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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث

اللغة هي واقعية تنشأ وتتطور وفقا على تنمية اإلنسان حنو 

تقدما م تمعاجتماعية، ويكون اجملاهرة مستخدمها. اللغة هي من أهم ظ

ة األجيال موحدة يف خمتلف. وجبانب على ذلك أن اللغة آلة كامال هبا

(. إن اللغة حسب وظيفتها 8: 2011وان، والقبيلة عند شعب )هرم

. من خالل نشاط اتصايل ينأداة يستخدمها فرد يف تعامله مع اآلخر

مجيع مشاعرهم شفويا أو كتابيا. ويف  بريعتوباللغة يقدر اإلنسان على 

اللغة نظام إعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل  رأي اللغوي الوصفي أن

 األفكار واملشاعر. قال ف. ب. جوندلك يف عبد اخلري يف اخلويل

أن اللغة مشتقة من أصوات وحركات اجلسمية الغريزة اليت  (30: 2003)
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ترفعها املشاعر والعواطف القوية، وجتعل هذه األصوات هلا املعنى وعلى 

 عوبة.مر الزمن أصبحت طويلة وص

هناك وظائف اللغة األخرى خبالل ما هي أداة االتصايل بني البشر 

فهي الدعم املطلق من مجيع معرفة اإلنسان. ليس هناك من العلوم اليت 

ان أن موجهه اإلنسان فّعاال إال بوسيلة اللغة. يف هذه احلالة، كان اإلنس

لغة الناطقني هبا. لكن هذا اليوم كان اإلنسان يفهم عدة مصادر العلوم  با

هارات اللغوية األجنبية ليمكن أن يعرف امليف حاجة ماسة إىل تنمية 

 مصادر العلوم خاصة اللغة اإلجنليزية والعربية كاللغة العاملية.

اللغة العربية جبانب استخدامها يف نشاط اتصايل دويل، كانت 

ا التنفصل عن اإلسالم تارخييا مون بأهنالعربية هي لغة الوحي ويفهم املسل

وهذا الواقع يتأسس على استخدام اللغة العربية كلغة الوحي . و عقيدة.أ

الذي أرسله اهلل إىل حممد صلى اهلل عليه وسلم ويكون دليال على 

مامحله من الرسالة احلقيقة فهو القرآن الكريم. اللغة العربية كوسيلة هامة 
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دينية اإلسالمية فهو القرآن الكريم واألحادث يف فهم مصادر تعاليم ال

هبا. وعلى ذلك يكون تعلم  ةكتوباملالشريفة والكتب الدينية اإلسالمية 

اللغة العربية وسيلة لتحقيق على احلضارة اإلسالمية ومن املسلم به أن 

 للغة العربية منزلة عظيمة عند اإلسالم.

ملدارس اإلسالمية وهي من املواد الدراسية يف ا يومالاللغة العربية 

عماهلا شفويا كان أو كتابيا معروضة ليكون التالميذ مستوعبني على است

. فمن واجبات مدرسيها أن يرقوا نوعية استقبالياكان أو  إنتياجيا

 هاتعليمها بتكثري الرتشيد واعطاء التدريبات وحل املشكالت اليت يواجه

يف استيعاب املهارات م لكي يكون إجيازهم يالتالميذ يف عملية التعل

 اللغوية مرتقيا.

ومن املعروف أن تعليم اللغة السيما اللغة العربية التنفصل إىل تعليم 

مهارة و مهارة الكالمو ة. منها مهارة االستماعالرتفاع أربع مهارات يف اللغ

ومهارة الكتابة. وتتضمن مهارة االستماع والقراءة إىل املهارة  والقراءة
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أشيف ضمن مهارة الكالم والكتابة إىل املهارة اإلتاجية ) االستقبالية وتت

 (.2011:129،موانريه

ومن جوانب لغوية يلزم التالميذ على استيعاهبا فهي مهارة القراءة 

اليت تتضمن على املهارة االستقبالية، فتعليم القراءة ليس من مجيع أنشطة 

يفهموا يف نطق النصوص العربية فحسب، بل يستطيع التالميذ أن 

وحصول على معلومات مّما قرائتهم. ويف هذا السياق يقدر التالميذ أن 

يأخدوا ويفهموا املعاني مثال استطاع تعبري عن املادة املقررة إىل اللغة 

 املفهومة.

وبعد القيام باملالحظة واملقابلة مع مدرس اللغة العربية يف مدرسة 

يف منطقة شيلنجي باندونج تعرف عدة  اإلسالمية الروضة العالية

مشكالت فيها. ومنها عملية التعليم بطريقة احملاضرة ومعه التمرينات 

ضة وأقل نشاط التالميذ يف الفصل، وهذا يدل على فورغبة القراءة املنخ

قدرة تعاوهنم غري فعاليا وعدم ميل التالميذ يف اعطاء االستجابة والرأي 
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ة يف تعليم القراءة. ومعظم التالميذ عّما يدرسونه يف الفصل خاص

اليستطيعون أن يرّددوا عن األفكار األساسية مّما يفهمون من النصوص 

العربية. وعلى وجه إمجايل أن هذه املشكالت حتدث بسبب عدم قدرة 

تالميذ الصف الثاني على استيالء مهارة القراءة ويصعبون يف فهم 

 هبم على املفردات العربية.قلة استيعامنها ب اسبأالنصوص العربية ب

الذي  أعلىقيمة يعرف أن  من املقابلة  مع مدرس اللغة العربية

 80من اإلمتحان لنصف الدور هي حيصل على تالميذ الصف الثانى 

وهذه مل تصل  65أما قيمة املتوسط احملصولة هي . 55هي  أدنى وقيمة

 .70د األدنى للقيمة املقررة هي احلإىل 

رس اأن املفردات من عناصر لغوية جيب الدمن أوضح األمور 

على استيالء عليها لكي حيصل على املهارة االتصالية واستخدامها 

ات الكايف مؤثر إىل النصوص العربية. استيعاب على املفرد كوسيلة لفهم



6 

 

 

شفويا كان أو كتابيا. ويكتسبها الفرد من املعاجم  شخصللكيفية اللغة 

 والكتب أو من االستماع.

إىل أحسن  ليصعدة الوسائل التعليمية لكي  لغويونالقد تطّور  يومال

تعليم ائل التكنولوجية ملساعدة عملية التعليم. ومؤخرا قد تطّورت الوس

 ، ومنها تطوير اآلت الرتمجة برجميات أو على االنرتنت.اللغة العربية

يهتم الباحث مبعجم أليكرتونيك تبعا بتطوير التعليم اإللكرتوني 

يتأثر على عملية التعليم اللغة العربية خاصة يف فهم النصوص الذي 

العربية. ويف أغلب األحيان أن يف كل مدارس خاصة يف مدرسة 

هناك شيئ اليتحقق يف عملية التعليم اللغة  اإلسالمية الروضة العالية

 العربية فهو استعمال القاموس العربي.

التعليمية سائل وينتج عن ذلك أن املدرس يف حاجة ماسة إىل الو

وتكون هذه الوسائل  ل على األغراض املقصودة،حصلي املناسبة 

 النجاح يف تعليم اللغة العربية. ختلفة ودعماململشكالت ا ّلحلاملستخدمة 
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يف تعليم اللغة  ائل املناسبةالوس إحدىبذلك يعترب معجم أليكرتونيك 

ويرجى العربية خاصة يف نشاط التالميذ يف فهم النصوص العربية. 

باستخدام معجم أليكرتونيك يستطيع التالميذ أن يفهموا النصوص 

ني ( هناك عدة أساليب لتحس125: 1982املقروئة. قال علي اخلويل )

لية استيعاهبا منها استخدام املعاجم يف عمقدرة التالميذ على القراءة و

 التعلم والتعليم.

لزيادة وحتسني املهارة اللغوية يف هذه مدرسة الّروضة العالية 

حيتاج  حيث يستطيع التالميذ أن يدرسوا مادة القراءة املقررةاإلسالمية 

. وبذلك سيحاول الكاتب بتطبيق واستخدام معجم إىل عالج مكثف

العربية  أليكرتونيك لتطوير مهارة وقدرة التالميذ على فهم النصوص

 واستيعاهبا.

ظاهر السابقة يقوم الكاتب بالبحث العلمي حتت املوضوع اآلتي " املمن 

استخدام معجم أليكرتونيك يف تعليم القراءة وأثره يف قدرة التالميذ على 
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فهم النصوص العربية )دراسة جتريبية على تالميذ الصف الثاني يف 

 يف منطقة شيلنجي باندونج(. اإلسالمية مدرسة الروضة العالية

 الفصل الثاني: حتقيق البحث

اعتمادا على خلفية البحث السابقة حيدد الكاتب هذا البحث  

 وحتقيقه يف صورة األسئلة اآلتية:

 ليةكيف تكون قدرة تالميذ الصف الثاني يف مدرسة الروضة العا .1

 أليكرتونيك؟استخدام معجم  يف فهم النصوص العربية قبل اإلسالمية

 يةكيف تكون قدرة تالميذ الصف الثاني يف مدرسة الروضة العال .2

 استخدام معجم أليكرتونيك؟ يف فهم النصوص العربية بعد اإلسالمية

يف قدرة تالميذ الصف الثاني يف  معجم أليكرتونيك أثر كيف يكون .3

 يف فهم النصوص العربية؟اإلسالمية مدرسة الروضة العالية 
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  الثالث: أغراض البحثالفصل 

أغراض البحث الذي قررها الكاتب يف هذا البحث يعتمد على  

 حتقيق البحث وهي:

 معرفة قدرة تالميذ الصف الثاني يف مدرسة الروضة العالية .1

 استخدام معجم أليكرتونيك. قبليف فهم النصوص العربية  اإلسالمية

 ليةالعامعرفة قدرة تالميذ الصف الثاني يف مدرسة الروضة  .2

 استخدام معجم أليكرتونيك. يف فهم النصوص العربية بعد اإلسالمية

يف قدرة تالميذ الصف الثاني يف  معجم أليكرتونيك معرفة أثر .3

 يف فهم النصوص العربية. اإلسالمية مدرسة الروضة العالية

 الفصل الرابع: أساس التفكري

ملؤّسس وحتليل البيانات.  استخدم أساس التفكري يف هذا البحث 

 :يلياليت يستخدمها الكاتب فيما ظريات نسبة للنأما ب
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التعلم هو عملية تلقى املعرفة والقيم واملهارات من خالل الدراسة  

والتعليم  أو اخلربات أو التعليم مما قد يؤدي إىل تغري دائم يف السلوك.

ملهارات وبصيغة عملية يقوم هبا املعلم جلعل الطالب يكتسب املعارف وا

 بسيطة، كان املعلم ميارس التعليم والطالب ميارس التعلم.

( التعلم هو عملية 2010:32) رموانهباء الدين يف أشيف ه 

لم عملية إلشباع الدوافع والتع ملساعدة الطالب على حتقيق تعّلم جّيد.

 التالميذ. وتغري نشاط وامليول

عملية التعليم يقوم هبا املعلم على أكمل وجه هو أساسيا التعلم و 

حماولة أخرى أن التعلم هو بعبارة  .تعّلمممارسة اللكي يقدر الطالب على 

يم مبواد معينة حيث يصل يف حتقيق وتصميم عملية التعلم والتعليقوم هبا املعلم 

 ف املقررة.داإىل األه

جتمع كلمات يف لغة  كتاباملعجم هو يف قاموس إندونيسيا هو املعجم  

ما على نسق منطقي ما وهتذف إىل ربط كل كلمة منها مبعناها وإيضاح 
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أن معجم اسم  -يف معجم يف معجم املعاني اجلامعتعر عالقتها مبدلوهلا.

مفعول من أْعَجم هو كتاب يضّم مفردات لغوية مرتبة ترتيبا معينا وشرحا 

 هلذه املفردات أو ذكر ما يقابلها بلغة أخرى.

 يف أحد كتاب أشيفبعض مفهومة املعجم املختلفة  قال الّلغوّيون 

معجم ج معجمات أو معاجم امسه ( 258-2011:257حريموان )

مشتق من فعل "أعجم"، أي أزال املعجمة. قال ابن جين: )أعجمُت 

الكتاب: أزلُت استعجامه(. واملعجم كتاب يشتمل على عدد كبري من 

عينا، مقرونة بطريقة نطقها وشرحها وتفسري مفردات اللغة مرتبة ترتيبا م

ن كلمة " قاموس " مرادفة لكلمة أ Hans Wehr)عند حان وحير) معانيها.

معجم، ومعنى القاموس يف اللغة هو البحر. وسبب هذه التسمية أن 

وقال  اصطالحات.من مفردات أو  اكبري االقاموس يشمل وجيمع عدد

ي يف معجم املصطالحات وبعلبكي يف علم اللغة وصناعة املعجم القامس

 اللغوية أن كلمة القاموس مرتادف بكلمة املعجم.
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( أن القاموس هو 1991:74قال علي اخلويل يف معجم اللغة ) 

الكتاب الذي يضم مفردات اللغة أو الكلمات احملددة أو يضم طائفة منها 

مرتبة ترتيبا خاصا كل مفردة منها مصحوبة مبا يرادفها أو يفسرها 

ويشرح معناها ويبني أصلها أو اشتقاقاهتا، وقد يوضح أصلها ويبني 

قال بعلبكي  طريقة نطقها ويذكر ما ينظرها ويقابل معناها يف لغة أخري.

( املعجم هو كتاب يضم معاني املفردات وكيفية نطقها 1990:149)

أصوهلا واشتقاقاهتا. يعرف من البيان السابق  استعماهلا أوووهجائها 

لغة أخري فحسب، بل جيمع  من املرادفات يف جم ليس جمموعةأن املع

 الحات يف جمال العلوم املعينة.طاالص

( ااملعجم كتاب يشتمل على عدد 1975:9املفهوم عند القامسي ) 

كبري من مفردات اللغة مرتبة ترتيبا معينا، مقرونة بشرحها وتفسري معانيها 

قال فارتنتو والرب أن القاموس هو كتاب يشتمل  اللغة أو غريها. تلكيف 

 على مفردات اللغة ومعناها مرتبة ترتيبا.
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السابقة يستنتج الكاتب أن املعجم أو القاموس هو  اهيمومن املف  

مرتبة ترتيبا خاصا كل مفردة منها الكتاب الذي يضم مفردات اللغة منها 

ستخدمه الدارس ليبحث عن مصحوبة مبا يشرح معناها ويبني اشتقاقاهتا الذي ي

 املعنى والكلمات اجلديدة حسب تعليمه.

( هو املعجم يتم 614:2008يف قاموس إندونيسيا )املعجم األليكرتوني  

يف شكل أقراص، أو على شكل آلة حاسبة، وميكن توزيع األقراص االنرتنت 

(online) (2001:192) كلريقال وين  شبكة الكمبيوتر أو اإلنرتنت. حنو   

يقدم هذا  من أحدث التطورات يف جمال املعاجم.واحد هو لكرتوني اإلقاموس ال

القاموس العديد من مزايا التكنولوجيا احلديثة، اليت تتألف من أكثر املعلومات من 

هذا القاموس أيضا استخدام الوسائط  وميكن حيث القاموس الطباعي.

 ا منعيسروالبحث ألكثر تعقيدا و األصوات والرسوم املتحركةاملتعددة، مثل 

  .حيث القاموس الطباعي
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هو قاموس ( املعجم اإللكرتوني 2009:458يف نفس السياق قال نيسي ) 

البيانات يف شكل رقمي، وميكن الوصول إليها من خالل عدد من وسائل اإلعالم 

 املختلفة.

 قاموس إلكرتوني ميكن أن جيده يف عدة أشكال: 

 محلها يف أي مكانسهل ت الجومستخدم يف  .1

 مستخدم كتطبيق على جهاز كمبيوتر اهلاتف أو الكمبيوتر اللوحي .2

 يف مساعدة القارئ االلكرتونيات وظيفتها بوصفستخدم م .3

وأقراص الفيديو الرقمية CD-ROOM) ) يف شكل أقراص مدجمة .4

 املطبوعي، اليت تكتظ عادة مع القاموس (DVD-ROOM) املدجمة

 ميكن تثبيتها على الكمبيوتر  الذي

 .دفعةة أو جمانكمنتج على االنرتنت  .5

لكرتوني الذي يشري إىل القاموس األالقاموس ( 2001:146وقال الّربي )

الفرق  ، إما يف شكل قرص مضغوط أو عرب اإلنرتنت.يف استخدامه لكرتونياأل

أن لكرتوني هو أن القاموس االلكرتوني ميكن األالقاموس و الطباعي بني القاموس
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و جيعل عمليا بكفاءته وميكن  .مع البيانات الكثرية عملية الرتمجة يتيسر يف

 وبصرية.صوتية تنفيذ على ل

عملية التعلم الينفصل من تسهيل حسب وظيفته للكرتوني أقاموس كان 

القاموس من زايا املأن هناك ( 1996:537) نيسي قد ذكر .املزايا والعيوب

 االلكرتوني :

 خراآلكمبيوتر الإىل تطبيقات  تتصلاإللكرتونية توفر وصلة  املعاجمميكن  .1

 مباشرة.

 ةمعاجمل الغامضة أن يبحث الكلمةإلكرتوني  ميكن معجم .2

 هذا تفاعل مع املستخدم لتطوير املفردات وقدرةيأن  ميكن معجم إلكرتوني .3

 .املعجم

: 2001)نيسي يف وينكلر،  العيوب الذي فيه معجم ألكرتوني أما بالنسبة 

 على ما يلي: يذكر( 193

 يناسبمل  ذيال(DVD-ROOM)  شكل أقراص مدجمة قاموس علىكان  .1

 املناسبةوالوسائط  (CD ROM)أقرص مدجمة ختزين  قدرةدائما مع 
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 (CD-ROM) شكل أقراص مدجمةمن القاموس على  العيوب األساسية .2

 املواقعهو االعتماد على 

كان املعجم غري متيسر إال الوصول إىل سطح املكتب، وليس مناسبا  .3

 باألغراض اإلستقبالية مثل القراءة واالستماع يف احملاضرات.

شكل الرقمي يف  قاموسالهو وينتج عن ذلك أن املعجم األلكرتوني 

 .حالياأو  اميكن الوصول إليها إنرتنت ذيالربجميات ال

عيوب ال، ولكن لديها الكثرية يف عدد من املفردات املزايا يكتابال قاموسلل 

وباإلضافة إىل  ستغرق وقتا طويال.ي الذي ومعنهااملفردات حبث من حيث 

يقدر  مكان.و يف أي وقت هستخدماال ميكن  يكتابالالقاموس أن ذلك، 

 هصبحومعنها وي األلكرتوني على حل املشكالت يف حبث املفردات سالقامو

ومع ذلك، فإن القاموس  يف أي وقت مكان. استخدامه، وميكن وعمليا سريعا

من حيث عدد حمدود من الكلمات البيانات. وكذلك  العيوب لديهااللكرتوني 

عتمد على االتصال ويعن طريق اهلواتف  إال ال ميكن الوصول إليه  القاموس

 (.اإللكرتوني االنرتنتس القاموبشبكة اإلنرتنت )
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(.استطاعة لتعبري املفهوم وصيغة 35:2008املفهوم عند ناسوتيون ) 

الكلمات الصعبة من خالل الفكرة نفسها أو استطاعة لتفسري النظرية. عند 

 (. املفهوم هو قدرة  الفردعلى إلقاء الشيء.12:2011زكية درجات )

واملراد بااملفهوم يف تعليم القراءة عند عزيز فخرووزي وإيرتا مهيودين 

 (.يشمل على : 97:2012)

 مفهوم املعين بسيطا .أ

 فهم الداللة .ب

 التقويم .ج

 سرعة القراءة اللينة اليت يسهل مطابقها باألحوال. .د

( يزيد أن جوانب املفهوم القراءة يشمل على القدرة 11:2012أويل النهى )

على فهم املقروء البسيط فهم املعان املقدرة يف القراءة وتالئم عالمة الرتقيم 

 والتنغيم بسرعة القراءة.
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نظرا من البيان السابق، يستخلص الكاتب أن مؤشرات القدرة  على فهم  

 النصوص العربية ملستوى املدرسة املتوسطة هي كما يلي :

 القدرة على معرفة معاني املفردات اليت حتتوي على مادة القراءة  .1

 القدرة على ترمجة النصوص العربية ترمجة صحيحة جيدة .2

 ة على مالئم عالمة الرتقيم والتنغيم بسرعة يف القراءةالقدر  .3

 القدرة على تعيني الفكرة األساسية يف مادة القراءة  .4

ولذلك، املؤشرات األربع السابقة يستخدمها الكاتب متغري السني عن 

ضيح بيان أساس التفكري مؤشرات التالميذ يف فهم النصوص العربية. ولتو

 اآلتي : يالبيانعرض الكاتب الرسم يالسابق، ف
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 الفصل اخلامس: الفرضية

حول مشكلة  ؤققةاملالفرضية هي افرتاضات وتقديرات، أو التقديرات  

اليت جيب على التحقيق باستخدام البيانات والوقائع أو املعلومات اليت احلصول 

 قدرة التالميذ في فهم النصوص العربية

القدرة على معرفة معاني المفردات التي تحتوي ✓

 على مادة القراءة

القدرة على ترجمة النصوص العربية ترجمة ✓

 صحيحة جيدة

القدرة على مالئم عالمة الترقيم والتنغيم بسرعة ✓

 في القراءة

 األساسية في مادة القراءةالقدرة على تعيين الفكرة ✓

 

 تعليم القراءة

 قبل استخدامه بعد استخدامه معجم أليكترونيك

ترقية القدرة على فهم 

 المقروء
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)سدرمايتين يف يايا سوريان وتيدي  عليها من البحث الصحيح واملوثوق هبا

 (.2010:149فرينت، 

الفرضية هي إجابة مؤققة عن مشكالت البحث بواسطة البيانات 

حنو  البحث يوجه هذا (.110: 2010رمسي أركونتو، ااجملموعة. )سوه

 املعجمقبل استخدام  ةالعربي وصفهم النص تالميذ علىال قدرةاملقارنة بني 

 يف تعلم اللغة العربية. وبعده اإللكرتوني

"ت" وت" احلسابية من خالل مقارنة بني " هذا البحثوسوف يتم 

  :ليفيما ي ٪5باملستوى الداللة  اجلدوالية

احلسابية" أكرب من قيمة "ت اجلدولية" فالفرضية إذا كانت قيمة "ت  .1

( و o1مقبولة  هناك مقارنة بني متغري ) قرتحةامل لفرضيةاالصفرية مردودة و

 (. o2متغري )

اجلدولية" فالفرضية  احلسابية" أصغر من قيمة "ت أما إذا كانت قيمة "ت .2

مردودة فليست هناك مقارنة بني متغري  قرتحةالصفرية مقبولة والفرضية امل

(o1( و متغري )o2.) 

aH  قدرة التالميذ  تعليم القراءة يف يف معجم أليكرتونيك: وجود أثر استخدام

 .النصوص العربيةعلى فهم 
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0H يف قدرة التالميذ  تعليم القراءة يف معجم أليكرتونيكأثر استخدام   : عدم

 .النصوص العربيةعلى فهم 

 السادس: خطوات البحثالفصل 

 وكانت اخلطوات املسلوكة فى هذا البحث هي ما يلي : 

 تعيني نوع البيانات .1

البيانات التى وردت يف هذا البحث قسمان، ومها نوعية وكمية. 

فالبيانات النوعية يبحثها الكاتب عن طريق املالحظة واملقابلة ودراسة الوثائق 

جمعها الكاتب عن طريق االستبيان يوأما البيانات الكمية فودراسة الكتب. 

 واالختبار ثم التحليل اإلحصائي.

  مصادر البيانات .2

 تعيني ميدان البحث  .أ

يف منطقة  اإلسالمية لروضة العاليةيعقد هذا البحث يف املدرسة ا

يف هذه املدرسة مل معجم أليكرتونيك اعتماد على أن شيلنجي باندونج 

 بالبحث.يستخدم وفيها وجود البيانات املتعلقة 
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 تعيني جمتمع البحث والعينة .ب

 حصائياجملتمع اإل (1

حصائي هو عدد كامل للموضوع البحث، ورمبا اجملتمع اإل

البشر واألعراض واألشياء وأمناط واملواقف والسلوك وغري ذلك 

البحث )سوباري اإلمام األشريي يف حممود،  وهو من موضوع

2011 :154.) 

: 2013)أريكونتو، هو عدد كامل للموضوع البحث 

  الصف الثانيميذ (. أما اجملتمع  اإلحصائي البحث فهو تال173

يف منطقة شيلنجي باندونج  اإلسالمية عاليةال روضةالمدرسة يف 

 تلميذا.   عشر إثنا وعددهم

 العينة  (2

العينة جزء من احملتمع املبحوث . وتعيني هذه العينة يرجع 

( أنه إذا كان اجملتمع 120: 2010إىل رأي سوهارمسي أريكونتو )
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املبحوث ناقصا من املائة فالعينة املأخوذة مجيعها ويسمى البحث 

 حبثا اجتماعيا. 

كما البيان السابق، فالكاتب تأخد العينة البحث مجيع 

يف  اإلسالمية الروضة العاليةتالميذ الصف الثاني يف املدرسة 

إثنا ألن عددهم ناقصا من املائة هو  منطقة شيلنجي باندونج

 تلميذا. عشر

 طريقة البحث وأساليب مجع البيانات  .3

 طريقة البحث   .أ

الطريقة التى تستخدمها الكاتب يف هذاالبحث هي الطريقة 

االختبار البعدي  –التجريبية بتصميم جمموعة واحدة االختبار القبلي 

\ (one grouf pre test post test design)  .يف اجملموعة الواحدة 

  :وصفت تصميم البحث على النحو التايل



24 

 

 

 االختبار القبلي العالج االختبار البعدي

O2 X O1 

   :املعلومات

  1O  =االختبار القبلي قبل العالج 

= X  العالج باستخدام معجم أليكرتونيك 

  2O =االختبار البعدي بعد العالج 

 أساليب مجع البيانات .ب

 املقابلة  (1

املقابلة هي أسلوب مجع البيانات أجراها الباحث لتحديد 

: 194األمور التفصيلية حول مشكلة البحث )شوغيونو، 

2010.) 



25 

 

 

( أن املقابلة هي 155:  2006رأى سوهرمسي أركونتو )

وسائل لنيل املعلومات والبيانات عن طريق عرض األسئلة من 

 الباحث.

مع الكاتب بيانات من املتكلم جيباستخدام هذا األسلوب 

يف ميدان البحث لتعريف حالة موضوعيته تشمل على حالة 

املدرسة وتاريخ قيامها وتطّورها وحالة بيئتها وحالة املدرسيى 

 ليها.خيتاج  إوالتالميذ وبيانات األخرى التى 

 املالحظة (2

املالحظة هي عملية معقدة، وعملية اليت تتكون من 

عمليات البيولوجية والنفسية، ومن مهمني مها جمموعة متنوعة من ال

عملية املراقبة والذاكرة. ومالحظة ال يقتصر على الناس فحسب 

، ولكن يف األشياء الطبيعية األخرى )شوترسنو هدي يف غنوان

2011 :38.) 

فى هذا البحث يقوم هبا الكاتب مباشرا حينما جيرى 

تبع يف يوم بالكاتب قيعملية التعليم اللغة العربية. عملية التبحث 
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الفصل وتعلم اللغة العربية وخاصة يف مهارة القراءة باستخدام  

 .معجم أليكرتونيك

 دراسة الكتب (3

تعقد دراسة الكتب لتكميل البيانات األوىل وحلصول على 

نشاطات العلماء بالنقل املباشر أو التلخيص من الكتب املتعلقة 

 بالبحث.

 االختبار (4

تعطى لألفراد للحصول على االختبار هو أداة اليت 

اإلجابات املقصودة شفويا أو كتابيا أو فعليا. أداة ميكن 

استخدامها لقياس املهارات األساسية والتحصيل أو اإلجناز 

 (.2010: 266)أريكونتو، 

هو مجع البيانات ملعرفة قدرة التالميذ أو استيعاهبم على 

ألسلوب (. هذا ا99: 2010املادة التعليمية )وينا سنجايا، 

الصف الثاني يف املدرسة الروضة استخدمه ملعرفة قدرة تالميذ 

 .أو فهم النصوص العربية على فهم املقروء العالية
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 االختبار القبلي .أ

يف هذا االختبار يعطي الكاتب األسئلة إىل الفصل التجربي 

يف تعليم القراءة   النصوص العربيةملعرفة قدرة التالميذ على فهم 

 . معجم أليكرتونيكقبل استخدام  

 الختبار البعدي .ب

يف هذا االختبار يعطي الكاتب األسئلة إىل الفصل التجربي 

ءة على فهم النصوص العربية يف تعليم القراملعرفة قدرة التالميذ 

 .بعد استخدام  معجم أليكرتونيك

 حتليل البيانات .4

اإلختبار فاخلطوات الذي يستخدمها الكاتب لتحليل هذه البيانات 

 : القبلي واإلختبار البعدي

 ختبار البعديبنتيجة اإلختبار القبلي واإل احصاء .أ

من االختبار القبلي واالختبار البعدي تعيني قيمة املتوسط )م(  .ب

    1س خبطوات آتية :
  مج اإلختبار القبلي

ن
و  =

  مج اإلختبار البعدي

ن
= 
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 هارمسيسواالختالف بينهما باملعادلة اآلتية من  توسطاملتعيني  .ج

 م د: (350:  2010)
  مج د

ن
=  

 م د -د= د ك بني باملعادلة :يحنراف كل املستجاالتعيني  .د

( 349: 2010سوهرمسي ) حسبما قالمستوى الداللة  متحيص .ه

=  " احلسابيةت" ما يلي:في
م د

√
ك2 د مج   

 

(

1 − ن
)

ن

  

و"ت" اجلدولية  على مستوى الداللة احلسابية  "ت"قيمة  مذاكرة .و

5٪  

 واالستنباط تعيني اخلالصة .ز

 

 
 


