان موريا رقم مثانية. ج

......... وبيتي قَرِيب إِذَنْ نحنبيتك -٤
مسلمني . أ

تلميذات. ب
جيـران. ج

رقْم تليفُون فَاطمة ؟ما -٥
 ٣۹٨۰٣٨رقمها . أ

٨٣۰٨۹٣رقمها . ب
۳۹۰٨۹٣رقمها . ج

......هي ۳۱٥٨۰٦٥٤هذه أَرقَامِ ترجمةُ -٦
ثالثة، واحد، مخسة، مثانية، صفر، اثنان، مخسة، أربعة. أ

ثالثة، واحد، مخسة، سبعة، صفر، ستة، مخسة، أربعة. ب
ثالثة، واحد، مخسة، مثانية، صفر، ستة، مخسة، أربعة. ج

۷- ماسلَة ؟ميلأَبِي خ
امسه عبد اهللا . أ

اسم أيب عبد اهللا. ب
اسم أبو خليلة عبد اهللا. ج

عبد اِهللا موظَّف نشيطٌ ؟هلْ -٨
نعم، هو مدرس نشيط. أ

نعم، هو موظف نشيط  . ب
نعم، هو طالب نشيط. ج

مهنةُ أُم خليلَة ؟ما -۹
مهنتها مدرس. أ

مهنتها موظف. ب
مهنتها مدرسة. ج

تدرس أُم خليلَة ؟ماذَا -۱۰
هي تدرس اللغة العربية . أ

هي تدرس اللغة اإلندونيسة  . ب
هي تدرس اللغة اإلجنليزية . ج
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  السابع:   الفصل  معةاجل:    اليوم
  دقيقة ٤٠ :  الزمن  م٢٠١١ مايو ٢٧ :  التاريخ

  
"عنانو"  

  

  ذلك السيد حمةز .هو يكُسن في سورابااي .عنوانه يف ارِشع بالَهانو قْرم 

٧٤ .قْرم هاتف٤٢٢٥١٣ ه .بيترِقَ هيب مالْ نمجِسد. هو ذْيهالْ ىلَإِ بمجِسلَّكُ د 

يَأل مٍونه مسلم صالح .سورابااي مديبِكَ ةٌنيةٌر .كَّسانكَ اهثيةٌر ومروراه مزدحم .دالسي 

حمةز شالْ ةُطَرمررِو هو يظِّنم حالْ ةَكَرمررِو يف أَ عارِشحدم يانِي.  

  لْتك السيةد حليةم .بيتاه يف عارِش بالَهانو قْر٧٥ م .قْرم هاتفاه 

٤٣٣٥١٥ .بيتبِ اهبِانِج بيت السيد حمةْز .هي مدرةٌس .مدرسترِقَ اهيب من بيتا،ه 

وهي يف عارِش بالَهانو قْر٨٠ م .ذْتهب حليلَّكُ ةم يالْ ىلَإِ مٍومدرسة ماشةًي ىلَع 

  .امِدقْاَأل
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  !السابق للنص وفقا مناسبة بكلمة الفراغات املئ -أ
  .........هو محزة   - ١

  بنت. د  ولد. ج  مرأة. ب  رجل. أ
  ؟ محزة يسكن أين  - ٢

  سوكابومي. د  سوالويسي. ج  سوراكرتا. ب  سورابايا. أ
  .املسجد من قريب محزة بيت هل  - ٣

  املدرسة من قريب بيته ال،. ج  املدرسة من قريب بيته نعم،. أ
  املسجد من قريب بيته ال،. د  املسجد من قريب بيته نعم، ب

  ..........مهنته ؟ محزة مهنة ما  - ٤
  موظف. د  طالب. ج  مدرس. ب  املرور شرطة. أ

  ....... شارع يف املرور ينظم محزة  - ٥
  ياين أمحد. د  جواندا. ج  بالوان. ب  سوديرمان. أ

  ؟ حليمة بيت رقم ما  - ٦
   وسبعة مخسة. د   وسبعون مخسة. ج  ومخسون سبعة. ب  ومخسة سبعة. أ

   ......رقمها ؟ حليمة هاتف رقم ما  - ٧
  ٤٣٣٥١٣. د  ٣١٥٣٣٤. ج  ٤٣٣٥١٥. ب  ٥١٥٣٣٤. أ

   ؟ بعيد وحليمة محزة بيت هل .  - ٨
   قريب وحليمة محزة بيت ال،. ج   قريب وحليمة محزة بيت نعم،. أ

  بعيد وحليمة محزة بيت ال،. د  بعيد وحليمة محزة بيت نعم، ب
  ...... بيت من قريب املدرسة  - ٩

  محرية. د  حامد. ج  محزة. ب  حليمة. أ
  ؟ املدرسة إىل حليمة تذهب كيف   -١٠

  األقدام على ماشية. د  باجلوالة. ج  بالسيارة. ب  بالدراجة. أ



  ! كاملة بإجابة التالية األسئلة عن أجب -ب
  ؟ محزة السيد عنوان ما  - ١
  ؟ محزة السيد هاتف رقم ما  - ٢
  ؟ قرية أم مدينة هي سورابايا هل  - ٣
  ؟ حليمة السيدة مهنة ما  - ٤
  ؟ املدرسة تلك عنوان ما  - ٥
  
  ! مفيدة مجلة يف ضعها مث الكلمات هذه معاين ما -ج
  عنوان   - ١
  هاتف  - ٢
  شارع  - ٣

   



  ي للمجموعة الضابطةبعدنتائج االختبار ال
  تطبيق تزويد املفردات باستخدام املعجم لترقية مهارة القراءةبعد 

  
  حبيب مصطفى: ويل الفصل          ب-السابع:     الفصل

  )طالبة ١٣طالب و  ٧(  ٢٠:   عدد الطلبة

رقم
ال

  

  أمساء الطلبة
  املؤثرات

  املتوسط  اموعة
  فهم املقروء  فهم املفردات  قراءة النص

٧٧  ٢٣١  ٨٦  ٦٥  ٨٠    ١  
٨٠  ٢٤٠  ٨٠  ٧٥  ٨٥    ٢  
٧٥  ٢٢٤  ٧٤  ٧٥  ٧٥    ٣  
٧٤  ٢٢١  ٧٦  ٧٠  ٧٥    ٤  
٧٧  ٢٣٢  ٨٢  ٧٥  ٧٥    ٥  
٧٥  ٢٢٤  ٧٤  ٧٥  ٧٥    ٦  
٨٦  ٢٥٧  ٩٢  ٨٠  ٨٥    ٧  
٦٠  ١٨٠  ٥٠  ٦٥  ٦٥    ٨  
٧٦  ٢٢٨  ٧٨  ٧٥  ٧٥    ٩  

٦٩  ٢٠٨  ٦٨  ٧٠  ٧٠    ١٠  
٨٠  ٢٣٩  ٨٤  ٧٥  ٨٠    ١١  
٨٢  ٢٤٦  ٨٦  ٨٠  ٨٠    ١٢  
٨٣  ٢٤٩  ٨٤  ٨٠  ٨٥    ١٣  
٨٠  ٢٤١  ٨٦  ٧٥  ٨٠    ١٤  
٨٣  ٢٤٨  ٨٨  ٨٠  ٨٠    ١٥  
٨٥  ٢٥٥  ٩٠  ٨٥  ٨٠    ١٦  
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٧٦  ٢٢٨  ٧٨  ٧٥  ٧٥    ١٧  
٨٠  ٢٣٩  ٨٤  ٧٥  ٨٠    ١٨  
٧٩  ٢٣٨  ٨٢  ٧٦  ٨٠    ١٩  
٧٥  ٢٢٤  ٧٤  ٧٥  ٧٥    ٢٠  

  ١٥٥١  ٤٦٥٢  ١٥٩٦  ١٥٠١  ١٥٥٥  اموع

  ٧٧،٥٣  ٢٣٢،٦  ٧٩،٨  ٧٥  ٧٧،٧  املتوسط

  
  ٢٠١١مايو  ٢٨ماالنج، 

  مدرس اللغة العربية
  
  

  سواندى            
   



  تجربةللمجموعة ال نتائج االختبار البعدي
  تطبيق تزويد املفردات باستخدام املعجم لترقية مهارة القراءة بعد

  
  أنيك ناصيفة:   ويل الفصل        أ-السابع:     الفصل

  )طالبة ١١طالب و  ٩(  ٢٠:   عدد الطلبة

رقم
ال

  

  أمساء الطلبة
  املؤثرات

  املتوسط  اموعة
  فهم املقروء  فهم املفردات  قراءة النص

٧٨  ٢٣٥  ٨٠  ٨٠  ٧٥   ١  
٨٧  ٢٦٠  ٨٨  ٩٠  ٨٢   ٢  
٨٢  ٢٤٦  ٨٦  ٨٠  ٨٠   ٣  
٨٦  ٢٥٧  ٩٢  ٩٠  ٧٥   ٤  
٧٨  ٢٣٤  ٧٤  ٩٠  ٧٠   ٥  
٨٥  ٢٥٥  ٩٠  ٨٥  ٨٠   ٦  
٧٩  ٢٣٦  ٧٦  ٨٥  ٧٥   ٧  
٨١  ٢٤٤  ٨٤  ٨٥  ٧٥   ٨  
٨٢  ٢٤٥  ٩٠  ٨٠  ٧٥   ٩  

٧٧  ٢٣٠  ٨٠  ٨٠  ٧٠   ١٠  
٧٦  ٢٢٩  ٧٤  ٧٥  ٨٠   ١١  
٨٤  ٢٥٣  ٨٨  ٩٠  ٧٥   ١٢  
٨٧  ٢٦٢  ٩٢  ٨٥  ٨٥   ١٣  
٨٢  ٢٤٥  ٩٠  ٨٠  ٧٥   ١٤  
٦٨  ٢٠٤  ٨٤  ٥٠  ٧٠   ١٥  
٨٤  ٢٥٢  ٩٢  ٨٥  ٧٥   ١٦  



٨٠  ٢٣٩  ٨٤  ٨٠  ٧٥   ١٧  
٨٠  ٢٤١  ٨٦  ٨٠  ٧٥   ١٨  
٨٢  ٢٤٦  ٨٦  ٨٥  ٧٥   ١٩  
٨٣  ٢٤٨  ٨٨  ٨٥  ٧٥   ٢٠  

  ١٦٢٠  ٤٨٦١  ١٧٠٤  ١٦٤٠  ١٥١٧  اموع

  ٨١،٠٢  ٢٤٣  ٨٥،٢  ٨٢  ٧٥،٨  املتوسط

  
  ٢٠١١مايو  ٢٨ماالنج، 

  مدرس اللغة العربية
  
  

  صايف الفكر              
   



  عن استخدام املعجمأسئلة 
  

 _______________/ ________ :   التاريخ/ اليوم 

  ________________________:   االسم الكامل
  ________________________:     الفصل

 

  !على اإلجابة الصحيحة حسب حاالتك ) ×(ضع عالمة 
  هل املعجم سهل يف محلها ؟  -١

  أحيانا    - ج    ال  - ب    نعم  - أ
  هل مثن املعجم رخيص ؟  -٢

  أحيانا  - ج    ال  - ب    نعم  - أ
  هل املعجم على الترتيب اهلجائي ؟ -٣

  أحيانا  - ج    ال  - ب    نعم  - أ
  هل املفردات يف املعجم على حسب موضوعاا ؟  -٤

  أحيانا  - ج    ال  - ب    نعم  - أ
  هل املفردات يف املعجم مناسبة بدرسك يف الفصل السابع ؟  -٥

  أحيانا  - ج    ال  - ب    نعم  - أ
  هل املعجم يساعدك يف حبث الكلمات املتردفات ؟  -٦

  أحيانا  - ج    ال  - ب    نعم  - أ
  يف حبث الكلمات املتضادة ؟ هل املعجم يساعدك  -٧

  أحيانا  - ج    ال  - ب    نعم  - أ
  هل املعجم يساعدك يف فهم القواعد ؟  -٨

  أحيانا  - ج    ال  - ب    نعم  - أ
  هل املعجم يساعدك يف فهم املقروء والترمجة ؟  -٩

  أحيانا  - ج    ال  - ب    نعم  - أ
  هل املعجم يساعدك يف حبث عن الكلمات من اإلندونيسة إىل العربية ؟  - ١٠

  أحيانا  - ج    ال  - ب    نعم  - أ
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٢٠١١يوين  ٩ 5  املوافقة على املناقشة 
 

٢٠١١يوين  ٩ 6  املوافقة على املناقشة 
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KATA BENDA

Kolam

Karpet

Kartu

Kartu Tanda Pelajar

Jauh

Lantai (teras)

Lantai

Anak (pr)

Gerbang
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J.r.r
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Ayah

Anak (lk)

Saudara (lk)

Saudara (pr)

Kantor

Keluarga

Pigura

Menylapkan

Kamera

lbu

Selang

,l, .--rl
t,

c.
.'t l
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c(il
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]v\
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Rumah

Sapaan

Kalender

Televisi

Murid

Kulkas

Tetangga

Kakek

Dinding

Baru

Bel

c*,
o6

4,>u

fr
.a

)VD,
oa
J.J

cO/

a;yj

Jt+
2,.
J+

JlJ.+
oo'.
J.lJ-+

cf -fi

Koran

Bagus/lndah

Selatan

HP

Sepeda motor

Dinding

o-lr-J+

,"
l---

Keadaan

Tinta

a ar.qP
o,.a.
Jl;i
-r,O -alt;*

c

riu-
'a

Jtl
ic

'-'-n . -
44rJ.>

"lJi
d"t-jl.Lemari
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KATA BENDA

Laci

Buku tulis :

Buku presensi

Timba

Bundaran

Kepala sekolah

0asi

lbu Rumah Tangga

Surat

Rak

'-. ,a,
4>l-,1)

a a,

a))
a

Ft
. c t, t 'tt t.:.
)t/a2ot P)

rl.j.:
c,6.
)t J)

,-,jx",ll fi'",
'6At au,
, ,ri, !;
ta-Jl 4, 

'

{rt
at.,
t))

Cucu (lk)

Tas

Kompas

Kbmar mandi

Kran

Pembantu (lk)

Diluar

Stempel

Peta

Lemari

Didalam
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KATA BENDA

Arsip

Pemanas (heater)

Dipan

Bahagia

Atap

Salon

lkan

a,i&"
c,

dlt-/
aO .

Qa.

c

J,J4
t-. ,6 .
4rl-".r,
'o 

,a.
JJ^,,

a

Mudah

Pagar
ac,

oj*Pasar

Jalan Raya 9'V

Nomer/angka

Bunga

Vas bunga

Seragam sekolah

Halaman

Jam

Jam dinding

Jam tangan

Papan tulis

Korden

Sajadah

ac -,

t'.r
o"' 

'0-P)
io o,
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,i )b q)
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r)\ zL\-
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KATA BENDA

Kecil

Kotak

Kotak obat

Gambar

Apotek

Tamu

Sempit

Lantai bawah

Lantai atas.

Siswa/murid (lk)

Kapur tulis

J..Y
a-c , a,
Oj&

c..6,. t otol
el)$l AJ*.o

t-. o I0)y
'a,. ..4..*
a a..)*

c9.
,i;2
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,P olv
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Teh

Piring

Teman

Susah
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KATA€ENDA

Tiang bendera

Alamat

Makan siang

Lem

Barat

Ruang

Ruang makan

Ruang tarnu

Ruang belajar

Ruang tidur

Kelas

&t'r'i;
. ,. c,
ot_P

ir.,;,

,U
, o o"qf

a. t
-.1 .al)0

- a < l't. t

flt u7

,"*it'ui,
9;$ti)

, ar. !i, I
?t,lt {f

Dokter

Topi

Makanan

Penghapus

Pompa air

Panjang

Keluarga

Makan malam

Bendera

Paman

Bibi
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KATA BENDA

Bolpoin

Kopyah

Piala

Besar

Kitab

Buku tulis

Buku tamu

Globe

Kursi

Malas

Buku raport

.i1
rJ,

t.t ci!
0J--J,

'dV
,o'(
J-.

,q
'{,tk

;'rfultrz*t!
zrt

;)\tr;7
"o'.i

t)r:..i

olr'"rlt'-bii

Makan pagi

Halaman

Kamus

Jelek

Lama

Disket

Kertas

Dekat

Desa

Pendek 
.

Gembok
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Terlambat

Kotor

'Bermacam-macam

Segitiga

Sungguh-sungguh

Majalah

Tas

HP

Guru

Sekolah

Kota

c! f.tt'v
.lt
;r-":,

'-t L.t
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J"6irr.r
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A.EjL
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d)b
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{4y

Buku absensi

Gelas

Pakaian

Bahasa

Ketemu

Bendera

Papan.

Warna

Meja makan

Pandai/pintar

Pagi-pagi sekali

:+q/l ';',1^t

, ",q,

"dq.

ot
.,< l
4,J

,UJ,

c

o\7
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KATABENDA
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m(

Kunci

Gunting

Tempat pensil

{tepak)

Tempat

MejP

Perpustal€an

Sapu

Staples

Sendok

Pensil

Kipas angin

Tempat sampah

Sore

Rumah Sakit

Tape

Penggaris

Lampu

Dapur

Ruang makan

Laboratorium

4>t.r

aL._.,t

c

,C,
t,o. .c r,P
l-*4.

-, I o

0 ,.b4

7lJ..a..

...1.

^^.b,,.
to.l.

n-Qa)
I

J-*.

KATA BENDA

Rajin

Kacamata

Bersih

Sandal

Telepon

PR (pekerjaan'

rumah)

Luas

LKS

Bantal

Tengah

Tugas/pekerjaan

crc
h "iJ

'c,

" 
tl' f

o )'lz,
,o

c , al. ,r+
o

tl z
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a.
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Warna-warni

Penghapus

Kemucing

Meja

Teratur

Profesi

Arsitek/lnsinyu r

Tempat arsip

Pegawai(lk)

Lapangan

Jendela

SiiP Islom Sobtlllloh ilolong Edtsi rI



Makan

Mengisi i

Menunggu

Memperhatikan

Mencari

Memanjat

Bertengkar

Belajar

Memperoleh

Duduk

Mengumpulkan

t, u a.
d.r'+. - d-rq

o,t l, z.
d*;r- - d*J

;w-;\rr
a,t t... . l.l

rrra - r-
t,
J'tl$.- $V

t ,. . , 1.&-./*
l.t .
,-eil- - t\-*'\- \-

lsu- ,E
:F-,*f
F.-"f;t.

la. 6a
f+'. - f"I

Memilih

Mengambil

Mengeluarkan

Menggunakan

MeminJam

Memakai

Mendengarkan

Membeli

Menyiapkan

Memberi

Menutup
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H
KATA KERJA

Naik

Melempar

Membantu

Jatuh

Tinggal

Menyaksikan

Bermusyawarah

.Minum

Menemani

Membuat

Memotret

I '-a. t /.l,.S; - ..7) 
_,r

C.
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I .t IJ.ct*, - Jrl-
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-bt44 - -bi4t
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t t, t , .:.
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Meniru

Menghafal

Membawa

Melanggar

Belajar

Menbayar

Pergi

Memimpln

Pulang

Menendang

Menari

4ri- av
t ta,

d)q - cil)
t .a / a ,,
dJ.l -,t)L-'L

t ,',. , .i
!--o4 - !*r
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DJ-fl
.J'LJ
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t.t -c.
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KATA KERJA

Membaca

Melompat

Menulis

Menulis

Mengulangi

Menyapu

Melihat

Membersihkan

Meletakkan

l.'-, (,:
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';k-'rt
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tl',tt ,a'-
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lal.1.tt ,,t,a

UtW-- ,tkj
I t. t t..,

e4- €J

Berjalan

Tidur

Tertawa

Memukul

Memasak

Mengetuk

Meminta

Melakukan

Mencuci

Mencontek

Menyanyi

Membuka

Memahami

t ,. a /
A>,*J. - A*b

'.A -'q?
O.t,t,;.-b - ,)
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UNGKAPAN SEHARI.HARI

t;;juw

ilr:,;ur'fSr,J
Klta akhiri dengan bacaan Alhamdullllah

't 
;:tat'r(4'r,t f; .rf-.. l' .J . -,

Keluarkan peralatin sekolah kaltan '#f;il
Keluarkan kitab-kitab kallan

s;itt;;lI'J.J-.

Keluarkan buku-buku tulls kallan
,t* ,o!t,lJif 1.. :.tl

Perhatikan dengan balk

Klta mulai dengan bacaan basmahh

Lihatlah ke papan tulls

i.,:*"rt d.t'):hl

Selamat pagl

Bagalmana kabar kallan

Baik, Alharndulillah

Persiapan do'a

Buka kita f,.rcn f,.f.r.n.,,..-

Tolong bukalah (kallan)

.

Marl berdo'a

SlrtP ldom Sobllllloh l{olory Edlsi xI



U NG KAPAN SEHARI.I-IARI

Apakah kalian mengerti

Belum, saya belum mengerti

Ya, saya telah mengerti

Apakah ada pertanyaan

pip ,'(

t o.. 1 c.try'r"
'Jt3- 

,S'4'[

;u!r j1 i3*
Maju kedepan

. ,,,,L, .. ., lo I o , o .oJ];t; y:-t J' d f-!
Bolehkan saya pinjam bukumu

. c t... a zo a I o f o , o . o

.U;^- )a rtr-l Ol ,1. y|
Bolehkan saya pinjam pensilmu

Lihatlah kitab-kitab kalian

Dengarkan dengan baik

Hapuslah papan tulis

Tolong, diam

Tolong, baca

Tanggal berapa sekarang

Sekarang hari apa?
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UNGKAPAN SEHARI-HARI

Pak, tulisannya tidak Jelas

Pisahkan.tempat duduknya

Rapikan temp,at duduknya

Duduklah mellngkar

Bacalin (kalian) tanpa suara

Ulangi setelah saya

Kalian haru menghafalkan.,.,.,,

"4*t r;'j
Mana spidolnya

Dimana penghapusnya

U*jr Ari ;f

L,rtulr;i

l;r ,"j*
to,c, ra, ,a

d tr-P

o to I o, ',
r,-l c '*i:.,ij(-.

o.t ol o.a '-

")-'-:l 
t..Liz'ii

'qU|W iJ.,f ,;r-f i;

Silahkan duduk

Silahkan berdiri

Silahkan keluar

Silahkan masuk

Pak, saya mau cuci tangan
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li{ ljir Y
Jangan bermain jauh-Jauh

Saya tidak membawa LKS

Kerjakan sendiri-sendiri

Apakah kamu mengantuk

,Ht UG rj.rl ..rVr

Sekarang kita belajar diluar kelas

a.

+'lt d,if,iu:"f q

Pak, dikerjakan dimana tugasnya

'^i},jt'^;x -,
-.J (- ..f,

Kapan tugasnya dikumpulkan

-QAr iri a; v

"#l,rriu;y

. ../, #o,F.Ljt $

-I.JNGIC4PAN SE.I{A R I. H A R I
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Jangan menyontek

Angkat tangan kalian

Siapa yang alpha sekarang

Waktu tinggal .....,.,, menit

Waktu telah habis

Ambillah bendera

Siapa kepala sekolah
o o t l,
? r>Jl
LJJ

Pak, bolehkah saya pulang

RApikan baju kalian

Tolong, jangan terburu-buru

Bagaimana nilainya

o 1 o . o , o 
r.

,) z*a LA\i,. L t)

rr
Jam berapa sekarang

Tolong, tutup plntunya

Kapan kita stidi wisata

Wv'u{:l"WUl
Masalah apa yang harus kita selesaikan

r^A;'Sltl=$

Baik, tunggu sebentar

ig,,f G-,^t:.y.tsf

Apa yang bisa saya bantu, pak

,ts.fSr o +*!r ltl+l
Menunggu jeinputan orang tua

I

c,*bi ;tt

UNGKAPAN SEHARI-HARI
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Nsrrit4fdndlarunirafi im

ehamdullllah segala pull bagi Allah SWT, yang telah

nreliioanfan rahmit dan hldaYah'Nya keprda klta

.omua, retrtnssa klta relalu diberlkan akal dan plktran klta

i,ear mcntadl orang yanS kreatlf & lnovatlf'-'- snofiwat serta'srlrm s€lalu klt. llmprhkan kepada

r.nbl beiar Muhammad SAW yary telah mernberikan kha

orurah haranrh, sehlngta kltc blsa merasrkln m'nisnyt

i.rmn & lshm.

Surtu kebangaan tersendlrl baEl mrdrarah, kaml

ierena telah dlterbitkrnnyr lGmus B'ntu untuk

r$enuniili penlnSketan belajar dan ptnSu'it'n

"rtetrren 
ihrt*ny. bahsa Anb. sehln88a siswa dapst

Leiajar mrndlrt dlmanapun bchJar karenl mudahnya

&-rnui te6rbut untuk dlbrwa kemanapun'

.Kaml yakin drlrm kamus lnl marlh banyrk

.tetunnfrO'setrlngSa krml berhrrep kepada remue plhrk

kh;ilil. iuru mair pslaiar.n yang bersangkutan untuk

rncnerbltkrn cdEi sel.nlutnya deml menunlrng program

falllngual di madrarah inl' 
Maran& 29 Maret 2011

Xil{uftanit 9d.I

Bagi Guru :

a. Berikan 20 kosakata yang pallng pentinS & saling

berkaitan Pada tiaP Pertemuan;
b. Berikan latlhan kepada slswa untuk membuat

kalimat darl kosakata yang dlberlkan balk secara

kalam/kltabah;
c. Berikan beberapa permalnan tentang kosakata

agar slswa leblh mudah hafal & bertambah

pemahamannYa;

d. berilah tugas take home tariemah arab 
. 

ke

lndonesia itau seballknya kepeda slswa dalam

bentuk paragrap sederhan. tlap pertemuan;

e. Berilah lagu sesekali untuk memudahkan siswa

dalam menghafal kosakata'

Bagi Slswa:
a. Harus tau clri mudzakkar'dan mu'annas;

;. nirrt,t, bentuk mufrod, mutsrnna, danjamak;

c. Lihatlah daftar isl untuk mencarl bab yang

dipelalarl;
d. Susunan kata tiap bab dlsusun secare urut sesual

ejaan arab;

". K..r, bantu inl hanya dlgunakan untuk

mempermudah mencarl artl keta dalam bahasa

lrab'ke bahasa lndonesla ttdak dalam bahasa

lndonesla ke bahasa Arab'

f. Telaah 3elaah yang ada harus dipahami secara

teliti & cermat a8ar tldbk terjadi kesalahan

dalam PenSEunaan kallmat'

l'
Aisni{hfrhahuntuafrim

Syukur Alhamdullltah kaml uclpkan ttel tqpla
nlkmat dan karunla Allah SWT, sehlngga kamul perdana

lnl bisa teneles.lkan deryan balk

Sholawat serta sabm tak pcrnah khr llmprhkm

kecuall kepada Nabl besrr Muhammad SAW yrng tclah

mcmbme kltr menuiu mman YEng penuh dtnlrn llmu

dan pengetahuan.

l(amus Bantu lnl dlbu.t untuk menunlang

pcmahrman rkwal kelar 7 delam memihrml ttkt't€ks
Lahrsa Anb larcna keterbdamn motekt yrna tldak

pernah mcn8enyrm pembelalaran bahrs Anb rabelum

mtluk ke madrarah lnl. Dan bmus lnl lugs bba dfadlkan

sebeg.l ru,uktn untuk melakukan percakapan lCharl'herl

dalam bahasa Arab.

xamuJ Btntu lnl blrlsl tcnt n! kosalctr yrn3 rda

pada tlrp bab dan Jugl dllcnthapl dcngrn contoh tlnonlm'

rntontm, trte'ba'hrsa, ungkrprn e kt[mtt pcndak

khusurnya yang sesual dcngan mrted pada kelu 7

Xaml yakln dldelam krmur lnl m*lh brnyrk

kekurangan dan kesahhan dalam Pcnullran ettupufl hl'

untuk ttr,, kaml sengat m.nghl6p krltlk dan 3riln ylng

membangun deml perryempumaao kamus lnl lelanlutnye'
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Saudara (lk)

saudara (pr)

Kantor

6uru
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DldePan

Saya

Kamu (lk)

Kamu (Pr)

DlsamPlng

Balk

Jauh

Pembantu

Jam,
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Daftar lst ....,.............iiii

Bab I : Ta'aruf (Perkenalan),.'.,'..',"""""""""""""" 1'7

Bab ll : Al-Madrasah (Sekolah)..""""""""""""""' 8'17

Bab lll : Al.Balt (Rumah) .,'..','..,.,..','."',"""""""' 18'26

Bab lV : Al'Usroh (Keluarga).....,"""""""""""""' 27'33

Bab V : Al.'Unwan (Alamst) ..'....""""""""" """"34'42

Telaah : Sapaan & Kallmat'kallmat Pendek"""""43'48

Telaah : Antonim.'.....,.....'.:..,..'."""""""""""""""" 49

Telaah ; Sinonim """"""""""""""" 50

Telaah : Nahwu (tata bahasa) """"""""""""""" 51'54
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Dekat

Bolpoin

Kltab

Demikian Juga

Kursi

Malas

Bagaimana

Tldak

Bahasa

Ketemu
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Pandal
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Dokter
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Lihatlah

Antlk

Juga

Dimana

Plntu

OranBe (warna)

Kartu Pelajar

Jauh

Lantai (teras)

UnBtr
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Kemarl

tt
a t a,

P)l
o ,.1
. LJIv-

at
..1
dJ{l

" ,rl . -,
,_,1;*l 5 ?tr

flin: zi st;f JY.
O lz a

l.$jt aitl'r

tt ?
J.r,
,."
-by{

'6 rc.. , ,'-:

Y:.Ji*'
tdt I lt
+{ : lri

0 r..,
Jl.rJ

Merah
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Buku tulis

Itu (lk)

Emas (warna)

Kepala sekolah

Dasi

Rak

Abu-abu (warna)

Pojok/sudut
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Jelek

Lama (antonim baru)

Kertas

Dekat

Pendek

Bolpoin

Kopyah

Tukang sapu

Besar

Kltab

Buku tulls

Kursi
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Mudah

Pasar

Teman

Susah

Kecil

Gambar

Sempit

Kapur tulis

Penghapus

Panjang

Tiang

Kelas

S"kol.lr..

Pensil.

saklt

Tempat sampah

Rumah Sakit

Penggaris

Ruang makan

lnformasi

Laboratorlum

Tempat pensil
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Meja

Perpustakaan
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Tas
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MelanBgar

Mengembalikan

Mengantar

Membantu

lzln
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L.z I
,-il.l5"J

) .t t
r-:o I u

I ,,2 I
.31 .r

, -. tJtt4
t..ln ,
.liu*l
,. i.
xbte"!

J-**l

4t
I .'!,
*tr.

Warna-warni

Penghapus

Kemucing

Meja

Arsitek/lnsinyur

Lapangan

Jendela

RoJin

Disiplin

Bersih

Luas

Hadir
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Dlpan

Atp
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Balkon

Timur
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Dlsekitar

Dibelakang

Timba

Itu (lk)

Nasi

Rak
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Bunga
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Makanan

Dlatas (nempel)

Barat
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Gayung
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Sapu

Handuk
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lsterl

Tuan

Nyonya

Jalan Raya .
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Tlnggal

Menyakslkan

Membell

Minum

Meletakkan

Memasak

Menylapkan

BekerJa

Membaca

Menulis

Menyeterika
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Sampai ketemu
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Menangis

Memperoleh

Berlari

Duduk

Belajar

Pergi

Pulang

Melempar
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Mendengarkan
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Pegawai

Telepon
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