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 استهالل


بسماهللالرمحنالرحيم
:قالاهللتعاىل

َواهللَُأْخَرَجُكْممِّْنبُُطْوِنأُمََّهاِتُكْمالَتـَْعَلُمْوَنَشْيًئا))
((َوَجَعَلَلُكُمالسَّْمَ َواْاَْبَصاَرَواْاَْفِئَدَةَلَعلَُّكْمَتْشُكُرْونَ

78سورةالنحل،



:عنأىبالدرداءرضياهللعنو،أنرسولاهللصلىاهللعليووسلمقال
ُكْنَعاِلًماأَْوُمتَـَعلًِّماأَْوُمْسَتِمًعاأَْوزلُِبًّا

َوالََتُكِناخْلَاِمَسفـَتَـْهَلكْ
(الكبائرحملمدبنعثمانالذىىب)




:قالالسخاوى
َااْلِعْلُمبِالتـََّعلُّلمِ ُكْنَعاِلًماِإ َّ

الَيـَتَـَعلَُّماْلِعْلَمُمْسَتٍ َوالَُمَتَكبـِّرٌ
(ادلقاصداحلسنة،زلمدبنعبدالرمحنالسخاوى)
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 إهداء


إىلوالدىووالدتى
اللذينربياىنتربيةإسالمية

اللهماغفرذلماوارمحهماكماربياىنصغَتا


إىلزوجىتوابٍت
أبقاىماهللمعىىفالشدةوالرخاء


إىلالذينحيرصونعلىتعلماللغةالعربيةويهتمونبتعلميها

باركاهللذلمىفالسَتإىلربالربية



 د
 

 شكر وتقدير


.احلمدهللالذىأرسلرسولوبقرآنعريبمبُتوجعلوىدىللمتقُت
أشهدأنالإلوإالاهللوحدهالشريكلو،لوادللكوملاحلمدحيِتومييتوىو

وأشهدأنسيدنازلمداعبدهورسولوصلىاهللعليو.علىكلشيءقدير
:أمابعد.وعلىآلووأصحابووالتبعُتذلمبإحسانإىليومالدين

وقدمنعلىالباحثباالنتهاءمنإعدادىذاالبحث،فلواحلمدوالثناء
والشكروالثناءللذينكانذلمفضلويد.علىجزيلنعماءهوعظيمعطائو

:ومنهم.بيضاءىفإجنازىذاالبحث
فضيلةااستاذالدكتورموجياراىارجوا،مديرجامعةموالنامالك -1

 .إبراىيماإلسالميةاحلكوميةمباالنج

فضيلةااستاذالدكتورمهيمن،عميدكليةالدراساتالعلياجلامعة -2
 .موالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةمباالنج

فضيلةالدكتورشهداء،رئيسقسمتعليماللغةالعربيةبكليةالدراسات -3
 .العلياجلامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةمباالنج

فضيلةالدكتورنصرالدينإدريسجوىر،مشرفالباحثااولالذى -4
قدأفادللباحثعلمياوعمليا،وأرشدهمنذبدايةالكتابةإىلأنمتت

 .ىذهالرسالة



 ه
 

فضيلةالدكتورأمحدمزكى،مشرفالباحثالثاىنالذىقدأفاد -5
الباحثىفتصحي الكتابة،حىتالتأتىىذهالرسالةإالوىىمعربة

.بكلماتوعباراتصحيحةومتداولة
وإىلمجي ااساتذةوااصدقاءّتامعةىاشمأشعرىاإلسالميةبتبو

مبانجالذينساعدواالباحثىفاحلصولعلىالبياناتالىتحيتاجوإيرنجج
.إليهاالبحث

والينسىالباحثأنيقدمجزيلشكرهوتقديرهإىلااساتذةادلعلمُت
ىفقسمتعليماللغةالعربيةبكليةالدراساتالعليا،علىتفرغهمىفنشرالعلوم

.واحلكم
وإىلأصحاىبوزمالئىوكلمنساىمىفأداءىذاالعملادلتواض 

جزاىماهلل.وإخراجوإىلحيزالوجودخالصالشكروعظيمالتقديرواالمتنان
.خَتاجلزاءوجعلهممنعبادهاحلنفاء

واهللادلوفقواذلادىإىلسبيلالرشاد


الباحث
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كسرون:االسمالكامل
 S-2\11720065:رقمالتسجيل

سامباجنرجوماداالموجنانجاوىالشرقية:العنوان
أقربأنىذهالرسالةالىتحضرهتالتوفَتشرطلنيلدرجةادلاجستَتىفتعليم

اللغةالعربيةكليةالدراساتالعلياجلامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةمباالنج
 :حتتعنوان

تعليممهارةالقراءةىف"الكمال"إندونيسى-عرىبمعاصرقاموسفعاليةاستخدام
(امعةىاشمأشعرىاإلسالميةتبوإيرنججومبانجْتثجتريىببج)

وإذاادعىأحد.حضرهتاوكتبتهابنفسىومازورهتامنإبداعغَتىأوتأليفاآلخر
استقباالأهنامنتأليفووتبُتأهنافعالليسمنْتثىفأناأحتملادلسؤوليةعلىذلك،
ولنتكونادلسؤوليةعلىادلشرفأوعلىكليةالدراساتالعلياجلامعةموالنامالك

.إبراىيماإلسالميةاحلكوميةمباالنج

.ىذا،وحررتىذااإلقراربناءعلىرغبىتاخلاصةوالجيربىنأحدعلىذلك
م2013أغسطس15ماالنج،

توقي صاحباإلقرار


كسرون



 ح
 

 مستخلص البحث

تعليمىف"الكمال"إندونيسى-عرىبمعاصرقاموسفعاليةاستخدام.2013كسرون،
امعةىاشمأشعرىاإلسالميةتبوإيرنجْتثجتريىببج)مهارةالقراءة

رسالةادلاجستَت،كليةالدرساتالعليا،جلامعةموالنامالك.(جومبانج
الدكتورنصر:ادلشرفااول.إبراىيماإلسالميةاحلكوميةمباالنج

.الدكتورأمحدمزكى:ادلشرفالثاىن.الدينإدريسجوىر


.القاموسادلعاصرالكمال،تعليممهارةالقراءة:الكلماتااساسية


 من ادلعٌت على الوقوف إىل هتدفالىتةوياللغادلهارات منمهارة القراءة تعد
 ومفتاحا والتعليم التعلم عملييتىفاأساس وىىمتثل.ادلطبوعة والكلمات ااحرف خالل
أنادلعجمميثلإذ ،أمهيةالشكفيها ادلالئمة القواميس ستخداموال .ادلعرفة مفاتي  من

.أداةمناادواتالضروريةىفعمليةفهمادلقروءوىفتعلماللغةااجنبيةبصفةعامة
ىىإىلأيمدىفعاليةقاموسمعاصرالكمالىفتعليممهارةالبحثةمشكلو

–مامدىفعاليةقاموسمعاصرعرىب:القراءة؟،ومنىذاالسؤاليتفرعسؤاالنكمايلى
مامدىفعاليةقاموسمعاصرو؟فهمالتعابَتاالصطالحيةىف"الكمال"إندونيسى

 ؟فهمالعباراتالعربيةىف"الكمال"إندونيسى–عرىب

علىادلدخلالبحثويعتمدوىذاالبحثنوعمنأنواعالبحثالتجرييب
والتصميمالتجرييبادلستخدمىوتصميمرلموعةضابطةباالختبارالقبلي.الكمي

 The Randomized Pretest-Posttest Control Group)واالختبارالبعديعشوائيا

Design).مجي الطالبىفقسمتعليماللغةالعربيةكليةالًتبيةىمرلتم البحثو



 ط
 

عينةو.2013-2012،عامتبوإيرنججومبانججامعةىاشمأشعرىاإلسالمية
قسمتعليماللغةالعربيةجامعةىاشمأشعرىبراب الالسمسًتالطالبىفىمالبحث

وحصل.طالبا28،وعددىم2013-2012،سنةتبوإيرنججومبانجاإلسالمية
.ادلالحظة(4ادلقابلة،(3االستبانة،(2االختبار،(1:الباحثعلىالبياناتبطريقة

إناستخدامقاموسمعاصر(1):وبعدالدراسةوصلالبحثإىلالنتائجالتالية
ىفدلساعدةالدارسُتملحوظلوتأثَتمهارةالقراءةىفتعليم"الكمال"إندونيسى–عرىب

"الكمال"إندونيسى–إناستخدامقاموسمعاصرعرىب(2).فهمالتعابَتاالصطالحية
وىذا.فهمالعباراتالعربيةىفدلساعدةالدارسُتملحوظلوتأثَتمهارةالقراءةىفتعليم

.كماظهرىفالفرقبُتاالختبارالقبلىواالختبارالبعدىجملموعىتالتجريبيةوالضابطة
بادلستوى"التاء"وقيمةجدول(27،3)"تاءاحلساب"أنقيمةوتدلالنتيجةعلى

،06،3%=1بادلستوىالداللة"التء"وقيمةجدول18،2%=5الداللة
والطريقةالثانية،بناءعلى".التاء"أكربمنجدول"تاءاحلساب"فكانتالنتيجةأن

"تاءاحلساب"وىىأنقيمة.ادلقارنةبُتاالختبارالبعديجملموعىتالتجريبيةوالضابطة
،وقيمةجدول06،2%=5بادلستوىالداللة"التاء"وقيمةجدول(979،2)
أكرب"تاءاحلساب"،فلذلككانتالنتيجةأن78،2%=1بادلستوىالداللة"التاء"

مبعٌتأنىناكفرقادالليا.،فيتبُتخطأالفرضالصفر،فهومردود"التاء"منجدول
.بُتتعليممهارةالقراءةباستخدامقاموسالكمالوالتعليمبدونو
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 ليزيةجمستخلص البحث باللغة اإلن
Kaserun, 2013. The Effectivity of Using Modern Arabic-Indonesian Dictionary 

al-Kamal on Reading Skill Teaching (Experiment Research at 

Hasyim Asy`ari Islamic Institut, Tebuireng Jombang). Thesis. 

The Post-Graduate Scool of State Islamic University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Advisors: 1) Dr. Nasrudin Idris Jauhar, 2) 

Dr. Akhmad Muzakki. 


Keywords: Modern Dictionary al-Kamal, Reading Skill. 

 
Reading skill is one of language skill that aims to understanding of 

meaning through of articles and vocabularies. Reading activity is one of principle 

thing in teaching and learning activity. It is one of principles in knowledge and an 

urgen skill for knowledge growing. Using an compatible dictionary in reading 

process have a greet urgention, because of dictionary is one of urgen utilities in 
understanding of text in learning any of foreign language. 

The problem in this research is; How effective the using of modern 

Arabic-Indonesian dictionary al-Kamal in teaching of reading skill? From this 

principle problem, there is two derivation problem; How effective the using of al-

Kamal dictionary in understanding of Arabic idiom? And How effective the using 

al-Kamal in dictionary in understanding of Arabic phrases? 

The research is an experimental research based on cuantitative approach 

and The Randomized Pretest-Posttest Control Group. The population is 80 

students from Arabic Teaching Programme in the year 2012-2013, with the 

sample 28 students; 13 in experiment group and 15 in control group. The 

instruments used in data gathering is: (1) test, (2) questionarre, (3) interview and 

(4) observation. 

The result of research indicates that using al-Kamal dictionary in teaching 

of reading skill is effective to grow the skill of reading for students of Arabic 

Teaching Programme. This result based on difference between pre test and post 

test in experiment group. T aritmatic is: 3,27 and t table at significant level 5 %= 

2,18 and 1%= 3,06. Also difference between post-test of control group and 

experiment group. T aritmatic = 2,979 and t table at significance level 5%= 2,06 

and 1%= 2,78. Both of values indicate that the H0 is denied. It’s means that using 

al-Kamal Dictionary in Reading Skill Teaching is effective in compare with 

teaching without it. 
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 مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية
Kaserun, 2013. Efektifitas Penggunaan Kamus Modern Arab-Indonesia al-Kamal 

dalam Pengajaran Kemahiran Membaca (Studi Eksperimen pada 

Institut Keislaman Hasyim Asy`ari Tebuireng Jombang). Tesis, 

Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Dr. Nasrudin Idris Jauhar, 2) 

Dr. Akhmad Muzakki. 


Kata Kunci: Kamus Modern al-Kamal, Pengajaran Kemahiran Membaca. 


Membaca merupakan satu dari sekian ketrampilan berbahasa yang 

ditujukan untuk memahami makna melalui huruf-huruf dan kata-kata yang 

tercetak. Proses membaca juga dianggap sebagai dasar bagi proses belajar 

mengajar, serta menjadi salah satu kunci pengetahuan dan ketrampilan mendasar 

bagi perkembangan pengetahuan. Sementara penggunaan kamus yang sesuai 
dalam proses membaca memiliki urgensi yang tak diragukan lagi, karena kamus 

merupakan salah satu sarana penting dalam proses membaca obyek bacaan dan 

pembelajaran bahasa asing secara umum. 

Rumusan malasah dalam penilitian ini adalah; Sejauh manakah efektifitas 

penggunaan Kamus Modern Arab-Indonesia al-Kamal dalam pengajaran 

kemahiran membaca? Pertanyaan ini kemudian diderivasikan ke dalam dua 

pertanyaan turunan; Sejauh manakah efektifitas penggunaan Kamus Modern 

Arab-Indonesia al-Kamal dalam memahami idiom Bahasa Arab? Dan Sejauh 

manakah efektifitas penggunaan Kamus Modern Arab-Indonesia al-Kamal dalam 

memahami frasa bahasa Arab? 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen yang berpijak pada 

pendekatan kuantitatif. Sedangkan desain eksperimen yang digunakan adalah: 

Desain Kelompok Kontrol dengan Pre-tes dan Pos-tes (The Randomized Pretest-

Posttest Control Group Design). Sedangkan populasi penelitian adalah semua 

mahasiswa Prodi Pembelajaran Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Institut Keislaman 

Hasyim Asy`ari Tebuireng Jombang tahun 2012-2013, dan sampel diambil dari 

mahasiswa semester empat yang berjumlah 28 mahasiswa. 

Pengumpulan data menggunakan instrument; 1). tes, 2) angket, 3) 

wawancara dan 4) observasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Penggunaan Kamus Modern 

Arab-Indonesia al-Kamal memiliki dampak yang cukup signifikan untuk 

membantu mahasiswa dalam memahami idiom-idiom Bahasa Arab. (2) 

Penggunaan Kamus Modern Arab-Indonesia al-Kamal memiliki dampak yang 

cukup signifikan untuk membantu mahasiswa dalam memahami frasa-frasa 

Bahasa Arab. 
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Efektifitas kamus dalam pembelajaran kemahiran membaca ditunjukkan 

oleh meningkatnya kecakapan mereka dalam memahami idiom-idiom dan frasa-

frasa Bahasa Arab. Penulis juga melihat peningkatan kecapakan mahasiswa dalam 

membaca, sebagaimana ditunjukkan dalam perbandingan antara pre-test dan post-

tes untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa t-hitung sebesar 3, 27 dan t-tabel 

dengan signifikansi 5% = 2,18 serta 1 % = 3,06. Jadi t-hitung lebih besar 

dibanding nilai t-tabel. Demikian pula dengan perbedaan antara hasil post-tes 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Diperoleh t hitung sebesar 2, 979 

sedangkan t tabel dengan tingkat sigfikansi 5 % = 2,06 dan 1 %= 2,78. Jadi t 

hitung dari keduanya lebih besar dibanding t tabel, hingga H0 ditolak. Artinya 

bahwa ada perbedaan signifikan antara pengajaran kemahiran membaca dengan 

menggunakan Kamus al-Kamal dan pembelajaran tanpa kamus ini. 
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الفصل األول 
اإلطار العام والدراسات السابقة 

 

 المقدمة -أ

إنالقراءةتعٌتانتقالادلعٌتمباشرةمنالصفحةادلطبوعةإىلعقلالقارئ،أي
وىى.أنالقراءةىيفهمادلعاينمباشرةوبطالقةمنالصفحةادلكتوبةأوادلطبوعة

ليستمهارةآليةبسيطة،كماأهناليستأداةمدرسيةضيقة،وإهناأساسعمليةذىنية
إهنانشاط.وينبغيأنتنميكتنظيممركبيتكونمنأمناطذاتعملياتعقلية.تأملية

ينبغيأنحيتوىعلىكلأمناطالتفكريوالتقوًنواحلكموالتحليلوالتعليلوحل
استقبالبصريللرموز،وىذاما:إنالقراءةنشاطيتكونمنأربعةعناصر.ادلشكالت

.نسميوبالنقدودمجذلذهاألفكارمعأفكارالقارئ
 يدرك فيها متكاملة تفاعل عملية وىى ة،وياللغادلهارات منمهارة القراءة وتعد

 وخيرج السابقة، وجتاربو خلفيتو حسب ويقرؤىا فيها يفكر مث بالعني القارئالكلمات
 لنقل اتصال عملية ىي وأيضا عملية، وتطبيقات جديدة بأفكاروتعميمات منها

 خالل من ادلعٌت على الوقوف إىل هتدف وبذلك إىلادلستقبل، ادلرسل من ادلعلومات
 ديناميكية عملية كوهنا من القراءة مفهوم ولقدتطور.ادلطبوعة والكلمات األحرف
 القرن مستهل ففي بكلجوانبها، اإلنسان تدخل يستلزم معقد مفهوم إىل بسيطة
 وكانت هبا، والكلماتوالنطق احلروف على التعرف يتعدى ال مبفهوم بدأت العشرين
 أصبحتوالنطق، وأعضاء العني حركات مثلالفسيولوجية النواحي تتناول األحباث
 والنطق والكلمات احلروف تعرف على تشتمل فكريا،نشاطا احلديث مبفهومها القراءة

                                                             

جامعةأم:مكةادلكرمة)، طرق تدريسه– مداخله – أسسه – تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى زلمودكاملالناقة، 
.186.،ص(1980القرى،

.،ص(1998دارالفكرالعريبالطبعةاألوىل،:القاىرة)،مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدىأمحدطعيمة، 
132.
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 وتعد.ادلشكالت وحل ادلقروء مع والتفاعل والنقد والتحليل والفهمصحيحا هبانطقا
 ادلعرفة،ومهارة مفاتيح من ومفتاحا والتعليم، التعلم عملييتىفاأساس أيضا القراءة عملية
ىنا من .ادلدرسة ىف الطفل يتعلمها اليت ادلهارات أوىل من وىي .ادلعريف للنمو أساسية

 العربية، اللغة تعلم ىف اإلخفاق أسباب من والتقليل النجاح سبل توفري ىف أمهيتها تربز
 الذين للطلبة تعلمها إىل ادلدرسة تسعى الىت األساسية ادلهارات من تعدالقراءة كما

 .هبا يلتحقون
 لغتها على حتافظالىتماألمعمجيدعنةساميةمكان قاموسأوادلعجملمثكانل

 .ومشكالتداللتهاويكشفونغوامضها ألفاظها يأخذون وعنو اللغة ديوان فهو وتراثها،
قاموسإىل الرجوع عنيستغٌتمنالعلمقسط لديو شلن األمة أفراد منفرد يكاد ال ولذا
ادلعجم علم أصبح وقد.للكشفعنمعاىنادلفرداتأوالكلماتالغريبةىفحقومعني

أسسصناعتو، تتناول نظريات لو وأصبح عديدة، جوانب ذاواسعا علماأوالقاموس
 ىذا يقتصر ومل احلديثة، اللغوية منالدراسات كبريااحيز حتتل ادلعجمية الدراسات وأصبحت

 ىذهالصناعة أصبحت بل السابقة، اجلهود على يغلب كان كما صناعةادلعجم على العلم

.ورقيوالعلم ىذا نضج على تدل مبعايريثابتة توزن وصارت دقيقة، وأسس لقواعد ختضع
 ،القراءة عملية يف ادلالئمة القواميس استخدام أمهية على الضوء نلقي أن ادلهم ومن

أنوالخيتلفاثنانعلىأنادلعجمديثلأداةمناألدواتالضروريةىفعمليةفهمإذ
سواءكانادلعجمأحادياللغةأمثنائي-وىفتعلماللغةاألجنبيةبصفةعامة–ادلقروء
وسواءكانمعجماعامايشملمجيعمفرداتاللغةأوأكثرىاأممعجماخاصااللغة،

                                                             

 الثالث الصف لدى طلبة التأملي التفكير تنمية على القراءة تدريس في األدوار لعب طريقة استخدام أثرالعماوي، أمحد ىانجی

.16.،ص(2008، االسالمية اجلامعة يف الًتبية كلية:غزة)،األساسي
.121.،ص(1991جامعةملكسعود،:ادلملكةالعربيةالسعودية)علم اللغة والصناعة المعجمية،علىالقامسى، 
.122.،صالمرجع نفسه علىالقامسى، 
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 ،يةواالقتصاديةوالقانونيةالطبمثلادلصطلحاتادلعرفة من معينة رلاالت ىفيتخصص
.معينة دلنطقة احمللية واللهجات العامية اللغات يف ادلتخصصة توجدالقواميس كما
 

  وأسئلتهمشكالت البحث -ب 

السيماقراءة،القراءةوتعليمهادورامهماىفعمليةقاموسأنللظهرفيماسبق
ولكنمناألسف.اجلملادلعقدةمنالعباراتاالصطالحيةواألمثالالعربيةوىلمجرا

اإلندونيسية-الشديدملتتوفرلدينا،علىحدعلمالباحث،ادلعاجمالثنائىاللغةالعربية
التعابريىففهمالعباراتأو،السيماادلبتدئنيمنهم،الدارسنيالىتديكنهامساعدة

.،إالماقلوندراوجيداصحيحفهمااالصطالحيةأواألمثالالعربية
إىلأيمدىفعاليةقاموس:منىنا،فالسؤالاألساسيىفىذاالبحثىو

معاصرالكمالىفتعليممهارةالقراءة؟
 :ومنىذاالسؤاليتفرعسؤاالنكمايلى

فهمالتعابريىف"الكمال"إندونيسى–مامدىفعاليةقاموسمعاصرعرىب (1
 ؟االصطالحية

 ؟فهمالعباراتالعربيةىف"الكمال"إندونيسى–مامدىفعاليةقاموسمعاصرعرىب (2


 أهداف البحث -ج 

:إليهاالباحثىفىذاالبحثفكمايلىيروموأمااألىدافالىت
تعليممهارةىف"الكمال"إندونيسى–معرفةمدىفعاليةقاموسمعاصرعرىب

جامعةىاشمأشعرىاإلسالميةتبوإيرنجلطلبةبقسمتعليماللغةالعربيةالقراءةل
إندونيسى–مدىفعاليةقاموسمعاصرعرىبوىذااذلدفيتحققىفمعرفة.جومبانج

 .فهمالعباراتواألمثالالعربيةىففهمالتعابرياالصطالحيةوىف"الكمال"

                                                             

.35.،ص(1992دارالراية،:الرياض)المعاجم اللغوية وطرق ترتيبها،أمحدابنعبداهللالباتلى، 
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 فروض البحث -د 

 :فيمايلىهمثوضعالباحثافًتاضات

مهارةىفتعليم"الكمال"إندونيسى–إناستخدامقاموسمعاصرعرىب (1
 .فهمالتعابرياالصطالحيةىفدلساعدةالدارسنيلوتأثريغريقليلالقراءة

مهارةىفتعليم"الكمال"إندونيسى–إناستخدامقاموسمعاصرعرىب (2
 .فهمالعباراتواألمثالالعربيةىفدلساعدةالدارسنيلوتأثريغريقليلالقراءة


 أهمية البحث  -ه 

 منالناحيةالنظرية -1

حيثإنوسيقومبإثراءادلعارفىفالنظريةإنىذاالبحثمهممنالناحية
فإن،القراءةوتعليهماىفتوصناعةادلعجمومكانىفووتعليمهامهارةالقراءة

عمليةالقراءةالتستغٌتأبداعنادلعاجم،سواءكانمنهامعاجمعامةأم
 .معاجممتخصصة،أحاديةاللغةكانتأمثنائيةاللغةأومعتددىا

 منالناحيةالتطبيقية -2

إندونيسيالكمالمنإحدىادلعاجمادلؤلفةىف-كانقاموسمعاصرعريب
ومنمثينبغىللطلبة.طرازجديدمراعياعلىقواعدالصناعةادلعجميةاحلديثة
قراءةالنصوصالعربيةأنحيسنوااستخدامو،خاصةألجلاالستفادةبوىف

.وكذلكمعرفةفوائدادلعجمعلىادلستوىادلطلوب.بأكملوجوشلكن


 حدود البحث -و 

 احلدادلوضوعى -1

فهمىفقاموسمعاصرالكمالفعاليةعنحددالباحثكتابتوىفالبحث
فهموالتعرفمبعاىنادلفرداتمنمعاىنالسياقالنصوصالعربية،خاصةىف
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،وذلكمنمعاىناجلملىفالفقراتوإدراكعالقاتادلعٌتالىتتربطبينها
التعابرياالصطالحيةوالعباراتالعربية،بالتطبيقعلىطلبةالسمسًتالسادس

.قسمتعليماللغةالعربيةجامعةىاشمأشعرىاإلسالميةتبوإيرنججومبانجب
 

 احلدادلكاىن -2

سوفيتمالبحثبقسمتعليماللغةالعربيةجامعةىاشمأشعرىاإلسالميةتبو
ىفتعليممهارة،(السادسالسمسًت)إيرنججومبانج،خاصةلطلبةادلرحلةالثالثة

 .القراءة

 احلدالزماىن -3

سيتمالبحثىفحدودستةأشهرتقريبا،ابتداءمنشهرينايريحىتيونيوعام
2013.

 

 تحديد المصطلحات -ز 

 إندونيسىالكمال-قاموسمعاصرعريب -1

منفعلقمسأىقمسادلاءيقمس"القاموس"جاءتكلمة:القاموس -أ
الغوص،والقامسالغواص،والقاموسىو:والقمس.انغطمثارتفع:قموسا

فهىتعٌتىفاللغةالعربيةالبحرأوالبحر.قعرالبحرأووسطوأومعظمو
العظيمومنمؤلفاتعلماءالعربيةاألقدمنيالذينأطلقواعلىمؤلفاهتمامسا

احملكم"للصاحببنعباد،و"احمليط:"منأمساءالبحرأوصفةمنصفاتو
البنسيدة،وأتاهىذااالسممنتسميةمعجمالفريوز"واحمليطاألعظم

معجمووىفالعصراحلديثشاعاستعمالقاموس.آبادىبالقاموساحمليط
مصدرمبنزلةاإلعجامكماىومبعٌتواحدعلىأهنمامًتادفتانىفالداللةو

                                                             

.69.،ص9.ج(2/1997.دارإحياءالًتاثالعرىب،ط:بريوت)،لسان العربابنمنظور، 
 .35.،ص(ىـ1428جامعةادللكسعود،:الرياض)،المعاجم اللغويةجودتجقمقجى،



6 

 

 
 

حروفاذلجاءويرادحبروفادلعجم.تقولأدخلومدخالأخرجتوسلرجا
ومنحيثداللة.الذيخيتصأكثرىابالنقطمنبنيحروفسائراألمم

عجماحلرف:يقولادلعجمالوسيط(عجم)الفعلالثالثىاجملرد
والقاموسأوادلعجم.أزالإهباموبالنقطوالشكل:والكتابعجما

عبارةعنكتابحيتويرلموعةمنمفرداتاللغةمرتبةترتيباىوإصطالحا
أجبديا،أويفنظامآخرزلددمعشرحدلعانيها،وعادةمايذكرادلعلومات
اخلاصةهبايفاللغةنفسها،أويفلغاتأخرى،باإلضافةإىلذلكفإن
القواميسوخاصةالكبريةمنهاتتعرضلطريقةنطقالكلماتواشتقاقاهتا

 .وادلًتادفاتواالصطالحاتمعذكرالشواىدالتوضيحية

ىوالقاموسالذىألفوكسرونإندونيسىالكمال-قاموسمعاصرعريب -ب
وامتدكتابتوحواىلمخسسنوات.رمحنوىوكاتبىذاالبحث.س.أ

وطبعوفوستاكافروجرسيف2010صدرىفآخرسنةتقريباحىت
 .وىويقعىفألفصفحاتتقريبا.بسورابايا

القراءةىىعمليةميكانيكيةتتطورإىلمفهوممعقدتقومعلىأهنانشاطعقلي -2
أهناأسلوبمنأساليب:وقيل.يستلزمتدخلشخصيةاإلنسانبكلجوانبها

النشاطالفكرىىفحلادلشكالت،فهيليستعمليةمتميزةبلىينشاط
تعٌتانتقالادلعٌتمباشرةمنالصفحةادلطبوعةإىل القراءةو.فكريمتكامل

                                                             

اتجاهات متعلمى اللغة العربية غير الناطقين بها نحو وأمحدنشوان،.69.،ص9.،ادلرجعالسابق،جلسان العربابنمنظور،
 .524.،ص(ىـ38،1427.،ع18.رللةجامعةأمالقرىلعلومالشريعةواللغةالعربيةوآداهبا،ج)،استعمال المعجم

 .40.،ص4.،ج(1960دارمكتبةاحلياة،:بريوت)معجم متن اللغة،أمحدرضا،

 .615.،ص(4،2004.مصر،ط)المعحم الوسيط،رلمعاللغةالعربية،

 .100.،صالمرجع السابقأمحدابنعبداهللالباتلى، 

.30.،ص(19كليةالًتبيةجامعةعنيمشس،:القاىرة)مذكرات فى طرق تدريس اللغة العربية،زلمودرشدىخاطر،
:القاىرة)طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية فى ضوء االتجاهات التربوية الحديثة،زلمدعزتعبدادلوجودوآخرون، 

.99.،ص(1983دارادلعرفة،
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عقلالقارئ،أيأنالقراءةىيفهمادلعاينمباشرةوبطالقومنالصفحة
 شفوية، مهارة بأهنا إجرائيا الباحثالقراءة عرفوي.ادلكتوبةأوادلطبوعة

 وفق ادلعاين تلك تفسري مث بادلعاين، ادلكتوبةوربطها الرموز تفسريىعل تشتمل
ومهارة.القرائي أدائو يتمتطوير بذلك شلارستها أتقن وكلما القارئ، مثريات

القراءةىىادلهاراتأوالقدراتادلكتسبةلدىالفردمنخاللتعليممهارة
 .القراءةوفهمادلقروءأوالتدريباتادلربرلةادلتواصلة

 

 الدراسات السابقة -ح 

عرضالدراساتالسابقة -1
 :ىناكعددمنالبحوثادلتقاربةمعىذاالبحث،منها

عنتعليمفهمادلقروءالبحثالذىقامتبوأىنزينب،األول
حبثعمليىفتالميذالفصلاخلامس)باسًتاتيجيةنشاطالقراءةوالتفكريادلوجو

،وىدفحبثهامعرفةتطبيقاستخدام2009سنة(نوراإلسالملوماجنج
ووصلتالباحثةإىل.اسًتاتيجيةنشاطالقراءةوالتفكريادلوجوىفتلكادلدرسة

نتيجةأنتعليمفهمادلقروءباسًتاتيجيةنشاطالقراءةوالتفكريادلوجويفيدالتالميذ
.ىففهمالنصادلؤسسعلىمدخلالقراءةوأكثرىمىفمرحلةقبلالقراءة

STADعنالتعليمالتعاوينبأسلوبالثاىنالبحثالذىقامبوأعلى،
حبثجترييبىفمدرسةداراألعمالالعاليةمبدينة)ىفتنميةمهارتىالكالموالقراءة

                                                             

.186.ادلرجعالسابق،صتعليم اللغة العربية، زلمودكاملالناقة، 
بحث عملي لتالميذ الفصل الخامس مدرسة نور )تعليم فهم المقروء باستراتيجية نشاط القراءة والتفكير أىنزينب، 

.(2009جامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج،:ماالنج)،رسالةماجستريغريمنشورة،(اإلسالم لوماجانج
بحث تجريبي فى مدرسة دار األعمال العالية ) فى تنمية مهارتى الكالم والقراءة STADالتعليم التعاونى بأسلوب أعلى، 

.(2009جامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج،:ماالنج)رسالةادلاجستريغريمنشورة(بمدينة المبونج
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STAD،وىدفحبثودلعرفةأثرالتعليمالتعاوينبأسلوب2009سنة(المبونج
علىترقيةمهارةالكالموالقراءةلدىطلبةالفصلالثاىنىفمدرسةداراألعمال

وحصلالباحثعلى.2009-2008العاليةمبدينةمًتوالمبونجالعامالدراسي
دافعيوىويؤثرجوىرياعلىSTADنتيجةأنتطبيقالتعليمالتعاوينبأسلوب

.الطلبةىفتنميةمهارىالكالموالقراءةىفتلكادلدرسة
عنتطبيقطريقةجيكساوالثالثالبحثالذىقامبورشيدين،

دراسةإجرائيةبادلدرسةالعاليةاحلكومية)التعاونيةىفتعليمالقراءةالعربية
،وىدفحبثوحتسنيأداءتعليماللغة2009،سنة(جيباسونججاوىالغربية

العربيةىفادلدرسةالعاليةخاصةىفتعليممهارةالقراءةومعرفةمدىفعاليةأسلوب
ونتيجةىذاالبحثىىأنطريقةجيكساو.جيكساوىفتنميةمهارةالقراءة

التعاونيةيؤدىإىلإجيابياتىفآراءالطلبةىفتعلمهاوجيعلهميتعاونونبعضهم
.بعضاومنتمسؤوليتهمالفرديةىفعملالواجباتوالوظائف

عنتطبيقالتعليمالتعاوينىفالرابعالبحثالذىقامبوزلمدحسيٌت،
وأماىدفحبثوفهودلعرفةفعاليةتطبيقتعليممهارةالقراءة.تطويرمهارةالقراءة

بالتعليمالتعاوىنومعرفةتطورقدرةالتالميذىفمهارةالقراءةىفربطالرموز
ووصلالباحث.ادلكتوبةباألصواتالىتيعربعنهابعداستخدامالتعليمالتعاوىن

                                                             

دراسة إجرائية بمدرسة العالية الحكومية جيباسونج جاوى )تطبيق طريقة جيك ساو التعاونية فى تعليم القراءة رشيدين، 
.(2009جامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج،:ماالنج)رسالة ماجستير غير منشورة (الغربية

،(دراسة تجريبية بمدرسة الكوكب الدري المتوسطة بنكالن مادورا)التعليم التعاونى فى تطوير مهارة القراءة زلمدحسيٌت، 
(2009جامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج،:ماالنج)رسالةماجستريغريمنشورة
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إىلنتيجةأنتطبيقالتعليمالتعاوينمناسبدلستوىالتالميذومالئمبادلواد
.الدراسيةوفعالوذووأثرىفتطويرمهارةالقراءة


 استفادةالباحثمنالداسات -2

وبعدمانظرالباحثإىلالبحوثالسابقةعرفأنالبحثاألولاىتم
بتطبيقاسترياتيجيةنشاطالقراءةوالتفكريادلوجو،وأماالبحثالثاىنوالثالث

فاىتمابالتعليمالتعاوينولكناألسلوبادلستخدموتطبيقوسلتلفان،حيثكان
البحثالثاىنخيتصىفمهاريتالقراءةوالالمبيدأنالبحثالثالثخيتصىف

مهارةالقراءةفحسب،والبحثالرابعيتناولالكالمعنتطبيقالتعليمالتعاوينىف
بينماكانالبحثالذىستتمكتابتويبحثعنفعالية.تطويرمهارةالقراءة

قاموسمعاصرالكمالىفتعليممهارةالقراءةبالتطبيقعلىطلبةالسمسًت
السادسىفقسمتعليماللغةالعربيةجامعةىاشمأشعرىاإلسالميةتبوإيرنج

.2013-2012جومبانجىفالعاماجلامعى
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 الفصل الثانى
 اإلطار النظري

 

 القاموس مفهومو ووظائفو - أ

 المعجمالقاموس أو مفهوم - 1

انغط : من فعل قمس أل قمس ادلاء يقمس قموسا" القاموس"جاءت كلمة 
الغوص، كالقامس الغواص، كالقاموس ىو قعر البحر أك كسطو : كالقمس. ٍب ارتفع

كمن مؤلفات علماء .  فهى تعٌت َب اللغة العربية البحر أك البحر العظيم.أك معظمو
العربية األقدمُت الذين أطلقوا على مؤلفاهتم امسا من أمساء البحر أك صفة من 

البن سيدة، كأتاه " احملكم كاحمليط األعظم"للصاحب بن عباد، ك " احمليط: "صفاتو
  .ىذا االسم من تسمية معجم الفَتكز آبادل بالقاموس احمليط

حيث تعٌت " ع ج ـ"فتعترب من إحدل مشتقات مادة " معجم"أما كلمة 
كاألعجم كالعجماء . الغموض كاخلفاء كاإلهباـ، كالعجز عن اإلفصاح كاإلبانة

 كقد .للحيواف الذل ال ينطق، ككذلك غَت العريب ألنو يصدر أصواتا غَت مفهومة
مسى العرب عملية نطق احلركؼ إلزالة لبسها كإهبامها إعجاما، كمن ذلك قوذلم 

كمسيت حركؼ اخلط . إذا أزلت عجمتو أل غموضو كخفاءه" أعجمت الشيء"
العريب بعد ذلك حركؼ ادلعجم، ٍب مسى ترتيب أم مادة لغوية ترتيبا يراعى اذلجاء 

 .معجما نظرا خلضوع الًتتيب حلركؼ ادلعجم
معجم مبعٌت كاحد ككلمة كَب العصر احلديث شاع استعماؿ كلمة قاموس 

على أهنما مًتادفتاف َب الداللة على كل كتاب مرجعي ػلتول على مفردات اللغة 

                                                             
 69.، ص9. ج (2/1997دار إحياء الًتاث العرىب ،ط: بَتكت)، لسان العربابن منظور،  

  .15.، ص( ىػ1428جامعة ادللك سعود، : الرياض)، المعاجم اللغويةجودت جقمقجى، 
. 20. ، صالمرجع نفسوجودت جقمقجى، 
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 كَب ىذ البحث يستخدـ الباحث ىاتُت .كيشرحها كيبُت معناىا كاشتقاقها كأصلها
 .الكلمتُت مبعٌت كاحد

 تكوف مفعوال كمصدرا ميميا (أعجم) مإف كلمة ادلعجم من الفعل الرباع
ف ادلعجم مصدر مبنزلة اإلعجاـ كما تقوؿ أدخلو  أكيقوؿ ابن منظور. كاسم مكاف

حركؼ اذلجاء الذم ؼلتص أكثرىا   كيراد حبركؼ ادلعجم.مدخال أخرجتو سلرجا
 كاكتسبت ىذه التسمية من التعجيم كىو إزالة ،بالنقط من بُت حركؼ سائر األمم

  . أ ، ب ، ت ، ث ، اْب:معركؼىى  كاحلركؼ كما ،العجمة بالنقط
 ، يقوؿ ادلعجم الوسيط (ع ج ـ  )كمن حيث داللة الفعل الثالثى اجملرد 
أزاؿ إهبامو بالنقط كالشكل، كَب : ُب فتح اجليم، عجم احلرؼ كالكتاب عجما

عجم الكالـ إذا ٓب :  كيقاؿ كذلك،كاف َب لسانو لكنة: ضمها عجم فالف عجمة
فيبدك لنا أف داللة األكؿ الىت تعٌت البياف .  ٓب يفهم ما كتب:كن فصيحا فهو أعجمم

 كمن ،كاإليضاح ختتلف عن داللة الثاىن الىت تعٌت عدـ البياف أك اإلهباـ كاإلخفاء
 عجم حيث داللة الرباعية ادلزيد بالتضعيف أك اذلمزة، يقوؿ معجم منت اللغة

 .أزاؿ عجمتو بالنقط: نقطة، كأعجم الكتاب: الكتاب
تدالف على اإلبانة  (باذلمزة كالتضعيف)فيتضح لنا أف كلىت احلالتُت ىكذا، 

-  معجمقمصدر -(أعجم) معٌت الفعل الرباعى ادلزيد باذلمزة  كافإذا. كاإليضاح
يتفق مع كوف ادلعجم الذم بدكره أف غلمع ادلفردات كمعانيها إلزالة اللبس عنها 

. كاإليضاح ادلبهم منها

                                                             
، 18. رللة جامعة أـ القرل لعلـو الشريعة كاللغة العربية كآداهبا،ج)، اتجاىات متعلمى اللغة العربية غير الناطقين بها نحو استعمال المعجمأزتد نشواف، 

. 524. ، ص( ىػ1427، 38. ع
 .524. ، صالمرجع السابقكأزتد نشواف، . 69، ص9،ج (1997، 2دار إحياء الًتاث العرىب ،ط: بَتكت) لسان العرب،ابن منظور، 
 . 40. ، ص4. ، ج(1960بَتكت، دار مكتبة احلياة،)، معجم متن اللغةأزتد رضا، 
 .69. ، صالمرجع السابقابن منظور، 

 .615. ، ص(2004 ،4. مصر، ط ) المعحم الوسيط،رلمع اللغة العربية، 
 .40. ، صالمرجع السابق أزتد رضا، 
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كرل كٓب  كٌت ك: تعاجم فالف: "أما من حيث داللة اخلماسى ادلزيد فيقاؿ
 على نفس الداللة لككذلك يأت.  كمعناىا عدـ البياف أك اإلهباـ"،يفصح مبراده

انقطعت فلم يقدر أف : ستعجمت عليو القراءةا: الفعل السداسى ادلزيد كأف يقاؿ
 .كأف بو عجمة يقرأ 

ىنا إٔب تعريفات شىت قد أكردىا الباحثوف  كقد يكوف من ادلفيد أف نشَت
:  منها،دلصطلح ادلعجم

 .ديواف دلفردات اللغة رتب على حركؼ ادلعجم   (أ
  كتاب يضم أكرب عدد من مفردات اللغة ادلقركف بشرحها كتفسَت معانيهاعلى أف (ب

.    تكوف ادلواد مرتبة ترتيبا خاصا، إما حبركؼ اذلجاء أك ادلوضوع
كتاب يضم مفردات لغوية مرتبا ترتيبا معينا، كشرحا ذلذه ادلفردات أكذكرما  (ج

 .يقابلها بلغة أخرل
سلتارات منها مرتبة على حركؼ ادلعجم حسب   كتاب ػلول مفردات  اللغة أك(د

  .كنظاـ كلمات كتفسَتَب  يةنظاـ معُت يشرح معانيها كيبُت دالالهتا ادلعجم
: األكؿ كحدات اللغة مفردة أك مرتبة، الثاين:  مرجع يشتمل على ضركب ثالثة( ق

 .الشرح الدالٔب: النظاـ التبويىب، الثالث
 يضم كل كلمة َب لالذالكتاب ىو على أنو أما ادلعجم الكامل فيمكن تعريفو   (ك

كاشتقاقها كطريقة نطقها كشواىد تبُت كدالالهتا اللغة مصحوبة بشرح معانيها 
  ".مواضع استعماذلا

 

                                                             
 .615.، ادلرجع السابق، صالمعحم الوسيطرلمع اللغة العربية، 

 .40. ، ادلرجع السابق، صمعجم متن اللغةأزتد رضا، 
 .415. ، ادلرجع السابق، صالمعحم الوسيطرلمع اللغة العربية، 

،  ط: الركس)،  المعجم العربي األساسيأزتد العايد كآخركف، . 724. ، ص(1999، 1. ادلنظمة العربية كالثقافة كالعلـو
 .2000، حبث تكميلى لنيل درجة ادلاجستَت، معهد اخلرطـو الدكٔب، ماليوي للتعبيرات اإلصطالحية- معجم عربى ركحيزاف ميزاىن بن مت ين، 

 . 37. ، ص(1999، 1. دار الصفاء للنشرك التوزيع، ط: عماف) المدارس المعجمية دراسة في بنية التركيب،عبد القادر عبد اجلليل، 
.  53.، ص(١٩٨٢، 3.  ط دار الكتب،: القاىرة) الصحاح، مقدمةأزتد عبد الغفور عطار، 
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أنواع المعاجم اللغوية - 2
 :أما ادلعجم من حيث مادتو اللغوية فيتنوع إٔب نوعُت

 The)؛ ما اتفقت فيو لغة ادلدخل (Monolingual)ادلعجم األحادم اللغة  (1
source language)  مع لغة الشرح(The target language) . كىو يعتمد

 .على التعريف كادلفردات أداة أساسية َب إيصاؿ ادلعلومات الداللية

ما : (Multilingual)أك متعدد اللغة  (Bilingual)ادلعجم الثنائي اللغة  (2
اختلفت فيو لغة ادلدخل عن لغة الشرح، كىذا النوع من ادلعاجم يهتم 

 .بتقدًن معلمات عن اللغة ادلشركحة أكثر شلا يهتم باللغة الشارحة
: ، منهاتعددت أنواع ادلعجمات احلديثة تعددا كبَتا لتلبية متطلبات سلتلفةك
. ادلعجمات العامة بأحجامها ادلختلفة (1
 .ادلعجمات التارؼلية الشاملة كاالنتقائية (2

 .معجمات ادلًتادفات كالفركؽ الداللية (3

للعبارات االصطالحية، للًتاكيب الفعلية، للوحدات )معجمات الًتاكيب  (4
 .(الداللية ادلركبة

على أساس لوحات شاملة كمركبة كمتعددة )ات ادلصورة ـادلعج (5
 .(الكلمات

 .(طبقا للمجاالت الداللية)ادلعجمات ادلوضػوعية  (6

 .(للهجاء الصحيح)ادلعجمات اإلمالئية  (7

 .(للنطق الصحيح للكلمة )ادلعجمات الصوتية  (8

 .معجمات األطفاؿ كالناشئة (9

 . (ُب رلاالت علمية أك مهنية زلددة )معجمات متخصصة  (10

 .معجمات أمساء األماكن (11

                                                             
. 524. ادلرجع السابق، صاتجاىات متعلمى اللغة العربية، أزتد نشواف،  
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 .معجمات لغوية ألمساء األعالـ (12

لألعالـ كاألماكن كاحلوادث كادلفاىيم كاألفكار  )معجمات موسوعية  (13
 .(كالنظم كادلؤسسات

 .ادلعاجم ادلفهرسة للنصوص (14

 .(ُب الفهم السليم كالصياغة الدقيقة)ادلعاجم ادلفصلة دلعاكنة ادلًترتُت  (15

 
 ائفووظأىمية القاموس و- 3

إف اإلنساف مهما بلغ من علم كمعرفة ال يستطيع أف ػلفظ كل الثركة 
، مهما أكٌب من ذكاء كقوة الذاكرة كسعة اخلياؿ،  ال سيما لغة غَتهاللغوية للغتو

من ىنا تظهر . لذلك يصطدـ أحيانا بكلمات ال يعرؼ معناىا بدقة ككضوح
 .أعلية ادلعجم كمرجع للباحث عن معاين األلفاظ اليت استغلقت عليو

ػلتل ادلعجم مكانة سامية عند رتيع األمم اليت حتافظ على لغتها ك
كتراثها، فهو ديواف اللغة، كعنو يأخذكف ألفاظها كيكشفوف غوامضها، كلذا ال 

يكاد فرد من أفراد األمة شلن لديو قسط من العلم يستغٍت عن الرجوع إٔب 
 كقد لوحظ انصراؼ كثَت من ادلتعلمُت عن استخداـ ادلعجم العريب حلل .ادلعجم

 غلب أف يأخذ ادلعجم ُب اإلعتبار نوعا خاصا من .مشكالهتم اللغوية
عريب ليساعد األمريكاف على -ادلستعملُت لو كحاجتهم فمثال قاموس إصلليزم

 على قراءة اإلندكنيسيُتليساعد إندكنيسي -عريبالتحدث بالعربية أك قاموس 
 كُب اللغات اليت ال توجد فيها قاموس طيب من اخلَت أف .العربية كفهمهااللغة 

يوضع فيها قاموس لغرض عاـ بقدر اإلمكاف ؽلكن استعمالو دلتكلمي اللغتُت 
 .للقراءة كالكتابة كالكالـ

                                                             
 .75. ، ص(1956دار مصر للطباعة، : القاىرة) المعجم العربي نشأتو وتطوره،حسُت نصار،  
 .172. ، ص(2000دار ادلعرفة اجلامعية، : مصر) ،مقدمة لدراسات علم اللغاتحلمى خليل،  
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أزتد بن عبد اهلل  قد شرحؼأما عن أسباب تأليف ادلعاجم كفوائدىا 
األكؿ، العناية بفهم آيات القرآف : الباتلي ُب كتابو ادلعاجم اللغوية كطرؽ ترتيبها

كذلك مبراجعة . الكرًن، حيث أف تقسَت مفرداتو يعُت على معرفة معٌت آياتو
 الثاين، تفسَت األلفاظ الغربية الواردة ُب األحاديث .ادلؤلفات ُب غريب القرآف

ادلركية عن الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كاآلثار الواردة عن الصحابة كالتابعُت 
 الثالث، معرفة ادلراد بألفاظ بعض .رزتهم اهلل تعأب ُب كتب غريب احلديث

كذلك ُب ادلؤلفات . الفقهاء ُب ادلتوف، كربطها بالتعريفات اإلصطالحية عندىم
الرابع، فهم . (لغة الفقو)أك كما يسميها بعضهم . اخلاصة بغريب ألفاظ الفقهاء

 اخلامس، تدكين اللغة .مفردات القصائد الشعرية الغربية، كالقطع النثرية الغامضة
كاحملافظة . العربية خشية ضياع شيء من مفرداهتا السيما ُب حياة فصحائحها

 السادس، ضبط الكلمات ادلعضلة .عليها من دخوؿ ما ليس من مفرداهتا
 السابع، بياف اشتقاقات الكلمة كتصريفاهتا .بالشكل، كمعرفة نطقها الصحيح

 الثامن، حتديد أماكن بعض ادلواقع اجلغرفية، .كرتوعها كمصادرىا كضلو ذلك
التاسع، اكتساب ثركة لغوية كربل، السيما عند تعدد مدلوالت . كادلدف التارؼلية

الكلمة كاختالؼ معانيها حبسب سياقها كذلك دليل على سعة كمشوؿ اللغة 
العربية، أهنا لغة حية كلود معطاء لديها القدرة على تلبية مطالب احلياة احلضارية 

:  فهذا كما قاؿ اهلل تعأب ُب القرآف الكرًن.كالغرك فهي لغة القرآف الكرًن
 .بلساف عريب مبُت. على قلبك لتكوف من ادلنذرين. نزؿ بو الركح األمُت

 :كمن ادلمكن تلخيص كظائف ادلعجم كما يأتى
 ذكر ادلعٌت (1

 الرسم اإلمالئى أك اذلجاء (2

 التأصيل االشتقاقي (3

                                                             
 .80. ، ص(1992دار الراية، : الرياض) المعاجم اللغوية وطرق ترتيبها ،الباتلي أزتد بن عبد اهلل 
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 ادلعلومات الصرفية كالنحوية (4

 معلومات االستعماؿ (5

 ادلعلومات ادلوسوعية (6
ىذا، فال بد أف يتعود ادلتعلموف الرجوع إٔب ادلعاجم دلعرفة كتعلم معاىن أك 

دالالت األلفاظ كادلفردات الىت اليتذكر أك يعلم معانيها كذلك إلثراء حصيلتو 
كمعٌت ىذا أف الوظيفة األساسية للمعجم كانت َب األصل كظيفة دعت . اللغوية

إليها حاجات عملية كىى إما لبياف مقابل لفظو من لغة بلفظو َب لغة أخرل، أك 
 .شرح داللة لفظو َب اللغة القومية

 
 القراءة وتدريسها - ب

 مفهوم القراءة- 1
تعٌت انتقاؿ ادلعٌت مباشرة من الصفحة ادلطبوعة إٔب عقل القارئ،  القراءة

أم أف القراءة ىي فهم ادلعاين مباشرة كبطالقو من الصفحة ادلكتوبة أك 
كإف القراءة ليست مهارة آلية بسيطة كما أهنا ليست أداة مدرسية ضيقة، إظلا ىى 
أساس عملية ذىنية تأملية كينبغي أف تنمي كتنظيم مركب يتكوف من أظلاط ذات 

إهنا نشاط ينبغي أف ػلتوم على كل أظلاط التفكَت كالتقوًن . عمليات عقلية عليا
 إف القراءة نشاط يتكوف من أربعة .كاحلكم كالتحليل كالتعليل كحل ادلشكالت

استقباؿ بصرم للرموز، كىذا ما نسميو بالنقد، ٍب دمج ذلذه األفكار مع : عناصر
 .أفكار القارئ كتصور لتطبيقاتػها َب مستقبل حياتػو كىذا ما نسميو بالتفاعل

فالقراءة إذف تعرؼ كفهم كنقد كتفاعل، كىى نشاط عقلي يستلـز تدخل 
كتشتمل ىذه ادلكونات األربعة على عدد من . شخصية اإلنساف بكل جوانبها

                                                             
  .20.، ادلرجع السابق، صالمعاجم اللغويةجودت جقمقجى،  
. ، ص(1980جامعة أـ القرل، : مكة ادلكرمة) طرق تدريسو- مداخلو - أسسو: تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى زلمود كامل الناقة،  

186 .
. 132.، ص(1998. دار الفكر العريب الطبعة األكٔب: القاىرة) مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي،رشدل أزتد طعيمة،  
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 كقاؿ سليماف قورة إف القراءة ىي فهم القارئ دلا يقرأ كنقده إياه .ادلهارات
 .كتررتتػو إٔب سلوؾ ػلػل مشكلة أك يضيف إٔب معآب احلياة عنصرا جديػدا

 

 أىداف القراءة- 2
قاؿ زلمد على اخلؤب إف . اختلف علماء اللغة َب تعيُت أىداؼ القراءة 

 :أىداؼ القراءة ىي كما يلي
قد يقرأ ادلرء دتهيدا لبحث يريد أف يكتبو كىنا تكوف القراءة : القراءة للبحث (1

 . انتقائية ألنػو يقرأ ما يتعلق مبوضوع حبثػو فقط
كىنا تكوف القراءة . قد يقرأ ادلرء نصا ما من أجل تلخيصػو: القراءة للتلخيص (2

متأنيػة كدقيقػة كشاملػة ألف القارئ يريد أف يكتشف األفكار الرئيسية كيستبعد 
 .التفاصيل غَت ادلهمة

قد يقرأ ادلرء ليسمع اآلخرين مثلما يفعل ادلذيعفى الراديو : القراءة لإلعالـ (3
 .كالتلفزيوف

كىنا تكوف القراءة دقيقة . قد يقرأ ادلرء استعدادا الختيار ما: القراءة لالختبار (4
كقد يضطر القارئ إٔب القراءة ادلتكررة من أجل ضماف االستيعاب . متأنية

 .كاحلفظ
كَب ىذه احلالة، ال . قد يقرأ ادلرء من أجل ادلتعػة كدتضية الوقت: القراءة للمتعػة (5

يقرأ قراءة مركزة َب العادة، بل قد يقفز من سطر إٔب آخر كمن صفحة إٔب 
 .أخرل

قد يقرأ ادلرء تعبػدا هلل مثلما ػلدث حُت يقرأ ادلرء ما تيسر لػو : القراءة للعبادة (6
  .من القرآف الكريػم

                                                             
. 175. ، صالمرجع نفسورشدل أزتد طعيمة،  

.  109. ، ص(1981دار ادلعارؼ، : القاىرة) دراسات تحليلية ومواقف تطبيقية فى تعليم اللغة العريبة والدين اإلسالميحسُت سليماف قورة، 
. 113-112. ، ص(2000دار الفالح للنشر كالتوزيع، : األردف) أساليب تدريس اللغة العربيةزلمد على اخلؤب،  
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 أىميـة القراءة- 3
.  عن أعلية القراءةRuth Strangاقتبس سليماف قورة ما قالو ركث اسًتانح 

 :فهي كما تلي
 .سعة القاموس اللغوم كحسن الفهم (1 
 .حتصيل ادلعارؼ (2 
 .ادلتعػة الشخصيػة كاالسًتخاء (3 
 .اكتساب ضركرات ادلهنػة كاالمتياز َب ميدانػها (4 
 .احلصوؿ على درجات عالية َب الدراسة ادلدرسة (5 
 . فهم الكتب ذات ادلستول العأب (6 
 .اإلسراع َب القراءة (7 
 .القدرة على القراءة بصوت مرتفع (8 
 .جودة االتصاؿ اليـو بالناس، كحسن التعامل معهم (9 

 .التعرؼ على شئوف العآب (10
 .كتابة القاموس اللغوم للتلميذ كالتحدث بػو (11
 .ادلهارة َب التحدث كالكتابػة (12
 .ارتفاع ادلكانة االجتماعية كتقبل اجملتمػع (13
 .الشموؿ َب القراءة (14
 .حتسُت التهجى (15
 .التقدـ الًتبوم (17
 .تقوية الشخصيػة كاكتمالػو (18
 .تذكػر مايقرأ (19
 .زيادة ميداف االىتمامات (20
 .التقليل من االضطراب أماـ اجلماعػة (21
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 .إدخاؿ السركر على األباء كاألمهات (22
 

 مهارة القراءة- 4
ادلهارات األساسية أما . التعرؼ كالفهم: كللقراءة مهارتاف أساسيتاف علا

: ىيؼللتعرؼ 
. الكتايب (احلرؼ) ربط ادلعٌت ادلناسب بالرمز (1
.  التعرؼ إٔب أجزاء الكلمات من خالؿ القدرة على التحليل البصرم(2
.  التمييز بُت أمساء احلركؼ كأصواهتا(3
.  ربط الصوت بالرمز ادلكتوب(4
.  التعرؼ إٔب معاين الكلمات من خالؿ السياقات(5

: كأىم ادلهارات األساسية للفهم ىي
.  القدرة على القراءة َب كحدات فكرية(1
.  فهم التنظيم الذم اتبعو الكاتب(2
.  فهم االجتاىات(3
.  حتديد األفكار الرئيسة كفهمها(4
. إْب... القدرة على االستنتاج(5

: ىناؾ نوعاف من القراءة، علاك
.  القراءة ادلكثفة(1
.  القراءة ادلوسعة (2

أف تنمي قدرات الطالب على الفهم التفصيلي ادلعلم اكؿ يحالقراءة ادلكثفة َب 
دلا يقرؤه كتنمية قدرتو على القراءة اجلهرية كإجادة نطق األصوات كالكلمات 

. ككذلك السرعة كفهم معاين الكلمات كالتعبَتات

                                                             
. 112-111. ادلرجع السابق، ص ، دراسات تحليليةحسُت سليماف قورة، 
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أما القراءة ادلوسعة فتعتمد على قراءة نصوص طويلة كيطالعها الطالب خارج 
الصف بتوجيو من ادلعلم كتناقش أىم أفكارىا داخل الصف لتعميق الفهم؛ كبذا 
تأخذ القراءة ادلوسعة بيد الطالب ليعتمد على نفسو َب اختيار ما يريد من كتب 

. عربية تقع داخل دائرة اىتمامو
 عليو أف يعتٌت إٔب بناء مهارات سليمة للقراءة قبطالبادلعلم صل كلكى م

بالقراءة اجلهرية كينبغي أف ػلاكي التالميذ ظلوذجا مثاليا قد يكوف بصوت ادلعلم أك 
عاِب م التالميذ على النطق الصحيح كعليو أف يدرب. (إف كجد)من شريط 

كجو مراعي األداء ادلعرب كمادلشكالت الصوتية حادلا تظهر لديهم، كغلب أف 
أف انتباىهم إٔب خطأ القراءة ذات الوتَتة الواحدة اليت ال تضع ادلعاين َب اعتبارىا ك

. شجع الطالب بعد فهمهم للجمل أك النصوص على القراءة السريعةم
َب القراءة الصامتة يوجو ادلعلم الطالب إٔب أف يقرؤكا بأعينهم فقط ٍب ك

كالفهم الضمٍت َب ادلرحلة )يناقشهم للوصوؿ إٔب معاين ادلفردات كالفهم العاـ 
. (ادلتقدمة

فيبدأ فيها الطالب بعد أف يكوف قد كضح لديهم اذلدؼ  أما القراءة اجلهرية،
 .إْب...الذم يدفعهم إٔب القراءة اجلهرية كاإلجابة عن سؤاؿ أك حل مشكلة

 
 أىداف تدريس القراءة- 5

أما أىداؼ تدريس القراءة العربية فنخلصها من كتابة زلمود كامل الناقة، كىى 
 :كما يلى

اكتساب مهارات القراءة األساسية اليت تتمثل ُب القراءة اجلهرية، مقركنة بسالمة ُب  (1
. كدتثيل للمعٌت النطق كحسن ُب األداء كضبط للحركات كالضوابط األخرل

 .قراءة نص قراءة جهرية بنطق سليمدتكُت القارئ من  (2
                                                             

.  ص،(1980جامعة أـ القرل، : مكة ادلكرمة)، طرق تدريسو– مداخلو – أسسو : تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىزلمود كامل الناقة، 
188-189. 
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. مساعدة الطالب على تعلم ادلواد الدراسية ادلختلفة ُب رتيع مراحل التعليم (3
 .التمكن من ربط الرموز ادلكتوبة باألصوات الىت تعرب عنها َب اللغة العربية (4
التمكن من استنتاج ادلعٌت العاـ مباشرة من الصفحة ادلطبوعة كإدراؾ تغَت ادلعٌت بتغَت  (5

 .الًتاكيب
 .التعرؼ مبعاىن ادلفردات من معاىن السياؽ (6
 .فهم معاىن اجلمل َب الفقرات كإدراؾ عالقات ادلعٌت الىت تربط بينها (7
 .القراءة بفهم كانطالؽ دكف أف تعوؽ ذلك قواعد اللغة كصرفها (8
 .فهم األفكار اجلزئية كالتفاصيل كإدراؾ العالقات ادلكونة للفكرة األساسية (9

 .التعرؼ بعالمات الًتقيم ككظيفة كل منها (10
 .القراءة بطالقة دكف االستعانة بادلعاجم أك قوائم مفردات مًترتة إٔب اللغتُت (11
قراءة كاسعػة ابتداء من قراءة الصحيفػة إٔب قراءة األدب كالتاريػخ الدارس أف يقرأ  (12

 .كالعلـو كاألحداث اجلاريػة
 :أىداؼ القراءة ُب نوعُت من األىداؼكأما سلتار عبد اخللق عبد فقسم 

 .األىداؼ الوسيلية أك األساسية- 1
الفهم بكل مستوياتو  كالنطق كالتعرؼ)تتحدد ُب تنمية مهارات القراءة األساسية  -

  .(كادلهارات الفرعية ادلندرجة حتت كل مستول
 :كتتمثل ُب: األىداؼ الغائية أك الثانوية- 2

 .تنمية الثركة اللغوية لدل التالميذ -
 .تنمية ميل التالميذ إٔب القراءة كتكوين عادة القراءة احلرة -
 .تنمية قدرة التالميذ على شغل كقت الفراغ كاالستمتاع بالقراءة -
 .فتح نوافذ ادلعرفة على إنتاج العقل البشرم ادلكتوب -

                                                             
 (جامعة ادللك سعود- كلية ادلعلمُتمقالة، ) تعليم القراءة، سلتار عبد اخلالق عبد الاله
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تنمية قدرة التالميذ على التعامل مع ىذا اإلنتاج، كالتزكد منو بادلعلومات  -
  .كادلعارؼ كاخلربات

ٍب جاء على أزتد مدكور ذاكر أىداؼ تعليم القراءة انطالقا من قسمى القراءة؛ 
 :الصامتة كاجلهرية

 :أىداؼ تدريس القراءة الصامتة- 1
 .زيادة سرعة ادلتعلم َب القراءة مع إدراكو ادلعاىن ادلقركءة -
 .زيادة قدرة التلميذ على القراءة كالفهم َب دركس القراءة كغَتىا من ادلواد -
 .زيادة حصيلة القارئ اللغوية كالفكرية -

 :أىداؼ تدريس القراءة اجلهرية- 2
 .تيسر ادلدرس على أخطاء التالميذ َب النطق -
 .كسيلة الختبار الدقة كالطالقة َب النطق -
ساعدة التالميذ َب الربط بُت األلفاظ ادلسموعة َب احلياة اليومية كالرموز ـ -

 .ادلكتوبة
 

 توجيهات عامة لتدريس القراءة- 6
. فيما يلي رلموعة من التوصيات اليت قد تسهم َب التخطيط لدرس القراءة
كجدير باإلشارة إٔب أف الًتتيب الذم كرد فيو ذكر ىذه التوجيهات ال يدؿ على 

 .أعلية بعضها على البعض اآلخر
 حتديد األىداؼ كتقسيمها إٔب مراحل (1

كجب حتديد األىداؼ بوضوح كذكر ادلهارات اللغوية اليت يتوقع إكسابػها 
كلعل شلا يستثَت دافعية الدارسُت ىنا تقسيم عملية . للدارسُت َب كل حصة

 .التدريس إٔب مراحل ذات أىداؼ يعرفها الدارسوف أكال بأكؿ

                                                             
. 142-140. ، ص(1991دار الشواؼ، : القاىرة)، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أزتد مدكور،  
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 القراءة ادلكثفة كادلوسعة (2

األكؿ : ينبغي أف يتضح َب ذىن معلم العربية الفرؽ بُت نوعُت من القراءة
القراءة ادلكثفة كيقصد هبا ذلك النوع من القراءة الذم غلرم داخل الفصل 

كأما الثاىن . كزيادة رصيدىم اللغوم. هبدؼ تنمية مهارات القراءة عند الدارسي
فالقراءة ادلوسعة كهتدؼ إٔب تدعيم ادلهارات القرائية اليت تعلمها الدارس َب 

كيدكر النشاط َب ىذا النوع خارج . الفصل كتزكيده بالقدرة على القراءة احلرة
 .الفصل

 تدعيم ادلعلومات السابقة (3

ينبغي توظيف ما يتعلمػو الدارس من معلومات أك يكتسبػو من مهارات َب 
 .مواقف جديدة تدعم ما تعلمو كتقوم ما اكتسبو

 اللغة الوسيطة (4

. عند البدء َب تعليم الطالب القراءة ينبغي أف يتم ىذا باللغة العربية كحدىا
 .كعلى ادلعلم أف يشرح معاين الكلمات بوسائل سلتلفة

 مواد القراءة (5

ينبغي عند اختيار ادلواد َب برنامج تعليم العربية ادلناطقُت بلغات أخرل مراعاة 
 :الشركط اآلتية

أف تكوف باللغة العربية الفصحى أم ال حتتوم على كلمات من ذلجة خاصة  . أ
 .أك عامية عربية معينة

أف تالئم اىتمامات الدارسُت كميوذلم كأعمارىم فال نقدـ للكبار نصا . ب
 . ؽلكن أف يقدـ لألطفاؿ فيشعركف بادلهانة كاستصغار تفكَتىم

أف ػلتوم النص على مفردات مرتبطة باىتمامات الطالب كأعماذلم اليت  . ج
 .يريدكف تعلم العربية من أجلها
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أف يبٍت لدم الطالب قيمة أخالقية معينة أك يعرفهم بنمط ثقاَب إسالمي  . د
اللهم إال َب . معُت دكف أف يتعارض مع قيم الطالب أك ؽلتهن ثقافتهم

 .احلاالت اليت تتعارض فيها ىذه القيم مع الثقافة اإلسالمية

فيبدأ . أف يتدرج النص بالطالب من حيث كم ادلفردات كالًتاكيب كنوعها . ق
ٍب ينتقل هبم . مبا درسوه شفهيا كما يستطيعوف استعمالو َب مواقف االتصاؿ

ادلهم َب األمر أال ػلتوم النص على مفردات صعبة جدا . إٔب ما ىو جديد
كتستغرؽ جهد الدارس َب معرفة معناىا كتضيع عليو لذة حتصيل ادلعرفة من 

 .الصفحة ادلطبوعة

 ترتيب ادلهارات (6

كعلى ادلعلم أف يتبٌت فلسفة كاضحة َب ىذا األمر كأف يكوف ذتة ما يربز لو البدء 
مبهارات معينة إما َب ضوء نتائج أحباث قرأىا أك غَت ذلك كليحكمو َب ذلك عدة 

 .معايَت
 لكل من ادلعلم كالدارس دكر َب تنمية ادلهارات (7

 تنمية مهارات القراءة اجلهرية (8

كتستمد القراءة اجلهرية . للقراءة اجلهرية موقع ىاـ َب أم برنامج لتعليم مهارات اللغة
كللقراءة اجلهرية . ىذه األعلية من أعلية موقعها َب حياة اإلنساف كنشاطتو َب اجملتمع

تشخيص الصعوبات اليت يواجهها الدارس َب تعرؼ الكلمات : كظائف نذكر منها
كاكتشاؼ مشكالتو َب النطق كتعرؼ فهمو للقواعد النحوية كتثبيت اإلدراؾ البصرم 

للكلمات كتعرفها خاصة َب ادلراحل األكٔب كتدريب الدارس على دتثيل ادلعٌت كقراءة 
 .النص قراءة معربة شلا يكشف لنا عن مدل فهمو دلا يقرأ

 مهارات ادلرحلة الصوتية (9

 :كللمرحلة الصوتيػة أىداؼ كما يلى
 .تدريب الطالب على ألفة األصوات العربية (1 
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 .تدريب الطالب على نطق األصوات العربية نطقا صحيحا (2 
 .بناء أساس للثركة اللغوية كتعريف الدارس ببعض الًتاكيب (3 
تدريب الطالب على أف يدرؾ العالقة بُت صوت الكلمة كشكلها فيتيسر بعد ذلك  (4 

  .تدريبػها على إحداث الربط بُت الصوت كالرمز ادلكتوب

 
 خطوات تعليم القراءة- 7

ظلاذج األشياء كصورىا )يقرأ ادلعلم الكلمات كاجلمل مصحوبة مبا يوضح معناىا  (1
كيتأكد ادلعلم من أف الطالب قد فهموا معٌت . (اْب...حركات الوجو كاإلشارات

 .ىذه الكلمات كاجلمل كبدأكا يستخدموهنا َب مواقف اتصاؿ حية

يطلب ادلعلم من الدارسُت فتح الكتاب كيقرأ أمامهم الكلمات كاجلمل مرة  (2 
 .أخرل كيطلب منهم ترديد ما يسمعونو بدقة

يردد الطالب رتاعيا ىذه الكلمات كاجلمل ٍب يقسم ادلعلم الصف إٔب قسمُت  (3 
أك ثالثة كيطلب من كل قسم أف يردد ٍب يطلب من بعض الدارسُت ادلختارين 

 .عشوائيا أف يرددكا كراءه

عندما يتكوف عند الطالب رصيد من ادلفردات كالًتكيب يتم عرض نصوص  (4
مبسطة عليهم ٍب يقرأكنػها قراءة صامتة كيعطوف الوقت ادلناسب لالنتهاء من 

 .القراءة الصامتة دكف دفعهم إٔب التوقف

بعد أف يشعر ادلعلم بأف الطالب بشكل عاـ قد انتهوا من القراءة الصامتة  (5 
 .يطلب منهم االلتفات إليو كترؾ الكتاب مفتوحا أمامهم

ال ينبغي أف يعطي ادلتأخركف َب القراءة كقتا إضافيا ألف ىذا يؤخر غَتىم كال  (6 
يشعركف بعد ذلك بأم ضغط إلكماؿ القراءة سريعا فضال عن أف ادلتأخرين َب 

 .القراءة سوؼ غلدكف الفرصة مواتية ذلم للعودة للنص َب أثناء إلقاء األسئلة

                                                             
.  185-180. ، ادلرجع السابق، صمناىج تدريس اللغةرشدل أزتد طعيمة،  
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تلقي أسئلة فهم النص كالكتاب مفتوح أماـ الطالب ألننا ال طلترب ذاكرهتم كال  (7 
 .بأس من عودة الطالب للنص للعثور على اإلجابة

ينبغي أف تلقي األسئلة كالًتتيب الذم ترد فيو اإلجابات َب النص حىت نعرؼ  (8 
 .أين ضلن َب أم كقت

كقد يعود األستاذ للنص من بداية مرة أخرل للحصوؿ على فكرة معينة أك  (9 
تأكيد مفهـو معيػن أك دلعرفة أسباب بعض ادلواقف كاالجتاىات الىت ظهرت َب 

 .النص

غلب أف تكوف األسئلة من النوع الذم يتطلب إجابات سلتصرة كأف تقبل  (10 
. ىذه اإلجابات ادلختصرة اليت تؤدم ادلعٌت دكف تقييد الطالب باإلجابة ادلعيارية

فاإلجابات ادلختصرة أقرب إٔب اللغة الطبيعة اليت يستخدمها اإلنساف َب حياتو، 
كما أهنا أسرع . فضال عن أف اإلجابات ادلختصرة على احملادثة باللغة اجلديدة

 .َب حتقيق أىداؼ الدرس

 .إذا ٓب يكن للطالب إجابة عن السؤاؿ ادلطركح غلب تكليف غَته (11

غلب تشجيع استقاء اإلجابات من النص كذكر عبارتو دكف أف نشق على  (12
 .الطالب بتكليفة بصياغة جديدة من عنده

ينبغي أف يتوقف طرح األسئلة عندما يشعر ادلعلم أف مدل االنتباه عند  (13
 20كمتوسط الوقت ادلناسب لطرح األسئلة ىو ما بُت . الطالب قد ضعف

 . دقيقة25ك

يعتمد فن تعليم القراءة احلقيقة على طرح السؤاؿ ادلناسب كاستثمار إجابات  (14
 .الطالب استثمارا جيدا

، حبيث يسًتجعوف األفكار (صامتة)يقرأ الطالب النص بعد ذلك قراءة كاملة  (15
اليت كانت تثَت األسئلة كيطلقوف على اإلجابات َب ترتيبها الذم كردت بو َب 

 .النص ككما كتبو ادلؤلف
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قد تكوف القراءة األخَتة جهرية، كَب ىذه احلالة غلب أف يبدأ بالقراءة أحسن  (16
 .الطالب قراءة كغلب أف يناؿ كل طالب حظا من ىذا

ؽلكن تشجيع الطالب على صياغة أسئلة تستقي إجاباهتا من النص ادلقركء ٍب  (17
كىذا التدريب يدرهبم على صياغة الًتاكيب كاستثمار ما يعرفونو . غليبوف عليها

 .من قواعد

كبعد فهذه رلرد خطوات مقًتحة كللمعلم احلق َب األخذ هبا أك تعديلها َب 
أما بالنسبة لدرس القراءة َب ادلستويُت . ضوء ظركؼ الطالب الذين يدرس ذلم

ادلتوسط كادلتقدـ، فتكاد تشبو خطوات درس القراءة َب اللغة األكٔب، مع فارؽ 
 .بسيط ىو ضركرة مراعاة الرصيد اللغوم عند الدارسُت كالفركؽ الفردية بينهم

 
 استخدام القاموس فى تعليم القراءة- 8

تيسر ادلدرس على أخطاء التالميذ َب عرفنا فيما إف من  أىداؼ القراءة اجلهرية 
ساعدة التالميذ َب الربط بُت األلفاظ ـالنطق، كسيلة الختبار الدقة كالطالقة َب النطق، 

 .ادلسموعة َب احلياة اليومية كالرموز ادلكتوبة
زيادة سرعة ادلتعلم َب القراءة مع إدراكو ادلعاىن كمن أىداؼ القراءة الصامتة زيادة 

ادلقركءة، كزيادة قدرة التلميذ على القراءة كالفهم َب دركس القراءة كغَتىا من ادلواد، زيادة 
بل ذكر زلمود كامل الناقة أف من مهارة القراءة . حصيلة القارئ اللغوية كالفكرية

استخداـ القاموس العرىب الثنائي للبحث عن ادلفردات الىت يعجز عن فهمها عن طريق 
 .السياؽ أثناء القراءة

كتعليم كل من ىذين النوعُت من القراءة، ػلتاج إٔب الوسائل التعليمية، منها 
ك . كذلك ألف تصحيح النطق ال يتحصل إال بالرجوع إٔب القواميس. القاموس أك ادلعجم

فكل دارس اللغة األجنبية اضطر َب كثَت من . كذلك معرفة معاىن الكلمات أك ادلفردات
                                                             

.  180-178. ، ادلرجع السابق، صمناىج تدريس اللغةرشدل أزتد طعيمة،  
. 100. ، ص(2006إيسيسكو، ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة، )، تعليم اللغة العربية اتصاليازلمود كامل الناقة،  
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األحياف إٔب تصفح القوامس، خاصة القاموس الثنائي اللغة، للعثور على معاىن تلك 
 .ادلفردات الىت ٓب يعرفها قبل

كرتلة القوؿ إف تعليم اللغة األجنبية َب رتيع ادلستويات، ػلتاج إٔب االستعنة 
 .بادلعاجم سواء كاف دلعرفة طريقة نطق ادلفردات أـ معانيها

 
 التقويم فى تعليم مهارة القراءة- 9

التقوًن ىو العملية الىت ػلكم هبا على مدل صلاح العملية التعليمية َب حتقيق 
كعملية التقوًن ترمى إٔب معرفة مدل تغيَتات معينة مرغوبة َب سلوؾ . األىداؼ ادلنشودة

 .ادلتعلمُت أك معرفة مدل تقدمهم ضلو األىداؼ الًتبوية ادلراد حتقيقها
كىناؾ رلموعة من األسس الىت ال بد من مراعاهتا عند ختطيط كتنفيذ عملية التقوًن، 

 :كىى
 .أف يتسق التقوًن مع أىداؼ ادلنهج، مبعٌت أف يتصل مبا ينبغى إصلازه (أ 
أف يكوف التقوًن شامال لكل أنواع كمستويات األىداؼ التعليمية كلك العناصر  (ب 

 .العملية التعليمية
أف تتنوع أساليب كأدكات التقوًن حىت حتصل على معلومات أكفر عن اجملاؿ  (ج 

الذل نقومو كأف تكوف ىذه األساليب كاإلعداد متقنة التصميم كاإلعداد 
 .كمتناسبة مع تقوًن األىداؼ الًتبوية ادلراد حتقيقها

أف يكوف عملية تقدير مستمرة دلدل ما ػلققو الربنامج الًتبوم من األىداؼ  (د 
 .ادلرسومة لعملية تربوية حىت يتسٌت تصحيح مسار عملية التعلم باستمرار

 .أف يتم بطريقة تعاكنية يشارؾ فيها كل من يؤثر َب العملية الًتبوية كيتأثر هبا (ق 
أف ؽليز التقوًن بُت مستويات األداء ادلختلفة كيكشف عن الفركؽ الفردية  (ك 

 .كالقدرات ادلتنوعة للتالميذ

                                                             
. 125-123. ، ص(1987دار الفكر، : عماف)، دراسات فى المناىج واألساليب العامةذياب صاّب ىندل كىشاـ عامر علياف،  
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أف يكوف التقوًن تشخيصيا كعالجيا، أل أنو يصف نواحى القوة كنواحى  (ز 
 .الضعف َب عمليات األداء

أف يكوف التقوًن كطيفيا مبعٌت أنو يستفاد منو َب حتسُت العملية التعليمية كَب  (ح 
 .إحداث تغيَتات إغلابية َب رتيع عناصرىا

 .أف يراعى َب التقوًن الناحية اإلنسانية (ط 
 .أف غلرل التقوًن َب ضوء معايَت معينة تتمشى مع الفلسفة الًتبوية (م 
أف ينظر إٔب التقوًن كوسيلة لتحسُت العملية الًتبوية َب ضوء األىداؼ ادلنشودة  (ؾ 

 .منها كليس كغاية َب حد ذاتو
أف يراعى َب التقوًن االقتصاد َب الوقت كاجلهد كادلاؿ كيتطلب التقوًن الشامل  (ؿ 

 :للمنهج إعطاء اىتماـ خاص باجلوانب التالية
 تقوًن األىداؼ (أ 
 تقوًن ادلنهج (ب 
 تقوًن عمل ادلعلم كأسلوب تدريسو (ج 
 تقوًن ظلو التالميذ (د 

كاألسئلة الىت . كَب ىذا الصدد سيشرح الباحث عن االختبارات دلهارة القراءة
ىل يفهم ما يقرأ؟ ىل سرعة القراءة مقبولة؟ ىل : تقيس االختبارات ذلذه ادلهارة ىي

يفهم ادلفردات ادلقركءة؟ ىل ؽليز احلركؼ بعضها من بعض؟ ىل ػلس القراءة اجلهرية؟ 
 ىل ػلسن القراءة الصامتة؟

 :كمن االختبارات دلهارة القراءة ما يلى

 :اختبار القراءة السطحية أك ادليكانيكية - أ

   أصوات احلركؼنطق -

                                                             
. 10. ، ص(2000دار الفالح، : األردف)، االختبارات اللغويةزلمد على اخلؤب،  
 Moh. Matsna: ك. 197. ، ص)1996، 2. الرياض؛ عمادة شؤكف ادلكتبات جامعة ادللك سعود، ط)، اختبارات اللغةزلمد عبد اخلالق زلمد،  

HS dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, (Tangerang; al-
Kitabah, 2012), hlm. 132-134. 
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 :ادلثاؿ
 !اقرأ احلركؼ اآلتية قراءة صحيحة

 صَأ -شَأ -سَأ -ىػَأ -حَأ -عَأ -أَأ 

  القراءة كلمة بعد كلمة -

 :ادلثاؿ
 !اقرأ الكلمة اآلتية قراءة صحيحة

 ساحب-صاحب-صار-سار
  القراءة رتلة بعد رتلة -

 :ادلثاؿ
 !اقرأ اجلملة اآلتية قراءة صحيحة

 راشد يذىب إٔب السوؽ (1

 راشد يريد قميصا (2

  بصورة متقطعةجهرية قراءة الفقرة قراءة  -

 :ادلثاؿ

–ىذه: قمصاف-قسم–ىذا. قميصا-يريد-راشد. إٔب السوؽ-يذىب-راشد
-يريد-راشد. أزتر-قميص-أبيض، كىذا-قمصاف–ىذا. رتيلة-قمصاف
 .األبيض-القميص

   بصورة غَت متقطعةجهريةقراءة الفقرة قراءة  -

 :ادلثاؿ
ىذه قمصاف : ىذا قسم قمصاف. راشد يريد قميصا.راشد يذىب إٔب السوؽ

 .راشد يريد القميص األبيض. ىذا قمصاف أبيض، كىذا قميص أزتر. رتيلة

 ادلفردات موائمة -

 :ادلثاؿ
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 !اقرأ بسرعة ٍب ضع خطا حتت الكلمة ادلطابقة للكلمة الىت َب ادلربع
 ابتعث  انبعث  اف بعث انبعث  بعث 
 جرادة  مدارج  دراجة دراجة  دارجة 

 سلة  مسلة  صلة سلة   شلة 

  اجلملموائمة -

 :ادلثاؿ
 !ضع خطا حتت اجلملة الىت تطابق اجلملة األكٔب

 لن يسافر على لبلده -1

 ليس يسافر على لبلده (أ 

 ٓب يسافر إٔب لبلده (ب 

 على لن يسافر إٔب بلده (ج 

 ال يسافر على بعد بلده (د 

 نُِقل ادلعهد إٔب مقره الدائم -2

 نقلوا ادلعهد إٔب مقره الدائم (أ 

 نُِقل ادلعهد إٔب ادلقر الدائم (ب 

 ادلعهد نُِقل إٔب مقره الدائم (ج 

 نُِقل ادلعهد قرب مقره الدائم (د 

 :اختبار القراءة ادلتعمقة  - ب

  الصورك الكلمات موائمة -

 :ادلثاؿ
 !اخًت الصورة ادلناسبة بكلمة اآلتية

 . 1  طائرة - 1

                                                             
37 Ibid, hlm.135-138. 
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 . 2سيارة  - 2

 . 3جوالة  - 3

  إعادة الصياغة -

 :ادلثاؿ
 !رتب ىذه الكلمات لتكوف رتلة مفيدة

  رساالت– ادلدعوين – يرسل – إٔب – عبد اهلل –الدعوة  -1

  أمُت– الصندكؽ – للجنة – كاف –خالد  -2

 األعماؿ-  يعملوف – بكل – ُىْم – سركر –ىذه  -3

  تفهم األسئلة كاإلجابة عليها -

 :ادلثاؿ
 :أجب األسئلة اآلتية

  تقسيم اجلمل إٔب العبارات االصطالحية -

 :ادلثاؿ
 إبالة على ضغثا يزيد أف إال بشيء ماقاـ

 :معٌت العبارة الىت حتتها اخلط
 Memperburuk keadaan -أ 
 Menyulut api  -ب 
 Membuang sampah -ج 
 Menyelesaikan masalah -د 

  Cloze اختبار -

 :ادلثاؿ
 !امأل الفراغ حسب النص السابق

صلى اهلل عليو كسلم ______ ىو كالـ اهلل ادلعجز ادلنزؿ على ____ 
 .بتالكتو_____ بالتواتر ك 
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 تلخيص مضموف القراءة -

 :ادلثاؿ
 !خلص مضموف القراءة اآلتية

عيد الفطر ىو الفرحة الىت تعم ادلسلمُت بعد أف ينتهوا من صـو رمضاف 
لقد جعل اهلل عيد الفطر فرصة إلظهارة السركر كالشعور . ثالثُت يوما

 .بالشكر هلل على نعمة أداء فريضة الصـو

 تعيُت معاىن الكلمات َب سياؽ اجلملة ادلعينة -

 :ادلثاؿ
 ما معٌت الكلمات الىت حتتها خط؟

 بالشكر هلل على كالشعور إلظهارة السركر فرصةلقد جعل اهلل عيد الفطر 
 . فريضة الصـوأداءنعمة 

  الفكرة األساسية َب الفقرةالعثور على -

 :ادلثاؿ
 !عُت الفكرة األساسية من الفقرة التالية

عيد الفطر ىو الفرحة الىت تعم ادلسلمُت بعد أف ينتهوا من صـو رمضاف 
لقد جعل اهلل عيد الفطر فرصة إلظهارة السركر كالشعور . ثالثُت يوما

 .بالشكر هلل على نعمة أداء فريضة الصـو

 العثور على الفكرة اإلضافية َب الفقرة -

 :ادلثاؿ
 !عُت الفكرة اإلضافية من الفقرة التالية

عيد الفطر ىو الفرحة الىت تعم ادلسلمُت بعد أف ينتهوا من صـو رمضاف 
لقد جعل اهلل عيد الفطر فرصة إلظهارة السركر كالشعور . ثالثُت يوما

 .بالشكر هلل على نعمة أداء فريضة الصـو
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  تلخيص الفكرة األساسية من نص معُت -

 :ادلثاؿ
 !خلص الفكرة األساسية من النص التأب

عيد الفطر ىو الفرحة الىت تعم ادلسلمُت بعد أف ينتهوا من صـو رمضاف 
لقد جعل اهلل عيد الفطر فرصة إلظهارة السركر كالشعور . ثالثُت يوما

 .بالشكر هلل على نعمة أداء فريضة الصـو

  تكميل الفقرة -

 :ادلثاؿ

 :كمل الفقرة اآلتية
عيد الفطر ىو الفرحة الىت تعم ادلسلمُت بعد أف ينتهوا من صـو رمضاف 

لقد جعل اهلل عيد الفطر فرصة إلظهارة السركر كالشعور . يوما...... 
 .بالشكر هلل على نعمة أداء فريضة الصـو

  العثور على احلقيقة ادلكتوبة َب نص معُت -

 :ادلثاؿ
 :أجب األسئلة اآلتية طبقا للنص السابق

 كم يوما صـو رمضاف؟

  العثور على ادلعٌت الضمٌت َب نص معُت -

 :ادلثاؿ
 :األسئلة اآلتية طبقا للنص السابقعن أجب 

 أم عيد كقع بعد أف ينتهوا من صـو رمضاف؟

 :ة، ادلثاؿإعادة القص -
 !أعد القصة السابقة بعبارتك

 :، ادلثاؿ القصةمواصلة -
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عيد الفطر ىو الفرحة الىت تعم ادلسلمُت بعد أف ينتهوا من صـو رمضاف 
 . ...........ثالثُت يوما

 
 رحمن. س.إندونيسي الكمال لكسرون أ-قاموس معاصر عربي- ج

 حىت 2003ًب تأليف ادلعجم لعدة ثالثة سنوات تقريبا، فقد بدأ تأليفو سنة 
 .2010، ٍب نشرتو مطبعة فوستاكا فركجرسيف سورابايا سنة 2007

 :كخصائصو فكما يلىالكماؿ  معجمكأما تصميم 
إندكنيسي الكماؿ كأمثلتها السياقية -ًب اختيار مواد القاموس مودرف عريب

انطالقا من النصوص ادلكتوبة الىت ًب عثورىا َب الكتب كاجملالت كالصحف كغَتىا، 
منها نصوص قدؽلة كمنها نصوص احلديثة كمعاصرة، فال يضم ىذا ادلعجم إال 

، من األدب  الكلمات كالعبارات ادلوجودة خالؿ قراءتو للنصوص َب شىت العلـو
كباجلملة . كاللسانية كالتاريخ كالتفسَت كالفقو كعلم الكالـ كالفلسفة كاألخالؽ كغَتىا

إندكنيسي ادلنور ألزتد كرسوف ادلنور، -كمقارنة بادلعاجم ادلماثلة مثل القاموس عريب-
إندكنيسي البشرل كغَتعلا من ادلعاجم الثنائى -عريب كعريب-كالقاموس إندكنيسي

كاف ذلذا القاموس عددا من اخلصائص الىت تساعد مستعمليو َب زلاكلتهم - اللغة
لفهم النصوص العربية خاصة ادلتمثلة َب شبو اجلملة كالتعابَت االصطالحية كاألمثاؿ 

 :كتلك اخلصائص ىى مايلى. كغَتىا
- إف ٓب يكن الكل–اخلاصية األكٔب؛ تطبيقي حيث كاف أكثر تررتة مادة ادلعجم  -

شلا يسهل تطبيقها بصورة سهلة كدقيقة َب اللغة اإلندكنيسية كتابة كانت أـ 
 .كالما، كإف كاف القاموس يهدؼ للغة التحريرية أكثر من اللغة الشفهية

حيث يتضمن ادلعلومات حوؿ قواعد اللغة العربية  (لغوم)اخلاصية الثانية؛ لساين  -
 .، َب مقدمة ادلعجم كَب صلبو معا(النحو كالصرؼ)

                                                             
38Kaserun AS. Rahman, Kamus Modern Arab-Indonesia al-Kamal, (Surabaya: Pustaka 
Progressif, 2010), hlm. xix. 
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اخلاصية الثالثة؛ اليتوقف ادلعجم جبمع ادلفردات العربية كمرادفاهتا َب اللغة  -
اإلندكنيسية، كإظلا غلمع بُت دفتيو عددا من شبو اجلملة كالتعابَت االصطالحية 

 .كالعبارات العربية

اخلاصية الرابعة؛ طراز حديث حيث كاف ادلعجم ػلتول على رتيع شبو اجلملة  -
كالعابَت االصطالحية كالعبارات ادلوجودة إٔب يومنا ىذا كادلتدكالة بُت الناطقُت 

بالعربية، كذلك ألف ادلؤلف غلمع ادلعلومات من النصوص العربية َب سلتلف 
ككذلك الًترتة اإلندكنيسية التستخدـ الكلمات . اجملاالت العلمية كالعصور

 .البالية كإظلا تستخدـ العبارات كالكلمات ادلستخدمة كادلتداكلة َب احلياة اليومية

سياقي، حيث كاف ادلؤلف يقدـ األمثلة التوضيحية -اخلاصية اخلامسة، توضيحي -
كالسياقية ألكثر من تسعُت َب ادلائة من مواد ادلعجم، كذلك ألجل تسهيل 

كتلك األمثلة مأخوذة من ادلصادر العربية، من . استخدامها َب اجلمل الكاملة
 .الناطقُت بالعربية، كليست من صياغة ادلؤلف

 : ادلعجم كما يلىٍب كاف ترتيب مداخل
رتب ادلؤلف مداخل ىذا ادلعجم ترتيبا أجبديا اعتمادا على األحرؼ األكٔب لكل 

 .مادة، ال على جذكر الكلمة
 

 لمحة عن ميدان الدراسة- د
تقع جامعة ىاشم أشعرل اإلسالمية  بتبوإيرنج جومبانج، كىى َب شارع إيرياف 

كاف قسم تعليم اللغة العربية ك. ، كىو جزء من معهد ىاشم أشعرل تبوإيرنج55جايا رقم 
بكلية الًتبية جامعة ىاشم أشعرل اإلسالمية تبوإيرنج جومبانج كاحد من األقساـ 

 إنتاجكىذا القسم يرمى إٔب . 2009كىو نشأ منذ سنة . ادلوجودة َب ىذه اجلامعة
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يتو ؤكعلى ذلك كضع القسم ر. ادلعلمُت اخلرباء َب تعليم اللغة العربية نظريا كتطبيقا
 ادلستقبلية كرسالتو كما يلى؛

 رؤية مستقبلية -1

ادلركز لتعليم اللغة العربية القائمة على القيم اإلسالمية إلنتاج جيل اإلنساف 
 .الكامل

 رسالة -2

القياـ بتعليم جامعي َب علـو الًتبية كتعليم اللغة العربية مع العلـو اإلسالمية  -
للحصوؿ على اخلرغلُت ادلهنيُت ادلتزكدين بالتكنولوجيا اإلعالمية كاللغة العربية 

 .كاللغة اإلصلليزية

 .تطوير البحث كالعلـو َب رلاؿ الًتبية كتعليم اللغة العربية -

القياـ باخلدمة االجتماعية ادلعتمدة على القيم اإلسالمية َب رلاؿ الًتبية كتعليم  -
 .اللغة العربية

إنتاج ادلعلمُت ادلعلمُت ادلهنيُت َب رلاؿ تعليم اللغة العربية ادلعتمدة على القيم  -
 .اإلسالمية

 .مركز لتطوير العلـو الًتبوية كتعليم اللغة العربية ادلعتمدة على القيم اإلسالمية -

 .تطوير التعاكف مع اجلهات ادلعنية بصفة مستمرة ألجل تطبيق مشركعات القسم -

 كأما أغراض القسم فكما يلى؛
إنتاج اخلرغلُت َب تعليم اللغة العربية اللذين يتزكدكف بثبات العقيدة كعمق الركحية  -

 .كاألخالؽ الكرؽلة

                                                             
39Kurikulum Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Fakultas Tarbiyah IKAHA Tebuireng Jombang 
(IKAHA; Jombang, 2011), hlm. 17-18. 
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إنتاج اخلرغلُت َب تعليم اللغة العربية اللذين يتعمقوف العلـو الًتبوية كتعليم اللغة  -
 .العربية

إنتاج اخلرغلُت َب تعليم اللغة العربية اللذين ػليطوف مبناىج البحث كأداة  -
 .لالخًتاعات، كذلم كفائة َب تطبيقها َب رلاؿ الًتبية كتعليم اللغة العربية

إنتاج اخلرغلُت َب تعليم اللغة العربية اللذين ػلسنوف االتصاؿ باللغة العربية كالما  -
 .ككتابة

إنتاج اخلرغلُت َب تعليم اللغة العربية اللذين ػلسنوف انتفاع العلـو َب رلاؿ اللغة علما  -
 .كتطبيقا
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الفصل الثالث 
منهجية البحث 

 

  ونوعه البحثمدخل -أ 

إن ىذا البحث نوع من أنواع البحث التجرييب ألنو يهدف دلعرفة أثر ادلتغري 
 .ادلستقل الذى ىو قاموس معاصر الكمال على ادلتغري التابع وىو تعليم مهارة القراءة

 لإلجابة على ادلشكلة عن فعالية ىذا القاموس ىف  على ادلدخل الكميالباحثويعتمد 
. تعليم مهارة القراءة

 

 تصميم البحث -ب 

أما التصميم التجرييب ادلستخدم ىف ىذا البحث فهو تصميم رلموعة ضابطة 
 The Randomized Pretest-Posttest)باالختبار القبلي واالختبار البعدي عشوائيا 

Control Group Design) حيث يقسم الباحث عينة البحث إىل رلموعيت التجريبية ،
مث يقدم لكل من . والضابطة، ويتم اختيار اجملموعتني عشوائيا وىو بطريقة القرعة

أما عملية تعليم القراءة باستخدام قاموس . اجملموعتني االختبار القبلى واالختبار البعدى
 .معاصر الكمال فمختص للمجموعة التجربية

 

 مجتمع البحث وعينته -ج 

رلتمع البحث؛ مجيع الطالب ىف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية جامعة - 1
، وعددىم 2013-2012، عام تبو إيرنج جومبانج ىاشم أشعرى اإلسالمية

.  دارسا وينقسم إىل ثالث مستويات95

                                                             

 .275. ، ص(1982جامعة الكويت، : الكويت) أصول البحث العلمى ومناهجه،أمحد بدر،  
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قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية السمسًت الرابع ب عينة البحث؛ الطالب ىف -2
، 2013-2012، سنة تبو إيرنج جومبانج جامعة ىاشم أشعرى اإلسالمية

 . طالبا22وعددىم 
خيتار الباحث نصفهم للمجموعة التجريبية ونصفهم : أسلوب اختيار العينة- 3

 .للمجموعة الضابطة ويتم االختيار بالطريقة العشوائية ادلنتظمة
 

 متغيرات البحث -د 

 Independent Variableادلتغري ادلستقل  -1

 أو القاموس، وىو قاموس معاصر ادلعجمادلتغري ادلستقل ىف ىذا البحث ىو 
إىل معرفة مدى - كما سبقت اإلشارة- الكمال، حيث يهدف ىذا البحث

تأثري ىذا ادلتغري ادلستقل على ادلتغري التابع وىو ارتفاع قدرة الطلبة ىف قراءة 
 .النصوص العربية وفهمها فهما صحيحا وجيدا

 Dependent Variableادلتغري التابع  -2

ادلتغري التابع ىو نوع الفعل أو السلوك الناتج من ادلتغري ادلستقل، وىو ىف  ىذا  
 .البحث ازدياد وارتفاع مهارة القراءة لدى الطلبة

 

 أدوات البحث -ه

أما األدوات الىت يستخدمها الباحث مبناسبة مجع البيانات وادلعلومات ادلتعلقة 
 ببحثو فكما يلى؛

وخيتار . دلعرفة كفاءة الطلبة، وىو رلموعة من ادلثريات أعدت Test االختبار -1
الباحث الطالب من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية، ىف مهارة القراءة 

 :فينقسم االختبار إىل قسمني. سواء قبل استخدام ادلعجم الكمال أو بعده

يتم قبل تعليم مهارة القراءة باستخدام قاموس : Pre testي االختبار القبل - أ
 .الكمال
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يتم بعد تعليم مهارة القراءة باستخدام قاموس : Post testي االختبار البعد - ب
 .الكمال

واالختبارات الىت تتم ىف ىذا البحث ىى؛ االختبار ىف فهم الكلمات 
 والتعابري االصطالحية Fraseالعربية ىف سياقات اجلملة، مثل العبارات 

Idiom. 
 :أما ادلؤشرات الختبار مهارة القراءة فكما يلى

 3.1جدول رقم 
 ادلؤشرات الختبار مهارة القراءة

عدد  ادلؤشرات الرقم
 األسئلة

النتيجة 
 لكل سؤال

رلموع 
 النتيجة

النسبة 
 ادلائوية

فهم النصوص العربية  1
ادلشتملة على العبارات 

 والتعابري االصطالحية

10    

؛ تستخدم للحصول على احلقائق والبيانات عن Qoestionnaireاالستبانة  -2
وكذلك دلعرفة . مشروع القسم خاصة فيما يتعلق مبهارة القراءةالظروف الفعلية و

آراء الدارسني ومدرسى مهارة القراءة حول استخدام قامس الكمال وفعاليتو ىف 
 .ويوزع الباحث أسئلة االستبانة للدارسني  ومدرسى اللغة العربية. تعلني القراءة

، ويستخدمها الباحث ىف مجع البيانات وادلعلومات الشفوية Interviewادلقابلة  -3
وىى تعني الباحث للحصول على ادلعلومات من مصادرىا البشرية، وخاصة 

 .حول آراء الدارسني عن فعالية استخدام قاموس الكمال ىف تعليم مهارة القراءة

، ويستخدمها الباحث للعثور على ادلعلومات حول Observationادلالحظة  -4
أحوال الدارسني أثناء الدارسة ىف مادة مهارة القراءة عن استخدام قاموس 

 .معاصر الكمال، مبا فيها من رغبتهم وحرصهم وعنايتهم
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 هامصادر والبيانات- و

 :أما ادلصادر الىت حيصل منها الباحث بيانات حبثو فكما يلى
رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية جامعة ىاشم أشعرى اإلسالمية  -1

 .بتبو إيرنج جومبانج

مدرسو اللغة العربية مهارة القراءة ىف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية  -2
 .2013-2012جامعة ىاشم أشعرى اإلسالمية بتبو إيرنج جومبانج سنة 

طالب السمسًت الرابع ىف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية جامعة ىاشم  -3
 .2013-2012أشعرى اإلسالمية بتبو إيرنج جومبانج سنة 

ادلالحظة حول أحوال طالب السمسًت الرابع ىف قسم تعليم اللغة العربية  -4
كلية الًتبية جامعة ىاشم أشعرى اإلسالمية بتبو إيرنج جومبانج سنة 

2012-2013. 
 

 أسلوب تحليل البيانات- ز

أما األسلوب الذى يستخدمو الباحث ىف حتليل البيانات الىت حيصل عليها فهو 
 :، كما يأتىAnalysis Statisticالتحليل اإلحصائي 

 حتليل البيانات من  االستبانة -1

للتأكد من ثبات قاموس معاصر الكمال ىف تعليم مهارة القراءة، يقوم الباحث 
باحتساب معامل الثبات عن طريق االختبار بتطبيقو على اجملموعة التجريبية، 

 . طالبا28وىم أفراد عينة البحث وعددىم 

 حتليل البيانات من  نتيجة االختبار -2

القاموس معاصر الكمال وكفائتو للوصول إىل اذلدف ادلقصود، ودلعرفة فعالية 
وىو ترقية مهارة القراءة عند الطلبة ومعرفة مستوى فروق داللة إحصائية ىف فهم 

ادلقروء يعٌت بني نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي، ولتحليل تلك 
بالربنامج  (t-test)ت - اختبار: البيانات اإلحصائية استخدم الباحث الرمز
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، وذلك دلعرفة صحة فرضية البحث أو عدم SPSS Statistic 16اإلحصائي
 .(0،05)صحتو على معامل االرتباط بني االختبارين ىف مستوى الداللة 

 :t-testت -وفيما يلى شكل التحليل ادلستخدم ىف اختبار
التحليل دلعرفة نتيجة االختبارين القبلي والبعدي للفصل التجرييب بطريقة  ( أ

 بني االختبارين ونتيجة االحنراف ادلعياري Compare Meansمقارنة ادلتوسط 
 .Paired Samples T-Testومعيار اخلطأ بينهما 

التحليل دلعرفة نتيجة االختبار البعدي للفصل التجريىب واجملموعة الضابطة  ( ب
 بني االختبارين للفصلني ونتيجة Compare Meansبطريقة  مقارنة ادلتوسط 

-Independent Samples Tاالحنراف ادلعياري بينهما ومعيار اخلطأ بينهما 

Test . اإلحصائيوذلك مت باستخدام الربنامجSPSS 16. 

 
 مراحل تنفيذ البحث- ح

 :يتم ىذا البحث ىف سبعة مراحل كما يلى
 .(كما سبق ىف اإلطار العام)حتديد ادلشكلة : ادلرحلة األوىل (1

 .(كما سبق ىف اإلطار العام)وضع فروض البحث : ادلرحلة الثانية (2

 .تصميم البحث: ادلرحلة الثالثة (3

القياس، أى عملية يتم بواسطتها وضع الرموز للمتغريات أو : ادلرحلة الرابعة (4
االختبار القبلي واالختبار )ويستخدم الباحث االختبارين . األشياء أو األحداث

 .وادلقابلة واالستبانة وادلالحظة (البعدي

 :مجع البيانات، وىو يتم ىف اخلطوات اآلتية: ادلرحلة اخلامسة (5

 .تقدمي االختبار القبلي للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبية (أ )

                                                             
2
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta, PT. Rineka 

Cipta, cet. 13, 2006), hlm. 85-86. 

 .275. ، صالمرجع السابقأمحد بدر،  
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مالحظة عملية التدريس ىف اجملموعة التجريبية بالوسيلة ادلعدة والىت يريد  (ب )
 .الباحث جتريبها

 .تقدير االختبار البعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة (ج )

 .توزيع ورقة االستبانة وتفسريىا (د )

 .تثبيت نتائج البحث (ه )

 IBMحتليل البيانات، ويستخدم الباحث الربنامج اإلحصائي : ادلرحلة السادسة (6

SPSS Statistic 16 لبيان الفروق بني نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي ،
 generalizationللمجموعة الضابطة والتجريبية، وذلك لتكوين التعميمات 

 .باإلضافة إىل ىاتني اجملموعتني

مث إن الطريقة العلمية للبحوث التحليلية أو الطريقة اإلحصائية تتضمن خطوات 
 :أربع أساسية، وىي

 وضع الفروض (أ )

 مجع البيانات (ب )

 جتهيز البيانات وتصنيفها (ج )

حتليل البيانات مبا ىف ذلك عرضها وتلخيصها وإجراء بعض االختبارات  (د )
والتطبيق السليم للطريقة اإلحصائية جبانبها . الالزمة أو رفض الفروض

 :الوصفي واالستداليل يتضمن اإلجابة على األسئلة اآلتية

 ما ىي احلقائق الىت جيب مجعها حىت متدنا بادلعلومات الالزمة لإلجابة  (1)
 عن األسئلة؟

كيف ديكن مجع ىذه البيانات وتنظيمها وحتليلها حىت تلقى الضوء على  (2)
 ادلشكلة؟

 ما ىي الفروض الىت تشملها الطريقة اإلحصائية ادلستخدمة؟ (3)

 ما ىي النتائج الىت ديكن أن نستخلصها منطقيا من حتليل البيانات؟ (4)
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 .التعميمات، وىى بناء على اختبار الفروض مث رفضها أو قبوذلا: ادلرحلة السابعة (7

 :وتتضح مراحل تنفيذ الدراسة ىف اجلدول اآلتى
 

 3.3جدول رقم 
 مراحل تنفيذ الدراسة

 أبريل مارس ادلادة\النشاط اللقاء
         االختبار القبلي 1
قراءة النصوص ادلشتملة على  2

 العبارات والتعابري االصطالحية
        

قراءة النصوص ادلشتملة على  3
  العبارات والتعابري االصطالحية

        

         االختبار البعدي 4
 أربع لقاءات اجملموعة 

 
 هيكل البحث- ط

وصممها ىف فصول ولكل فصل عناوين  مخسةقسم الباحث ىذه الرسالة إىل 
صورة تالية؛  

 وحدودادلقدمة اإلطار العام والدراسات السابقة ويتكون من؛  ىو األول الفصل

  والدراسات ادلصطلحات وحتديد البحث البحث وأىداف البحث وفروض وأسئلة البحث

.  السابقة
من مفهومو القاموس والفصل الثاىن، وىو اإلطار النظري ويتألف من الكالم عن 

 معاصرعن قاموس خاصة مث يأتى الكالم  ،فهم النصوص ىف تووأنواعو ومكانووظائفو 
                                                             

  .43-42. ذلاشم األىدل، صالتربية الذاتية من الكتاب والسنة،  "من كتاب ."المسئولية"القراءة حتت عنوان 
 .نفس ادلرجع والصفحة ."المسئولية"القراءة حتت عنوان  
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مث يتكلم الباحث عن مهارة القراءة وتدريسها، وىو  .رمحن. س.لكسرون أ" الكمال"
يتألف من البيان السريع حول مفهوم القراءة وأىدافها وأمهيـتها، مث يأتى البيان حول 

أىداف تعليمها مث توجيهات عامة لتدريس القراءة وخطوات تعليم ومفهوم مهارة القراءة 
  .القراءة

منهج البحث البحث ويتكون من الكالم عن  والفصل الثالث ىو منهجية
ومصادر البيانات وأسلوب حتليل البيانات ه  وعينتو ومتغريات البحث وأدواتهورلتمع

.  وىيكل البحث
 . من عرضها وحتليلها ومناقشتهاالبحث الرابع يقدم الكالم حول بيانات الفصلو

 . والتوصيات واالقًتاحاتوالفصل اخلامس سيقدم نتائج البحث
 .قائمة ادلراجع وادللحقاتمن  وإمتاما للبحث يقدم الباحث ىف آخر اللوحات عددا
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 رابعالفصل ال
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 
سيقدم الباحث ىف الصفحات التالية ما وصل إليو من بيانات البحث مث حيللها 

إندونيسي الكمال ىف تعليم مهارة -وىى البيانات حول جتريب القاموس عريب. ويناقشها
القراءة بالتطبيق على طالب السمسًت الرابع بقسم تعليم اللغة العربية جامعة ىاشم 

 .أشعري اإلسالمية تبو إيرنج جومبانج
 

 عرض البيانات وتفسيرها -أ 

 عرض المواد الدراسية -1

إندويسي الكمال لتعليم مهارة القراءة -مت جتريب القاموس ادلعاصر عريب
للطالب ىف السمسًت الرابع بقسم تعليم اللغة العربية جامعة ىاشم 

وقد مت التدريس ىف لقائُت وىف . أشعري اإلسالمية تبو إيرنج جومبانج
 :ومها. مادتُت دراستُت

 :ادلسؤولية، ودتام القراءة كما يلى: ادلادة األوىل
سئولية امل

ادلسئولية الشخصية أي فردية التبعة أو : يقصد الباحث بادلسئولية
حتمل اجلزاء احلاصل نتيجة العمل الذي قام بو الفرد أو كلف بو، أي إهنا 

تعٍت ترتب اجلزاء من اهلل تعاىل على ما يأيت بو ادلكلف من أعمال أو 
  .أقوال أو نيات باختياره سواء ألزم هبا شرعا أو التزم هبا مبقتضى الشرع
ومن خالل ىذه احلقيقة يقرر ادلرء احلياة اليت يريد أن حيياىا والطريق 
الذي سيختاره لنفسو وادلصَت الذي سيؤول إليو كل فرد يضع نفسو 

واخلطاب واضح . حيث يريد ىو، يكرمها أو يهينها، يرفعها أو يضعها
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والبيان ناصع يف احلث على تربية الذات والسمو بالشخصية إىل ادلراتب 
العليا وذلك باالستعداد ذلذه ادلسئولية اليت سيواجهها كل فرد حيث تبدأ 
مسئولية كل فرد يف ىذه احلياة منذ بلوغو سن التكليف وتنتهي مبفارقتو 

 .ذلا، ولكل مسئوليتو اخلاصة بو
واحلق أن ىذه الظروف ال تتخلف أبدا فلكل منا بالضرورة بعض 

العالقات وىو يشغل مكانا معينا وميارس بعض الوظائف يف جهاز 
ادلادية واألخالقيةـ وادلريب  اجملتمع، فاألب مسئول عن رفاىية أوالده

مسئول عن الثقافة األخالقية والعقلية للشباب، كما أننا مسئولون عن 
محاية صحتنا وحياتنا، حىت أننا نستطيع أن جند يف كل حلظة من حلظات 

احلياة اإلنسانية بعض ادلسئوليات وىي ليست افًتاضية فحسب بل 
حاضرة وواقعية مىت حتققت ذلا الشروط العامة، مث إن اختالف ادلواقف 

وإمنا . ال يتدخل إال من أجل ختصيص وحتديد موضوع ىذه ادلسئولية
ما من عبد : يزيد ىذه ادلسئولية خطورة وأمهية قولو صلى اهلل عليو وسلم

يسًتعيو اهلل رعية ميوت يوم ميوت وىو غاش لرعيتو إال حرم اهلل عليو 
 .اجلنة

 :معٌت العبودية، ودتام القراءة كما يلى: ادلادة الثانية
 معٌت العبودية

علمنا مما سبق أن وظيفة اإلنسان األوىل والغاية من وجوده ىي 
العبودية، فماذا تعٍت ىذه الكلمة وما مدلوالهتا؟ ىل ىي نطق 

أم يكفي االعتقاد ! أم أهنا حركات باجلوارح؟! بالشهادتُت فقط؟
أم غَت ذلك من األقوال واآلراء؟ الواقع أهنا تشمل ذلك كلو ! بالقلب؟

فهي نطق باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باألركان وذلك يف حدود ما 
اسم جامع لكل ما حيبو اهلل ويرضاه من األقوال : وىي. شرعو الرمحن
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واألعمال الباطنة والظاىرة فالصالة والزكاة والصيام واحلج وصدق 
احلديث وأداء األمانة وبر الوالدين وصلة األرحام والوفاء بالعهود واألمر 

بادلعروف والنهي عن ادلنكر واجلهاد للكفار وادلنافقُت واإلحسان إىل 
اجلار واليتيم وادلسكُت وادلملوك من اآلدميُت والبهائم والدعاء والذكر 

والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب اهلل ورسولو وخشية اهلل 
واإلنابة إليو وإخالص الدين لو والصرب حلكمو والشكر بنعمو والرضا 
بقضائو والتوكل عليو والرجاء لرمحتو واخلوف لعذابو وأمثال ذلك من 

 .العبادات هلل
والعبودية تعٍت أن يستسلم ادلرء خلالقو بكل جوارحو وطاقاتو 

كما تعٍت أن ينقاد للشرع وحيكمو يف نفسو . وتصرفاتو وأفكاره وشعوره
إن حقيقة . وأىلو وما ملكت ميينو، تاركا أىواءه وشهواتو وراءه ظهريا

 :العبادة تتمثل إذن يف أمرين رئيسيُت
 ىو استقرار معٌت العبودية هلل يف النفس، أي استقرار الشعور أن :األول

عبدا يعبد وربا يعبد، وأن ليس ىناك إال ىذا الوضع . ىناك عبدا وربا
ليس يف ىذا الوجود إال عابد ومعبود وإال رب واحد . وىذا االعتبار

 .والكل لو عبيد
.  ىو التوجو إىل اهلل بكل حركة يف الضمَت وكل حركة يف احلياة :والثاين

التوجو هبا إىل اهلل خالصة والتجرد من كل شعور آخر ومن كل معٌت غَت 
 .معٌت التعبد هلل

إندونيسي -ودتت عملية التدريس دلهارة القراءة باستخدام القاموس عريب
وفيما يلى عملية التدريس الىت تتمثل ىف اجلدول . الكمال كوسيلة التدريس

 :التاىل
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 (1)جدول رقم 
 مراحل تدريس مهارة القراءة

 الحصة األنشطة اللقاء األول
ألقى ادلدرس السالم والتحية  - التمهيد

 وتذكَت أمساء كل فرد من الدارسُت

قدم ادلدرس حملة عن ادلادة وكيفية  -
 استخدام قاموس الكمال

  دقيقة15

وزع ادلدرس ادلادة الدراسية حتت  - النشاط الرئيسي
 "ادلسؤولية"عنوان 

أمر ادلدرس الطالب لقراءة النص  -
 وفهمو مستعينُت بقاموس الكمال

سأل ادلدرس الطالب لتقدًن ما  -
 يفهمونو من النص

  دقيقة60

أكد ادلدرس ادلوضوع بطريقة  - النشاط األخَت
 السؤال واجلواب

 تلخيص ادلوضوع -

 اختتام -

  دقيقة15

 الحصة األنشطة اللقاء الثانى
ألقى ادلدرس السالم والتحية  - التمهيد

 وتذكَت أمساء كل فرد من الدارسُت

 قدم ادلدرس حملة عن ادلادة اجلديدة -

  دقيقة15

وزع ادلدرس ادلادة الدراسية حتت  - النشاط الرئيسي
 "معٌت العبودية"عنوان 

  دقيقة60
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أمر ادلدرس الطالب لقراءة النص  -
 وفهمو مستعينُت بقاموس الكمال

سأل ادلدرس الطالب لتقدًن ما  -
 يفهمونو من النص

أكد ادلدرس ادلوضوع بطريقة  - النشاط األخَت
 السؤال واجلواب

 تلخيص ادلوضوع -

 اختتام -

  دقيقة15

 

 استخدام قاموس معاصر الكمال فى تعليم مهارة القراءة -2

قبل بداية التعليم وزع ادلدرس قاموس الكمال للطالب، مث بُت بعض األمور  
 حول تصميم قاموس الكمال وأغراضو ومزاياه وكيفية استخدام، وىى كما يلى؛

لُط الْتمُطعْتجَعمِب بِبلَعوْتنٍن أَعزْترَعقَع  -  .طُطبِبعَعتْت مَعدَعاخِب

 .طبعت فروع ادلداخل بلون أسود -

 .أما فروع ادلداخل ادلذكورة ىف اجلملة التوضيحية فطبعت بلون أزرق -

 أما ادلرادفات اإلندونيسية لفروع ادلداخل فطبعت على طريقتُت؛ -

قد تكون حبروف مائلة الختالف أشكاذلا وترتيب حروفها مع ما يذكر ىف  -
 فروع ادلدخل، مثل؛

 meletakkannya pd tempatnya   وَعضَععَعوُط ىفِب إِبطَعارِبهِب 
 kita harus meletakkan kenyataan-2 pd tempatnya ىفِب إِبطَعارِبىَعا الْتوَعقَعائِبعَع نَعضَععَع عَعلَعيـْتنَعا أَعنْت 

العدم اختالف أشكاذلا وترتيب حروفها مع ما  (~)  tildeقد يقوم مقامها رمز -
 يذكر ىف فروع ادلدخل، مثل؛

 dlm batas; dlm bingkai  ىفِب حُطدُطوْتدِب 
تَعارُط  َعالَعثَع وَعقَعائِبعَع  ىفِب حُطدُطوْتدِب  نْتطِبقِب أَعخْت ا الْتمَع  logika ini saya memilih tiga peristiwa ~ ىَعذَع
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رتبت ادلداخل ترتيبا ألفبائيا حسب احلروف األوىل لكل مدخل، بدون العثور  -
 على جذور الكلمة، مثل؛

 أما ترتيب فروع ادلداخل فكما يلى؛ -

 .رتبت األمساء ابتداء من األمساء ادلفردة مث اجلمع -

 .رتبت األفعال ابتداء من ادلاضية مث ادلضارعة مث األمر -

، كما "ادلسؤولية"مث وزع ادلدرس ادلادة الدراسية لكل طالب، وىى حتت عنوان 
مث سأذلم . وأمر الطالب قراءة النص وفهموه مستخدمُت قاموس الكمال. سبق

وأخَتا أكد ادلدرس موضوع الدراسة . لتقدًن ما يفهمونو من النص كالما وكتابة
 .بطريقة السؤال واجلواب قبل أن ينتهى التدريس

وكذلك دتت ىذه اخلطوات ىف اللقاء الثاىن من التدريس إال أن ادلادة الثانية حتت 
 ".معٌت العبودية"عنوان 

 

 عرض بيانات االختبار -3

قبل تقدًن االختبار القبلى والبعدى وضع الباحث معيار الدرجة لنتائج 
 :االختبار وىو كما ىف اجلدول التاىل

 (2)جدول رقم 
 معيار الدرجة لنتائج االختبار

 الدرجة مسافة حتديد النتيجة الرقم
 ممتاز 100 – 90 1
 جيد جدا  89 - 80 2
 جيد 79 – 70 3
 مقبول 69 – 60 4
 راسب 59 – 0 5
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 أمساء الدارسُت ىف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة
 اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجريبية 

 أمساء الدارسُت الرقم أمساء الدارسُت الرقم
 .أ. إيكا أديال ف 1 عُت نافعة 1
 زلمد زلمودين 2 درة الواحدة 2
 مزيدة الفائزة 3 زلمد جهاد 3
 زلمد ألفا فاىم 4 زلمد سيف األمم 4
 زلمد رفاعى فعلية 5 سيىت مستيكاه 5
 نيال مغفرة 6 سيىت معاشرة 6
 جنم الدين 7 أمحد فضل الرمحن 7
 أعزة األمامة 8 عطية ليلة الفطرى 8
 زلمد زرقاوى 9 دوى جاينىت فراتيوى 9
 نور اذلداية الواحدة 10 إرىن نور ىداية 10
 سيىت فطرية اجلنة 11 إرماواتى إبراىيم 11
 سيىت مرضية 12 إستفادة وحي 12
 فطرة أيو رزقى منفعىت 13 لطيفة احملبوبة 13
 شريف الدين 14  
 إنداه سلماواتى 15  

 

 وعدد 2013 مايو 11وقد مت االختبار القبلي يوم السبت، التاريخ 
ادلشاركُت ىف االختبار ذتانية وعشرون طالبا،  ال ة عشر منهم ىف اجملموعة 

وظهرت نتائج الدارسُت ىف . ىف اجملموعة الضابطة (مخسة عشر)التجريبية والباقى 
 :اجملموعة لتجريبية واجملموعة الضابطة ىف اجلدول اآلتى
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 (3)جدول رقم 
 "ادلسؤولية"نتيجة االختبار القبلى للمجموعتُت التجريبية والضابطة حتت العنوان 

  اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجريبية
االختبار  أمساء الدارسُت

 القبلى
االختبار  أمساء الدارسُت

 القبلى
 60 .أ. إيكا أديال ف 60 عُت نافعة

 70 زلمد زلمودين 60 درة الواحدة
 50 مزيدة الفائزة 70 زلمد جهاد

 60 زلمد ألفا فاىم 60 زلمد سيف األمم
 70 زلمد رفاعى فعلية 90 سيىت مستيكاه

 90 نيال مغفرة 50 سيىت معاشرة
 40 جنم الدين 40 أمحد فضل الرمحن
 70 أعزة األمامة 60 عطية ليلة الفطرى

 50 زلمد زرقاوى 50 دوى جاينىت فراتيوى
 30 نور اذلداية الواحدة 30 إرىن نور ىداية

 40 سيىت فطرية اجلنة 50 إرماواتى إبراىيم
 60 سيىت مرضية 70 إستفادة وحي
 70 فطرة أيو رزقى منفعىت 60 لطيفة احملبوبة

 60 شريف الدين  
 50 إنداه سلماواتى  

 
 (4)جدول رقم 

 "ادلسؤولية"تقدير نتيجة االختبار القبلى للفصلُت التجريىب والضابط حتت العنوان 
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 التقدير النتيجة الرقم
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

عدد 
 الدارسُت

النسبة 
 ادلئوية

عدد 
 الدارسُت

النسبة 
 ادلئوية

1 90 -
100 

 67،6 1 7، 69 1 ممتاز

جيد  89 – 80 2
 جدا

- - - - 

 67،26 4 38، 15 2 جيد 79 – 70 3
 67،26 4 46، 38 5 مقبول  69 -60 4
 40 6 46، 38 5 راسب 59 – 0 5

 100 15 100 13 اجملموعة
 

نظرا إىل اجلدول السابق ظهر أن قدرة الدارسُت ىف اجملموعة التجريبية 
ىف  (7، 69%)طالب واحد : قبل تنفيذ التعليم باستخدام قاموس الكمال ىى

، 46%) طالب 5على مستوى جيد، و  (15، 38%)مستوى ممتاز، وطالبان 
 . على مستوى راسب (38، 46%) طالب 5على مستوى مقبول، و  (38

 : وأما قدرة الدارسُت ىف اجملموعة الضابطة فكما يلى
، 67%) طالب 4على مستوى ممتاز، و  (6، 67%)طالب واحد 

 6على مستوى مقبول، و  (26، 67%) طالب 4على مستوى جيد، و  (26
 .على مستوى راسب (40%)طالب 

وىف اللقاء الثاىن والثالث عَعلَّمَع ادلدرس الطالب مستعينا بقاموس الكمال، 
 ".معٌت العبودية"و " ادلسؤولية"ومت التعليم للمادتُت الدراستُت، ومها حتت العنوان 
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 لكل من 2013 يونيو 8مث انعقد االختبار البعدي ىف اليوم السبت، 
واستهدف ىذا االختبار دلعرفة كفاءة الدارسُت ىف فهم ادلقروء بعد . اجملموعتُت

استخدام القاموس، ودلعرفة الفرق ىف الكفاءة بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة 
 إندونيسي الكمال، دون –الضابطة، حيث استخدمت األوىل قاموس عريب 

 وتظهر نتائج االختبار لكل من اجملموعتُت ىف اجلدول اآلتى؛. الثانية
 (5)جدول رقم 

معٌت "نتيجة االختبار البعدى للمجموعتُت التجريبية والضابطة حتت العنوان 
 "العبودية

  اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجريبية
االختبار  أمساء الدارسُت

 البعدى
االختبار  أمساء الدارسُت

 البعدى
 70 .أ. إيكا أديال ف 90 عُت نافعة

 60 زلمد زلمودين 70 درة الواحدة
 60 مزيدة الفائزة 60 زلمد جهاد

 70 زلمد ألفا فاىم 40 زلمد سيف األمم
 70 زلمد رفاعى فعلية 90 سيىت مستيكاه

 80 نيال مغفرة 70 سيىت معاشرة
 50 جنم الدين 70 أمحد فضل الرمحن
 60 أعزة األمامة 90 عطية ليلة الفطرى

 60 زلمد زرقاوى 70 دوى جاينىت فراتيوى
 40 نور اذلداية الواحدة 90 إرىن نور ىداية

 40 سيىت فطرية اجلنة 80 إرماواتى إبراىيم
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 60 سيىت مرضية 90 إستفادة وحي
 60 فطرة أيو رزقى منفعىت 80 لطيفة احملبوبة

 70 شريف الدين  
 70 إنداه سلماواتى  

 
 (6)جدول رقم 

معٌت "تقدير نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة حتت العنوان 
 "العبودية

 التقدير النتيجة الرقم
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

عدد 
 الدارسُت

النسبة 
 ادلئوية

عدد 
 الدارسُت

النسبة 
 ادلئوية

 - - 38، 46 5 ممتاز 100- 90 1
 6، 67 1 15، 38 2 جيد جدا 89 – 80 2
 33، 33 5 30، 77 4 جيد 79 – 70 3
 40 6 7، 69 1 مقبول  69 -60 4
 20 3 7، 69 1 راسب 59 – 0 5

 100 15 100 13 اجملموعة
 

نظرا إىل اجلدول السابق ظهر أن قدرة الدارسُت ىف اجملموعة التجريبية 
 (38، 46%)مخسة طالب : بعد تنفيذ التعليم بستخدام قاموس الكمال ىى

 طالب 4على مستوى جيد جدا، و  (15، 38%)ىف مستوى ممتاز، وطالبان 
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على مستوى  (7، 69)%على مستوى جيد، وطالب واحد  (30، %77)
 . على مستوى راسب (7، 69%)مقبول وطالب واحد 

 : وأما قدرة الدارسُت ىف اجملموعة الضابطة فكما يلى
على  (6، 67%)ال أحد من الطالب ينال مستوى ممتاز، طالب واحد 

 طالب 6على مستوى جيد، و  (33، 33%) طالب 5مستوى جيد جدا، و 
 .على مستوى راسب (20%) طالب 3على مستوى مقبول، و  (%40)

 
 عرض بيانات االستبانة -4

 : عبارات، وظهرت نتائج األدوبة كما يلى5قدم الباحث االستبانة ىف 
 .إندونيسى الكمال-تعليم مهارة القراءة باستخدام قاموس عريبحول   الدارسُترأي- 1

 (العدد وادلئوية)إجابة الدارسُت  العبارة الرقم
ما رأيكم عن تعليم  

مهارة القراءة 
باستخدام قاموس 

إندونيسى -عريب
الكمال؟ 

عل التعلم يج
أكثر سهولة 

ليس ىناك 
أ ر 

ملحوظ 

عل ال يج
التعلم 
أكثر 

سهولة 

عل يج
التعلم 
أكثر 

صعوبة 

1  3 5 5 - 
  1 ،23 5 ،38 5 ،38 - 

 
 ىف فهم معاىن الكلمات ة الدارسُتقدر ىف زيادة قاموس الكمالتأ َت استخدام - 2

 .السياقية

 (العدد وادلئوية)إجابة الدارسُت  العبارة الرقم
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بعدما استخدمت  
قاموس الكمال ىل 
تزيد قدرتك ىف فهم 

معاىن الكلمات 
  ؟السياقية

ال تزيد  تزيد قليال ال أدرىتزيد كثَتا 
قط 

2  5 4 4 - 
  5 ،38 8 ،30 8 ،30 - 

 

 . ىف فهم العبارت العربيةة الدارسُتقدر ىف زيادة قاموس الكمالتأ َت استخدام - 3

 (العدد وادلئوية)إجابة الدارسُت  العبارة الرقم
بعدما استخدمت  

قاموس الكمال، 
ىل تزيد قدرتك 
ىف فهم العبارت 

العربية ؟ 

ال تزيد  تزيد قليال ال أدرىتزيد كثَتا 
قط 

3  6 2 5 - 
  2، 46 4، 15 5 ،38 - 

 
 . ىف فهم التعابَت االصطالحيةة الدارسُتقدر ىف زيادة قاموس الكمالتأ َت استخدام - 4

 (العدد وادلئوية)إجابة الدارسُت  العبارة الرقم
بعدما استخدمت  

قاموس الكمال، 
ىل تزيد قدرتك 

ال تزيد  تزيد قليال ال أدرىتزيد كثَتا 
قط 
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التعابَت ىف فهم 
؟ االصطالحية

4  7 1 5 - 
   8،53  7،7 5،38  

 
 . استخدام قاموس الكمالالدارسُت عن  رأي- 5

 (العدد وادلئوية)إجابة الدارسُت  العبارة الرقم
 عنما رأيك  

استخدام قاموس 
الكمال؟ 

صعب  ال أدرىسهل جدا 
 قليال

صعب 
 جدا

5  1 3 9 - 
  7،7 1 ،23 2 ،69 - 

 

 تحليل البيانات وتفسيرها -ب 

 األول؛ الفرق بُت االختبار القبلي واالختبار البعدي من اجملموعة التجريبية
 (7)جدول رقم 

 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
 االختبار البعدى االختبار القبلى أمساء الدارسُت الرقم
 90 60 عُت نافعة 1
 70 60 درة الواحدة 2
 60 70 زلمد جهاد 3
 40 60 زلمد سيف األمم 4
 90 90 سيىت مستيكاه 5
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 70 50 سيىت معاشرة 6
 70 40 أمحد فضل الرمحن 7
 90 60 عطية ليلة الفطرى 8
 70 50 دوى جاينىت فراتيوى 9
 90 30 إرىن نور ىداية 10
 80 50 إرماواتى إبراىيم 11
 90 70 إستفادة وحي 12
 80 60 لطيفة احملبوبة 13

 
 (8)جدول رقم 

 احلساب اإلحصائي لنتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية
 Pre Test Experiment 

Class 

Post Test Experiment 

Class 

N                    Valid     

                       Missing 

Mean 

Std. Error of Mean 

Median 

Mode 

Std. Deviation 

Variance 

Skewness 

Std. Error of Skewness 

Range 

Minimun 

Maximum 

Sum 

  13 

0 

57,69 

4,107 

60,00 

60 

14,806 

219,231 

,284 

,616 

60 

30 

90 

750 

13 

0 

76,15 

4,166 

80,00 

90 

15,021 

225,641 

-1,134 

,616 

50 

40 

90 

990 

 

 للمجموعة التجريبية Meanعرف متوسط النتائج   اعتمادا على اجلدول السابق، 
 وأما متوسط Std. Deviation   81 ،14 ومعيار احنرافو57، 69من االختبار القبلى 

 .11، 02 ومعيار احنرافو 76، 15النتائج من االختبار البعدي 
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 نتيجة االختبار القبلي للمجموعة التجريبية: 1رسم بياين 

 
 
 

 نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية: 2رسم بياين 

 
 

سُت
دار

د ال
عد

 
سُت

دار
د ال

عد
 

 االختبار البعدي للمجموعة التجريبية

 االختبار القبلي للمجموعة التجريبية
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 لالختبار القبلي Skewnessبالنظر إىل اجلدول اإلحصائي، رأى الباحث أن قيمة 
 فظهر 8،1= 0، 616\1، 134 والبعدي 46،0= 0، 616\0، 284

، وىذه تدل على 2 ذلذين االختبارين أقل من Skewnessللباحث الباحث أن قيمة 
، أو كما ظهر Nominal Distribution ىنتيجىت االختبارين ىى حساب باراميًتى أ

هبذه النتيجة، حبث .  فيما سبقNormal Curve ىف الرسم البياين لالختبارين بشكل
-Paired Samples Tت باستخدام حتليل إقران عينات -الباحث عن قيمة حساب

Testوىو كما يلى ،: 

 (9)جدول رقم 
 بُت االختبار القبلي والبعدي ىف اجملموعة Paired Samples Testداللة الفرق 

 التجريبية

 االختبار
 داللة الفرق

قيمة 
 t0))ت 

 ف.د
 .Sigقيمة 

(2-

Tailed) 

قيمة ت ىف 
 اجلدول

متوسط 
 الفرق

االحنراف 
 ادلعيارى

اخلطأ 
 ادلعيارى

1% 5% 

–القبلى 
 البعدى

46 ،
18 

35 ،20 64 ،5 27 ،3 12 007 ،0 06 ،3 18 ،2 

، Differences Mean 46 ،18جند ىف اجلدول أن حساب متوسط الفرق 
 ومعيار اخلطأ من متوسط Std. Differences Deviation35 ،20 واالحنراف ادلعيارى 

Std. Error Mean وقيمة ت ،(t0) 27 ،3. 
  (degrees of freedom). ف.هبذه النتيجة فسر الباحث بداية من رلموعة د

" التاء"جدول، فوجد قيمة جدول -، ونظر الباحث إىل جدول قيمة ت12: ىى
 .2، 18%= 1، وقيمة جدول التاء بادلستوى الداللة 3، 06%=5بادلستوى الداللة 

أن ىناك : (H1)بعد أن حصل على القيمة السابقة،  بت الباحث الفرض البديل 
وأكد . فرق داليل بُت تعليم مهارة القراءة باستخدام القاموس الكمال والتعليم بدونو
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ليس ىناك فرق داليل بُت تعليم مهارة القراءة باستخدام : (H0)الباحث الفرض الصفر 
 .القاموس الكمال والتعليم بدونو

 وقيمة تاء اجلدول، t0 بادلقارنة بُت t0هبذين الفرضُت، امتحن الباحث داللة 
 :أكثر من تاء اجلدول، وىو كما يلىt0 فعرف أن 

 2، 18 أكثر من 3، 27، و 3، 27 أقل من 3، 06
01 ،0>t0<05 ،0 

 أى
18 ،2>27 ،3<06 ،3 

 0، 05أقل من قيمة Sig. (2-Tailed) 007 ،0قيمة أو قيمة 
أكثر من قيمة تاء اجلدول، فالفرض الصفر مردود، مبعٌت أن ىناك  t0ألن قيمة 

فعرفنا أن . فرق داليل بُت تعليم مهارة القراءة باستخدام القاموس الكمال والتعليم بدونو
استخدام قاموس الكمال فعال ىف تدريس مهارة القراءة جبامعة ىاشم أشعرى اإلسالمية 

 .تبو إيرنج جومبانج
 

 الفرق ىف االختبار البعدي بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة:  انيا
 (10)جدول رقم 

 احلساب اإلحصائي لنتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة
 Post Test Experiment 

Group 

Post Test Control Group 

N                    Valid     

                       Missing 

Mean 

Std. Error of Mean 

Median 

Mode 

Std. Deviation 

Variance 

Skewness 

Std. Error of Skewness 

Range 

13 

0 

76,15 

4,166 

80,00 

90 

15,021 

225,641 

-1,134 

,616 

50 

15 

0 

61.33 

2.906 

60,00 

60 

11.255 

126.67 

-,643 

,580 

40 
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Minimun 

Maximum 

Sum 

40 

90 

990 

40 

80 

920 

 

عرف أن متوسط النتائج من االختبار البعدي  اعتمادا على اجلدول السابق، 
وأما متوسط النتائج من . 15، 02 ومعيار احنرافو 76، 15للمجموعة التجريبية 

 .11، 255 ومعيار احنرافو 61، 33االختبار البعدي للمجموعة الضابطة فهو 
 نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة: 2رسم بياين 

 
  من االختبارSkewness وبالنظر إىل اجلدول اإلحصائي، رأى الباحث أن قيمة 

للمجموعة البعدي   من االختبارSkewness وقيمة 0، 643للمجموعة الضابطة البعدي 
، 2 ذلذين االختبارين أقل من Skewnessرأى الباحث أن قيمة ، 1، 134التجريبية 

، Nominal Distribution ىوىذه تدل على نتيجىت االختبارين ىى حساب باراميًتى أ
هبذه .  فيما سبقNormal Curve أو كما ظهر ىف الرسم البياين لالختبارين بشكل

 Pairedت باستخدام حتليل إقران عينات -النتيجة، حبث الباحث عن قيمة حساب

Samples T-Testوىو كما يلى ،: 

 

سُت
دار

د ال
عد

 

 االختبار البعدي للمجموعة الضابطة
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 (11)جدول رقم 
  بُت اجملموعة الضابطة والتجريبيةIndependent Samples Testداللة الفرق 

 اجملموعة
 داللة الفرق

قيمة ت 
((t0 

 ف.د
 .Sigقيمة 

(2-

Tailed) 

قيمة ت ىف 
 اجلدول

متوسط 
 الفرق

االحنراف 
 ادلعيارى

اخلطأ 
 ادلعيارى

1% 5% 

 2، 906 11، 255 61، 33 الضابطة
979 ،2 26 006 ،0 78 ،2 06 ،2 

 4، 166 15، 021 76، 15 التجريبية

  
 يرى الباحث ىف اجلدول السابق أن قيمة متوسط نتيجة االختبار البعدي من 

أما قيمة متوسط نتيجة . 11، 255   وقيمة معيار احنرافو61، 33اجملموعة الضابطة 
، وقيمة 15، 021 وقيمة معيار احنرافو 76، 15االختبار البعدي من اجملموعة التجريبية 

t0 2، 979  ىى. 

 df (degrees ofاعتمادا على النتيجة السابقة فسر الباحث بداية من رلموعة 

freedom)التاء"مث نظر ىف جدول قيمة ت، فوجد أن قيمة جدول . 26: ، وىى "
 .2، 06% = 1 وقيمة جدول التاء بادلستوى الداللة 2، 78%= 5بادلستوى الداللة 

أن : "(H1)بعد أن حصل الباحث على القيمة السابقة،  بت الفرض البديل 
." ىناك فرق داليل بُت تعليم مهارة القراءة باستخدام القاموس الكمال والتعليم بدونو

ليس ىناك فرق داليل بُت تعليم مهارة القراءة باستخدام : "(H0)و بت الفرض الصفر 
 ."القاموس الكمال والتعليم بدونو

وقيمة تاء اجلدول، t0  بادلقارنة بُت قيمة t0هبذين الفرضُت، امتحن الباحث داللة 
 : أكثر من تاء اجلدول كما يلىt0فعرف أن 

 2، 06 أكثر من 2، 978، و 2، 978 أقل من 2، 78
01 ،0>t0<05 ،0 
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 أى
06 ،2>978 ،2<78 ،2 

 0، 05أقل من قيمة Sig. (2-Tailed) 006 ،0قيمة أو قيمة 
 أكثر من قيمة تاء اجلدول، يتبُت خطأ الفرض الصفر، فهو مردود، t0ألن قيمة 

مبعٌت أن ىناك فرق داليل بُت تعليم مهارة القراءة باستخدام القاموس الكمال والتعليم 
إذا كان استخدام قاموس الكمال فعال ىف تعليم مهارة القراءة جبامعة ىاشم . بدونو

 .أشعرى اإلسالمية تبو إيرنج جومبانج
اعتمادا على النتيجة السابقة جيد الباحث أن استخدام قاموس الكمال ىف تعليم 

ىذا ال يثبت من خالل ىذه النتيجة فحسب، وإمنا يظهر أيضا ىف . مهارة القراءة فعال
 .إجابات الدارسُت على أسئلة االستبانة

 
 مناقشة نتائج البحث -ج 

انطالقا مما سبق عرضو وحتليلو من البيانات يتضح أن استخدام قاموس الكمال 
وىذا . ىف تعليم مهارة القراءة لو أر ملحوظ ىف فهم العبارات العربية والتعابَت االصطالحية

- حيث استخدموا ىذا ادلعجم–ظاىر ىف أن نتائج الدارسُت ىف االختبار البعدى 
. تتحسن وترتفع بالنسبة لنتائجهم قبل استخدام ىذا القاموس

 الطريقة األوىل، بناء على نتيجة :وىذه النتيجة مؤكدة بدليل قطعي من طريقتُت
" تاء احلساب"االختبار القبلي والبعدي ىف اجملموعة التجريبية، وىى تدل على أن قيمة 

" التاء" وقيمة جدول 2، 18% = 5بادلستوى الداللة " التاء"وقيمة جدول  (3، 27)
أكرب من " تاء احلساب"، فلذلك كانت النتيجة أن 3، 06% = 1بادلستوى الداللة 

والطريقة الثانية، بناء على ادلقارنة بُت االختبار البعدي للمجموعة ". التاء"جدول 
وقيمة جدول  (2، 979)" تاء احلساب"وىى أن قيمة . التجريبية واجملموعة الضابطة
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% = 1بادلستوى الداللة " التاء"، وقيمة جدول 2، 06% = 5بادلستوى الداللة " التاء"
، فيتبُت خطأ "التاء"أكرب من جدول " تاء احلساب"، فلذلك كانت النتيجة أن 2، 78

 . الفرض الصفر، فهو مردود
 ادلطروحة حول أ ر ةوكذلك نتائج إجيابية من أجوبتهم على أسئلة االستبان

، خاصة الرقم الثالث والرابع، حيث استخدام ىذا القاموس على كفائتهم ىف فهم ادلقروء
استخدام  تزيد كثَتا بعد ىف فهم العبارت العربيةمنهم على أن قدرهتم  % 46، 2أجاب 

 أجابوا بأن قدرهتم تزيد قليال، وال أحد جييب على أن قدرهتم 38، 5، وقاموس الكمال
وىذا يعٌت أن استخدام ىذا القاموس لو تأ َت ىف ترقية قدرة الدارسُت ىف . ال تزيد قط

 . فهم العبارات العربية
منهم على أن  % 53، 8أجاب : وأما اإلجابة على االستبانة الرابعة فهى

 38، 5، واستخدام قاموس الكمالالتعابَت االصطالحية تزيد كثَتا بعد ىف فهم قدرهتم 
 . أجابوا بأن قدرهتم تزيد قليال، وال أحد جييب على أن قدرهتم ال تزيد قط

ستخدام ىذا القاموس تأ َتا ىف ترقية قدرة الدارسُت ىف الومن ىنا يتبُت أن 
استخدام ىذا القاموس ىف تعليم مهارة القراءة ومن ادلستحسن . التعابَت والعبارات العربية

وادلعاىد ىف قسم تعليم اللغة العربية جامعة ىاشم أشعرى خاصة، وىف ادلدارس 
 .واجلامعات األخرى عامة
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 الخامسالفصل 
 ملخص نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات

 
 ملخص نتائج البحث -أ 

اعتمادا على ما سبق ىف عرض البيانات وحتليلها حول فعالية استخدام قاموس 
 الكمال ىف تعليم مهارة القراءة، حصل الباحث على النتائج التالية؛

إن الستخدام قاموس الكمال ىف تعليم مهارة القراءة دورا ملحوظا وفعاال ىف  -1
 .فهم معاىن الكلمات السياقية

فهم التعابري إن الستخدام قاموس الكمال ىف تعليم مهارة القراءة دورا وفعاال ىف  -2
وىذه النتيجة مؤكدة بدليل قطعي بناء على . االصطالحية والعبارات العربية

 الطريقة األوىل، بناء : بطريقتنيIBM SPSS Statistic 16األسلوب اإلصحائي 
على نتيجة االختبار القبلي والبعدي ىف اجملموعة التجريبية، وىى تدل على أن 

والطريقة الثانية، بناء على املقارنة ". التاء"أكرب من جدول " تاء احلساب"قيمة 
وكانت النتيجة . بني االختبار البعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة

، فيتبني خطأ الفرض الصفر، فهو "التاء"أكرب من جدول " تاء احلساب"أن 
مبعىن أن ىناك فرقا دالليا بني تعليم مهارة القراءة باستخدام قاموس . مردود

ومن كل ما تقدم تبني بصورة جلية أن ىذا القاموس . الكمال والتعليم بدونو
فعال لتعليم مهارة القراءة، خاصة ىف فهم التعابري والعبارات العربية ىف جامعة 

 .ىاشم أشعرى اإلسالمية تبو إيرنج جومبانج
 

 التوصيات -ب 

انطالقا من نتائج البحث رأى الباحث ضرورة تقدمي بعض التوصيات ملدرس 
 :اللغة العربية، خاصة ىف مهارة القراءة، وىى كما يلى
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أن يستخدم املدرس عددا من القواميس، وال يقتصر بالقواميس احلرفية، وإمنا  -1
يلزم عليهم أن يستخدموا القواميس السياقية مثل قاموس الكمال الذى بصدد 

 .البحث

أن يستفيد املدرسون من نتائج ىذا البحث ىف تطوير خرباتو ىف التعليم والبحث  -2
 .العلمي

 

 االقتراحات -ج 

يرجو الباحث أن يكون ىذا البحث متهيدا للبحوث املستقلة ىف جماالت أوسع،  -1
 .ألن ىذا البحث حمدود وفيو كثري من النواقص والضعف

اقرتح الباحث على الباحثني الالحقني أن يبحثوا ىف نفس جمال البحث لتنمية  -2
 .املهارات األخرى، بل بصورة أدق وأبعد
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 األسئلة لالختبار القبلي: (1)الملحق 

 مسئوليةال

ادلسئولية الشخصية أي فردية التبعة أو حتمل اجلزاء : يقصد الباحث بادلسئولية
احلاصل نتيجة العمل الذي قام بو الفرد أو كلف بو، أي إهنا تعٍت ترتب اجلزاء من اهلل 

تعاىل على ما يأٌب بو ادلكلف من أعمال أو أقوال أو نيات باختياره سواء ألزم هبا شرعا 
  .أو التزم هبا مبقتضى الشرع

ومن خالل ىذه احلقيقة يقرر ادلرء احلياة اليت يريد أن حيياىا والطريق الذي 
سيختاره لنفسو وادلصَت الذي سيؤول إليو كل فرد يضع نفسو حيث يريد ىو، يكرمها 

واخلطاب واضح والبيان ناصع ُب احلث على تربية الذات . أو يهينها، يرفعها أو يضعها
والسمو بالشخصية إىل ادلراتب العليا وذلك باالستعداد ذلذه ادلسئولية اليت سيواجهها 
كل فرد حيث تبدأ مسئولية كل فرد ُب ىذه احلياة منذ بلوغو سن التكليف وتنتهي 

 .مبفارقتو ذلا، ولكل مسئوليتو اخلاصة بو
واحلق أن ىذه الظروف ال تتخلف أبدا فلكل منا بالضرورة بعض العالقات 

وىو يشغل مكانا معينا وميارس بعض الوظائف ُب جهاز اجملتمع، فاألب مسئول عن 
ادلادية واألخالقيةـ وادلريب مسئول عن الثقافة األخالقية والعقلية للشباب،  رفاىية أوالده

كما أننا مسئولون عن محاية صحتنا وحياتنا، حىت أننا نستطيع أن جند ُب كل حلظة 
من حلظات احلياة اإلنسانية بعض ادلسئوليات وىي ليست افًتاضية فحسب بل حاضرة 
وواقعية مىت حتققت ذلا الشروط العامة، ٍب إن اختالف ادلواقف ال يتدخل إال من أجل 

وإمنا يزيد ىذه ادلسئولية خطورة وأمهية قولو . ختصيص وحتديد موضوع ىذه ادلسئولية
ما من عبد يسًتعيو اهلل رعية ميوت يوم ميوت وىو غاش لرعيتو : صلى اهلل عليو وسلم

 .إال حرم اهلل عليو اجلنة
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Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d yang benar! 
  الفردقام بوأو حتمل اجلزاء احلاصل نتيجة العمل الذي  -1

 ادلرادف من الكلمة الىت حتتها خط؛
 a. فعلو   b. طلبو   c. محلو   d. مر بو 

  ادلكلف من أعمال أو أقوال أو نياتيأٌب بوإهنا تعٍت ترتب اجلزاء من اهلل على ما  -2
 ادلرادف من الكلمة الىت حتتها خط؛

a.  فعلو   b. طلبو   c. محلو   d. مر بو 

  ىذه احلقيقة يقرر ادلرء احلياة اليت يريد أن حيياىامن خاللو -3
 ادلرادف من الكلمة الىت حتتها خط؛

a.  من قرب  b. من بعض  c. من نوع  d. من طريق 

 وذلك باالستعداد ذلذه ادلسئولية اليت سيواجهها كل فرد  -4
 ادلرادف َب اللغة اإلندونيسية من العبارة السابقة؛

a. Yaitu dengan menyiapkan diri untuk menerima tanggungjawab yang hendak 

ditemui oleh setiap individu ini 

b. Yaitu dengan menyiapkan diri untuk memikul tanggungjawab yang hendak 

dilihat oleh setiap individu 

c. Yaitu dengan menyiapkan diri untuk menanggung tanggungjawab yang 

hendak diraih oleh setiap individu 

d. Yaitu dengan menyiapkan diri untuk mengemban tanggungjawab yang 

hendak disambut oleh setiap individu 

 واحلق أن ىذه الظروف ال تتخلف أبدا فلكل منا بالضرورة بعض العالقات -5
 ادلرادف َب اللغة اإلندونيسية من العبارة السابقة؛

a. Haknya adalah bahwa situasi ini tak pernah terlambat, karena masing-masing 

kita secara terpaksa memiliki beberapa keterkaitan 

b. Yang benar adalah bahwa situasi ini tak pernah berbeda, karena masing-
masing kita secara otomatis memiliki beberapa keterkaitan 

c. Sebenarnya adalah bahwa situasi ini tak pernah terlambat, karena masing-

masing kita dipaksa memiliki beberapa keterkaitan 

d. Yang benar adalah bahwa situasi ini tak pernah beralih, karena masing-

masing kita memiliki beberapa keterkaitan secara darurat 

 كما أننا مسئولون عن محاية صحتنا وحياتنا -6
 ادلرادف َب اللغة اإلندونيسية من العبارة السابقة؛

a. Sebagaimana kita ditanya tentang menjaga kesehatan dan hidup kita 

b. Sebagaimana kita ditanggung untuk membela kesehatan dan hidup kita 
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c. Sebagaimana kita bertanggungjawab untuk menjaga kesehatan dan hidup kita 

d. Sebagaimana kita dihisab untuk menjaga kesehatan dan hidup kita 

 حىت أننا نستطيع أن جند ُب كل حلظة من حلظات احلياة اإلنسانية بعض ادلسئوليات -7
 ادلرادف َب اللغة اإلندونيسية من العبارة السابقة؛

a. Hingga dalam setiap detik dari detik-detik kehidupan manusia, kita dapat 

menemukan beberapa tanggungjawab 

b. Hingga kita mampu menemukan beberapa tanggungjawab dalam setiap menit 

kehidupan manusia 

c. Hingga dalam setiap detik kehidupan manusia, kita dapat menemukan 

beberapa tanggungjawab 

d. Hingga dalam setiap detik kehidupan manusia, kita dapat menemukan 

beberapa tanggungjawab 

 وىي ليست افًتاضية فحسب بل حاضرة وواقعية مىت حتققت ذلا الشروط العامة -8
 ادلرادف َب اللغة اإلندونيسية من العبارة السابقة؛

a. Ia bukanlah perkiraan semata, bahkan adalah wujud dan nyata jika memenuhi 

syarat-syarat umum 

b. Ia bukanlah perkiraan semata, tapi wujud dan nyata jika memenuhi syarat-

syarat umum 

c. Ia bukanlah perkiraan saja, mungkin wujud dan nyata jika memenuhi syarat  

d. Ia bukanlah hanya perkiraan, bahkan terjadi dan nyata jika ada syarat umum 

 ٍب إن اختالف ادلواقف ال يتدخل إال من أجل ختصيص وحتديد موضوع ىذه ادلسئولية -9
 ادلرادف َب اللغة اإلندونيسية من العبارة السابقة؛

a. Kemudian perbedaan berbagai situasi tidaklah campur baur selain demi masa 

membatasi tema tanggung jawab ini 

b. Kemudian perbedaan berbagai sikap tidaklah masuk selain demi membatasi 

tema tanggung jawab ini 

c. Kemudian perbedaan berbagai situasi tidaklah campur tangan selain demi 

membatasi tema tanggung jawab ini 

d. Kemudian perbedaan berbagai pendirian tidaklah ikut campur kecuali demi 

membatasi peletakan tanggung jawab ini 

 :وإمنا يزيد ىذه ادلسئولية خطورة وأمهية قولو صلى اهلل عليو وسلم -10
 ادلرادف َب اللغة اإلندونيسية من العبارة السابقة؛

a. Tanggungjawab ini semakin bahaya dan penting oleh sabda Rasulullah Saw. 

b. Tanggungjawab ini semakin genting dan penting dari sabda Rasulullah Saw. 

c. Tanggungjawab ini semakin urgen dan penting melihat sabda Rasulullah 

Saw. 

d. Tanggungjawab ini semakin mendesak dan penting karena sabda Rasulullah 

Saw. 
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 األسئلة لالختبار البعدي: (2)الملحق 

 معنى العبودية
علمنا مما سبق أن وظيفة اإلنسان األوىل والغاية من وجوده ىي العبودية ، فماذا تعٍت 

أم يكفي ! أم أهنا حركات باجلوارح؟! ىذه الكلمة وما مدلوالهتا؟ ىل ىي نطق بالشهادتُت فقط؟
أم غَت ذلك من األقوال واآلراء؟ الواقع أهنا تشمل ذلك كلو فهي نطق باللسان ! االعتقاد بالقلب؟

اسم جامع لكل ما حيبو : وىي. واعتقاد باجلنان وعمل باألركان وذلك ُب حدود ما شرعو الرمحن
اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاىرة فالصالة والزكاة والصيام واحلج وصدق احلديث 

وأداء األمانة وبر الوالدين وصلة األرحام والوفاء بالعهود واألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر واجلهاد 
للكفار وادلنافقُت واإلحسان إىل اجلار واليتيم وادلسكُت وادلملوك من اآلدميُت والبهائم والدعاء 

والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب اهلل ورسولو وخشية اهلل واإلنابة إليو 
وإخالص الدين لو والصرب حلكمو والشكر بنعمو والرضا بقضائو والتوكل عليو والرجاء لرمحتو 

 .واخلوف لعذابو وأمثال ذلك من العبادات هلل
. والعبودية تعٍت أن يستسلم ادلرء خلالقو بكل جوارحو وطاقاتو وتصرفاتو وأفكاره وشعوره
كما تعٍت أن ينقاد للشرع وحيكمو ُب نفسو وأىلو وما ملكت ميينو، تاركا أىواءه وشهواتو وراءه 

 :إن حقيقة العبادة تتمثل إذن ُب أمرين رئيسيُت. ظهريا
عبدا يعبد .  ىو استقرار معٌت العبودية هلل ُب النفس، أي استقرار الشعور أن ىناك عبدا وربا:األول

ليس ُب ىذا الوجود إال عابد ومعبود . وربا يعبد، وأن ليس ىناك إال ىذا الوضع وىذا االعتبار
 .وإال رب واحد والكل لو عبيد

التوجو هبا إىل اهلل خالصة .  ىو التوجو إىل اهلل بكل حركة ُب الضمَت وكل حركة ُب احلياة : والثاين
 .والتجرد من كل شعور آخر ومن كل معٌت غَت معٌت التعبد هلل
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Pilihlah jawaban a, b, c atau d yang paling benar! 

  وظيفة اإلنسان األوىل والغاية من وجوده ىي العبوديةعلمنا مما سبق أن -1

 ادلرادف َب اللغة اإلندونيسية من العبارة الىت حتتها خط؛
a. Dari apa yang dahulu, kita tahu bahwa … 

b. Dari penjelasan di atas, kita tahu bahwa … 

c. Kita tahu dari apa yang mendahului bahwa … 

d. Dari ada yang mendahului kita tahu bahwa … 

  األقوال واآلراء؟أم غَت ذلك من! ؟ أم يكفي االعتقاد بالقلب -2

 ادلرادف َب اللغة اإلندونيسية من العبارة الىت حتتها خط؛
a. Ataukah selain itu dari ucapan dan pandangan? 

b. Atau selain itu ucapan dan pandangan? 

c. Ataukah pendapat dan pandangan selain itu? 

d. Ataukah ada ucapan atau pandangan selain itu? 

 . فهي نطق باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باألركانالواقع أهنا تشمل ذلك كلو -3

 ادلرادف َب اللغة اإلندونيسية من العبارة الىت حتتها خط؛
a. Kenyataannya adalah bahwa ubudiyah mencakup semua itu 

b. Yang terjadi adalah bahwa ubudiyah berisi semua itu 

c. Yang pasti adalah bahwa ubudiyah mengandung semua itu 

d. Faktanya adalah bahwa ubudiyah meliputi semua itu 

  الباطنة والظاىرة كل ما حيبو اهلل ويرضاه من األقوال واألعمالاسم جامع ل: وىي -4

 ادلرادف َب اللغة اإلندونيسية من العبارة الىت حتتها خط؛
a. Semua ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridlai oleh Allah 

b. Segala yang diucapkan dan dilakukan yang mencintai dan meridlai Allah 

c. Semua apa yang dicintai Allah dan diridlai adalah ucapan dan perbuatan 

d. Segala ucapan dan perbuatan itu dicintai dan diridlai Allah 

 واخلوف لعذابو وأمثال ذلك من العبادات هللوالرضا بقضائو والتوكل عليو والرجاء لرمحتو  -5

 ادلرادف َب اللغة اإلندونيسية من العبارة الىت حتتها خط؛
a. Takut kepada siksa-Nya ibadah-ibadah kepada Allah lainnya 

b. Bersembunyi siksa-Nya dan contoh-contoh ibadah kepada Allah lainnya 

c. Lari dari siksa-Nya dan contoh dari ibadah-ibadah lain kepada Allah 

d. Takut kepada siksa-Nya dan ibadah kepada Allah semacam itu 

 بكل جوارحو وطاقاتو وتصرفاتو وأفكاره وشعورهوالعبودية تعٍت أن يستسلم ادلرء خلالقو  -6

 ادلرادف َب اللغة اإلندونيسية من العبارة الىت حتتها خط؛
a. Dengan setiap anggota tubuh, potensi, perbuatan, pikiran dan rasanya 
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b. Dengan segenap anggota tubuh, potensi, perbuatan, pikiran dan rasanya 

c. Dengan seluruh kuku, kekuatan, ekonomi, pikiran dan rambutnya 

d. Dengan segala pencakar, energi, tashorruf, pemikir dan kesadarannya 

 تاركا أىواءه وشهواتو وراءه ظهريا، ....كما تعٍت أن ينقاد للشرع  -7

 ادلرادف َب اللغة اإلندونيسية من العبارة الىت حتتها خط؛
a. Dengan membelakangi hawa nafsu dan syahwat di atas punggung 

b. Seraya meninggalkan keinginan dan syahwat di belakangnya 

c. Seraya meletakkan hawa dan syahwat di belakang punggung 

d. Dengan mencampakkan hawa nafsu dan syahwat 

 .أي استقرار الشعور أن ىناك عبدا ورباىو استقرار معٌت العبودية هلل ُب النفس،  -8

 ادلرادف َب اللغة اإلندونيسية من العبارة الىت حتتها خط؛
a. Maksudnya tetapnya rasa bahwa di sana hamba dan Tuhan 

b. Yaitu mantapnya perasaan bahwa ada hamba dan Tuhan 

c. Artinya mapannya kesadaran tentang hamba dan Tuhan 

d. Yakni berhentinya rasa bahwa di sanalah hamba dan Tuhan 

 .إن حقيقة العبادة تتمثل إذن ُب أمرين رئيسيُت -9

 ادلرادف َب اللغة اإلندونيسية من العبارة الىت حتتها خط؛
a. Jadi ibadah yang benar itu dicontohkan dengan dua hal dasar. 

b. Dengan begitu, ibadah hakiki itu dalam dua hal penting. 

c. Dengan demikian, hakikat ibadah itu terwujud dalam dua hal dasar. 

d. Kalau begitu, hakikat ibadah ini ada dalam dua perintah ketua. 

 . وإال رب واحد والكل لو عبيدليس ُب ىذا الوجود إال عابد ومعبود -10

 ادلرادف َب اللغة اإلندونيسية من العبارة الىت حتتها خط؛
a. Dengan membelakangi hawa nafsu dan syahwat di atas punggung 

b. Seraya meninggalkan keinginan dan syahwat di belakangnya 

c. Di alam ini bukanlah wujud kecuali hamba dan Tuhan 

d. Dalam wujud ini tak ada selain penyembah dan yang disembah 
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 أداة االستبانة: (3)الملحق 
 

حبث )َب تعليم مهارة القراءة " الكمال"إندونيسى –فعالية استخدام قاموس مودرن عرىب
 (جتريىب جبامعة ىاشم أشعرى اإلسالمية تبو إيرنج جومبانج

 إندونيسى الكمال؟-ما رأيكم عن تعليم مهارة القراءة باستخدام قاموس عريب -1
 جعل التعلم أكثر سهولة -أ 
 ليس ىناك أثر ملحوظ -ب 
  ما جعل التعلم أكثر سهولة -ج 
 جعل التعلم أكثر صعوبة -د 

بعدما استخدمت قاموس الكمال، ىل تزيد قدرتك َب فهم معاىن الكلمات  -2
 السياقية أكثر من ذى قبل؟

 تزيد كثَتا -أ 
 ليس ىناك أثر ملحوظ -ب 
  تزيد قليال -ج 
 ال تزيد قط -د 

بعدما استخدمت قاموس الكمال، ىل تزيد قدرتك َب فهم العبارت العربية أكثر  -3
 من ذى قبل؟

 جعل التعلم أكثر سهولة -أ 
 ليس ىناك أثر ملحوظ -ب 
  ما جعل التعلم أكثر سهولة -ج 
 جعل التعلم أكثر صعوبة -د 

بعدما استخدمت قاموس الكمال، ىل تزيد قدرتك َب فهم معاىن التعابَت  -4
 االصطالحية أكثر من ذى قبل؟
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 جعل التعلم أكثر سهولة -أ 
 ليس ىناك أثر ملحوظ -ب 
  ما جعل التعلم أكثر سهولة -ج 
 جعل التعلم أكثر صعوبة -د 

 ما رأيك حول استخدام قاموس الكمال؟ -5
 سهل جدا -أ 
  ليس ىناك أثر ملحوظ -ب 
  صعب بالنسبة -ج 
 صعب جدا -د 
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 المقابلة مع الدارسين: (4)الملحق 
 

تعليم مهارة القراءة َب " الكمال"إندونيسى  -  عرىبمعاصرقاموس فعالية استخدام 
 (امعة ىاشم أشعرى اإلسالمية تبو إيرنج جومبانجحبث جتريىب بج)

 

 ىل وجدًب صعوبة َب فهم االصطالحات والتعابَت العربية؟ -1
 وما ىى احللول من ىذه الصعوبة؟ -2
 ما ىى ادلعاجم ادلتداولة لديكم؟ -3
 اإلندونسية األخر؟-ما ىى األمور الفارقة بُت قاموس الكالما والقمواميس العربية -4
 ما رأيكم عن قاموس الكمال ؟ -5
 ىل كان استخدام ىذا القاموس جعلكم أقدر فهم معاىن الكلمات السياقية ؟ -6
ىل كان استخدام ىذا القاموس جعلكم أقدر َب فهم معاىن العبارات والتعابَت  -7

 العربية؟
 ما رأيكم عن تصميم ىذا القاموس ؟ -8
 وما آملكم حول ىذا القاموس؟ -9
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 المالحظة: (5)الملحق 
LEMBAR OBSERVASI PESERTA KULIAH 

 
Hari/Tanggal  : .......................... 2013  

Tempat  : Semerter IV PBA 

Pokok Bahasan : .................................. 

Pertemuan ke-  : .................................. 

 

No Jenis 

Perilaku 

Indikator Kualifikasi 

1. Antusiasme  

 الرغبة
- Bersemangat dalam mengikuti 

perkuliahan 

- Bersemangat dalam menjawab 
latihan 

SB B C K 

2. Keceriaan 

 السرور
- Gembira selama mengikuti 

perkuliahan 

- Nampak berseri selama 

mengerjakan latihan-latihan 

    

3. Kreatifitas - Mengajukan pertanyaan atau 
pendapat 

- Mengajukan kritik terhadap 

perkuliahan dan media yang 

digunakan 

    

 

4. Kesulitan dalam Perkuliahan: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

5. Kesulitan dalam Menggunakan Media (Kamus) 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

Catatan: 

- SB : bila sebagian besar (>75%) mahasiswa menunjukkan kriteria 

yang dimaksud. 

- B : bila sebagian besar (50-75%) mahasiswa menunjukkan kriteria 
yang dimaksud. 

- C : bila sebagian besar (<50%) mahasiswa menunjukkan kriteria 

yang dimaksud. 

- K : bila hanya 1 atau 2 mahasiswa menunjukkan kriteria yang 

dimaksud. 
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 سيرة ذاتية للباحث
 

كسرون : االسم   

 1976 يوليو 26الموجنان، : تاريخ ادليالد ومكانو 

، جرامان سامباجنرجو مودو الموجنان 1. و. ر2. ت.ر: العنوان 
جاوى الشرقية 

 

المراحل العلمية 

حصل على شهادة التعليم االبتدائي َب ادلدرسة االبتدائية احلكومية سامباجنرجو،  -
1986. 

بع اذلدى نحصل على شهادة التعليم ادلتوسط َب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية م -
 .1992الموجنان، 

 .1995حصل على شهادة التعليم الثانوى َب ادلدرسة الثانوية احلكومية بابات،  -
حصل على شهادة الليسونس َب قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب جامعة  -

 .2000سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا، 
 

المنتجات العلمية 

 الكتب ادلؤلفة -
1. Buku Pintar Menerjemah Arab-Indonesia: Cara Paling Mudah, Tepat dan 

Kreatif (Surabaya; Pustaka Progressif, 2007) 
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2. Kamus Modern Arab- Indonesia al-Kamal (Surabaya; Pustaka Progressif, 

2010) 

3. Cara Mudah Belajar Nahwu-Sharaf (Editor; Pustaka Progressif Surabaya, 

2011) 

 

الكتب ادلًتمجة من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية  -
1. Perkawinan dan Seks Islami, Surabaya, Pustaka Hikmah Perdana. 

2. Reformasi Moralitas Bangsa, Jakarta, Pustaka Amani. 

3. Pesan-Pesan Sufistik, Surabaya, Pustaka Hikmah Perdana. 

4. Lantunan al-Qur’an untuk Penyembuhan, Yogyakarta; Pustaka Pesantren. 

5. Ajaran Cinta Ibnu Arabi, Yogyakarta; Pustaka Sufi. 

6. Mutiara Nasihat Syaikh Abdul Qodir al-Jaelani, Yogyakarta, Pustaka 

Pesantren. 

7. Mutiara Nasihat Imam al-Ghazali, Yogyakarta, Pustaka Pesantren. 

8. Mutiara Nasihat Syaikh Hasan Bashri, Jakarta: Turots Pustaka. 

9. Mutiara Nasihat Ibnu Taymiyah, Jakarta: Turots Pustaka. 

10. Himpunan Karomah Para Wali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 

11. Anekdot-anekdot Politik, Bandung, Mizan Group. 

12. Dzikir Ibnu Atho`illah, Yogyakarta, Pustaka Pesantren. 

13. Refleksi al-Qur’an, Darul Qolam. 

14. Himpunan Risalah al-Ghazali, Jakarta, Turots Pustaka. 

 



عملية الحساب اإلحصائي لالختبار : (6)الملحق 
Frequency Table 

Pre Test Control Group 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 30 1 6.7 6.7 6.7 

40 2 13.3 13.3 20.0 

50 3 20.0 20.0 40.0 

60 4 26.7 26.7 66.7 

70 4 26.7 26.7 93.3 

90 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

Post Test Control Group 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 40 2 13.3 13.3 13.3 

50 1 6.7 6.7 20.0 

60 6 40.0 40.0 60.0 

70 5 33.3 33.3 93.3 

80 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Histogram 

Pre Test Control Group 

 
 

Post Tes Control Group 

 

 
 

 
 



Explore 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Pre Test Control Group 15 100.0% 0 .0% 15 100.0% 

Post Test Control Group 15 100.0% 0 .0% 15 100.0% 

 

Descriptives 

   Statistic Std. Error 

Pre Test Control Group Mean 58.00 3.928 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 49.58  

Upper Bound 66.42  

5% Trimmed Mean 57.78  

Median 60.00  

Variance 231.429  

Std. Deviation 15.213  

Minimum 30  

Maximum 90  

Range 60  

Interquartile Range 20  

Skewness .107 .580 

Kurtosis .270 1.121 

Post Test Control Group Mean 61.33 2.906 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 55.10  

Upper Bound 67.57  

5% Trimmed Mean 61.48  

Median 60.00  

Variance 126.667  

Std. Deviation 11.255  

Minimum 40  



Maximum 80  

Range 40  

Interquartile Range 10  

Skewness -.643 .580 

Kurtosis .206 1.121 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pre Test Control Group .152 15 .200
*
 .956 15 .617 

Post Test Control Group .253 15 .011 .885 15 .057 

a. Lilliefors Significance Correction     

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

 

Pre Test Control Group  
 

Pre Test Control Group Stem-and-Leaf Plot 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     1,00        0 .  3 

     5,00        0 .  44555 

     8,00        0 .  66667777 

     1,00        0 .  9 

 

 Stem width:       100 

 Each leaf:       1 case(s) 



 

 

 

Post Test Control Group 
 

Post Test Control Group Stem-and-Leaf Plot 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     2,00 Extremes    (=<40) 

     1,00        5 .  0 

     6,00        6 .  000000 

     5,00        7 .  00000 

     1,00        8 .  0 

 

 Stem width:        10 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

 

 



 
 

 

Frequency Table 

Pre Test Experiment Group 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 30 1 7.7 7.7 7.7 

40 1 7.7 7.7 15.4 

50 3 23.1 23.1 38.5 

60 5 38.5 38.5 76.9 

70 2 15.4 15.4 92.3 

90 1 7.7 7.7 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 

Post Test Experiment Group 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 40 1 7.7 7.7 7.7 

60 1 7.7 7.7 15.4 



70 4 30.8 30.8 46.2 

80 2 15.4 15.4 61.5 

90 5 38.5 38.5 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 
 

Histogram 

Pre Test Experiment Group 

 
 

Post Test Experiment Group 

 



 

 

Explore 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Pre Test Experiment Group 13 100.0% 0 .0% 13 100.0% 

Post Test Experiment Group 13 100.0% 0 .0% 13 100.0% 

 

Descriptives 

   

Statistic 

Std. 

Error 

Pre Test Experiment Group Mean 57.69 4.107 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 48.74  

Upper Bound 66.64  

5% Trimmed Mean 57.44  

Median 60.00  

Variance 219.231  

Std. Deviation 14.806  



Minimum 30  

Maximum 90  

Range 60  

Interquartile Range 15  

Skewness .284 .616 

Kurtosis 1.329 1.191 

Post Test Experiment Group Mean 76.15 4.166 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 67.08  

Upper Bound 85.23  

5% Trimmed Mean 77.39  

Median 80.00  

Variance 225.641  

Std. Deviation 15.021  

Minimum 40  

Maximum 90  

Range 50  

Interquartile Range 20  

Skewness -1.134 .616 

Kurtosis 1.398 1.191 

 

Test of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Pre Test Experiment Group .207 13 .131 .941 13 .470 

Post Test Experiment Group .206 13 .134 .842 13 .022 

a. Lilliefors Significance Correction 

* This is a lower bound of the true significance. 

    

 

 

 

 

 



Pre Test Experiment Group 
 

Pre Test Experiment Group Stem-and-Leaf Plot 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     1,00 Extremes    (=<30) 

     1,00        4 .  0 

     3,00        5 .  000 

     5,00        6 .  00000 

     2,00        7 .  00 

     1,00 Extremes    (>=90) 

 

 Stem width:        10 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

Post Test Experiment Group 
 

Post Test Experiment Group Stem-and-Leaf Plot 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     1,00        4 .  0 

      ,00        5 . 

     1,00        6 .  0 

     4,00        7 .  0000 

     2,00        8 .  00 

     5,00        9 .  00000 

 

 Stem width:        10 

 Each leaf:       1 case(s) 

 



 
 

بني االختبار القبلي والبعدي ىف اجملموعة التجريبية  Paired Sample Testداللة الفرق : أوال
T-Test 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretes 57.69 13 14.806 4.107 

postes 76.15 13 15.021 4.166 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre Test & Post Test 13 .069 .822 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 



Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pre Test 

Post Test 

-18.4

62 
20.350 5.644 -30.759 -6.164 -3.271 12 .007 

 
 بني اجملموعة الضابطة والتجريبية ىف Independent Sample Test داللة الفرق: ثانيا

االختبار البعدي 
T-Test 

Group Statistics 

 Group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Postest Control 15 61.33 11.255 2.906 

Experiment 13 76.15 15.021 4.166 

 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t Df 

Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Postest Equal variances 

assumed 
1.409 .246 -2.979 26 .006 -14.821 4.975 -25.046 -4.595 

Equal variances 

not assumed 

  

-2.918 22.044 .008 -14.821 5.080 -25.354 -4.287 

 



 معامل ثبات االستبانة: (7)الملحق 

 

HASIL ANGKET KELOMPOK EKSPERIMEN 

NOMOR RESPONDEN 
BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 

01 2 2 2 1 2 

02 2 1 1 1 2 

03 1 1 1 1 1 

04 2 2 2 2 3 

05 1 1 1 1 3 

06 3 2 1 1 3 

07 3 1 1 1 3 

08 1 1 1 1 3 

09 3 2 3 3 3 

10 2 3 3 3 3 

11 2 3 3 3 3 

12 3 3 3 3 3 

13 3 3 3 3 3 

 

 
Reliabilitas Angket dengan Metode Alpha Cronbach 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 13 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 13 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 



Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.881 .874 5 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

q.1 2.15 .801 13 

q.2 1.92 .862 13 

q.3 1.92 .954 13 

q.4 1.85 .987 13 

q.5 2.69 .630 13 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

q.1 8.38 9.256 .521 .313 .898 

q.2 8.62 7.590 .863 .831 .820 

q.3 8.62 7.090 .873 .948 .815 

q.4 8.69 6.897 .880 .932 .813 

q.5 7.85 10.141 .473 .341 .903 

 

Reliabilitas Angket dengan Metode Split Half (Spearman Brown) 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 13 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 13 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 



Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .834 

N of Items 3
a
 

Part 2 Value .583 

N of Items 2
b
 

Total N of Items 5 

Correlation Between Forms .843 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .915 

Unequal Length .918 

Guttman Split-Half Coefficient .858 

a. The items are: Q.1, Q.2, Q.3.  

b. The items are: Q.3, Q.4, Q.5.  
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