
 

 

 ملخص البحث

 .استخدام معجم أليكرتونيك يف تعليم القراءة وأثره يف قدرة التالميذ على فهم النصوص العربيةأندي سيف اهلل أنوار: 
يف منطقة  اإلسالمية )دراسة جتريبية على تالميذ الصف الثاني يف مدرسة الروضة العالية

 شيلنجي باندونج(.

عدة ت يوم قد تطّوروال. وقد تكون وسيلة يف جناح التعليمتعليم القراءة حيتاج إىل الوسائل التعليمية املختلفة 
ساعدة عملية تعليم اللغة مل الرقمية اقد تطّورت الوسائل التكنولوجي. والإىل أحسن احل التعليم لصحيالوسائل التعليمية ل

. ويف أغلب األحيان أن يف كل مدارس خاصة يف الرقميةومنها تطوير اآلت الرتمجة  خاصة يف تعليم القراءة، العربية
  العربي. عجمتعليم اللغة العربية فهو استعمال املهناك شيئ اليتحقق يف عملية  اإلسالمية مدرسة الروضة العالية

معجم  معلى فهم النصوص العربية قبل استخداقدرة التالميذ هذا البحث هي معرفة غراض من األو
سالمية يف منطقة درسة الروضة العالية اإللتالميذ الصف الثاني مب يف تعليم القراءة أليكرتونيك وبعد استخدامه

 .شيلنجي باندونج ومعرفة األثر بينهما

يف قدرة التالميذ  ثريؤيعتمد هذا البحث على أساس التفكري أن استخدام معجم أليكرتونيك يف تعليم القراءة 
فقرر الكاتب الفرضية أن استخدام معجم أليكرتونيك يؤثر يف قدرة التالميذ على فهم على فهم النصوص العربية. 

  النصوص العربية.

 االختبار القبلي واالختبار البعديبتصميم  ريبيةتجالطريقة الوالطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي 
أما األساليب جلمع البيانات فهي املقابلة واملالحظة (.one group pre test pos test design)جملموعة واحدة 

 واالختبار.والدراسة املكتبية 

ومن النتائج احملصولة من هذا البحث هي أن قدرة التالميذ على فهم النصوص العربية قبل استخدام معجم 
 طبقةعلى  تحصل يف منطقة شيلنجي باندونج اإلسالمية العاليةالصف الثاني يف مدرسة الروضة يف  أليكرتونيك

وقدرة التالميذ على فهم النصوص العربية بعد . 59.83قدر على  املتوسط قيمةذا كما دلت عليه منخفضة وه
وإن  .75.33 وهذا كما دلت عليه القيمة املتوسطة على قدرجيدة  على طبقة تحصلاستخدام معجم أليكرتونيك 

استخدام معجم أليكرتونيك يف تعليم القراءة يؤثر يف قدرة التالميذ على فهم النصوص العربية تأثريا. وهذا يتحقق بكون 
 .2.23قيمة "ت" اجلدولية على قدر أكرب من   5.08على قدر  " احلسابيةتقيمة "

 



 

 

 الشعار واألهداء

وقلبًا يغرق األسوأ، وعقاًل "من أسباب السعادة أن يكون لديك عينًا ترى األمجال، 

 يفكر باألفضل، وروًحا ميألها األمل"

“Beberapa sebab untuk meraih kebahagiaan hendaknya Anda memiliki mata yang 

mampu memandang hal yang paling indah, memiliki hati yang mampu mema’afkan 

hal yang paling jelek, memiliki akal yang mampu memikirkan hal yang paling baik, 

dan memiliki jiwa yang penuh dengan harapan” 

  

 هذه الرسالة إىل: أهدي

ومها  ن يدعوان ألن أكون ناجحاوالدين احملبوبني احملرتمني اللذيفضيلة ال •

 .شخصان مميزان يف حياة الكاتب

بية جبامعة سونان حملرتمني بشعبة تعليم اللغة العرااألساتذة واألستاذات  •

 غونونج جاتي اإلسالمية احلكومية باندونج.

 مساعدة مثينة مادية كانت أو روحيةالكاتب  ااألصدقاء الذين ساعدو •

 يف كتابة الرسالة. 

من تفهم الكاتب بال كلمات وتصدقه بال أدلة وتنصحه بدون أغراض وحتبه  •

   وتعرفه بدون مصاحل. بدون أسباب


