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 الباب األول

 مقدمة

 توضيح الموضوع .أ

باحلاجة  موضوع ىذا البحث، ولتجنب سوء الفهم ، تشعر الباحثة كاخلطوة األوىل لفهم
 تطبيقإىل شرح بعض الكلمات اليت يتكون منها عموضوع ىذا البحث. موضوع ىذا البحث ىو 

لترقية مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع بمدرسة الهداية الكرتونية وسيلةالصور 
على النحو ،  موضوع ىذا البحثواردة يف توضيح بعض ادلصطلحات الالمتوسطة اإلسالمية. 

 التايل:

 الالتينية من مشتقة اإلعالم وسيلة مصطلح فإن ،( 2003) الوطنية الًتبية لوزارة وفًقا

 شيء أي ىو العام ادلعٌت. مقدمة أو وسيط حرفياً  تعٍت واليت" وسيط" لكلمة اجلمع صيغة وىي

 ىذا يف اإلعالم وسيلةب ادلقصود 1 .تلقيم إىل ادلعلومات مصدر من ادلعلومات ينقل أن يمكه

 .العربية اللغة تدريس تسهل اليت الوسائط ىي العنوان

 خالل من إنشاؤىا مت روايات ىي ،(223: 2004) دانيس عندية اصوار الكرتون

 لفظي نص ويكملها ،( لوحات) مربعات أو شرط أو أفقية خبطوط مفصولة متتالية صور عدة

 العام الفهم بأن (22: 2002) سيتياوان عند أّما(. متماسك بشكل) اليمُت إىل اليسار من

 وعادة ، ما شكل يف أو والصحف اجملالت يف ادةع توجد اليتالكرتونية الصور ىو  ادلصورة للقصص

 يسهل مصورة نصوص ىيالكرتونية الصور فإن لذا 2 .ومضحكة الفهم سهلةالكرتونية الصور تكون ما

 .مشكل أو صحيفة أو رللة مع مصورة قصة تكون أن ميكن. فهمها

 ، القراءة يف يتفوقون الذين الطالب. الدراسية ادلواد بُت من دةما أىم ىي القراءة
 يف التفوق من الطالب يتمكن لن ، وكذلك .التعليم مستويات مجيع على أخرى مواد يف يتفوقون

 الرئيسية الوسيلة ىي القراءة فإن ، لذلك .جيدة قراءة مهارات لديهم يكن مل ما الدراسية ادلواد

                                                             
1 Ali Muhson, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Infornasi”, (Jurnal 

Pendidikan Akuntansi Indonesia , Vol. VIII. No. 2 ,  2010),  hal. 2. 
2 Irma Rochmawati, Sequential komik (menggambar komik). 
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 الدول خارج يعيشون والذين العربية غَت العربية اللغة دلتعلم خاصة ، غةالل تعلم أىداف لتحقيق

 وبسيطة سهلة ليست اليت اللغوية ادلهارات إحدى ىي القراءة. اإلندونيسيُت ادلتعلمُت مثل العربية

 اللغة يف القراءة3 .للعقل متنوعة أعماًل  تتضمن مهارة ولكنها احلروف نطق فقط ليست فهي ،

 اللغة مثل األجنبية باللغات النصوص قراءة كيفية عرفةم إىل هتدف اليت القراءة مهارة ىي العربية

 . شلتعة و بسهلة العربية

لترقية الكرتونية الصور  وسيلة تطبيق الباحثة دبوضوع ىذا البحث حول اقصدىت ما إذن
 تطبيقالقيام ب ىو مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع بمدرسة الهداية المتوسطة اإلسالمية

لًتقية مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع دبدرسة اذلداية ادلتوسطة ة الكرتونيوسيلةالصور 
 .اإلسالمية

 خلفية البحث .ب

 ىذه حىت. ادلستقبل يف احلياة دلواجهة األطفال إلعداد للغاية مهًما نشاطًا التعليم يعد

 بسيطة تزال ل العملية ىذه تنفيذ أن من الرغم على البشر، وجود منذ موجودة التعليمية العملية
 لعملية دليل أنو  أي ، كعملية التعليم تعريف يتم(. 62: 3122)رامسينينجسيو و لميجان، 

 إىل أنفسهم األطفال يطور النمو، عملية ىذه يف .لألطفال الجتماعية التنشئة وعملية النمو

ينينجسيو و )رامس يف ديوي جلون وفًقا لداروين التطور لنظرية وفًقا ، متزايد بشكل مثايل مستوى
 يف جًدا مهم معٌت لو التعليم أن الستنتاج ميكن ، التعريفُت ىذين من (.64: 3122لميجان، 

 .الدوائر مجيع يف اإلنسان حياة

 نفسو عن والتعريف والتعاون والتفاعل للتواصل اجملتمع يستخدمو صويت نظام ىي اللغة

 اللغة تعليم يعد ، احلديث العصر ذاى يف(. KBBI) الكبَت اإلندونيسية اللغة لقاموس وفًقا

 من الرغم على ، العربية اللغة منها. بسرعة تتطور ىو عامل دلواجهة كمقياس جًدا ضروريًا األجنبية

 استيعاب الطالب على السهل من ليس أنو إل ، ادلدارس يف منفصلة مواد يف العربية اللغة إدراج

                                                             
3Nurul Latifatul Hidayah, “Metode Pembelajaran Bahasa Arab Maharah Al-Qiro`Ah 

(Ketrampilan Membaca) Bahasa Arab Dengan Cara Membaca Di Depan Kelas Dan Ditirukan”, 

Konferensi Nasional Bahasa Arab VI (KONASBARA) 2020, hal. 242. 
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 صناعة ميت مث ، التدريس عملية تتم ، العصر تقدم مع 4 .تدريسها مت اليت ادلواد وإتقان وفهم

 على والقادرة ادلناسبة التدريس عملية يف يساعدوا أن ميكن الذين الوسطاء أو التدريس أدوات

 التعليم يف إجيابية تغيَتات إىل حاجة ىناك ، للعلوم السريع التطور جانب إىل. جيدة نتائج تقدًن

 يتم اليت األنشطة من سلسلة ىي التدريس أنشطة. اإلجيابية التعلم أنشطة عقد منها. اإلندونيسي

 .والطالب ادلعلمون ىم التدريس أنشطة يف ادلهمة ادلكونات. التعلم أىداف لتحقيق تنفيذىا

 ادلواد إتقان على ادلعلم قدرة ىو التعلم أىداف ربقيق أجل من مراعاتو جيب الذي الشيء

 ستخدامهاا ميكن اليت الطرق إحدى. التعلم على الطالب ربفيز زيادة على والقدرة التعليمية

 عملية تسهيل إىل التعلم يف الوسائط استخدام يهدف. التعلم وسائط استخدام ىي ذلك لتحقيق

 التدريس عملية يف الوسائط استخدام فإن( 24: 3117أرشاد،  يف) حلماليك وفًقا. التدريس

 وجود مع5 .التدريس أنشطة وربفيز احلافز وتوليد جديدة اىتمامات توليد يف يساعد أن ميكن

 .طالبلل الدروس تقدًن ادلعلمُت على يسهل ، التدريس عملية يف الوسائط

 الكثَت إنشاء مت. العامل ىذا يف شخص أي مع التفاعل يف التصال آلة أىم ىي اللغة

 ، واإلبداعية ، الرئيسية التصال أداة ىي اللغة. اآلخرين مع التواصل لتسهيل كّلها اللغات، من
 ألن اإلنسان، حياة عن اللغة فصل ميكن ل. وادلشاعر واألراء األفكار لنقل لإلنسان والسريعة

 مع خاصة دبزايات العربية اللغة تتميز. للتفاعل اللغةألهنم يستخدمون  .يستخدموهنا البشر

 دبزايات العربية اللغة تتميز 6 .يدرسها دلن اجلودة عالية أدبية قيمة من بو تتمتع دلا األخرى، اللغات

 سامية لغة ىي العربية اللغة .للبشر ادلعجب اللغة لوبأس فيها ألن ، األخرى اللغات مع خاصة

 أخرى لغة أي من أكثر نمتحدثو  ذلا العربية اللغة. اجلديدة واآلرامية العربية باللغات ترتبط وسطى

 معظمهم يعيش ، أوىل كلغة شخص مليون 280 من أكثر هبا ويتحدث ، السامية األسرة يف

 يف العبادة لغة وىي ، دولة 25 يف الرمسية اللغة ىي اللغة ىذه. إفريقيا ومشال األوسط الشرق يف
 ادلنطوقة العربية اللغة فإن ، اجلغرايف توزيعها على بناءً . القرآن يستخدمها اليت اللغة ألهنا اإلسالم

                                                             
4Evi Datun Nisa, Bachtiar Syaiful Bachri, ” Pengembangan Media Kartu Bergambar Materi 

Mengenal Jenis-Jenis Pekerjaan Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Untuk Siswa Kelas III SDN  

Gesikan 1 Grabagan Tuban”, hal. 2.  
5  Ais Rosyida, “Pengembangan Media Komik Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah 

Dasar”, Qalamuna – Jurnal Pendidikan, Social, dan Agama, Vol.11, No. 1 , Januari-Juni 2012, hal.42. 
6Nandang Sarip Hidayat, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal Pemikiran Islam; 

Vol. 33, No. 1 Januari-Juni 2012, hal. 82-84. 
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 مت .البعض بعضها فهم حىت يستطيع ل بعضها ،( اللهجات) الختالفات من العديد ذلا
 ISO 632-3 يف فرعية لغة 23 من مكونة موسعة لغة أهنا على احلديثة العربية اللغة تصنيف

 بعض ألن ، لمهالتع العامل حول األشخاص ماليُت العربية اللغة ذبذب. العربية اللغة من

 اإلسالمية الداخلية ادلدارس يف أيًضا تدريسها مت العربية اللغة من ادلشتقة اإلسالمية ادلصطلحات

 بتدريس الدولية الثانوية ادلدارس من والعديد الدولية اجلامعات من العديد قامت وقد.اإلندونيسية

 الربامج ظهور مع واسع نطاق على ربيةالع اللغة تطورت (.أجنبية كلغة العربية اللغة) العربية اللغة

 يف مرة ألول بالعر  لغَت العربية اللغة تعلم بدأ 3 .اإلنًتنت عرب والتعلم العريب التلفزيون والبث
 وجوده أثناء. بإصللًتا كامربيدج جامعة يف العربية اللغة تُدرس كانت عندما ، عشر السابع القرن

 عام األمريكية العسكرية ادلدارس يف وتعلمها العربية باللغة الىتمام بدأ ، ادلتحدة الوليات يف

 العربية اللغة تطوير مشاريع دبوجو  العربية اللغة تعليم مراكز من العديد بدأ ، مصر ويف. 1243

 ، العربية اللغة يتعلمون العرب غَت ذبعل اليت األسباب من .وتطويرىا ادلواد زبطيط تكملها اليت
 كتاب ألن ، اإلسالم وخاصة ، الديٍت الدافع( 1: )يلي ما ، طوعيمة أمحد رسيدي ذكر كما

 اجلزيرة شبو العرب زيارة عند الغرابةب ادلسلمُت غَت سيشعر( 2) ، العربية باللغة ادلقدس اإلسالم

 اللغة علماء أعمال من العديد( 3) ، العامية أو الفصحة إما العربية اللغة مع عادةً  تتواصل اليت

 .عالية علمية جبودة تتمتع اليت العلوم سلتلف يف الفصحى العربية

 ادلهام إلكمال مهارات ىي ادلهارات فإن ،( KBI) اإلندونيسية اللغة لقاموس وفًقا

 مكونان ىناك اإلندونيسية، اللغة لقاموس وفًقا ادلهارات تعريف من.(2616: 3112)قدرة اهلل، 

 القدرة ىي ادلهارات أن استنتاج ميكن لذلك. الوظائف أو وادلهام ادلهارات ومها مًتابطان،

: 2003 ، رحيم يف) و مونتُت كرويل يقول. بو القيام أو العمل إلكمال الشخص يف ادلوجودة

 من الكثَت قراءة فقط ليس ، كثَتة أشياء يتضمن معقد شيء ىي القراءةيف احلقيقة  أن( 2

. ادلعرفية وراء وما ، اللغوية والنفسية ، والتفكَت ، البصرية األنشطة ن يتضم أيًضا ولكن ، الكتابة

                                                             
3 Iswanto Rahmat. “Pembelajaran Bahasa Arab dengan memanfaatkan Teknologi”.Arabiyatun ; 

Jurnal Bahasa Arab, Vol. 1 No. 2, 2013 hal. 141-143.  
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 النقدية قراءةوال والتفسَت احلريف والفهم الكلمات على التعرف القراءة تشمل ، تفكَت كعملية

 8 .اإلبداعي الفهم وأنشطة

 ومهرة ، الستماع مهرة وىي ، أجنبية كلغة مهارات أربع ىناك ، العربية اللغة تعلم يف

 ، ذلك ومع ، اللغة جوىر ىو الكالم فإن ، األساس ويف ، الكتابة ومهرة القراءة، ومهرة ، الكالم
 تعلم يتطلب. الكالم رموز و صورة ىي الكتابة أّما. الكالم تعلم مفاتيح أحد ىي القراءة فإن

 فإن لذا. الكالم مرحلة لدخول أويل كأساس أولً  والكتابة القراءة مرحلة أجنبية كلغة العربية اللغة

 ، احلقيقة يف لكن. أجنبية كلغة العربية اللغة دلتعلم خاصة ، العربية اللغة تعلم مفتاح ىي القاءة
 ل ، العربية اللغة تعلم حول والبحوث ادلالحظات من العديد يف .سهلة ليست العريب النص قراءة
 ىناك. العربية النصوص قراءة يف صعوبة جيدون ادلدرسة من زبرجوا الذين الطالب من العديد يزال

 مهارة يف للطالب التعلم سلرجات من األقصى احلد ربقيق عدم على تؤثر اليت العوامل من العديد

 وادلواد واألساليب األىداف زبطيط حيث من الضعف نقاط ىي العوامل ىذه ومن ، القراءة

 الطالب على ليسهل التعلم عند الىتمام يف ادلراحل هىذ تؤخذ أن جيب 2 .والتقييم والوسائط

أن القراءة ىي أحد استخدامات اللغة لوصف الكتابة أو  Ruddell in Aulina يقول .إتقاهنا
  .الرموز وفهمها

 البحث عند للطالب العربية اللغة نتائج أدلة وثائقية خالل من ادلالحظات لنتائج وفًقا

 :طلبة الصف السابع دبدرسة اذلداية ادلتوسطة اإلسالميةهارة القراءة ادل نتائج يلي فيما التمهيدي،

 

 

 

                                                             
8 Arifin Ahmad, “Penerapaan Permainan Bahasa (Katarsis) Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Membaca Siswa Kelas IV A SD Negeri 11 Metro Pusat”, Eduhumaniora: Jurnal Pendidikan Dasar, Vol.2, 

No. 2, Juli 2003 hal. 33-38. 
2 Ahmad Nurcholis, Syaikhu Ihsan Hidayatullah, Muhammad Asngad Rudisunhaji, 

“Karakteristik Dan Fungsi Qira’ah Dalamera Literasi Digital”, El-Tsaqafah: Jurnal Jurusan PBA, Vol. 

18, No. 2, 2012, hal. 132. 
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 2اجلدول 

طلبة الصف السابع دبدرسة اذلداية ادلتوسطة  ادلهارة القراءة نتائجبيانات البحث التمهيدي من 
 اإلسالمية

 مواضيع البحث الرقم
 الكتمالر اامعي

 األدنى
 المعايير النتيجة

1 AR 65 50 غَت كامل 

2 DK 65 80 كامل 

3 DP 65 30 كامل 

4 DA 65 30 كامل 

5 DG 65 60 غَت كامل 

6 DD 65 60 غَت كامل 

3 DAB 65 60 غَت كامل 

8 DS 65 60 غَت كامل 

2 ER 65 30 كامل 

10 ES 65 50 غَت كامل 

11 FD 65 50 غَت كامل 

12 FH 65 50 غَت كامل 

13 FR 65 50 غَت كامل 

14 FF 65 60 كامل  غَت 

15 HN 65 50 غَت كامل 

16 IR 65 60 غَت كامل 

13 IS 65 60 غَت كامل 

18 MPS 65 60 غَت كامل 

12 MA 65 80 كامل  

20 RA 65 60 غَت كامل 

21 RNS 65 80 كامل 

22 SM 65 50 غَت كامل 
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23 TA 65 80 كامل 

  1420 اجملموع 

  61 ادلتوسط 

 (٪30) 3 كامل 

 (٪30) 16 غَت كامل 

ادلهارة  نتائج يلي فيما التمهيدي، البحث عند للطالب العربية اللغة نتائج ادلصدر: أدلة وثائقية
 ساري تنجاموس كونينجان  طلبة الصف السابع دبدرسة اذلداية ادلتوسطة اإلسالمية القراءة

 طلبةل البحث بنتيجة يف البحث التمهدي ادلتعلقة البيانات أن أعاله اجلدول يوضح
 درجات على طالًبا 13 وحصل ، طالًبا 23 الصف السابع دبدرسة اذلداية ادلتوسطة اإلسالمية

يف  الكتمال دلعايَت األدىن احلد ربديد مت بينما ،( KKM) الكتمال دلعايَت األدىن احلد من أقل
 .65 العربية اللغة لدرس اذلداية ادلتوسطة اإلسالمية مدرسة

نور  السيدة ، العربية اللغة ةمدرس مع مقابالت خالل نم البحث من مزيد إجراء بعد
 فيما ،ساري تنجاموس كونينجان  اذلداية ادلتوسطة اإلسالمية مدرسة السابع الصف يف، وسوايتاأل

 كانت الطالب يواجهها اليت العقبات أن وصفت ادلدرسة ، العربية للغة ادلنخفضة بالقيمة يتعلق

 بناءً . القدمية الوسائط يستخدمون ادلعلمون يزال ل التعلم أنشطة يف ألن. ناحية مهارة القراءة من

 .التعلم عملية ربسُت ميكن حىت ومبتكرة مثَتة وسائط إىل حاجة ىناك ، ادلشكالت ىذه على

 وفًقا الوقت،نفس  ويف". الوسيط" تعٍت واليت medius الالتينية الكلمة من تأيت وسيلةال

 اليت القنوات أشكال مجيع ىي الوسائط فإن ،( AECT) صالتالت وتكنولوجيا التعليم جلمعية

 يُنظر اإلعالم أن( 2013) منادي كشف. وادلعلومات الرسائل لتوجيو األشخاص يستخدمها

 تعليمية بيئة خللق سلططة بطريقة ادلصادر من الرسائل وتوزيع نقل ميكنو شيء كل أنو على إليو

 يعد ،التدريس عملية يف .وفعالية بكفاءة التعلم عملية تنفيذ للمستلم ميكن حيث ومواتية مرحية

 ادلقدمة ادلواد غموض يف ادلساعدة ميكن األنشطة ىذه يف ألن ، للغاية مهًما التعلم وسائط دور

 ميكن. اإلعالم وسيلة دبساعدة التعليمية ادلواد تعقيد تبسيط ميكن. كوسيط الوسائط باستخدام

 ميكن. معينة كلمات خالل من نقلو التوعية اختصاصيو طيعيست ل ما سبثل أن التعلم لوسائط



8 

 

 

 ادلواد ىضم للطالب ميكن وبالتايل ، رلردة مادة تكوين يف أيًضا تساعد أن التعليمية للوسائط

تناسب  أن جيب ، الوسائط اختيار عند 10 .اإلعالم وسيلة من مساعدة دون من أكرب بسهولة
 .ادلنفذة التدريس وأىداف عمليةب

ألرشاد  وفًقا. والطالب للمعلم الفوائد من العديد التعلم وسائط استخدام يوفر
 باستخدام التعلم( 1: )ذلك يف دبا التعليمية اإلعالم وسيلةل الفوائد من العديد ىناك ،(3122)

 ادلواد تكون( 2) ، الوسائط استخدام بدون التعلم من أكثر الطالب انتباه جيذب الوسائط

 ، الطالب قبل من فهمو يسهل أن ميكن حبيث ، وضوًحا أكثر ادلعلمون سيقدمها اليت التعليمية
 من دبزيد القيام للطالب ميكن( 4) ، شللة وليست تنوًعا أكثر التدريس طرق ستكون( 3)

 وسائط جيوز للمعلم قد  .أكرب بشكل الطالب إبداع استكشاف ميكن حبيث التعليمية األنشطة

( 2011) رفاعي أمحد كشف. التعلم أىداف مع تتوافق أهنا بشرط ، طرق بعدة متنوعة تعليمية

 ، التعلم أىداف يف الدقة وىي ، التعلم وسائط اختيار عند مراعاهتا جيب معايَت عدة ىناك أن
 الوسائط لستخدام ادلستخدم والوقت ، الوسائط على احلصول وسهولة ، التعليمي احملتوى ودعم

 صلاح زلددات ىحدإ الصحيحة التعلم وسائط اختيار يعد .لطالبا تفكَت مستوى مع والتوافق ،

 11قبول الدرس. يف الطالب

 ىيالتدريس  عملية يف استخدامها ميكن اليت التعليمية وسيلةال حدىإ

 شخصية كل على تركز اليت لألطفال للقراءة كمواد. الكرتونيةالصور تقدمي مت. الكرتونيةالصور وسيلة

 الكرتونيةالصور استخدام يف ادلعلمون بدأ ، األخَتة السنوات يف ، ذلك ومع ، الصور اللخ من

 الستمتاع تعٍت اليت komikos كلمة من مشتقة اليونانية اللغةيف  الكرتونيةالصور .للتعلم كوسيلة

 لسلةادلتس األشكال من واحدة الكرتونيةالصور تعد ،( 3113لويل إيسنَت يف كولد  وفًقا .ادلزاح أو

 يفي الكرتونيةالصور زلتوى كان إذا تعليمية وسائط بأهنا الكرتونيةالصور وصف ميكن. التصويري للفن

                                                             
10 Buaddin Hasan, Rica Wijayanti, “Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Matematika 

Berbasis Whiteboard Animation”, Apotema: Jurnal Progrsm Studi Pendidikan Matematika, Vol. 4, No. 2, 

Juli 2018, hal. 45 
11 Ibid, hal. 45. 
12 Ibid, hal. 46 
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 تكشف متحركة رسوم ىيالكرتونية الصور .فقط ترفيهي جانب ذلا يكون ل حبيث ، التعلم بعناصر

.القراء عن للًتفيو ومصممة بالصور مرتبطة ، وثيق تسلسل يف القصة وسبّثل شخصية عن
12
  

يف تعلم اللغة العربية بعد عدم الرضا عن الطريقة ادلباشرة اليت  ظهرت طريقة القراءة
ب أعطت اىتماًما أقل دلهارات القراءة. ويف الوقت نفسو ، القراءة ىي ادلهارة األوىل اليت جي

تعليمها دلتعلمي اللغات األجنبية ، دبا يف ذلك اللغة العربية. ومع ذلك ، من ادلستحيل تعليم اللغة 
 .العربية يف وقت زلدود لتوفَت مجيع ادلهارات اللغوية اليت تشمل القراءة والستماع والكالم والكتابة

( يف تقرير كتب 56،  3113يف ىذه احلالة ، اقًتح الربوفيسور كودلن وآخرون )يف فؤاد أفندي: 
طالب أو ، استخدام طريقة ذات ىدف تعليمي أكثر واقعية ، واليت حيتاجها ال 2131عام 

القراءة. الطريقة اليت مُسيت فيما بعد "طريقة القراءة" ُتستخدم يف  الطالب بشدة ، وىي مهارة
، على الرغم من أن ادلدارس الثانوية والكليات يف مجيع أضلاء أمريكا ودول أخرى يف أوروبا 

تسميتها طريقة القراءة ل تعٍت أن أنشطة التدريس والتعلم مقصورة على سبارين القراءة فقط. يتم 
13أيًضا توفَت سبارين الكتابة واحملادثة وإن كانت يف أجزاء زلدودة.

 

ميكن توقع أن يكون استخدام طريقة القراءة ووسائط التعلم اذلزيل قادرين على توفَت احلل 
الصحيح للمشكالت ادلختلفة ادلذكورة أعاله ، وسيساعد الطالب بشكل أكرب يف فهم مادة 

 الباحثة تمهت ادلذكورة، ادلختلفة األشياء بُت من اللغة العربية حبيث ميكن زيادة قراءات الطالب.

لترقية مهارة القراءة لدى طلبة الصف الكرتونية الصور وسيلة تطبيق البحث دبوضوع " بإجراء
 ". تنجاموسكونينجان ساري  سابع بمدرسة الهداية المتوسطة اإلسالميةال

  تعريف المشكلة و تحديدها .ج

 :التايل النحو على هاتعريف ميكن ،البحث السابقة خلفية استنادا إىل

 نتائج من مالحظتو ميكنيف درس مهارة القراءة،  القراءة علىالطلبة  قدرة ضعف .1

 .العربية للغةا مدرس قدمو الذي التقييم

                                                             
12 Effendy, Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang: Misykat, 2002, hal.45 
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 دون العربية الكتب ادلدرس يستخدم ،التعلم عملية يف التقليدية الوسائط استخدام .2

 .األخرى اإلعالم وسيلة من مساعدة

 قلة مشكلة ىذا البحث ىي الباحثة حددت ،تعريف مشكلة البحث اسنتادا إىل

 .العربية اللغة تدريس يف الوسائط استخدام
 

 مشكلة البحث .د

 ىل: "ىي ىذا البحث ادلشكلة صياغة فإن ، أعاله البحث مشكلةربديد  ىعل بناءً 

يقدر على ترقية مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع دبدرسة اذلداية الكرتونية وسيلةالصور تطبيق 
 ".؟ تنجاموس ساري كونينجان  ادلتوسطة اإلسالمية

 أهداف البحث .ه

" دلعرفة ترقية مهارة القراءة من  استنادا إىل مشكلة البحث، ىدف ىذ البحث ىو
  لدى طلبة الصف السابع دبدرسة اذلداية ادلتوسطة اإلسالميةالكرتونية وسيلةالصور تطبيق  خالل

 ". تنجاموس ساري كونينجان

 أهمية البيحث  .و

. تطبيقية و نظرية أمهية تقدًن من يتمكن أن ادلأمول من ، البحث ىذا إجراء خالل من

 :ىي ذلك يف دبا

 النظرية األمهية .1

 مفيدة البحث ىذا نتائج تكون أن ادلؤمل ومن ، التعليمية وسيلةال حول ادلعرفة ريادة

 لتحسُت كمحاولة الصحيحة التعليمية الوسائط ربديد يف كعنصر استخدامها إمكانية مثل

 .العربية اللغة تدريس جودة

 التطبيقية األمهية .2

 للطلبة .أ

 لتحسُت التعلم عملية مشاركة يف للطلبة الدافع البحث ىذا يوفر أن ادلتوقع من

 العربية ادلواد يف الطلبة تعلم نتائج
 

 للمدريسب. 
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 .عليها التغلب على والقدرة التعلم مشكلة حدوث ربليل على القدرة( 1

 .الطالب استقاللية وزيادة ادلالئم التعليمي اجلو تعزيز القدرةعلى( 2
 

 للمدارس. ج

 حىت بالتعلم الطالب اىتمام لتعزيز كمدخالت البحث ىذه ائجنت استخدام ميكن

 .التعليمي ربصيلهم يزداد
 

 للباحثُت. د

 .التعليم رلال يف الباحثة خربة إىل يضيف أن ميكن    

 البحوث السابقة .ز

الكرتونية وسيلةالصور  تطوير" بعنوان يولياين ، بوروانتو ديديك أجراه الذي البحث نتائج .1
 دبدرسة السابع الصف لطالب تعليمية كوسيلة ادلياه تلوث موضوع يف تكاملةادل للعلوم

-4 مناذج) D-4 منوذج باستخدام البحث تصميم من النوع ىذا باستخدام". ادلتواسطة

D )ذلك ومع. النشر ، التطوير التصميم، التعريف،: وىي مراحل 4 من يتكون والذي 

 الوسائط أن الدراسة ىذه نتائج نتبي. التطوير مرحلة على البحث ىذا يقتصر ،

 بناءً  النظرية الناحية من شلكنة كانت ادلياه تلوث موضوع مع ادلتكاملة العلمية الكوميدية

 موضوع يعد. ٪20.1 بنسبة العلوم يف وادلعلمُت احملاضرين من التحقق نتائج على

 من شلكًنا ادلياه تلوث عن الطبيعية للعلوم ادلتكاملة ادلتحركة للرسوم ادلصورة الوسائط

 البيان على بنعم اإلجابة معايَت مع الطالب استجابات على بناءً  التجريبية الناحية

 للرسوم التعليمية الوسائط جدوى إىل الدراسة ىذه نتائج تشَت. ٪22.3 بنسبة ادلعطى

 ويعطون التعلم عملية أثناء بالسعادة الطالب يشعر. الطالب كفاءة ربقيق يف اذلزلية

 14 .إجيابية ةاستجاب

 تطوير" سوىارتو ، سابوترو بارا نجكانجىي أجراه الذي البحث نتائج .2

 التكاملي ادلوضوعي التعلم يف الشخصيات تعليم على القائمةالكرتونية وسيلةالصور 

                                                             
14 Didik Purwanto, Yuliani, “Pengembangan Media Komik IPA Terpadu Tema Pencemaran Air 

Sebagai Media Pembelajaran untuk Siswa Smp Kelas VII”, Jurnal Pendidikan Sains e-Pensa. Vol. 01, No. 

01,  Tahun 2013,  hal.31-36. 
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 التطوير و البحث ىو البحث ىذا باستخدام". البتدائية دبدرسة الرابع الصف لطالب

 ، نتجادل مسودة تطوير( 3) ، التخطيط( 2) ، البيانات ومجع البحث( 1: )من يتكون
 زلدود اختبار( 6) ، اخلرباء على القائمة ادلراجعة( 5) ، اخلرباء صحة من التحقق( 4)

 ، ميدانية ذبارب( 8) ، زلدودة ذبارب عن الناذبة ادلنتجات ربسُت( 3) ، للتجربة
 مت قد( 1: )أن النتائج وأظهرت. ادلنتج نشر( 10) و ، النهائية ادلنتجات ربسُت( 2)

 ، ادلوضوعي التكاملي التعلم يف الشخصية تعليم على القائمةالكرتونية وسيلةالصور  إنتاج
 واجلوانب اإلعالمية اجلوانب جودة حيث من تطويرىا مت اليتالكرتونية وسيلةالصور ( 2)

 على الطالب استجابات نتائج تصنيف يتم و ، للمعلمُت وفًقا ، للخرباء وفًقا ادلادية

 قيم زيادة يف فعال ادلتقدمةالكرتونية الصور خدامباست التعلم( 3) ، جًدا جيدة أهنا

 بدرجة ادلتوسطة الفئة يف الطالب لدى النضباط شخصية زيادة تعد. الطالب شخصية

 ادلتوسطة الفئة يف الطالب مسؤولية شخصية يف الزيادة وتكون 0.62 قدرىا اكتساب

 على حصل الكرتونيةوسيلةالصور  باستخدام التعلم عملية خالل. 0.66 ربح بدرجة

 15 .الطالب من جيدة استجابة تلقت البحث ىذا نتائج. إجيابية نتائج

 باستخدام اجلهرية القراءة مهارة ربسُت" جهَتية سييت أجرتو الذي البحث نتائج .3

 الدراسية السنة ادلبتديعات ىداية دبعهد الثالث الصف طلبة ىلالكرتونية وسيلةالصور 

 مت والذي الصفي جرائاإل البحث طريقة البحث ىذا استخدم". 2013/2014
 الواردة البيانات. الختبار وغَت الختبار: البيانات مجع تقنيات تشمل. دورتُت يف تنفيذه

 القراءة مهارات اختبارات ونتائج وادلقابالت ادلالحظات نتائج ىي الدراسة ىذه يف

 نم الطالب قراءة يف زيادة ىناك كانت إذا ما ىي النجاح معايَت. والتوثيق للطالب
 استجابة زادت ، األوىل الدورة يف. 35 درجة دبتوسطالكرتونية وسيلةالصور  خالل

. الثانية الدورة يف ٪36 إىل ٪48 بنسبةالكرتونية وسيلةالصور  لستخدام الطالب

                                                             
15Hengkang Bara Saputro, Soeharto, “Pengembangan Media Komik Berbasis Pendidikan 

Karakter pada Pembelajaran Tematik-Integratif Kelas IV SD”, Jurnal Prima Edukasia, Vol. 3, No. 1, 

2015, hal. 62-31. 
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 األوىل الدورة من القراءة على الطالب قدرة اختبار درجات متوسط ارتفع ، وبادلثل

 16 .الثانية ورةالد هناية يف 31.40 إىل 62.30

 استخدام" سوكارتينجزيو واىيو ، أمحد جفري أجراه الذي البحث نتائج .4

 دبدرسة اخلامس الصف يف القصة قراءة مهارات لتحسُتالكرتونية وسيلةالصور 

 زلتوى لختتام التعلم لنتائج بالنسبة. ادلعلم نشاط زيادة النتائج وأظهرت". اإلبتدائية

 الطالب تعلم نتائج متوسط كان ، األوىل الدورة يف وبالتحديد ، أيًضا زاد فقد ، القصة

 رلموعي اكتمال مع 80.1 الثانية والدورة ٪63.3 رلموعي اكتمال مع 32.1

 ، جًدا صغَتة الوسائط استخدام يف التعلم يف تنشأ اليت العقبة تتمثل. ٪83.83 بنسبة
. ادلواد نقل يف أكرب وسائط إنشاء خالل من ذلك على التغلب للمدرس ميكن ولكن

 القصص قراءة تعلم يف لالستخدام مناسبةالكرتونية وسيلةالصور  تعد ، السبب ذلذا

 13 .التعلم نتائج ربسُت على تقدر ألهنا ، القصص زلتوى إلكمال

 مهارات لتحسُتالكرتونية وسيلةالصور  استخدام" يوليانيت أجرتو الذي البحث نتائج .5

 أولو اإلسالمية ادلتواسطة اإلميان نور مدرسة لطلبة الصفي اإلجرائ البحث) القراءة

 من الثانية الدورة إىل األوىل الدورة من البحث نتائج زادت(". 2018 جيدونج

 لدى  لقراءةا مهارات يف ترقية ىناك. ادلالحظة بأوراق تقاس كما القراءة مهارات

 أي ، األوىل الدورة من الطالب نشاط مالحظة ورقة خالل من قياسها مت كما الطالب

 ، الثانية الدورة يف ٪32 إىل جًدا جيدة نتائج ربقيق يستطيعون الطالب من 4.5٪
 إىل ٪14 من تزيد األوىل الدورة يف ٪68 من الختبار درجات من ادلزيد وتأثَت

 بعرض يقاس العربية اللغة دلدرس التدريس تطبيق فإن وكذلك. الثانية الدورة يف 82٪

 مث ، ٪36 إىل ٪24 بنسبة األوىل الدورة يف يعٍت ادلراقب، ويقيمو ادلالحظة

                                                             
16Siti Juhairiyah ,“Peningkatan Keterampilan Membaca Nyaring Dengan Media Komik Pada 

Siswa Kelas III MI Hidayatul Mubtadi’aat Tahun Ajaran 2113/2114”, Skripsi, Prodi Pendidikan Guru 

Madrasah IbtidaiyahFakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2115, hal 
58. 

13Jufri Ahmat, Wahyu Sukartiningsih,“Penggunaan Media Komik Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Membnn aca Cerita Di Kelas V Sekolah Dasar”, Skripsi, JPGSD, Volume 01, Nomor 02, 

Tahun 2013, 0-216, hal. 8. 
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 دبعايَت مع الثانية الدورة يف ٪40 إىل ٪ 36 األوىل الدورة يفالكرتونية الصور تقييم

 18."جيد"
 

 وىي ، ادلوضوعات يف تشابو أوجو ىناك ادلذكورة، البحوث مخس من

 ىو أعاله اخلمس الدراسات مييز ما ولكن القراءة، مهارة لًتقية ادلستخدمةالكرتونية وسيلةالصور 

 .البحث ووقت البحث ومواقع التعلم وطرق ادلستخدمة ادلواد

 الكتابة منهجية .ح

 ، سلتلفة مناقشة منها لكل ، فصول ةمخس من األطروحة ىذه كتابة منهجيات تتكون  
 الكتابة نتائج على واحلصول لتسهيل. البعض بعضها وتكمل تدعم واحدة وحدة يف ولكن

 :التالية النظاميات ذبميع مت ، البحث ىذا من ادلنهجية

 البحث وخلفية ادلوضوع البابتوضوح ىذا يف الباحثة تصف. مقدمة :األول بالبا

 ومنهجية البحث أمهية و البحث وأىداف ادلشكلة وصياغة شكلةادل ربدي و ادلشلة وتعريف

 .الكتابة
 

 و البحث وفرضية ادلستخدمة النظرية الباب ىذا يصف. نظري إطار :الثاني الباب
 .التفكَت إطار

 

 ، البحث وقت و موقع الباب ىذا يف الباحثة تصف. البحث منهج :الثالث الباب
 ، العمل تدخل ومراحل ، الباحث ودور ، البحث وموضوع ، البحث دورة وتصميم وطريقة
 ، ادلفاىيمية التعريفات: )ذلك يف دبا ، البيانات مجع أدوات ، اإلجرائي للتدخل ادلتوقعة والنتائج

 البيانات صحة ، البيانات مجع أساليب ، األدوات أنواع ، األدوات ربقيق(. التشغيلية التعريفات

 .البيانات ربليل ،
 

 بيانات وصف الباحثة تصف ، الباب ىذا يف. مناقشتها و البحث نتائج :الرابع الباب

 .البحث حول تفصيالً  أكثر ومناقشة البيانات وربليل البحث
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 .واقًتاحات استنتاجات على الباب ىذا حيتوي. الختتام :الخامس الباب
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 الباب الخامس

 ستنتاجات واقتراحاتا

 أ.  استنتاجات

تطبيق وسيلة الصور  ، فتستنتج الباحثة أنحتليلهاوبناء على نتائج البحث و 
لدى طلبة الصف السابع مبدرسة اهلداية املتوسطة قادر على ترقية مهارة  الكرتونية

نتائج يف  لرتقيةل امن خالاحلال هذا  . يظهرتاجناموس كونينجان ساري  اإلسالمية
 21أي بالنسبة % 21الطلبة الناجحون  لدورة األوىل وهيمن ااالختبار النهائي 

انية يف الدورة الثمث زادت الرتقية .  84طالبا أي بالنسبة % 22 طلبة غري الناجحنيوال
أي طالب  4والطلبة غري الناجحني   83  أي بالنسبة %نيالناجحطالبا من  91إىل 

 .97بالنسبة %

   ب. اقتراحات

رتقية مهارة القراءة ل وسيلة الصور الكرتونيةتطبيق  وحبثها عننتائج البحث  ومن
. تاجناموس كونينجان ساري  لدى طلبة الصف السابع مبدرسة اهلداية املتوسطة اإلسالمية

 :االقرتاحات التالية تقدم الباحثةف

  العربية للغةللمعلمني وخاصة معلم ا. 2

 عليميف عملية الت بةوتدريب مهارات الطل من املتوقع أن يقوم املعلم بتقدميأ. 
قدرون حىت  أثناء التعلم بةالطل ملللتجنب وسائل ال تطبيق من خاللوالتعلم 

  هم.مواقفوتطوير سني حتعلى 

م اللغة يتعليف  وسيلة الصور الكرتونية تطبيقب إال ميتطور عملية التعلت ال ب.
  طني.الطالب نش العربية حىت يكون

كبديلة  وسيلة الصور الكرتونيةويف أنشطة التعليم والتعلم أن يستخدم املعلم  ج.
  . بةترقية مهارة القراءة لدى الطل واحدة لرتقية مهاراهتم يف

 بةطل. لل2
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أن يقوم املعلم برتقية دراستهم للوصول إىل الكفاءة التعليمية وتصبح عملية 
 .التعليم فعالية
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