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 كلمة الشكر والتقدير 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الدعوات ورفيع الدرجات، القائل  ته تتم الصاحلات وجميباحلمد اهلل الذي بنعم
ىف كتابه الكرمي وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها، أمحده سبحانه وأشكره على نعمه الىت ال 

شريك له و أشهد أن حممدا عبده  اهلل وحده ال  الإال إله  تعّده وال حتصى، وأشهد أن
 رسوله، أمابعد.
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 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

وأخي،  أدرك  .رمحته الحد هلا وأن يثيبنا حبسن الثواب  علينا عسى اهلل أن مين
أن كتابة هذا البحث اجلامعي وهناك بالتأكيد الضعف أو القصور، تتوقع  ةالباحث

التقرير انتفادات واقرتاحات بناء من أي طرف ملزيد من التحسني، و هذا قد يكون  
 مجيعا. أمني يا رب العامني. جزاكم اهلل خياجلزاء.البحث اجلامعي مفيدة يل ولنا 
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 مستخلص البحث

 لتعليم مهارة القراءة يف الفصل السابعوسيلة "كوميك" ال إعداد .2020رمحداين، النسا 
ماالنج. البحث اجلامعي. قسم تعليم   2مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية لل

اللغة العربية، كلية علوم الرتبية و التعليم، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
 . احلكومية  ماالنج

 سالمت دارين املاجستياملشرف: الدكتور 

 وسيلة كوميك، مهارة القراءة اعدادالكلمات األسسية :
 كافية   تعليمية وسائل توافر هو التعلم يف الطالب  تسهل أن ميكن اليت املهمة العوامل أحد

 يتم .  الدروس   متابعة  يف  والكسل  بامللل  يشعرون  الطالب   جيعل  التعلم  وسائل  نقص.  وممتعة
  2درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية مل السابع الصف الطالب  قبل من ذلك  اختبار

 نيشعر لبات الط علجت العربية اللغة لميتع يف املستخدمة اإلعالم وسائل ونقص ، ماالنج
 بعض الطالبات .  القراءة  ةمهارا  لميتع  يف  خاصة  ،  العربية   اللغة  تعلم  متابعة  يف  والكسل  بامللل

  الكوميك  يف الطالب  متعة  استخدام وميكن ،الكوميك   بقراءةع حينب الساب الفصل يف
 إعدادب لباحثة ا قامت لذلك  ، تعليمية وسائل لتطوير األشياء اختيار يف رئيسية كنقطة 

 .وفهمه العريب النص قراءة ممارسة على الطالب  ملساعدة العربيةالكوميك 
تطوير وسيلة "كوميك" العربية لطالب   يتم  كيف(  1و مشكالت هذالبحث هي: ) 

كيف فعالية استخدام وسيلة  (  2)  ماالنج ؟  2الصف السابع يف مدرسة املتوسطة احلكومية  
 ماالنج ؟  2"كوميك" املطورة لطالب الصف السابع يف مدرسة املتوسطة احلكومية 

 ملهارات   العربية باللغة  الكوميك   يف  لالوسائ  منتجات  تعلم  هي الدراسة  هذه  نتائج
  تتكون .    ماالنج  2املتوسطة اإلسالمية احلكومية  مدرسة    من  السابع  الصف  لطالب   القراءة

 األسرة يوميات  ومن ، وبييت ، نعنوالا: هي فصول ثالثة  من العربية باللغة ك الكومي هذه
 النهائي الطالب اختبار نتائج وأظهرت ". جًدا جيدة فئة٪ "95.6 أهلية اختبار مع ،

  واالختبار ( كافية)  60.97 للطالب األولية االختبار نتيجة وكانت ،" جيد٪ "82.7



 

 ن

  مع . هو رفض يتم  مث. اجلدول من  أكرب SPSS ونتائج(. جًدا جيد) 81.13 النهائي
هذا احلال يدل على أن الوسيلة كوميك   .فعال  بشكل  املصورة  التعليمية  لالوسائ  هذه  تطبيق

جيد استعماله يف تعليم اللغة العربية باهتمام التعليقات واإلقرتاحات الليت يعطيها اخلرباء 
 واملدرس والطلبة.
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ABSTRACT 

Rachmadhani, Annisa. 2020. Arranging of Arabic Comic Learning Media for 

reading skills (For students in Mts Negeri 02 Malang). Thesis Arabic 

Education Department. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. 

Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang. 

Supervisor: Dr. Slamet Daroini M.Pd 

Keywords: Development of Arabic Comic, Reading skill 

One important factor that can facilitate students in learning is the availability 

of adequate and enjoyable learning media. Lack of learning media makes students 

bored and lazy in following the lessons. This is what was experienced by students 

of class VII Mts N 02 Malang, the lack of media used in learning Arabic made 

students feel bored and lazy in following Arabic learning, especially in learning 

reading skills. The majority of Grade VII H students have the pleasure of reading 

comics. Students' pleasure in comics can be used as a main point in the choice of 

learning media development objects. Therefore, researchers arrange Arabic 

language comics to help students practice their reading and understanding text 

skills. 

The formulation of the problem in this study are (1) What is the process of 

developing learning media in the form of comics for reading skills for students of 

MTs Negeri 02 Malang? (2) To what extent is the effectiveness of learning media 

in the form of comics for students' reading skills in MTs Negeri 02 Malang? 

The results of this study are learning media products in the form of Arabic 

language comics for reading skills of 7th grade students of MTs Negeri 02 Malang. 

This Arabic language comic consists of three chapters namely al-unwan, baitii and 

min yaumiyaat al-usrah. With a 95.6% eligibility test "very good category". And 

the final student test results showed 82.7% "Good", and the student's initial test 

score was 60.97 (enough) and the final test was 81.13 (Very good). And the results 

of the TPSS are bigger than the table. Then Ho is rejected. With the meaning of this 

comic learning media effectively applied. This case shows that this good comic to 

use in teaching the Arabic language from the comment and advice of experts who 

provide and teachers as well as students. 
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ABSTRAK 

Rachmadhani, Annisa. 2020. Penyusunan Media Pembelajaran Komik Bahasa 

Arab untuk keterampilan membaca ( Bagi siswa di Mts Negeri 02 

Kota Malang). Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri (UIN) 

Maulan Malik Ibrahim Malang. 

  

Pembimbing : Dr. Slamet Daroini M.Pd 

 

Kata Kunci : Penyusunan Media Komik, Keterampilan berbicara 

Salah satu faktor penting yang dapat mempermudah siswa dalam belajar 

adalah tersedianya media pembelajaran yang memadai dan menyenangkan. 

Kurangnya media pembelajaran membuat siswa bosan dan malas dalam mengikuti 

pelajaran. Hal ini yang ditengah dialami siswa kelas VII Mts N 02 Kota Malang, 

kurang nya media yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa arab membuat siswa 

merasa bosan dan malas dalam mengikuti pembelajaran Bahasa arab khususnya 

dalam pembelajaran keterampilan membaca. Mayoritas siswa kelas VII H 

mempunyai kesenangan dalam membaca komik Kesenangan para siswa terhadap 

komik, dapat dimanfaatkan sebagai pokok utama pemilihan objek pengembangan 

media pembelajaran.Oleh karnanya peneliti menyusun komik Bahasa arab untuk 

membantu siswa dalam melatih kemampuan membaca dan memahami teks Bahasa 

arab.    

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1)Bagaimana proses 

pengembangan media pembelajaran berupa komik untuk keterampilan membaca 

bagi siswi MTs Negeri 02 Kota Malang?. (2) Sejauh mana keefektifan media 

pembelajaran berupa komik untuk keterampilan membaca siswi di MTs Negeri 02 

Kota Malang?. 

Adapun hasil penelitian ini adalah produk media pembelajaran berupa 

komik Bahasa arab untuk keterampilan membaca  siswa kelas 7 MTs Negeri 02 

Kota Malang. Komik Bahasa arab ini terdiri dari tiga bab yaitu al-unwan, baitii dan 

min yaumiyaat al-usrah.dengan uji kelayakan 95,6 % “ kategori baik sekali”. Serta 

hasil tes akhir siswa menunjukkan 82,7 % “Baik”, dan nilai tes awal siswa yaitu 

60,97 (cukup) dan tes akhir 81,13 ( Baik sekali). Dan hasil spss t hitung lebih besar 

dari table . Maka Ho ditolak. Dengan arti media pembelajaran komik ini efektif 

diterapkan. Kasus ini menunjukkan bahwa buku ini sangat baik untuk digunakan 

dalam mengajar bahasa Arab dari hasil komentar dan saran ahli yang memberikan 

dan guru dan juga siswa. 
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 الفصل األول 
 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ
.  يمية الرمسي ، هناك العديد من العوامل اليت تدعم النجاح يف عملية التعليف جمال التعليم  

مية كافية و  يتعل الواحد من العوامل اهلامة الذي يتساهل الفرضية يف تعلم هي توافر وسائل  
 عذب. بوسائل التعليمية،فتحّقق األهداف التعليم مناسبة مبتوقع.  

اما يف األنشطة التعلمية  ،ائل التعليميةال شك يف ذالك، أّن عملية التعليم حيتاج بوس
مبرحلة  اإلبتدائية، املتوسطة ،او العالية.  يسبب هذا احلال بسبب أن الوسائل يساعد 

 ذ.  يكثيا يف تبليغ الرسالة أو اإلعالم لتالم
التأثي اإلجيايب لتطور العلوم والتكنولوجيا هو توفي وسائل اإلعالم اليت ميكن استخدامها  

ة التعليم والتعلم ، واملعروفة فيما بعد باسم "وسائل اإلعالم التعلمية". الوسائل يف عملي
وفقا لرابطة التعليم   1هي قناة املعلومات اليت تتصل بني املصدر واملستلم. ويف الوقت نفسه.

وسائل اإلعالم على حد سواء األشكال املطبوعة والسمعية والبصرية " :(NEA) الوطنية
 .2لالتصاالت واملعدات ، جيب أن يتم التالعب هبا ، مرئية لسماعها وقراءهتا

ومهما كانت القيود املعطاة ، فهناك مساواة بني هذه احلدود حبيث تكون وسائل اإلعالم 
هي أي شيء ميكن استخدامه لتوجيه املعلومات من املرسل إىل املتلقي، وذلك لتحفيز 

عندما  .3الهتمامات للطالب بطريقة حتدث عملية التعلماألفكار واملشاعر واملصاحل وا
يقرتن هذا الوسائل بتعلم اللغة العربية فإنه يعين مجيع أشكال االتصال واملعدات، اليت 
تستخدم املعلم العريب يف منتصف تعلم اللغة العربية لتسهيل تعلم اللغة العربية لتحقيق  

ة على نطاق واسع من ثالثة أشكال: الوسائل أهداف التعلم. تتكّون وسائل اإلعالم العربي

 
1 HM. Mustafiqon, Pengembangan media dan Sumber Pembelajaran (Jakarta: Prestasi 

Pustakarya,2012), hlm 26. 
2 Arief S. Sadiman, dkk.  Media Pendidikan, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm 7. 
3 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta:Raja Grafindo Persada,2006), hlm 2. 
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 .4املرئية ، الوسائل السمعية والوسائل املرئية السمعية
الوسائل الناجتة عن تقنية الطباعة )الرسومات( كأحد الوسائل اليت ميكنها توصيل الواقع 

بناًء على  5واألفكار بشكل أوضح من خالل مزيج من التعبي عن الكلمات والصورة.
أعاله ، ميكن االستنتاج أن وسائل اإلعالم جزء ال ميكن فصله عن عملية التعليم    الوصف

والتعلم بني املعلمني والطالب. يف عصر التعلم يف عصر متقدم بشكل متزايد اليوم ، يعد  
وجود وسائل تعليمية أمرًا مفيًدا للمعلمني. كمعلم لديه اإلمكانات ، جيب أن يكون قادرًا 

 ام الوسائل بشكل صحيح جلذب انتباه الطالب وتعلمهم. على إنشاء واستخد
م هي وسائل اجلرافيك ، وهي كاوميك . ميكن يوسائل التعليم املناسبة املطبقة يف التعل

م ، على سبيل املثال يف القراءة. قراءة. يللكوميك أن تسهل على الطالب يف عملية التعل
سية يف اختيار األشياء العائمة لوسائل متتع األطفال بالكوميك، ميكن استخدامه كنقطة رئي

التعليم. وفًقا ل درينتو ، متثل الرسوم كوميك نوًعا من الرسوم كوميك اليت ميكنها أن تروي 
الشخصيات وتصور قصة متسلسلة ترتبط ارتباطًا وثيًقا بالصور ومصممة لتوفي الرتفيه 

جتذب انتباه القراء ، للطالب ، ألن الكوميك اليت تتخذ شكل رسوم متحركة ميكن أن 
ميكن للمعلمني استخدام كوميك بفعالية وكفاءة يف حماولة لزيادة  6وخاصة الطالب.

وتوسيع اهتمام الطالب بالتعلم. لذلك، من املناسب أن يطور أحد املعلمني كوميك 
 وسائل التعليمية. ل

  ين يف أكتوبر يفبناًء على املالحظات األولية اليت مت إجراؤها يف ممارسات العمل امليدا
ماالنج، فإن اهتمام الطالب بتعلم القراءة قليل للغاية. عند   2مدرسة املتوسطةاحلكومية 

تعليم القراءة ، يشعر الطالب بامللل من تعلم اللغة العربية ألن الطريقة املستخدمة يف تعليم  
جملة النص  فمجلة  القراءة هي أساليب القراءة والرتمجة. تنفيذ هذه الطريقة هو قراءة املعلم

الطالب و بعض والطالب االستماع. مث يقوم املعلم برتمجة النص  ،يف الكتاب املدرسي
 

4 Mahmud Ismail Shiny dan umar Ash-Shiddiq Abdullah, Al-Mu’inat Al –Bashariyyah Fit 

Ta’lim al-Lughah (Riyadh: ‘Imadahsyun Al-Maktabat-Jami’ah al-Malik Su’ud, 1984), hlm 4. 
5 Nana Sudjana, Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2013), h. 27. 

6 Daryanto, MediaPembelajaran, (Bandung : PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2015), h. 126. 
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يستمر يف التوضيح من املعلم. أخيًا ، يكرر الطالب القراءات اليت متت دراستها. هذا 
بل م. يف التعليم ، تعترب الوسائل املستخدمة من قيجيعل الطالب أقل اهتماما وملل يف التعل

املعلمني فقط الكتب املدرسية للطالب وأوراق عمل الطالب مع ختطيطات ورسومات 
توضيحية غي جذابة. يف النهاية ، ال يهتم الطالب بالدرس ويفضل بعض الطالب قراءة 

 الكوميك بدالً من االستماع إىل تفسيات من مدرسهم. 
م التعليمية ، وخاصة هناك حاجة إىل إجراء عملية تطوير كوميك كأحد وسائل اإلعال

دروس اللغة العربية وخاصة مهارة القراءة. يف هذا البحث ، سيتم ترتيب القصص املصورة 
بطريقة يتم تكييفها واستخدامها كوسيلة لتعلم اللغة العربية. من املأمول أن نتائج تطوير  

املفردات الكوميك كوسيلة لتعلم اللغة العربية ميكن أن تساعد الطالب على فهم املواد و 
املوجودة يف املواد العربية حىت يتمكنوا من حل املشاكل القائمة. مت حتقيق هذه الفكرة يف 

تعليم مهارة القراءة العربية لطالب  كوميك يفالوسيلة ال إعدادشكل أطروحة بعنوان "
 ماالنج ". 2الصف السابع يف مدرسة املتوسطة 

 أسئلة البحث .ب
"كوميك" العربية لطالب الصف السابع يف مدرسة وسيلة  تتم إعداد ال   كيف .1

 ماالنج ؟  2املتوسطة احلكومية 
كيف فعالية استخدام وسيلة "كوميك" لطالب الصف السابع يف مدرسة  .2

 ماالنج ؟  2املتوسطة احلكومية 
 ج.  أهداف البحث

منتجات كوميك  العربية لطالب الصف السابع يف مدرسة  ملعرفة تتم إعداد. 1
 ماالنج.  2حلكومية املتوسطة ا

ملعرفة كيف فعالية استخدام وسيلة "كوميك" لطالب الصف السابع يف   .2
 ماالنج ؟    2مدرسة املتوسطة احلكومية 
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 د. فوائد البحث 
 من املتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة كما يلي:

 . الفوائد النظر 1
 إضافة نتائج أحباث اخلزينة يف جمال التعليم..أ

تعلم اللغة العربية اليت ميكن أن تستخدم وسائل كوميك كوسيلة إليصال تطوير .ب 
 املواد.

 . الفوائد العملية 2
قدم مسامهة إجيابية للمعلمني إلضافة نظرة ثاقبة ومعرفة حول كيفية تقدمي املواد .أ

 التعليمية. 
 توفي مدخالت للمعلمني يف استخدام وسائط التعلم بشكل أكثر فعالية..ب 

 مالنج  2مهارات اللغة العربية لدى طالب الصف السابع مدرسة املتوسطة  ج. حتسني  
 د.  ميكن حتسني أنشطة التدريس والتعلم بشكل أكثر فعالية. 

 ه.  فرض البحث
من خالل وسائل التعليمية "كوميك" أن تساعد على فهم املواد تعليم عند  

 ماالنج.  2مبدرسة املتوسطة املتوسطة  7الطالب ىف الفصل 
 حدود البحثو. 

للحد من املناقشة يف هذه الدراسة ، فإن نطاق البحث يدور حول تطوير  
وسائل التعليم كوميك باللغة العربية لتحسني مهارة القراءة لطالب الصف السابع 

ماالنج، مبعىن أن هذه الوسائل التعليمية ميكن أن حتسن  2يف مدرسة املتوسطة 
 مهارة القراءة لدى الطالب .

 ات المنتج المتقدمة ز. مواصف
 . وسائل اإلعالم املنتجة هي وسائل مطبوعة على شكل كوميك باللغة العربية. 1

. يتم حزم وسائل التعليم أيًضا يف شكل ملفات برجمية يف شكل قرص مضغوط 2
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 متهيدي للتشغيل التلقائي من شأنه تسهيل املعلم يف عملية التعلم يف الفصل. 
 الناجتة على نصوص ورسومات مادية تدعم النص.. حتتوي الوسائل 3

 ح. تحديد المصطلحات
وسائل التعليم كوميك العربية لتحسني مهارة القراءة  إعداد بناًء على العنوان ، فإن

ماالنج، فإن  2لطالب الصف السابع من مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 التعريفات التشغيلية اليت سيقدمها الباحثة هي:

التطوير: عملية التصميم التعلم املنطقى، و بشكل منهجى من أجل تأسيس كل ما  .1
 سيتم تنفيذه يف عملية أنشطة التعلم مع إيالء االهتمام إلمكانات وكفاءة الطالب 

. وسائل التعلمية: أي شيء ميكن استخدامه لتوجيه املعلومات من املرسل إىل املتلقي، 2
واملصاحل واالهتمامات للطالب بطريقة حتدث عملية وذلك لتحفيز األفكار واملشاعر 

 التعلم
عبارة عن كاريكاتي يعرب عن شخصية متّثل قصة يف ترتيب ضيق ، مرتبط  . كوميك : 3

 بالصور ومصمم لتوفي الرتفيه للقارئ.
. اللغة العربية :  اللغة العربية هي مواد موجحة لتشجيع و توجيه و تطوير القدرات و  4

 تعزيز موقف إجيايب جتاه تقبال والعربية إنتاجيه 
هي واحدة من األسباب الرئيسية اليت ميكن أن تشكل شخصية  . مهارات القراءة :5

 وصقل شخص واحد لزيادة املعرفة والبصية واخلربة اليت قد ال حيصل إال من خالل القراءة. 
 ي.  دراسات السا بقة 

للبحث السابق حول مناقشة استخدام الصور  بعد أن أجرى الباحثة مراجعة  
اإلعالمية يف تعلم اللغة العربية ، وجد الباحثة العديد من الدراسات اليت هلا موضوعات 

 متشاهبة مبا يف ذلك:
أواًل ، ماريا ماهارياين موجيهارتو ، بعنوان "تطوير كتاب قصة صور عن احلياة 

ر. هذه البحث اجلامعي هي تطوير  اليومية" لتعلم القراءة لطالب الصف احلادي عش 
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البحوث مع أساليب البحث والتطوير. هناك صياغة واحدة للمشكلة اليت مت فحصها  
يف هذه الدراسة ، وهي: "كيف يتم تطوير كتاب مصور عن احلياة اليومية لتعلم قراءة 
طالب الفصل احلادي عشر؟ "تشي نتائج هذه الدراسة إىل أن تطوير كتب قصص  

تعلم اللغة الفرنسية مناسب كوسيلة لتعليم اللغة الفرنسية. التعلم من خالل  مصورة يف 
الكتب املصورة هو متعة وليس متوترة. يصبح الطالب أكثر تعبيًا وال خيشون ارتكاب 
األخطاء. تعلم اللغة الفرنسية من خالل وسائط الكتب املصورة ميكن أن حيسن مهارات 

 ن من حتفيز الطالب للصف احلادي عشر.القراءة لدى الطالب وميكن أن حيس 
تتشابه الدراسة األوىل مع األحباث اليت أجراها الباحثون ، وهي تطوير وسائل 
هتدف إىل حتسني مهارات معينة ، بينما يكمن االختالف يف اهلدف املقصود. اهلدف 

دف يف  من هذه الدراسة هو حتسني مهارة القراءة باللغة العربية لدى الطالب ، بينما اهل
 هذه الدراسة هو حتسني مهارة القراءة للغة الفرنسية.

  2019ثانًيا ، نور زعناب طالب جامعة موالنا مالك ابراهيم مباالنج يف عام  
بعنوان "تطوير قصة كتاب مصور باللغة اجلاوية لتحسني مهارات الكتابة والتحدث يف 

هذه البحث اجلامعة هي  مدرسة اإلبتدائية سبيل اهلدى سندين فرتاجنن جومبانج". ،
تطوير البحوث مع أساليب البحث والتطوير. هناك صيغتان للمشاكل اليت مت فحصها 

. كيف يتم تطوير )تعلم اللغة ، ومالءمة املواد( لتطوير وسائل التعليم 1يف هذه الدراسة  
للكتب املصورة باللغة اجلاوية لتحسني مهارات الكتابة والتحدث يف الفصل الثاين من 

. ما مدى فعالية 2برنامج يف مدرسة اإلبتدائية سبيل اهلدى سندين فرتاجنن جومبانج ؟ 
وجدوى تعلم كتب قصص وسائل اإلعالم باللغة اجلاوية لتحسني مهارة الكتابة 
والتحدث يف الفصل الثاين من كتاب يف مدرسة اإلبتدائية سبيل اهلدى سندين فرتاجنن  

 جومبانج ؟ ، 
نية ، توجد أوجه تشابه مع األحباث اليت أجراها الباحثون ، يف هذه الدراسة الثا

وهي تطوير وسائل هتدف إىل حتسني مهارة املعينة ، بينما يكمن االختالف يف اهلدف  
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املقصود. اهلدف من هذه الدراسة هو حتسني مهارات القراءة باللغة العربية لدى الطالب 
 على الكتابة والتحدث باللغة اجلاوية.  ، بينما اهلدف يف هذه الدراسة هو حتسني القدرة

ثالثًا ، أندي واردانا ، طالب من جامعة اإلسالمية احلكومية ردين انتان يف عام 
، بعنوان "تطوير الرسوم اهلزلية" كوسيلة تعليمية لتقدير قصص األطفال لطالب   2018

ب البحث الصف الثالث مدرسة اإلبتدائية. هذه األطروحة هي تطوير البحوث مع أسالي
. ما هي عملية 1صيغ للمشاكل اليت مت فحصها يف هذه الدراسة  3والتطوير. هناك 

تطوير وسائل التعليم لتقدير قصص األطفال يف طالب الصف الثالث مدرسة اإلبتداءية   
كوسيلة للتعلم لتقدير قصص األطفال يف طالب . كيف يتم جدوى الكوميك 2؟ 

. كيف يستجيب الطالب للكوميك كوسيلة تعليمية  3ية  ؟  الدرجة الثالثة مدرسة اإلبتداء
لتقدير قصص األطفال. تشي نتائج هذه الدراسة إىل أن تطوير وسائل اإلعالم املصورة 
لتقدير قصص األطفال أمر مناسب. باستخدام وسائل اإلعالم املصورة يف تعلم  

 اإلندونيسية ، يصبح الطالب سعداء ومتحمسني حلضور دروس الفصل.
من بني عدة عناوين حبثية أعاله ، بالطبع ، ختتلف عن املوضوع الذي درسه 
الكاتب. يف الدراسات السابقة أكد الباحثة على فعالية ووظيفة وتطبيق استخدام وسائل  
الصورة يف تدريس اللغة العربية على مستوى التعليم يف روضة األطفال. ومع ذلك ، 

أكرب على تطوير كوميك لتعلم اللغة العربية  سيكز البحث الذي سيتم تنفيذه بشكل 
 ماالنج الصف السابع. 2بالقراءة يف مدرسة املتوسطة 

 أصالة البحث متشابه فرق اسم / موضوع  رقم
مريا مهريان تطوير قصة   .1

صور كتاب عن احلياة 
 اليومية 

البحث -
 والتطوير

 مهارة القراءة-

املوضوعات -
 الفرنسية

 الفصل احلادي عشر-

استناًدا إىل 
خصائص 

املوضوعات اليت 
أصبحت 

املوضوع يف هذه 
تطوير كتاب  -نور زينب   .2

القصة املصورة يف اجلاوية 
البحث -

 والتطوير
 املوضوعات اجلاوية -
مهارة الكتابة -
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لتحسني مهارات الكتابة 
 والتحدث مي.

وسائل -
 اإلعالم كوميك 

 والتحدث 
 مدرسة اإلبتدائية -

الدراسة ، وهي 
اللغة العربية ،  
ستحاول هذه 
الدراسة إنتاج 
منتج وسائل  
التعليم كوميك  
يف الفصل 
السابع من 
مدرسة املتوسطة 

ماالنج حىت   2
الفصل الدراسي 
لتحسني مهارات 

 القراءة

أندي واردانا ، طالب يف  3
اجلامعة ردين انتان ملفونج 

بعنوان  2018يف عام 
"تطوير الرسوم اهلزلية" 
كوسيلة تعليمية لتقدير 
قصص األطفال يف طالب 
الفصل الثالث مدرسة 

 اإلبتدائية

البحث 
 والتطوير

 

هزلية وسائل  -
 اإلعالم 

مواد اللغة  -
 االندونيسية 

 مدرسة اإلبتدائية -

 
عرفت الباحثة أّن هذا البحث خيتلف من خالل النظر إىل بعض األحباث أعاله ،   

قة، ألّن الباحثة ركزت هذا البحث على إعداد الوسيلة الكوميك لتعليم بحوث السابا لب
 ماالنج.  2العربية لطالب الصف السابع من يف مدرسة املتوسطة مهارة القراءة 
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 الفصل الثانى 
 اإلطار النظرى 

 المبحث األول : التطوير 
 مفهوم التطوير  .1

تستخدم إلنتاج منتجات ( هي طريقة حبث R & Dالبحث والتطوير )
معينة واختبار فعالية تلك املنتجات اليت هي حتليل االحتياجات للمجتمع األوسع. 
يف البحث والتطوير البسيط، يتم تعريفها على أهنا طريقة حبث هتدف إىل تطوير  

 7أو إنتاج منتجات متفوقة تسبقها األحباث األولية قبل تطوير املنتج. 
ليم املعنية هو حماولة لتجميع برنامج وسائل التعليمية  إن فهم تطور وسائل التع

أكثر تركيزًا على وسائل ختطيط الوسائل اليت سيتم عرضها أو استخدامها يف عملية 
 8التعليم والتعلم مسبًقا املخطط هلا واملصممة وفًقا الحتياجات اجملال أو الطالب.

 المبحث الثاني: الوسائل التعليمية 
 عليمية مفهوم الوسائل الت .أ

إن الوسائل التعليمية هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعلم و  
، و توضيح املعاين و اإلفكار، أو التدريب على املهارات، أو تعويد  التعليم

التالميذ على العادات الصاحلة، أو تنمية االجتاهات، وغرس القيم املرغوب 
 9األلفاظ والرموز واألرقام.فيها دون أن يعتمد املعلم أساس على 

 

 
7 Yuberti, Penelitian dan Pengembangan yang Belum Diminati dan Perspektifnya Kompilasi 
Artikel, 2016. 

8 Yudhi Munadi, Media Pembelajaran sebuah pendekatan baru, (Jakarta : gaung persada press, 

2013), h. 34. 

م.أساسإعدادالكتبالتعليميةلغيرالناطقينبها.رياض:دارالغلى،1991ناصرعبدهللاالغالىوعبدالحميدعبدهللا 9

7ص
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متثل وسائل التعليم عناصر متنوعة يف بيئة الطالب ميكن أن حتفزهم على 
التعلم. البيئة نفسها واسعة للغاية ، حيث تغطي بيئة مصممة بطريقة تليب احتياجات 

والبيئات عملية التعلم مثل املخترب أو املكتبة أو رمبا صيدلية احلياة وما إىل ذلك. 
غي املصممة لتلبية احتياجات التعلم ولكن ميكن استخدامها لتعليم الطالب مثل  

 10املقاصف املدرسية واحلدائق وساحات املدارس واحلمامات إخل.
بناًء على التعريف الوارد أعاله ، ميكن أن نستنتج أن وسائل التعليم هي كل  

أو حمتوى الدرس حبيث ميكنه شيء يتم ختطيطه وبرجمته ويهدف إىل إيصال رسالة 
حتفيز اهتمامات الطالب وأفكارهم واهتماماهتم ومشاعرهم وسلوكهم يف أنشطة 
التعليم والتعلم من أجل حتقيق أهداف التعليم احملددة. إذن ، فإن وسائط التعلم 
باللغة العربية هي وسيلة التعليمية يتم ختطيطها وبرجمتها وهتدف إليها حبيث ميكن  

 هولة فهم رسالة مادة اللغة العربية وحتقيق أهداف تعلم اللغة العربية. للطالب بس 
 11أهمية الوسائل التعليمية  .ب

وظيفة الوسائل التعليمية هي أداة يف أنشطة التدريس والتعلم يف شكل 
منشآت ميكنها توفي جتارب بصرية للطالب من أجل تشجيع التحفيز. 

ة واجملردة أكثر بساطة يصبح تعلم وتوضيح وتسهيل املفاهيم املعقد
 وملموسة وسهل الفهم. 

 وظائف الوسائل بشكل عام ، هي كما يلي:
 قم بتوضيح العرض التقدميي للرسالة حبيث ال يكون مرئًيا جًدا. .1
التغلب على قيود املساحة والوقت واحلواس ، على سبيل املثال ،   .2

ميكن استبدال الكائنات اليت تكون كبية جًدا حبيث ال ميكن  
 

10 Wina Sanjaya, Media komunuikasi Pembelajaran, h. 60 

11 Nunuk Suryan, dkk, Media Pembelajaran inovatif dan Pengembangannya, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya Offset,2018),hlm  40  

 



 

11 

إحضارها إىل الفصل بالصور أو الشرائح ، وهكذا ميكن عرض 
األحداث اليت حدثت يف املاضي مرة أخرى من خالل األفالم أو  

 م.الفيديو أو الصور أو إطارات األفال
زيادة اإلثارة يف التعليم ، والسماح للطالب بالتعلم من تلقاء أنفسهم   .3

بناًء على اهتماماهتم وقدراهتم ، والتغلب على مواقف الطالب 
 السلبية.

إعطاء احلافز نفسه ، ميكن أن يساوي جتارب الطالب وتصوراهتم  .4
 حول حمتوى الدرس.

 :اقرتح ليفي ولنتز أربع وظائف للوسائل املرئية هي
وظيفة االنتباه اليت متثل وسائل مرئية ميكنها جذب انتباه الطالب  .1

 وتوجيههم للرتكيز على حمتوى الدرس.
الوظائف احلساسة وهي الوسائل املرئية ميكن مالحظتها من مستوى "متتع"  .2

 الطالب عند تعلم )قراءة( نص مصور. 
 ج. فوائد وسائل التعليمية 

هالك على فوائد الوسائل تنص موسوعة البحث الرتبوي يف مدينة 
 التعليمية على النحو التايل:

 أ. وضع أسس ملموسة للتفكي وتقليل الكالم اللفظي
 ب. جذب انتباه الطالب

 ج. وضع األسس اليت تعترب مهمة لتطوير التعلم.
 د. زراعة التفكي املنتظم واملستدام ،خاصة تلك املتعلقة باحلياة اليومية.

 املهارات اللغوية.ه. ساعد يف تطوير 
 12و. إضافة جمموعة متنوعة يف أنشطة التعلم 

 
12 Nunuk Suryan, dkk, Media Pembelajaran inivatif dan Pengembangannya, (Bandung:PT 

Remaja Rosdakarya Offset,2018),h. 47. 
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 13ز. خصائص وسائل اإلعالم التعليم. 
اخلصائص الرئيسية لوسائل التعليم يف ثالثة عناصر  Rudy Bretzحدد 

)يف  Elyو  Gerlachوفًقا ل   14رئيسية ، وهي  الصوت والبصرية واحلركة.
وسائل التعليم ميكن استخدامها ( ، هناك ثالث خصائص ل Arsyadاألزهر  

 من قبل املعلمني يف عملية التعلم على النحو التايل:
 أ. خاصية الثابتة

توضح هذه امليزة العديد من القدرات ، أي الوسائل لتسجيل وختزين  
وحفظ وإعادة بناء حدث أو كائن حدث. ميكن إعادة ترتيب حدث أو كائن  

الفوتوغرايف وشريط الصوت وشريط الفيديو واألفالم  بوسائل مثل التصوير 
وأقراص الكمبيوتر. باستخدام هذه امليزة املثبتة ، ميكن أن تسمح الوسائط 
بتسجيل األحداث أو األشياء اليت حتدث يف أي وقت دون حتليل الوقت. 
هذه اخلاصية مهمة جًدا للمعلمني ألنه ميكن استخدام األحداث أو األشياء 

 سجيلها بتنسيق وسائل يف أي وقت.اليت مت ت
 ب. خاصية املتالعبة

هذه امليزة يف شكل نقل يف حدث أو كائن ممكن بسبب الوسائل. ميكن 
تقدمي األحداث اليت تستغرق وقًتا طوياًل للطالب يف دقيقتني أو ثالث دقائق  
باستخدام تقنيات التقاط الصور ، أي تسجيل مرور الوقت. ميكن حترير 

جيالت الفيديو أو الصوت( حبيث ال يعرض املعلمون سوى أجزاء الوسائل )تس 
مهمة من احملاضرات واخلطب عن طريق االستغناء عن األجزاء غي الضرورية. 

 
13 Ibid, h. 67. 

14 Arief S Sadiman, dkk, Pengertian , pengembangan dan pemanfaatan Media Pendidikan,( 

Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hlm,20. 
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ميكن معاجلة األحداث أو الكائنات باستخدام طريقة حترير التسجيالت توفي 
 وقت املعلم.

 ج. خاصية التوزيع
أو حدث عرب مساحة ، وميكن تسمح هذه امليزة للوسائل بنقل كائن 

عرض احلدث مًعا على عدد كبي من الطالب مع حافز من التجربة احلقيقية  
وكذلك حول احلدث. ميكن إنتاج املعلومات املسجلة بأي تنسيق وسائط 
بشكل متكرر وجاهزة لالستخدام مًعا يف أماكن خمتلفة أو استخدامها بشكل  

 15متكرر. 
ن شرح وسائل التعليم هلا خصائص خمتلفة ،  أ وبالتايل ، ميكن للمعلمني 

حبيث ميكن للخصائص الثالث لوسائط التعلم اليت سيتم استخدامها من قبل 
 الطالب أن تسهل عملية التعلم وتساعدها.

 . أنواع الوسائل التعليم  د
فيما يلي خصائص عدة أنواع من الوسائل شائعة االستخدام يف أنشطة  

 التعليم والتعلم: 
 وسائل اإلعالم الرسمأ. 

تعد الوسائل املطبوعة والوسائل الرسومية أكثر الوسائل استخداًما يف عملية 
التعلم. للوسائل الرسومية ، مبا يف ذلك الوسائل املرئية غي املتوقعة ، وظيفة 
واحدة ، وهي توجيه رسالة من املعلم إىل الطالب. يف الوسائل الرسومية 

ئط اليت حتتوي على رسائل يف شكل كتابات البسيطة ، ميكن سكب الوسا
 ورسائل وصور ورموز حتتوي على معىن.
 ب. وسائل اإلعالم الصمت اإلسقاط 

 
15 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perdasa, 2013), h. 15. 
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وسائل اإلسقاط الصامت هي إحدى الوسائل اليت ميكن استخدامها من  
خالل مساعدة جهاز اإلسقاط. ختتلف وسائل العرض عن الوسائل الرسومية 

تستخدم األجهزة اإللكرتونية لعرض املعلومات ، ألنه عند استخدامها جيب أن  
 أو الرسائل.

 ج. الوسائل السمعية
الصوت من كلمة مسموعة ،   لترتبط هذه الوسائط حباسة السمع. تأيت وسائ

مما يعين أنه ميكن مساع الصوت بشكل طبيعي عن طريق األذن البشرية. كوسيلة 
سجل صوت ، مث للتعلم ، يتم تسجيل األصوات أو األصوات باستخدام م

مساعها مرة أخرى للطالب. هناك عدة أنواع من الوسائل التعليمية اليت متت  
مناقشتها أعاله هي وسائط شائعة االستخدام من قبل املعلمني عند التعلم ،  

 ميكن أن يسهل أنشطة التعليم والتعلم.  لمع وجود هذه الوسائ
أقسام ، على النحو وفًقا ألندرسون ، ميكن جتميع وسائل اإلعالم يف عدة 

 16التايل:
 كوميك  المبحث الثالث:

 مفهوم الكوميك .أ
، باعتبارها صفة تعين  Comiqueكلمة كوميك تأيت من الكلمة الفرنسية 

أو مهرج. تسمى كوميك املنشورة يف  يك مضحكة أو مضحكة وكاسم يعين كوم 
 شكل كتاب الكتب املصورة ، ولكن عموما تسمى كوميك.

هي قصص مصورة )يف اجملالت وفًقا للقاموس اإلندونيسي الكبي ، فإن فكرة كوميك  
 والصحف أو يف شكل كتب( واليت يسهل هضمها ومضحكها عموًما.

 
16 Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia 

Group, 2014), h. 124-125. 
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ل قصة يف ترتيب ضيق ، مرتبط عبارة عن كاريكاتي يعرب عن شخصية متثّ كوميك 
بالصور ومصمم لتوفي الرتفيه للقارئ. كوميك هو شكل من أشكال األخبار املصورة 
، ويتألف من جمموعة متنوعة من املواقف حيث تستمر القصة ، يف بعض األحيان  
روح الدعابة. هناك مسة أخرى للكوميك وهي أنه جيب أن يكون معروفًا حىت ميكن 

وسائل كوميك هو شكل فين يستخدم الصور الثابتة مرتبة بطريقة لتشكيل جتربة قوة ال
قصص متشابكة. الرسم يف هذه احلالة ، رسم شخصية للرسوم املتحركة )ميكن أن  
تكون الشخصية حيوانًا أو نباتًا أو شيًئا غي حيوي(. عادة ، تطبع كاريكاتي على 

أشكال خمتلفة ، بدءًا من الشرائط الورق وجمهزة النص. ميكن نشر صور كاريكاتورية ب
يف الصحف ، املنشورة يف اجملالت ، لتشكيل كتاب منفصل. أو هناك أيًضا رأي 

هي عامل الكلمات ، سلسلة من الصور اليت حتكي قصة يف مفاده أن الكوميديا 
قراءة هذه الصورة ، القيمة هي نفسها تقريًبا قراءة اخلرائط والرموز والرسوم البيانية 

 17ما إىل ذلك.و 
أن   Heru Dwi Waluyantoيف كتاب  Scoud Mc Cloudيعتقد 

هو صور و رموز ذات معىن أو رموز أخرى هلا موقع )جماور / جبانب بعضها كوميك  
البعض( برتتيب معني لنقل املعلومات أو حتقيق استجابات مجالية من القراء. قصص 

لألطفال. كوميك هو شكل من   مسلية خفيفة ومسلية. كوميك  ليس جمرد القراءة
أشكال وسائل االتصال املرئية اليت لديها القدرة على نقل املعلومات بطريقة شعبية  
وسهلة الفهم. هذا ممكن ألن الرسوم اهلزلية جتمع بني قوة الصور والكتابة ، واليت يتم 

ة  جتميعها يف قصة جتعل الصور أكثر سهولة يف االستيعاب. النص جيعله أكثر قابلي
كوسيلة للفهم ، ويسهل التدفق املتابعة والتذكر. يف أيامنا هذه ، عملت الكوميك 

للرتفيه ميكن مساواهتا بأنواع خمتلفة من وسائل الرتفيه مثل السينما والتلفزيون والسينما. 
كاريكاتي هي أيضا وسيلة للتواصل املرئي وأكثر من جمرد قصص مصورة خفيفة  

 
17 Ibid h.3. 
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كأدوات تعليمية قادرة على املرئي ، ميكن تطبيق الكوميك    ومسلية. كوسيلة للتواصل
 18نقل املعلومات بفعالية وكفاءة. 

العديد من املعلمني لتجربة إظهار أن هناك جوانب مثية شجع مدى شعبية الكوميك  
لالهتمام. ميكن مالحظة أن األطفال الذين يقرؤون كوميك كل شهر ، أي ما يقرب 

اليت ميكن قراءهتا مثل تلك املوجودة يف قراءة الكتب اليت من ضعفي عدد الكلمات 
تتم قراءهتا كل عام بشكل مستمر مع هذه الوسيلة ألغراض التدريس. حتليل من قبل  

Thorndike    يدل على جانب مثي لالهتمام. ميكن مالحظة أن األطفال الذين
يقرؤون كوميك كل شهر ، أي ما يقرب من ضعفي عدد الكلمات اليت ميكن قراءهتا 

 19بنفس الكلمات املوجودة يف قراءة الكتب اليت يتم قراءهتا كل عام بشكل مستمر.
امللونة اليت حتتوي على  ميكن أن نستنتج أن كوميك هي عبارة عن جمموعة من الصور  

شخصيات تصور قصة. تصاحب كوميك نصوص داعمة لتوضيح قصة كوميك   
 حبيث يتم فهمها بسهولة. 

 . أنواع كوميكب
 إىل نوعني ، مها:الكوميك  Daryantoبناًء على وظيفتها ، مييز 

 ( كوميك التجارية1
فر الفكاهة هناك حاجة ماسة للكاوميك التجاري يف السوق ألهنا شخصية ، وتو 

اخلام ، وتعبئتها يف لغة احملادثة ولغة السوق. تتمتع كوميك التجارية بالبساطة الذهنية 
 واألخالقية ، وهناك ميل إنساين عاملي حنو عبادة األبطال.

 ( كوميك التعليمية 2

 
18 Heru Dwi Waluyanto, Komik Sebagai Media Komunikasi Visual Pembelajaran, (Jurnal 

Nirmala Vol.7, No 1 Januari 2015), h. 51. 

19 Rossi dan Breidle dalam Wina Sanjaya, Media komunuikasi Pembelajaran (Cet. II; Jakarta: 

Prenamedia Group, 2012), h.57.   
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كوميك التعليمية متيل إىل توفي حمتوى باملعلومات. يتم نشر القصص املصورة 
التعليمية على نطاق واسع من قبل الصناعة واخلدمات الصحية واملؤسسات غي 

 اهلادفة للربح.
بناًء على شكلها يف كوميك والشرائط املصورة. متثل يقرتح بونيف توزيع كوميك 

الكتب املصورة نوًعا من أشكال الكتب املصورة ، بينما تعد األفالم املصورة نوًعا 
يتم نشرها عادًة يف الصحف أو اجملالت أو النشرات. لذا  من القصص املصورة اليت

، فإن الكوميك املصور كاريكاتي مطبوع يف وحدة كتاب واحدة ، بينما ال تقطع  
الشرائط املصورة إال على إصدار واحد من صحيفة أو جملة أو نشرة حىت ال يكون 

 20طول القصص املصورة طويالً.
 هذا التطوير كوميك يف نوع الكوميك التعليمية  بناًء على رأي اخلبي ، يتم تضمني

ألنه حيتوي على عناصر إعالمية. حيتوي هذا الكوميدي على مواد باللغة العربية 
ماالنج. من   2للفصل السابع من الفصل الثاين من مدرسة املتوسطة احلكومية 

عد يف تقدمي املتوقع أن يكون هذا الكتاب اهلزيل للتنمية مورداً تعليمًيا ميكن أن يسا
 مادة اللغة العربية حبيث يكون مفيًدا يف عامل التعليم. 

 21د. نقاط القوة والضعف يف وسائل اإلعالم كوميك 
 . القوة 1

حتظى كوميك بشعبية كبية لدى الطالب ألن الصور والقصص مضحكة ،  
لذلك من املفيد جًدا استخدام الكوميديا كأداة أو وسيلة لتعلم القراءة بصوت  
عال باللغة العربية. هناك العديد من مزايا الوسائط اهلزلية يف تعلم القراءة العربية  

 بصوت عاٍل:

 
20 Marcell Bonnef, Komik Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2008), h.9 

21 Suci Lestari, Media Komik (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2009), h. 5   
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أ. كوميك مثي جدا لالهتمام ألن القصص موجزة ، والتصرف واقعية وميكن  
 استخدامها للتسلية.

 ميكن أن يضيف املفردات للقارئ -ب 
 ج. خلق اهتمام القراءة لدى الطالب ،

 ارف الطالب واهتمامهم بالتقديرد. توسيع مع
 . نقاط الضعف 2

أ. السهولة اليت يقرأ هبا الكوميك جتعلهم كسولني يف القراءة ، مما يتسبب يف    
من حيث لغة الكوميك استخدم فقط الكلمات  رفض الكتب غي املصورة

 القذرة 
 22عناصر كوميك   .ج

 الفيئة هي صندوقا متلئه الصورة .أ
التدريس هو نظام حيتوي على مكون من املعلمني و الطالب 
أساليب و النهج اليت أن تعمل معا يف وئام من أجل حتقيق األهداف 

 التعليم. 
 قياس الصورة يف الفيئة .ب 

لكل شخص يريد أن يكون الكوميك مفهومة، يف الكوميك هلا 
 مخسة أقسام، منها:

يعىن أن صورة يأخدها املصور من close up كلوس اوف   .1
 الرأس حىت الكتف

اوف يعىن أن   extreme close up ايسكرتمي كلوس  .2
 صورة يأخدها املصور يف موضوع اخلاص

 
22 Indrian Maharsi, Komik Dunia Kreatif tanpa Batas, (Yogyakarta: Kata Buku,2011 ), hlm 76-

105. 
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يعىن أن صورة يأخدها medium shot مدمي سوت  .3
 املصور منالكبة غلى الرأس

يعىن أن صورة يأخدها املصور long shot لوع سوت  .4
ل والية واقعية ألن يشرح كل موضوع من أي مكان منك

 مشاء.
يعىن أن صورة extreme long shot ايسكرتمي لوع سوت   .5

 يأخدها املصور اوسع من مسافة األبعد. 
 فريت.ج

 يعين الفارغ بني فئتني 
 البالون الكالمية -1

 يعين البالون الذي فيه حتدث بني شخص و أفكار
 التصور -2

يستعملها املصور لتشريح املقصود يعين الصورة اليت 
 العني.

 احلروف الصويت  -3
يعين صوت احلروف الذي يستعمله املصور بطريقة  

 مسرحية العمل. 
  splashسفلس .5

 يعين فيئة بقياص كبي للمبتدأ الكوميك. 
 سيماء  .6

يعين لتشريح حالة العب دور مثل حزن أو فرحا أو تعجبا أو عمل  
 .العب يف تلك الصور
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 المبحث الثالث: مهارة القراءة 
 أ. فهم مهارة القراءة 

القراءة هي التفاعل بني القارئ والكاتب. التفاعل ليس مباشرا ، لكنه  
التواصل. التواصل بني القارئ والكاتب سيكون أفضل إذا كان للقارئ قدرات 
أفضل. ميكن للقارئ التواصل فقط مع الورقة اليت يستخدمها املؤلف كوسيلة 

األفكار واملشاعر والتجارب. وبالتايل جيب أن يكون القارئ قادرًا على لنقل 
ترتيب املفاهيم الواردة يف اجلمل اليت قدمها املؤلف وفًقا للمفاهيم الواردة يف 

 23القارئ.
  صحيح  نطقا  ونطقها املطبوعة، الرموز علي التعريف عملية هي القراءة نإ

  معقدة، عملية املفهوم  هبذا والقراءة. وفهمها ،(جهرية القراءة كانت  إذا) 
 فالتعريف  ذاته  يف  غاية  وليس  وسيلة  أنه  إال  القراءة  يف  التعريف  أمهية  من  وبالزغم

 عقل  يف  موجودة  لكنها  املطبوعة،  الرموز  يف  موجودة  ليس  واملعاين.  للفهم  وسيلة
 .24القرئ

 لقراءة  هلم  ضرورية القراءة مهارة فإن املتعلمني  من  العظمى  الغالبية أما
 للعامل واحلضاري الرتاثالفكري على واالطالع العلمية، والكتب املراجع

 . املختلفة التخصص جماالت   يف والعلمية الرتبوية باألحباث  والقيام اخلرجي،
 الكتابة  يف  الرغبة  لديهم  وتثي  املعارف  اكتساب  على  الطلبة  تساعد  والقراءة

 والعبارات  واجلمل بالكلمات الطلبة معرفة تزداد القراءة فمن. اخلالفة

 
 أحمدفؤدمحمودعليان،المهاراتاللغويةماهيتهاوطرائقتدرسها)الرياض:دارالمسلم1413ه(ص.70 23

صالحعبدالمجيد،تعلماللغاتالحيةوتعليمهابينالنظريةوالتطبيق،)القاهرة:مكتبةلبنان-الطبعةاألولى،1981(ز 24
101-100.ص  
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 تكوين يف الطلبة تساعد فهي هذا وعلى. والكتابة الكالم يف املستخدمة
 25.اللغوي إحساسهم

القراءة هي واحدة من األسباب الرئيسية اليت ميكن أن تشكل شخصية 
حيصل إال من  وصقل شخص واحد لزيادة املعرفة والبصية واخلربة اليت قد ال 

خالل القراءة. القراءة أيضا يكتسب طالب اإلعالم املعرفة يف دراساهتم الذي 
 ال يقرأ جيدا 

 ب. غرض التعليم مهارة القراءة 
 . البحث عن املعرفة واحلقيقة حول موضوع معني 1
. تلبية االحتياجات النفسية للقراءة ، مثل احلصول على املتعة والرتفيه من  2

 خالل القراءة.
 . وقت الفراغ.3

 ج. أهمية مهارة القراءة  
امهية مهارة القراءة التعليمية هي عملية التعريف على الرموز املطبوعة،  

نطقها نطقا صحيحا ملهارة القراءة جهرية وفهمها، والقراءة هبذا املفهوم عملية  
معقدمة، وبالرغم من امهية التعريف يف القراءة إال انه وسيلة و ليس غاية يف  
ذاته فالتعريف وسيلة للفهم. واملعاين ليس موجودة يف الرموز املطبوعة لكنها 

 26موجودة يف غقل القارئ.
 و من امهية تعليم مهارة القراءة املناطقني بلغات أحرى كما يلي:

إن القراءة هي أوىل مهارة الثالث  )و هي القراءة والكتابة و احلساب(  .1
 الفرد يف تعليمها.  اليت جيمع اجملتمع اإلنساين علي حق

 
صالح عبد المجيد، تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق، )القاهرة: مكتبة لبنان-الطبعة األولى، 1981(ز  25

101-100ص.  

 محمودمعرف، خصائص العربية وطرائف تدريسها، )بيروت : دار النفأس( ص 87 26
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إن الرتبية املستمرة، والتعلم مدى احلياة، والتعليم الذايت شعارات ال تنحقق   .2
 27يف حياةاإلنسان إال إذا كان قادرا على القراءة.

 أنواع المهارة القراءة  .د
 القراءة اجلهرية  .1

القراءة جهرية هي القراءة اليت تستخدم فيها اجلهاز الصويت عند الإلنسان، فنسمعها و 
و هي عملية حل الرموز املكتوبة بأداء الصوت بأن يقرأ الطالب  28نسمعها لآلخرين . 

القراءة اجلهرية هي عكس القراءة  النص مع إخراج صوته من تلفظ الكلمات املرتكبة.
باحلروف وإخراجها من خمارجها، فالقراءة الصحيحة هي اليت  الصامتة تقوم على النطق

ختلو من أي أخطاء، وهي اليت تعتمد على القراءة بصوت مرتفع والتعبي عن املعاين اليت 
يتم قراءهتا، يوجد جمموعة من الشروط اليت جيب أن تتوافر يف القراءة اجلهرية وهي: أن 

مات، واألداء بطريقة حسنة وسليمة، وجيب تكون القراءة ذات جودة عالية يف نطق الكل
االلتزام باملخارج الصحيحة لألصوات، التقّيد بالوقف املالئم واملناسب عند عالمات 
الرتقيم، االلتزام بالضبط الصحيح حلركات اإلعراب. جيب أن يتمّتع بالسرعة املناسبة لعملية 

 .الفهم واإلفهام
 :و أما ملؤكدات يف القراءة اجلحرية منها 
 حلفظ مطابقة نطق األحرف العربية من حيث املخرج و صفات احلرف..أ

 لبناء اللحن املطابق و التعبي على التصوير شعور املؤلف.ب 
 لبناء الطلق اللساين بعد الرتدد.ج

 اإلهتمام بعالمة القراءة  .د
 القراءة الصامتة  .2

 
رشدي احمد طعيمة ، تعليم العربية لغير الناطقيين بها مناهجية واسالية )ايسيسكو : منشورات المنظمة اإلسالمية   27

  182(ص 1989التربية والعلوم والثقافة 

 نايف محمود معروف، خصائص العربية و طرق التدريسها،ط.ه، )لبنان : دار النفائس،1418 م/ 1998 م( 178 28
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القراءة الصامتة هي استقبال الرموز املطبوعة، و إعطاءها املعاين املناسبة املتكلمة  
يف حدود اخلربات  القارئ السابقة مع تفاعلها باملعاين اجلديدة املقروءة و تكوين 

 29خربات جديدة و فهمها دون إستخدام أعضاء النطق. 
على العني والذهن، القراءة الصامتة هي القراءة اليت تعتمد بشكل أساسي   

فهي قراءة تفتقد إخراج أي صوت سواء مرتفع أو منخفض، وال يقوم القارئ 
بتحريك شفتيه عند القراءة الصامتة، ويتّم استعمال هذا النوع من القراءة يف 
املراحل املتقدمة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغيها لكن بنسب متباينة  

ديد من األغراض اليت تقوم عليها وهي: زيادة الرغبة يف ومتفاوتة، وهلذه القراءة الع
التمّعن والتذوق للقراءة، وأيضاً متكن القارئ من فهم ما يتم قراءته بطريقة أعمق  
وأفضل، قدرة املكتسب للغة على حصوله للكم اهلائل من املفردات واملعاين 

للقراءة الصامتة وحفظها وختزينها، وتطوير اإلمكانيات اللغوية والفكرية لديه، و 
العديد من املزايا فهي: تعترب من الطرق اليت يتم من خالهلا اكتساب املعارف 
واحلصول على املتعة اليت يريدها املكتسب للغة من خالل قراءته، وتعّد من الطرق 
االقتصادية يف حتصيل املعلومات، كما أهنا تعترب الطريقة اليت تؤدي إىل تركيز  

، وحصر العقل يف املعلومات اليت يقرأها قراءة صامتة املكتسب عند القراءة
اهلدوء   ويستطيع فهمها بشكل أدّق وأسرع، وحيصل القارئ من خالهلا على 

والصمت والراحة، ويعتاد املكتسب للغة من خالل القراءة الصامتة على نفسه يف  
 .عملية الفهم والدراسة

 
 
 

 
 أحمد فؤاد محمود عليان، المهارات اللغوية )الرياض : دار المسلم ، 1992 م (، ص 120-129   29
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 ه. عالقة بين مهارة القراءة و الكوميك

 القارئ جتعل  املرئية التقييمات  .قوية وقصة بصرية عناصر على عرضه يف ميك الكو  حيتوي
 اليت كالكومي يلهم ما هو هذا .النهاية حىت القراءة يواصل القارئ اجعل عاطفياً  متورطًا
 وخاصة ، املدرسية الكتب حيبون ال الطالب  أن هو االجتاه .واد الدراسيةم على حتتوي

 مييلون  الطالب   أن  من  الرغم  على  .لالهتمام  مثية  وتوضيحات   صور  تصاحبها  ال  اليت  تلك 
 األشكال  من  كل  يف  وتصور  ملونة  تكون  واليت  ،  املصورة  الكتب  تفضيل  إىل  جترييب  بشكل

 الطالب  اهتمام زيادة إىل املصورة القصص تعلم  يؤدي أن املتوقع من  .والكرتونية الواقعية
 30.النهاية يف الطالب  تعلم نتائج حتسني من يتمكنوا حىت بالقراءة

 حدث  سردكوميك  يعىن  ال  لالوسائ  خالل   من  العربية  اللغةيف تعليم املهارة القراءة   
  ميكن  ، عرضها يتم  اليت املصورة القصص خالل  من .مصورة قصة  على بناءً  حدث  أو

 لذلك   .لديهم  واخلربات   التجارب   مجيع  توجيه  طريق  عن  حتدث   اليت  األحداث   سرد  للطالب 
 من قرأوه ما عن التعبي من يتمكنوا حىت كبية  مفردات  الطالب  لدى يكون أن جيب ،

 مواقف يف والصوت  والنطق للكلمات  التجويد واستخدام ، املصورة القصة يف القصص
 .والقراءة القراءة

 

 

 

 
 

 
30 Daryanto,Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting dalam mencapai  
Tujuan Pembelajaran.(Yogyakarta : Gava Media), hlm 128. 
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 ث الفصل الثال
 منهجية البحث

 مدخل البحث و منهجه .أ

استعملته الباحثة هو املخل الكّمي. وأّما منهجه فهو منهج  إن املدخل الذى 
، وهو طريقة البحث    (Research and Development)البحث و التطوير

املستخدمة للحصول على إنتاج معني و جتربة فعالته.وليحصل على االنتاج اجليد.  
 .  ADDIEوتستخدم الباحثة اجراءات البحث من 

الكاملة و اخلطوات الدقيقة لتطوير اإلنتاج، حىت  إحتاجات الباحثة على إعداد 
يكون اإلنتاج إنتاجا فعاال. وشكل ختطيط الوسيلة الكوميك املستخدمة يف هذا البحث 
و تطوير هو شكل الذيقد، هذا الشكل يتبع اخلطوات التالية : حتليل احلاجات 

 واملشكالت، تصميم، التطوير، التجريبة، التقومي. كما يف صورة:

 3.1الجدول 

 خطوات البحث

 

 

  

 

   

 

 

 حتليل 

 تقييم 

 تصميم 

 تطوير

 تطبيق 
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 مجتمع البحث و عينته .ب
ماالنج ، فصل    2إن جمتمع هذا البحث يعين الطلبة يف مدرسة املتوسطة احلكومية  

 م بعدد الطلبة.   2020- 2019السابع يف سنة 
 الطلبة  31وأما عينية البحث فهي الطلبة يف الفصل السابع حول 

 ج. إجراءت التطوير 
رح إجراءت التطويري خمتلف عن منوذج التطوير. إذا كان منوذج التطوير الش 

 إجراءات التطويري إىل املنتاج اجلامعي لذالك يشرح إجراءات التطويري.
تسي الباحثة يف عملية تطوير كوميك لدراسة مهارة القراءة على مدخل الدراسة  

 ماالنج على خطوات التالية : 2التقابلية يف املدرسة املتوسطة احلكومية 
 حتليل احلاجات واملشكالت .1

البحث و تطويري وجود احلاجات و املشكالت، احلاجة اخلطوات األوىل يف  
هي كل أمر له امكانية لتنمينها، واملشكالت هي الزيغ بني ما يتوقع وحدث 

  31يف امليدان.
تتضمن هذه اخلطوة األوىل حتليل االحتياجات ودراسة األدب ودراسة األدب 

ة مقابالت والبحث على نطاق صغي ومعايي التقارير املطلوبة. أجرى الباحث
مع معلمي اللغة العربية يف الفصل السابع لتحليل االحتياجات. بناًء على 
نتائج املقابالت اليت أجراها مع معلمي اللغة العربية يف الفصل السابع ، أوضح 
املعلم أنه يف تعلم اللغة العربية وخاصة طالب مهارة القراءة ما زالوا يفتقرون  

الطالب ال يهتمون بشرح املعلم ويفضلون قراءة إىل الدافع للتعلم. الكثي من 
كوميك. قد حيدث هذا يف بعض األحيان ألنه يف عملية التعلم يستخدم لا

املعلمون يف أغلب األحيان أساليب القراءة والرتمجة. إضافة إىل ذلك ، فإن 
 

31 Nunuk Suryan, dkk, Media Pembelajaran inovatif dan Pengembangannya, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya Offset,2018),hlm  211 
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عرض كتب القراءة باللغة العربية وأوراق العمل اخلاصة بالطلبة رتيبة للغاية وال 
 د صور تدعم تفسي نص القراءة.توج

عالوة على ذلك ، مت إجراء مالحظات يف عملية التعلم من القرع للحصول  
على أدلة ملموسة. أبدى الباحث مالحظات يف الفصل السابع مدرسة  
املتوسطة احلكومية ماالنج لرؤية الواقع يف هذا اجملال أثناء عملية التعلم. بعد  

حليلها وإجياد احللول حسب االحتياجات يف احلصول على البيانات ، قم بت
 هذا اجملال.

 التصميم  .2
اخلطوات الثانية هي تصميم اإلنتاج. املواد به مجع املعلومات املستخدمة 

 32لتخطيط و تصميم املنتج يرجو به حال متشكالت املوجودة.
قامت الباحثة باالتخطيط عن األشياء احملتاجة كوميك لدراسة مهارة القراءة 

ملدخل الدراسة التقابلية كيفية إجراءة صنع وسيلة التعليمية لتعليم اللغة  على ا
العربية واخلاص مهارة القراءة لتحقيق اهداف التعليم. صممتها الباحثة  

  2احلكومية  اإلسالمية  املستخدم يف الفصل السابع يف مدرسة املتوسطة
 تطوير.ماالنج منها : اختار التصاميم الوسائل ومجع احلاجات قبل ال

 التطوير  .3
اخلطوات الثالثة هي تطوير اإلنتاج. التطوير هو عملية لتحقيق تصميم حقيقة،  
وأى، إذا كان تصميم يلزم الرب جمبات بشكل الوسائط املتعددة لتعليم، فيجب  

 تطويره.
يف هذالبحث قامت الباحثة تطوير كوميك لدراسة مهاراة القراءة يف مدرسة 

ماالنج.صممت الباحثة لتيسي عملية التعليم اللغة  2احلكومية املتوسطة 
 العربية خصائصها يف التعليم املها رة القراءة.
 

32 Ibid, hlm 220. 
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 التجريبة  .4
اخلطوات الرابعة هي جتربة اإلنتاج، وهي عملية جتربة املنتج ملعرفة جودته  

يف مدرسة املتوسطة احلكومية  ات تلميذ 31وفعاليته. و قامات الباحثة إىل 
 نج ماال 2

 التقومي .5
اخلطوات اخلامسة هي تقومي اإلنتاج. وهو عملية تقومي املنتج يف نظام عمله. 
كان التقومي يف هذه اخلطوات من نتيجة اإلستبانة الىت وزعث اىل اخلرباء و  

ماالنج ملعرفة جوده  2الطالب فصل السابع  يف مدرسة املتوسطة احلكومية 
 م اللغة العربية.كوميك لدراسة مهارة القراءة يف التعلي

 د. البيانات و مصادرها 
 أخدت الباحثة عن البيانات و الكيفية من: 

الطالب: تستخدم الباحثة معهم أدة املقابلة للحصول على البيانات  (1
 الكيفية وأدة اإلستبانة واإلختبار للحصول على البيانات الكمية 

ول على املعلم و تستخدم الباحثة مع املعلم أدة املقابلة وذلك للحص (2
 البيانات الكيفية من املعلومات حول تعليم اللغة العربية  

اخلبي : تلجأ الباحثة على اخلبي والتحكيم للحصول على البيانات  (3
 الكيفية 

 ه. أسلوب جمع البيانات
 أسلوب الذى يستخدم الباحثة يف مجع البيانات فهي كما يلى :

 مقابلة .1
وغالبا ما يشار إىل املقابالت على أهنا مقابالت. املقابلة أو املقابلة عبارة 
عن حوار جيريه القائم بإجراء املقابلة للحصول على معلومات من الشخص 
الذي أجريت معه املقابلة. املقابالت هي إحدى طرق مجع البيانات 
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خصيا ، عن واملعلومات اليت ميكن إجراؤها شفهياً. تتم عملية املقابلة ش
طريق اهلاتف. كانت املقابلة املطبقة يف هذه الدراسة مقابلة أو مقابلة شبه  

 منظمة. 
هبدف هذه املقابلة هو إجياد املشكالت بشكل أكثر انفتاًحا ، ُيطلب من  
األطراف املدعوة إىل املقابلة تقدمي آرائهم وأفكارهم. يستخدم الباحث 

الب واملعلمني ، صور ألحوال الوثائق يف شكل مقاطع فيديو ، صور للط
املدرسة ، بيانات عن الطالب ، مرافق والبنية التحتية للمدرسة واستخدام  

  33املواد التعليمية عندما يقوم الطالب بعملية التعلم.
 اإلستبانة  .2

االستبيان عبارة عن أداة جلمع البيانات أو املعلومات عن طريق نقل عدد 
األسئلة املكتوبة من قبل اجمليب.   من األسئلة املكتوبة لإلجابة على

استبيانات مثل املقابلة فقط ، مما يعين احلصول على معلومات حول اجمليب 
تستخدم االستبيانات باعتبارها ورقة 34أو معلومات حول أشخاص آخرين.  

تقييم املنتج للحصول على بيانات حول جدوى تطوير وسائط التعلم. مت  
 االستبيان باستخدام مقياس ليكرت.إعداد أداة 

 اإلختبار   .3
أدة القياس جيد كثياً يف جمال البحث الرتبوية، والنفسي واإلجتماعي. حيتوى  
هذا اإلختبار جمموعة من السئلة أو متارين ليتم الرد عليهامن قبل الكائن. 

 
33 Nurul Azizah, Metodologi Penelitian sosial dan Pendidikan ( Jakarta: Bumi Aksara,2006), 

h. 179 

34 P Joko Subagyo, Metode Penlitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: PT RinekaCipta, 2015), h. 

55. 
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قول درمدي، ان حتقيق كفاءة التعليم ينعكس كاملتغي التابع يف البحث 
 35ة.الرتبوي

و استخدامت الباحثة يف هذه الدراسة نوعني من اإلختبار أوال، اإلختبار  
القبلى،تقدمه الباحثة للطالب قبل أن تطبق عليهم استخدام وسائل 
التعليمية كوميك لكي تعرف كفاءةهتم قبل ان ميوروا بالتجربية. ثانيا، 

عرف مدى اإلختبار البعدي، و تقدم الباحثة للطالب بعد التجريبية لكي ت
تأثي عليهم استخدام وسائل التعليمية كوميك اللغة اللغة العربية . أما أدوات 

 مجع البيانات باستخدام أسئلة اإلختبار.
 و. تحليل البيانات  

بعد احلصول على البيانات الالزمة يف هذا االبحث مث اخلطوات التالية هي معاجلة 
ليل للحصول على الف  عالية بناء  البيانات الىت مت مجعها بطريقة التحليلها. حت

على استبيان من اخلرباء و نتائج تعلم الطالب من خالل اإلختبار القبلى 
والبعدي. حتليل االستيبانات الكيفية حتويلها إىل البيانات الكمية بإستخدام 

skala likert  مث حتليلها من خالل حساب النسبة املؤوية للدراجة على كل
  36تحديد النسبة املؤوية وهو كما يلى :إ جابة من السؤال ل

نسبة =
𝛴(  اخليار 𝑥 كمية كل  اجلملة )

  𝑛 𝑥  درجة  عالية 
× 100  

 

 3.2الجدول 

 
35 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabet, 2011), h 98.   
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 ٪ 100- 90 جيد جدا  ال حاجة للمراجعة
 ٪ 89- 75 جيد  ال حاجة للمراجعة

 ٪ 74- 65 مقبول   مراجعة
 ٪ 64- 55 ضعيف مراجعة
 ٪ 54-0 ضعيف جدا مراجعة

يتم استخدام بيانات نتائج اإلختبار القبلي والبعدي كتعزيز لنجاح وسيلة   
 paired sample t-test. حتليل tكوميك. كيفية حتليل باستخدام 

 Quasiأما بالنسبة لنوع التصميم املستخدم فهو  SPSSباستخدام 
Experiment  معone group pretest and posttest . 

𝑡 =
𝑚 ⅆ

√
𝛴 × 2ⅆ

𝑁(𝑁 − 1)

 

 

Md : mean deviasi pretest and posttest 
Σx2d : عدد مربعات االحنرافات    
N : موضوع على العينية    
d b:  N-1 العزم مع  
xd :   احنراف كل موضوع 

ملعرفة فرق بني قبل وبعد استخدام اإلنتاج قيد التطوير، مث نتائج اإلختبار مقارنة  
هي:  ٪5جبدول مبستوى   

 h0:ال يوجد فرق كبي بعد استخدام املنتج الذي مت تطويره
 h1:هناك فرق كبي  بعد استخدام املنتج الذي مت تطويره
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لصناع القرار على 
 النحو التلي:  

 مرفوض  0hاجلدول مث النتائج كبية، ومعنه  tاحلساب >    tإذا .1
 متفق  1h اجلدول مث النتائج كبية، ومعنه tاحلساب <  tإذا  .2
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 الفصل الرابع

   عرض البيانات و تحليلها

 ءات التطوير ااجر المبحث األول: 

 2احلكومية  تطوير وسيلة "كوميك" لتعليم مهارة القراءة يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية  
يف هذا الفصل ستعرض الباحثة البيانات عن وصف تطوير وسيلة "كوميك" "  .  ماالنج

لتعليم مهارة القراءة و حتليلها و منقشاهتا ومما حيصله البحث والتطوير يف  يف مدرسة 
ماالنج. تبدأ الباحثة خطوات التطوير و هي حتليل  2املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

، و جتربة، و تقومي. و البيان من ،و تطوير اإلنتاج صميم اإلنتاجاالحتياجات، و ت
 هو كما يلى: ADDIE اخلطوات على منودج 

 حتليل االحتياجات  .1
و قد قامت الباحثة باملالحظة و املقابلة كأسلوب مجع البيانات ملعرفة حالة تعليم اللغة 

 العربية و أحوال  الطلبة و نالت املعلومات منهم كما يلى:  
 نتائج املالحضة (أ

قامت الباحثة مبالحظة عملية التعليم اللغة العربية يف الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة 
 ماالنج:  2اإلسالمية احلكومية  

عملية تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة يف الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة  .1
 ماالنج  2اإلسالمية احلكومية  

  2املستخدمة يف الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية املواد  .2
 ماالنج 

 و من هذين النقطني وجدت الباحثة البيانات اآلتية:  
إن وقت تعليم مهارة القراءة يف الفصل السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية  (أ

 ماالنج عادة يوم واحد فقد يف األسبوع.  2احلكومية 
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لعربية اليت تستخدم يف هده املدرسة ليس مثيا لإلهتمام و  أن كتاب اللغة ا (ب 
 الصورة قليال و ليس لون ايضا.  

 ج(  نقصان الطرق والوسائل التعليمي ة يف تعليم اللغة الربية.
د(  ال حتمس بعض التلميذات يف تعليم مهارة القراءة ألهنن ال يهتمن كثيا هبذه  

ملهارة القراءة بالشرح الفقط. مث كثية   املادة وعلمت بغض املدرس اللغة العربية
 من التلميذات يشعرن بامللل والنعاس .

ه( تكتب املواد املهارة القراءة باجلملة صعبة وعدمي اللون والصور قليال فتفهم  
 بعض التلميذات هبذه املواد والتفهم بعضهن. 

 واحلاجات الظاهرة منها :
 التلميذات حيتجن وسيلة التعليمية لتعلم  (1
 أن حتب اللغة العربية، فإهنا تأخد كوميك يف التعلم  (2
 التلميذات أثناء التدريس انتباه  جذب  املعلمني على يساعد (3

لذالك تريد الباحثة تطوير الكوميك لتعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة  
 القراءة.

 تصميم اإلنتاج (ب 
ياء احملتاجة يف تطوير اخلطوة الثانية هي تصميم اإلنتاج. قامت الباحثة بالتخطيط عن األش

الكوميك. صممت الباحثة األشياء احملتاجة قبل التطوير الوسيلة كوميك بتقدمي و إعداد 
 .األجهزة و البيانات 

.  ”H“املنهج الدراسى املادة اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة القراءة للصف السابع 
 ومن البيانات  لداللة على املهتج الدراسى كما يلى:

 4.1الجدول 
 البيانات لداللة على المنهج الدراسي
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 توضيح البيانات  البيانات رقم
 مهارة القراءة  املادة .1
 السابع  الصف .2
 ماالنج 2مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية   املدرسة .3
 امحد سلخان اسم املعلم .4
ادراك القارئ مهارة القراءة هي عملية عقلية، وتعين   وصف املادة .5

للنص املكتوب و فهمه واستيعاب حمتوياته، وهي 
عملية تفاعلية بني القارئ والكاتب، وتعترب نشطا 
للحصول على معلومات، حيث يتم قراءة  هذه 
املعلومات إما بصمت أو بصوت عال، وجيب على 
الشخص القارئ أن يكون قادرا على نطق و فهم  

وز املوجودة الكلمات واحلروف و االرشارات والرم
 يف النص .

 لتسهيل تعلم الطالب اللغة العربية . .1 األهداف التعليمية 6
 ميكن للطالب فهم الناص. .2
 لتسهيل ظروف التعليم الفعالة.  .3
لتسهيل التلميذات يف فهم  الكلمات واحلروف  .4

 و االرشارات والرموز املوجودة يف النص .
 العنوان  .1 املواد الدراسية .7

 بييت .2
 يوميات األسرةمن  .3

 الوضيفة  التقومي .8
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 تطوير اإلنتاج  (ج

قامت الباحثة تطوير  و بعد تصميم اإلنتاج استمرت الباحثة اىل عملية التطوير املنتج. 
ماالنج.   2اإلسالمية احلكومية وسيلة كوميك لتعليم مهارة القراءة يف مدرسة املتوسطة 

تطورت الباحثة وسيلة كوميك بتطبيق   هذه الوسائل يسهل الطالب لفهم الناص.
Comipo   وتطبيقMicrosoft Power Point   وPhotoshop.   و يف هذه الوسيلة

( مؤسرات 5( التعرف على ممثلني  4فهرس الكوميك  (  3( متهيد  2( غالف1حيتوي على :  
     اد التعليمية  ( مو 6التعليمية 

 الغالف (1
هذا الصفحة الغالف يف تقدمي أول الوسيلة التعليمية. و كان الغالف من الورق املقوى 

غرام و هو على وجهني مها الوجه األمامي فيه اسم هذا   230السيمك الذي يزن من 
 على املستوى الثاين للصف السابع باملدرسة املتوسط.  ”Komik Bahasa Arab“الكتاب  

 

 

 

 
 

 متهيد   (2

 دقيقة  45 الوقت .9
 كوميك  .1 الوسائل التعليمية . 10

 السبورة  .2
 القلم .3
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 كتبت فيه التمهيد الىت تبني عن شكر و أمل التعلم يف املستقبل

 
  

 
  

 فهرس الكوميك (3
نّظمت الباحثة حمتويات كوميك يف فهرس الكوميك مع ذكر الصفحات اليت تدل فيها  

 احملتويات. و  طبع فهرس الكتاب بالطباعة امللونة.
 
 
 
 
 

 التعرف على ممثلني (4
التعرف على ممثلني و هناك مخسة ممثلني ثالث بنات و رجلني هذا الصفحة 

 
 مؤسرات التعلم  (5

يف تعليم اللغة العربية   2013و كذا قدمت الباحثة الكفاءة األساسية اليت وردها يف منهج  
للصف السابع باملدرسة املتوسطة. قدمت الؤشرات اليت وجدهتا من الكفاءة الرئيسية 

 والكفاءة األساسية.
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 التعليمية مواد  (6

 هذا كوميك  فيه ثالث موضوعات :  عنوان، بييت و من يوميات األسرة
 هذا اجلزء من التقييم حيتوي على أسئلة ممارسة اليت اسخدامها الختبار فهم الطالب. 

 
 
 
 
 

 املفردات  (7
 ملساعدة الطالب على فهم املفردات اجملهولة بسهولة أكرب و تكمن يف هناية القصة.  (8

 اإلنتاج جتربة (د
املرحلة الرابعة هي جتربة اإلنتاج. وهي ملعرفة جودته و فعاليته. يف هذه مرحلة الباحثة جتريبة 
اإلنتاج  باستخدام االختبار القبلى و االختبار البعدي. وهذه التجربة، استخدامت الباحثة 

م وسيلة اإلختبار القبلي بدون الوسياة كوميك اللغة العربية و اإلختبار البعدي باستخدا
 طالبات. 31كوميك اللغة العربية يف الفصل السابع. وعدده 

  2020من شهر مارس  9قامت الباحثة االختبار القبلي يف القاء األول يعين يف التاريخ 
قامت الباحثة ان تأيت اإلختبار إىل جمموعة   2020أبريل  6واإلختبار البعدي يف التاريخ 

 ألتجريبة بعد تقومي اإلنتاج. 
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 اإلنتاج  تقومي(ه
و بعد ذالك من حتليل اإلحتياجات و تصميم اإلنتاج و تطوير اإلنتاج و جتريبة اإلنتاج  
اآلخرة هو تقومي اإلنتاج. اتطلق من البيانات املوجودة اليت تشي يف  عملية تصديق اإلنتاج 
إىل ثالث اخلربؤون ) مساحة أمحد ماكى حسن املاجستي ، مساحة  الدكتور دانيال حلمى 

اجستي و الدكتور توفق الرمحان املاجستي( أن الوسيلة الكوميك الذي الفته الباحثة امل
حتتاج اىل التعديل و التصحيح. فقامت  الباحثة بتحسني الوسيلة الكوميك الهتمام األشياء  
اليت قيم اخلرباء ، حىت جتعل الوسيلة التعليمية أحسن و أجذب وأسهل للطالب يف الفهم  

 عليم. عند عملية الت
فقامت الباحثة بتعديل و تصحيح من نتائج، فنالت الباحثة تعليقات واقرتاحات اخلرباء. 

 وهي كما يلى :
 4.2الجدول 

 تعديل و تصحيح من اخلطيئات يف جمال قواعد اللغة

 الرقم الصفحة اخلطأ التصحيح 
.1 1 كتابة " الشارع" شارع  

.2 7 كتابة " تعال"  تعال  
"نعمل " كتابة  نشاور  7 3.  

.4 6 كتابة " دخلوا " دخلت  
.5 6 كتابة " إهناء الدراسة" إنتهات الدراسة  

كتابة " العديد من   كثي من األطفال 
 األطفال"

8 6.  

.7 9 كتابة " إىل البييت "  إىل بييت  
أن نعمل  

 بالواجبات
.8 11 كتابة " أن نعمل واجبات "  
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.9 11 كتابة " اىل بيتها" اىل بيت  
. 10 14 كتابة " مع اآلسيف" آسيف  

. 11 17 كتابة " كتب الكوميك" الكوميك   
. 12 18 كتابة " مل ننتهي"  مل ننته   

. 13 25 كتابة " اسم أخوك" اسم أخيك   
 

2.4الجدول   
 نتائج االستبانة من خبي يف جمال قواعد اللغة 

 )الدوكتور توفيق الرمحان املاجستي(
  نتيجة التقومي 

 التقوميبنود 
 

 النتيجة املعدل الدرجة الرقم
٪ 100 جيد جدا  .1 دقة تركيب اجلملة  5   
٪ 100 جيد جدا  .2 فعالة اجللة 5   

٪ 80 جيد  تناسب اللغة املستخدمة بالقواعد  4 
 اللغوية

3.  

٪ 100 جيد جدا  .4 اللغة املستخدمة سهلة و مفهومة  5   
٪ 80 جيد  .5 الضجيج و التمسك بني الفقرات  4   

٪ 100 جيد جدا   .6 جتانس يف استخدام املصطلحات 5 
٪ 100 جيد جدا  .7 جتانس يف استخدام الرمز 5   
٪ 94 جيد جدا   اجملموع 34 

 
أما الطريقة املستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة الىت وزعتها إىل الدكتور توفيق  

 الرمحان املاجستي هي روموز:
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نسبة اجلواب =
  نتيجة من املعدل  املئوى

 مجلة املستجيب 

 
 660نسبة اجلواب =

                   7 
               =94 ٪ 

 النسبة املؤية التقدير  الرقم
 ٪ 20  - ٪0 ناقص جدا  1
 ٪ 40-  ٪21 ناقص 2
 ٪ 60 -  ٪41 مقبول  3
 ٪ 80 -  ٪61 جيد  4
 ٪ 100 -  ٪81 جيدجدا  5
 

 4.3الجدول 

 الخطيئات في مجال تصميم الوسيلة الكوميك تعديل و تصحيح من 

 التصحيح  الصورة اخلطأ الرقم
املوضوع غي  .1

 مناسب
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نوع احلروف  .2
 غي واضح

  
الكمال   .3

شعار جامعة  
موالنا مالك 

ابرهيم 
   ماالنج 

نوع احلروف  .4
 غي واضح

  
عدم منرة يف  .5

 كل  موضوع 

  
 

 4.4الجدول 
 االستبانة من خبي يف جمال تصميم الوسيلة الكوميكنتائج 

 )أمحد ماكي حسن املاجستي(
  نتيجة التقومي 

 بنود التقومي
 

 النتيجة املعدل الدرجة الرقم
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جيد  
 جدا

100 ٪ .1 كتابة املوضوع على وسيلة كوميك  5   

جيد  
 جدا

100 ٪ حجم و نوع احلروف على وسيلة  5 
 كوميك 

2.  

جيد  
 جدا

100 ٪ الشكل  و املوضع و اللون نفس  5 
 الوظيفة كل ورقة

3.  

جيد  
 جدا

100 ٪ تكوين النص ) اللون، املقدار، النوع(  5 
 واضحة

4.  

جيد  
 جدا

100 ٪ .5 اختالفات الصورة  5   

٪ 80 جيد  جودة الصورة حسن و مناسب  4 
 باملادة

6.  

٪ 80 جيد   .7 تكوين اللون  4 
جيد  

 جدا
100 ٪ .8 صورة الشكل 5   

جيد  
 جدا

100 ٪ .9 حجم احلروف مناسب 5   

٪ 80 جيد  . 10 مالءة الصورة با لكتابة 4   
جيد  

 جدا
94 ٪  اجملموع 47 

 
أما الطريقة املستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة الىت وزعتها إىل الدكتورمحد  

 مكي حسن املاجستي أهي روموز:



 

44 

نسبة اجلواب =
  نتيجة من املعدل  املئوى

 مجلة املستجيب 

 940نسبة اجلواب =
                 10 

              =94 ٪ 

 النسبة املؤية التقدير  الرقم
 ٪ 20  - ٪0 ناقص جدا  1
 ٪ 40-  ٪21 ناقص 2
 ٪ 60 -  ٪41 مقبول  3
 ٪ 80 -  ٪61 جيد  4
 ٪ 100 -  ٪81 جيدجدا  5
 

 4.5الجدول 

 تعديل و تصحيح من اخلطيئات يف جمال املواد

 الرقم اخلطأ التصحيح 

 

 1 ليس فيه املؤشرات
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ليس فيه تعليمات الستخدام  
 الكتاب

 

 
 4.6الجدول 

 نتائج من االستبانة من خبي يف جمال املادة
 ) الدوكتور دنيال حلمي املاجستي(

  نتيجة التقومي 
 بنود التقومي

 
 النتيجة املعدل الدرجة الرقم

٪ 80 جيد  التعليم مبنهج الدراسةمالءمة مواد  4   1.  
جيد  

 جدا
100 ٪ .2 املوضوع و النص مناسب 5   

٪ 80 جيد  .3 استخدام اللغة تناسب مبرحلته 4   
٪ 80 جيد  .4 سهولة فهم املواد التعليمية   4   

جيد  
 جدا

100 ٪ .5 ترتيب عرض املادة 5   

جيد  
 جدا

100 ٪ .6 القصة واضحة 5   

جيد  
 جدا

100 ٪ التعلمالوضوح يف أهداف  5   7. 

جيد  
 جدا

100 ٪  .8 استخدام التوضيح مناسب 5 

٪ 80 جيد  .9 أعطاء الدافع 4   
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جيد  
 جدا

100 ٪ . 10 الوضوح يف توفي املعلومات  5   

٪ 80 جيد  مالءمة املواد التعليم مع مؤشرات  4 
 لتحقيقها

11 .  

٪ 80 جيد  . 12 الوضوح يف أهداف التعليم 4   
جيد  

 جدا
920 ٪  اجملموع 54 

 
الطريقة املستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة الىت وزعتها إىل الدكتور دانيال أما  

 حلمى املاجستي هي روموز:

نسبة اجلواب =
  نتيجة من املعدل  املئوى

 مجلة املستجيب 

 
 920نسبة اجلواب =

                 12 
              =76 ٪ 

 النسبة املؤية التقدير  الرقم
 ٪ 20  - ٪0 ناقص جدا  1
 ٪ 40-  ٪21 ناقص 2
 ٪ 60 -  ٪41 مقبول  3
 ٪ 80 -  ٪61 جيد  4
 ٪ 100 -  ٪81 جيدجدا  5
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 4.7الجدول 

 تعليم اللغة العربية تعديل و تصحيح من اخلطيئات يف جمال

  نتيجة التقومي 
 بنود التقومي

 
 النتيجة املعدل الدرجة الرقم

٪ 80 جيد  لتدريس مواد اللغة يسمح املعلمني  4 
 العربية

1.  

جيد  
 جدا

100 ٪ جعل الطالب دوافع يف تعليم اللغة   5 
 العربية

2.  

٪ 80 جيد  .3 وضوح اإلرشادات الستخدام 4   
٪ 80 جيد  استخدام وسيلة الكوميك يف كل   4 

 تعليم املهارة القراءة
4.  

جيد  
 جدا

100 ٪ .5 ترتيب عرض املادة 5   

جيد  
 جدا

100 ٪ واضحةالقصة  5   6.  

جيد  
 جدا

100 ٪  .7 الوضوح يف أهداف التعلم 5 

جيد  
 جدا

100 ٪  .8 استخدام التوضيح مناسب 4 

٪ 80 جيد  .9 أعطاء الدافع 4   
جيد  

 جدا
100 ٪ . 10 الوضوح يف توفي املعلومات  5   
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٪ 80 جيد  مالءمة املواد التعليم مع مؤشرات  4 
 لتحقيقها

11 .  

٪ 80 جيد  التعليمالوضوح يف أهداف  4   12 .  
جيد  

 جدا
920 ٪  اجملموع 53 

 
أما الطريقة املستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة الىت وزعتها إىل األستاذ أمحد 

 سلخان هي روموز:

نسبة اجلواب =
  نتيجة من املعدل  املئوى

 ٪ x  100 مجلة املستجيب 

 ٪ x  100    54نسبة اجلواب = 
                 60 

              =76 ٪ 

 النسبة املؤية التقدير  الرقم
 ٪ 20  - ٪0 ناقص جدا  1
 ٪ 40-  ٪21 ناقص 2
 ٪ 60 -  ٪41 مقبول  3
 ٪ 80 -  ٪61 جيد  4
 ٪ 100 -  ٪81 جيدجدا  5

 

ملعرفة صالحية الوسيلة كوميك من مجيع املكونات فحصلت الباحثة نتائج استبانة اخلرباء 
 اجلدوال التايل:يف 
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 4.8الجدول 

 نتائج استبانة الخبراء والمدرسة من جميع المكونات 

عدد  املكون رقم
 األسئلة

أعلى 
 النتيجة

نتيجة  
 اإلستبانة 

نسبة 
 مؤوية

 تقدير 

خبي تصميم  الوسيلة  1
 الكوميك 

 جيد جدا  ٪ 94 47 50 10

 جيد جدا  ٪ 94 34 35 7 خبي قواعد اللغة  
 جيد  ٪ 76 54 60 12 التعليمية خبي املواد  
 جيد  ٪ 74 53 60 12 املدرس 

 - - 196 205 41 جمموع 
 و استخدامت الباحثة الرمز ملعرفة نتائج التصديق املواد على قيمة مئوية و هو: 

𝑃 =
∑𝑥

∑𝑥𝑡
𝑥100% 

𝑃 =
196

205
𝑥100% 

P=95,6 % 

ملهارة القراءة " جيد جدا" تدل هذه النتيجة على أن الكتاب باستخدام الوسيلة "كوميك"  
ومعىن ذالك أن الوسيلة  "كوميك " ملهارة القراءة ميكن استخدامه يف التعليم بعد  

 .التصويب

 نتائج من االستبانة من التالميذ  

مدرسة املتوسطة   "H يف الصف السابع "  2020قامت الباحثة يوم اخلميس أبريل 
 االستبانة من التالميذ يف هذا اجلدول اآليت:   ماالنج. أما نتائج من 2االسالمية احلكومية 
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 409الجدول 

 نتائج من االستبانة من التالميذ 

 
 الرقم

 
 اإلسم

 االجياب 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 ادي إنتان فرتي حرموان .1
 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 الدال زمينا  .2
 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 امند رمحى  .3
 4 3 2 5 4 4 3 3 3 3 امي شومى اتيا .4
 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 أنيستا يوستيتيا  .5
 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 انسا فرتي رمداين .6
 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 ايو دوي .7
 3 5 4 4 5 4 3 5 4 4 ايو سفي  . 8
 4 4 4 5 3 5 3 5 5 4 الّزهر اوليا .9

 5 5 3 5 5 4 5 5 5 4 بلقيس فرتي غيتا   .  10
 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 دفيتا فنيا . 11
 5 3 4 5 5 5 3 3 5 4 فيوز اننديا . 12
 4 3 4 5 3 5 4 4 5 3 فطمة الّزهر . 13
 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 هوى سكر اروم . 14
 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 جيا غستا . 15
 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 كفنا الّزهر  . 16
 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 ليا فاحتة .  17
 4 4 3 4 4 5 3 5 4 3 ليليس ادي ميند  . 18
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أماالطريقة املستخدمة لتخليل من النتائج االستبانة اليت وزعتها من الطلب هي برموز 
skala likert 

 جمموعة املستجيبني   xالنتيجة املقياس األعلى     xالنتيجة األعلى = جمموعة األسئلة   .1
10 x 5 x  31   =1550 

 ملستجيبنيجمموعة ا xالنتيجة املقياس األقل   xالنتيجة األقل = جمموعة األسئلة  .2
10 x 1 x  31   =310 

 نتجة األخي = النتيجة جمموة املقياس  .3

 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 نديا فربي اندين .  19
 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 نديا فرتي عائشة . 20
 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 نديا تري كرلنا . 21
 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 نتشا الفاىن . 22
 5 5 4 5 4 3 3 3 4 5 شفىنسرنا  . 23
 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 رمحة عزيزة املسرورة . 24
 5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 رتو أوليا جنوى . 25
 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 شيال نيا شيفا  . 26
 5 4 3 4 5 5 5 3 4 3 شيال بريغتا  . 27
 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 يسمني فريز . 28
 4 3 4 4 3 3 3 5 3 3 شهنا د. س . 29
 4 2 2 3 4 3 3 3 4 3 شيفا فتيا . 30
 3 3 2 5 3 5 4 3 3 5 زفي فرتي . 31

 
)النتيجة 1252كل السؤال =      x كل القيمة   عدد 

 جمموة املقياس(
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Σنتيجةمجموعةللقياس

 األعلىΣالنتيجة

  
100٪ x     قيمة= 

 

           100٪ x                         =82،5 ٪ 

 
  ٪ 82،5مؤوية وفقا هلذا اجلدوال السابق، فاالنتيجةمن التالميذات يبلغ إىل نسبة 

 .وهي على مستوى  "جيد جدا"
 

 4.10الجدول 
 نتائج االستبانة األول

تعلم اللغة  لبات يفأن تساهل الط ميكن للوسائل الكوميك  هلاألول : سؤلال
 العربية



 
البات يوافقن أن الوسائل الكوميك تساهل الطالبات يف تعلم % من الط  96،8

 اللغة العربية.
 
 
 
 

1252 

1550 
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 4.11لالجدو         

 لثاني نتائج االستبانة ا
 .املصورة الوسائط هذه باستخدام العربية اللغة بتعلم مهتم أنت هلالسؤل الثاين: 



 
 

 على اهتمامهن بتعلم اللغة العربية باستخدام الكوميك من الطالبات يوافقن  83،9٪
 

 4.12الجدول        
 الثالث نتائج االستبانة 

 العربية؟ اللغة تعلم حيفز أن الكوميك  الوسائل الستخدام ميكن هلالسؤل الثالث :


 
 العربية اللغة تعلم حيفز أن الكوميك  الوسائل استخداميوافقن أن ب 82،9٪
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 4.13الجدول 
 نتائج االستبانة الرابع                         

 ؟الكوميك ئل الوسا هذه باستخدام العربية املواد فهم ميكنك  هلالسؤل الرابع:


 
 يوافقن اهنن يفهمن باملواد اللغة العربية باستخدام هذا الكوميك  64،6٪

 4.14 الجدول
 الخامس نتائج االستبانة                         

 الكوميك؟ اهذ استخدام نيحتب انت  هلالسؤل اخلامس: 

 

 
 يف تعليم مهارة القراءة. الكوميك  اهذحينب استخدام  91،7٪
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 4.15الجدول 
 نتائج االستبانة السادس                          

 قراءة؟لل سهلة الكتاب  هذا يف الواردة احلروف أنواع هل السؤال السادس:  
 


 
 .قراءةلل سهلة الكتاب  هذا يف الواردة احلروف أنواعيوافقن أن   71٪

 
 4.16الجدول 

 نتائج االستبانة السابع                         
 لالهتمام؟ مثية وميك الك هذا يف الصور هلالسؤال السابع: 



 
 . لالهتمام مثية وميك الك هذا يف الصورمن الطالب يوافقن   93،5
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 4.17الجدول
 صعبة؟ كلمات   أي وجدت  هل ، املصورة الوسيلة هذه استخدام تعلم أثناء السؤال الثامن:



 
 يف هذا الكوميك.  صعبة كلمات من الطالب جيدن قليال    58٪

 
 4.18 الجدول

 نتائج االستبانة التاسع                         
 الفهم؟ سهلة املصورة اإلعالم وسائل يف القصة هلالسؤال التاسع:  



 
 .الفهم سهلة يلة الكوميك وس يف القصة أن ا لبات من الط  71،9
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 4.19الجدول 

 نتائج االستبانة العاشر                         
 العربية؟  اللغة دروس  فهم علىالكوميك  هذه تساعد هلالسؤال العاشر: 



 
 يوافقن أن الكوميك يساعدن على فهم الدروس اللغة العربية  90،4

 
 الثاني : فعالية من الوسيلة كوميك لدراسة مهارة القراءة  مبحثال

ملعرفة فعالية من الوسيلة كوميك لدراسة مهارة القراءة يف مدرسة املتوسطة  
 .  ماالنج 2األسالمية احلكومية  

قامت الباحثة باإلختبار القبلى ملعرفة قدرة التالميذات يف الدراسة مهارة 
" يف الساعة الثامنة  Hيف الفصل السابع " 2020ماريس  2القراءة يف التاريخ 

 صباحا. فحصلت البيانات من االختبار القبلى كما يف اجلدوال التايل: 
 4.20الجدول 

 نتائج االختبار القبلي

 التقدير  الدرجة اإلسم الرقم 
 مقبول  60 ادي إنتان فرتي حرموان .1
 جيد  70 الدال زمينا  .2
 ضعيف 50 امند رمحى  .3
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 مقبول  60 امي شومى اتيا .4
 ضعيف 40 أنيستا يوستيتيا  .5
 جيد  70 انسا فرتي رمداين .6
 مقبول   60 ايو دوي .7
 ضعيف 50 ايو سفي  . 8
 ضعيف 60 الّزهر اوليا .9

 مقبول  60 بلقيس فرتي غيتا   .  10
 جيد  70 دفيتا فنيا . 11
 ضعيف 50 فيوز اننديا . 12
 ضعيف 50 الّزهرفطمة  . 13
 ضعيف 40 هوى سكر اروم . 14
 ضعيف 60 جيا غستا . 15
 جيد  70 كفنا الّزهر  . 16
 مقبول  60 ليا فاحتة .  17
 جيد  70 ليليس ادي ميند  . 18
 جيد  70 نديا فربي اندين .  19
 مقبول  60 نديا فرتي عائشة . 20
 ضعيف 50 نديا تري كرلنا . 21
 جيد  70 نتشا الفاىن . 22
 جيد جدا  90 نسرنا شفى . 23
 جيد  70 رمحة عزيزة املسرورة . 24
 مقبول  60 رتو أوليا جنوى . 25
 ضعيف 40 شيال نيا شيفا  . 26
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جدول السابق عرفت الباحثة أن نتائج الطالب يف االختبار القبلي  بالنضر إىل 

 تصنيفها كما يلي: 

 نسبة مؤوية لتتائج االختبار القبلي 

 نسبة مئوية  عدد الطالب التقدير   فئة نتائج  الرقم
 ٪ 3،22 1 ممتاز 100- 90 . 1

 ٪ 12،90 4 جيد جدا    89- 80 
 ٪ 25،80 8 جيد  79- 70 
 ٪ 32،25 10 مقبول  69- 60 
 ٪ 25،80 8 ضعيف 0-50 

 

من الطالب يف املستوي   ٪3،22بالنسبة مؤوية لنتائج االختبار القبلي أن يف إختبار القبلي  
يف   ٪29من الطالب يف املستوى جيد، و  ٪ 29يف املستوى جيد جدا ، ٪9،6ممتاز، و 

 يف املستوى ضعيف. 32،25املستوي مقبول، و 

بعد حتصل الباحثة على البيانات من االختبار القبلي يف الفصل السابع املدرسة املتوسطة 
ماالنج فالباحثة تعمل عملية التدريس اللغة العربية يف الفصل السابع   2اإلسالمية احلكومية  

باستخدام الوسيلة التعليمية "كوميك". بعد عملية التعليم يف الفصل السابع ، تعطى  

 ضعيف 50 شيال بريغتا  . 27
 جيد جدا   80 يسمني فريز . 28
 مقبول  60 شهنا د. س . 29
 جيد جدا  80 شيفا فتيا . 30
 مقبول  60 زفي فرتي . 31
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. البيانات الىت حتصل الباحثة كما  2020ابريل  20ختبار البعدى يف التاريخ الباحثة اال
 يلى:

 4.21الجدول 

 تيجة من االختبار البعدي 

 التقدير  نتيجة اإلختبار البعدي  اإلسم الرقم 
 جيد جدا  85 ادي إنتان فرتي حرموان .1
 جيد  90 الدال زمينا  .2
 جيد  75 امند رمحى  .3
 جيد  70 اتياامي شومى  .4
 جيد جدا  80 أنيستا يوستيتيا  .5
 ممتاز 90 انسا فرتي رمداين .6
 ممتاز 80 ايو دوي .7
 جيد جدا  80 ايو سفي  . 8
 جيد  75 الّزهر اوليا .9

 جيد جدا  80 بلقيس فرتي غيتا   .  10
 مقبول  70 دفيتا فنيا . 11
 جيد  75 فيوز اننديا . 12
 جيد  75 فطمة الّزهر . 13
 جيد جدا  80 هوى سكر اروم . 14
 جيد جدا  80 جيا غستا . 15
 جيد جدا  80 كفنا الّزهر  . 16
 جيد جدا  90 ليا فاحتة .  17
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 نسبة مؤوية لتتائج االختبار القبلي 

 نسبة مئوية  عدد الطالب التقدير  فئة نتائج  الرقم
 ٪ 22،58 7 ممتاز 100- 90 . 1

 ٪ 48،38 15 جيد جدا    89- 80 
 ٪ 29 9 جيد  79- 70 
  - مقبول  69- 60 
 - - ضعيف 0-50 

 ممتاز 80 ليليس ادي ميند  . 18
 ممتاز 90 نديا فربي اندين .  19
 جيد جدا  85 نديا فرتي عائشة . 20
 جيد جدا  80 نديا تري كرلنا . 21
 ممتاز 85 نتشا الفاىن . 22
 ممتاز 95 نسرنا شفى . 23
 ممتاز 90 رمحة عزيزة املسرورة . 24
 جيد جدا  80 رتو أوليا جنوى . 25
 جيد  75 شيال نيا شيفا  . 26
 جيد  70 شيال بريغتا  . 27
 ممتاز 80      شيفا فتيا . 28
 جيد جدا  80 شهنا د. س . 29
 جيد جدا  90 يسمني فريز . 30
 جيد  70 زفي فرتي . 31
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من الطالب يف   ٪25،80بالنسبة مؤوية لنتائج االختبار البعدي أن يف إختبار البعدي  
من الطالب يف املستوى  ٪25،80يف املستوى جيد جدا ، ٪41،93املستوي ممتاز و 

 يف املستوى ضعيف ٪6،45يف املستوي مقبول،   ٪25،80جيد، و  

ملعرفة فعالية استخدام الوسيلة التعليمية   SPSS  16و استخدامت الباحثة رموز االحنراف  
 ل السابع . ونتائجها كما يلى:يف الفص  كوميك ملهارة القراءة 

 4.22الجدول 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  PRETEST POSTTEST 

N 31 31 

Normal Parametersa Mean 60.97 81.13 

Std. Deviation 11.932 7.037 

Most Extreme Differences Absolute .177 .209 

Positive .177 .209 

Negative -.177 -.154 

Kolmogorov-Smirnov Z .988 1.163 

Asymp. Sig. (2-tailed) .283 .134 

a. Test distribution is Normal. 
 

 

 من نتائج هذه املخرجات ميكن وصفها كما يلي:

  0،005>    0،283و  Kolmogrov Smirnov  0،968نتائج االختبار القبلي :  
 ) البيانات املوزعة بشكل طبيعي(.

  0،134و  Kolmogrov Smirnov 1،163نتائج االختبار البعدي : 
 ) البيانات املوزعة بشكل طبيعي(. 0،005>

إلختبار القبلي و البعدي، كلهما  Kolmogrov Smirnovمن نتيجة اخلتبار 
 .موزعة بشكل طبيعي
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 4.23الجدول 

 متوسط االختبار القبلي و البعدي نتائج 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

      

Pair 1 PRETEST 60.97 31 11.932 2.143 

POSTTEST 81.13 31 7.037 1.264 

 

نظر إىل اجلدول يدل نتيجة متوسط من االختبار القبلى و االختبار البعدي وجدت 
و نتيجة متوسط من االختبار  60،97الفرق نتيجة متوسط من االختبار القبلى هو  الباحثة  

فتقرر الباحثة أن موجود اال ارتفاع على نتيجة التعليمية طالبا بعد  81،13البعدي هو 
 ة "كوميك" يف مهارة القراءة.استخدام الوسيلة التعليمي

 4.24الجدول 

 نتائج متوسط االختبار القبلي و البعدي
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 PRETEST & POSTTEST 31 .602 .000 

 

بعيد عن   sig. 0،00مع  0،602نتيجة من االختبار يدل أن ارتباط بني املتغيان هو
نظر إىل اجلدول نتائج ارتباط بني املتغيان من االختبار القبلي و   0،05نتيجة احتماليية 

 االختبار البعديهو قوة و معنوي. 
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 4.25الجدول 

 التاءنتائج متوسط االختبار 
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 PRETEST - 
POSTTEST -20.161 9.529 1.712 -23.657 -16.666 -11.780 30 .000 

 

كانت  و  11،780(   toمن هذه النتيجة، عرفت الباحثة ، أن درجة تاء احلساب )  
و بناء على هذه النتيجة، عرفت  2،042:  ٪ 5درجة تاء اجلدول عند مستوى الداللة 

(  2،042<    11،780أكثر من درجة تاء اجلدول ) (   to)  الباحثة أن درجة تاء احلساب  
 Hoمقبول و    Haو معىن هناك فرق بني االختبار القبلي و البعدي فصل السابع، الن  

 مردود.

وسيلة كوميك ملهارة  استخدام وبعد قبل العربية اللغة تعلم بني فرق هناك لذلك 
  السهل  من جيعلكوميك اللغة العربية   بعنوان وميك ك  وجود فإن ، أخرى بعبارةالقراءة 

 .العربية اللغة تعلم الطالب  على

البحث والبيانات اليت مت احلصول عليها. أن وسائل التعليمية كوميك   و من نتائج
  أكثر  الطالب  سيكون ،. مع الكوميك الطالب  انتباه جذب . أوال، عديدةهلا مزايا 

 ميكن  بسيطة جبمل موضحة مصورة قصص يف املواد جتميع يتم.  دروس بال اهتماًما
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  الصور   من  جمموعة  من  تتكون  املصورة  القصص  ألن.   الطالب   قبل  من  بسهولة  استيعاهبا
  وأنواع   الصور  ألوان  من  متنوعة  جمموعة  مع  ويأيت .   لالهتمام  مثية  قصص  على  حتتوي  اليت

  جتعل  ، لالهتمام املثية التعليمية لالوسائ.  التعلم على الطالب  حتفيزثانيا، .اخلطوط
 مفتونون ألهنم التعلم يف باالستمرار شعور لديهم سيكون.  للتعلم متحفزين الطالب 

 قصص على املصورة القصص  حتتوي ما عادةً .  الطالب  فضول إثارةثالثا،  .كوميك بال
 فضول يثي سوف وبالتايل.  القصص من سلسلة كل  ستستمر حيث ، متسلسلة

 .  الطالب 
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 الفصل الخامس 

 المناقشة 

وسيلة "كوميك" لتعليم مهارة القراءة في مدرسة المتوسطة  ال إعداد مناقشة .أ
 ماالنج  2اإلسالمية الحكومية 

يف مدرسة املتوسطة لدراسة مهارة القراءة لصف السابع إعداد الباحثة كوميك   
. استخدامت الباحثة منهج البحث والتطويري على منوذج ماالنج 2اإلسالمية احلكومية 

ADDIE أما مرحلة من منوذج ه يتكون من حتليل االحتياجات و تصميم اإلنتاج و .
و من عملية تطوير الوسيلة كوميك لدراسة   اإلنتاج.، و جتربة اإلنتاج و تقوميتطوير اإلنتاج

القراءة  الباحثة خطوات التطوير هي حتليل اإلحتياجات و املشكلة يف تعليم اللغة مهارة 
أن كتاب اللغة العربية اليت تستخدم يف هده املدرسة ليس مثيا لإلهتمام و   العربية و هي: 

ال   والوسائل التعليمي ة يف تعليم اللغة الربية.  الصورة قليال و ليس لون ايضا. نقصان الطرق
حتمس بعض التلميذات يف تعليم مهارة القراءة ألهنن ال يهتمن كثيا هبذه املادة وعلمت 
بغض املدرس اللغة العربية ملهارة القراءة بالشرح الفقط. مث كثية من التلميذات يشعرن بامللل 

جلملة صعبة وعدمي اللون والصور قليال فتفهم بعض والنعاس .تكتب املواد املهارة القراءة با
التلميذات حيتجن وسيلة واحلاجات الظاهرة منها : التلميذات هبذه املواد والتفهم بعضهن. 

املعلمني على  يساعد، أن حتب اللغة العربية، فإهنا تأخد كوميك يف التعلم، التعليمية لتعلم
لذالك تريد الباحثة تطوير الكوميك لتعليم اللغة . التلميذات أثناء التدريس جذب انتباه

 العربية خاصة يف مهارة القراءة.
مث مجع البيانات عن األشيء احملتاجات يف تصميم ااملواد التعليمية الجابة 

لدراسة مهارة القراءة، تتكون ختطيط املشكالت.مث صممت الباحثة يف إعداد الكوميك 
،البيانات الداللة على املنهج الدراسي، الكفاءة الدراسية، الكفاءة األساسية، التدريس

 أهداف التعليمية، املؤشرات.
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لثالثة    و بعد أن تنتهي من تطوير الوسيلة كوميك، قدمت الباحثة املادة التعليمية املطوير
ة الوسيلة اخلرباء تعليم اللغة العربية ليقوم بالتقومي و القرتاحات وإلرشادات البناء

 ( ٪94( بتقديرها " جيد جدا" )1التعليميةعلى صورهتا املرجوة. ونتيجة من اخلرباء . )
(.  ٪76( بتقديرها "جيد")3( و من خبي )٪94"جيد جدا" )   بتقديرها  (2ومن خبي ) 

و رأت الباحثة أن الوسيلة التعليمية يف تقدير جيد جدا و جيد، وهذا يعين أن الوسيلة  
مدرسة املتوسطة التعليمية الذي طورها الباحثة صاحل لعملية التجريبية على الطالبة  يف 

اإلستبانة الطالبات تقديرها "جيد"  و أما من نتائج. ماالنج 2اإلسالمية احلكومية 
(86٪ ) . 

 
 فعالية الوسيلة كوميك لدراسة مهارة القراءة  .ب

تقومي اإلنتاج، قامت الباحثة بتجربة تلك الوسيلة املستخدمة   و بعد أن تنتهي من
مدرسة املتوسطة اإلسالمية  هلذا املنتج وهي طالبات يف الفصل السابع )ه( 

ختبار . قبل أن تطبيق الباحثة الوسيلة إىل الطالبات، قدم اإلماالنج 2احلكومية 
طبقت الوسيلة، قدمت   القبلي ملعرفة كفاءة الطالبات يف مهارة القراءة. و بعد أن

 الباحثة اإلختبار البعدي.  
اإلنتاج من نتائج اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي من الفصل السابع . ويف  
البيانات من نتيجة اإلختبار البعدي أكرب من نتيجة اإلختبار القبلي. تقييم من  

نتيجة   فلذلك أن  81.13و تقييم من اإلختبار البعدي    60،97اإلختبار القبلي  
و استخدام   20،6اإلختبار البعدي أكرب من نتيجة اإلختبار القبلي. واختالفه 

 الوسيلة كوميك لدراسة مهارة القراءة فّعالّية.
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 الفصل السادس 

 الخاتمة 

 ملخص نتائج البحث.أ
بناء على النتيجة من البحث و التطوير اليت تتكون النتيجة من اعداد تطوير 

، وما خصائصها يف تعليم اللغة العربية  Addieالكوميك ملهارة القراءة بالنموذج 
باالستخدام هذا الكوميك، واالخي املقرتحات. يف هذاالفصل الباحثة ستكون أن 

 تلحص كما تلي:
. أما   Addie الوسيلة كوميك ملهارة القراءة بالنموذجنتيجة اعداد التطوير .أ

 " اليت تستخدم الباحثة هي كما تلي: Addie اخلطوات من النموذج "
 حتليل احلاجات واملشكلة  (1

احتممت الباحثة أّن الطالبات حيتجن وسائل املساعدة يف القراءة لسهولة 
يم "كوميك" فهم املواد جلميع النصوص. هنا صنعت الباحثة وسائل التعل

 ليساعد الطالب يف دراستهم.
 التصميم  (2

 يف تصميم الكوميك يستخدم الباحثة كتاب اللغة العربية.
 تطوير الوسيلة كوميك  (3

يف  comipoيف تطوير الكوميك من ناحية جسدي تستخدم الباحثة 
كتابة الكوميك و صنع الصوار. أما الغالف تستخدم الباحثة  

Photoshop أما تطوير الكوميك من ناحية املادة تتكون من .
 النصوص و الرتاكيب موضوعيا و مصّورا.

 حتكيم اخلرباء (4



 

69 

أخدت الباحثة ثالث مرّات يف حتكيم اخلرباء وهو: خبي يف جمال قواعد  
املاجستي. أما النتيجة من اخلبي يف جمال  اللغة وهو الدكتور توفق الرمحن
 وهو يف مستوى " جيد جدا".  ٪94القواعد اللغة تبلغ نسبة مؤوية 

أما اخلبي يف جمال تصميم الكوميك وهو الدكتور أمحد مكي حسن. . أما  
وهو   ٪94النتيجة من اخلبي يف جمال تصميم الكوميك تبلغ نسبة مؤوية 

 يف مستوى "جيد جدا". 
بي يف جمال املادة وهو الدكتوردنيال حلمي املاجستي. أما النتيجة أما اخل

وهو يف مستوى    ٪76من اخلبي يف جمال  املادة الكوميك تبلغ نسبة مؤوية  
 "جيد ". 

 انتاج الكوميك  (5
قبل انتاج الكوميك، تعطي الباحثة اإلستبانات اىل املعلم والطالبات لقّدر 

وهو يف املستوى  82،5ة هي املعتدل الكوميك. أما النتيجة من اإلستبان
 "جيد". 

 فعالية الكوميك لتعليم اللغة العربية يف مهارة القراءة (6
من نتائج اإلختبار القبلي و البعدي من الفصل السابع. و يف البيانات من 
نتيجة اإلختبار البعدي أكرب من نتيجة اإلختبار القبلى. تقييم من اختبار 

فلذلك أن نتيجة  81،13بار البعدي و تقييم من اخت 60،79القبلي
. و  20،94اإلختبار البعدي أكرب من نتيجة اإلختبار القبلى واختالفه 

 استخدام الكوميك اللغة العربية ملهارة القراءة فّعالّية.
 التوصيات  .ب 

 بناء على ما جاء يف هذا البحث تقدم الباحثة التوصيات منها:
القراءة يف اللغة العربية مهم حلل مشكالت تطوير الكوميك لتعليم مهارة  .1

 الطلبة و يستخدمها عند تعليم  و تعلم اللغة العربية
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على معلم درس املهارة القراء للمتوسطة أن يقوم بتطوير الكوميك ملهارة  .2
القراءة ويستخدم الطرق التعليمية اجلديدة لكي ال ميل الطالبات بعملية 

 ن درس مهارة القراءة صعب و ممل. تعليم مهار ة القراءة وال يعترب أ
 ج. املقرتحات 

انطالقا من نتائج البحث ترى الباحثة ضرورية تقدمي املقرتحات فيما يأيت، 
 واالقرتحات من الباحثة كما يلي:

ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع لكتابة البحث  .1
 العلمي املتعلقة هبذا املوضوع لغيها من الباحثني.

رجى على مدرس اللغة العربية أن يستفيزا بنتائج هذا البحث املفيدة يف ي .2
 تعليم اللغة العربية. 

ترجو الباحثة هذا الكوميك يستطيع أن يساعد ويسهل الطالبات يف  .3
 اشرتاك تعليم اللغة العربية.
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