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ABSTRACT 

Latifah, 2011, The Effectiveness of using strip story to improve reading skill for 

Darussalam Boarding School Sukalila Jatibarang Indramayu West java. 

Thesis. Post-Graduate Program of State Islamic University Malang. 

The Advisors (1) Dr. Nurul Murtadho, M.Pd 

      (2) Dr. Gareeb Allah Babekr 

Keyword :The strip story and reading skill 

 

Teaching aids that help the teaching and learning process by the effective 

activities and interesting in using the media a teacher doesn’t choose the teaching 

aids that easy and cheap only, but the teaching aids that gives much benefits in 

developing the reading learning on the text comprehension and increase the 

language and language structure. Strip story is one of the media / case from 

teaching that helps the reading process. Ali Ahmed said this Strip Story is 

teaching aids a kind of a short story card that divided. And this cards is divided of 

story. The students is asked to arrange the cards to be a story. 

 The research aimed at knowing the effectiveness of strip story teaching 

aids application in improving and developing students’ reading skill that 

comprehension of the text and increase language and to know the effectiveness to 

develop motivation learning of students for Darussalam Boarding School Sukalila 

Jatibarang Indramayu West Java. 

 The methodology of this research is empirical research used by the 

researcher to obtain results of the experiment in the school year 2010-2011, the 

researcher discovered the data through direct observation and interview and 

questionnaire and test. 

The results of can be concluded that : the test of pre-test and post-test 

results for text comprehension it showed that the t-count result (8.8442026) > t-

table (3.88) at p <.1. The results of pre-test and post-test results for increase the 

language it showed that the t-count result (10.925153) > t-table (3.88) at p <.1. So 

does the result of pre-test and post test for reading skill of comprehension text an 

increase the language, from the aspect of average result students obtained reading 

skill, it showed that students’ competence in comprehension of the text is 76.5 and 

increase the language is 78 it means that there was significant for students’ 

reading competence before and after the application of  Strip Story. The 



 خ
 

application of “Strip Story” had effective and significant influence in developing 

students’ reading skill.  

Based on this result research, be desirable that for researchers after this 

research for expand the reading teaching aids or other learning, and to compare 

between the strip story teaching aids and the other teaching aids.  

 
 

 

 

ABSTRAK 
Latifah, 2011 M, Effektifitas penggunaan media strip story untuk meningkatkan 

kemampuan membaca (di  Pondok Pesantren Darussalam Sukalila 

Jatibarang Indramayu Jawa Barat). Tesis. Program Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Malang. 

 Pembimbing (1) Dr. Nurul Murtadho, 

    (2) Dr. Gareeb Allah Babekr  
 

Kata kunci : Media strip story, kemampuan membaca. 

 

Media pembelajaran yang membantu pengajaran membaca melalui  

pembelajaran yang efektif  dan  menarik.  Guru  dalam memilih dan menggunakan 

media pembelajaran bukan hanya mudah dan murah saja tetapi media 

pembelajaran yang digunakan yang dapat memberi manfaat yang dapat 

meningkatkan pembelajaran kemahiran membaca pemahaman teks, kosakata dan 

struktur bahasa. Media pembelajaran strip story yang dimaksud adalah media 

pembelajaran yang berbentuk kartu potongan-potongan kertas sebagai alat bantu 

yang dapat membantu proses kemahiran membaca siswa. Menurut ali ahmad 

madkur bahwa kepingan-kepingan kertas yang berjenis kartu media pembelajaran 

yaitu kartu yang berisi potongan-potongan cerita, setiap siswa diminta untuk 

menyusun kartu yang berisi potongan cerita menjadi cerita yang lengkap. 

Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui efektitas penggunaan strip story 

dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa dalam memahami teks di 

Pondok Pesantren Darussalam Sukalila Jatibarang Indramayu Jawa Barat, 

mengetahui efektifitas penggunaan media strip story dalam kemahiran membaca 

pada kekayaan bahasa siswa di Pondok Pesantren Darussalam Sukalila Jatibarang 

Indramayu Jawa Barat, efektifitas penggunaan media strip story dalam 

meningkatkan motivasi belajar membaca siswa di Pondok Pesantren Darussalam 

Sukalila Jatibarang Indramayu Jawa Barat.  

Penelitian eksperimen tahun ajaran 2010-2011 M, peneliti menggunakan 

observasi, wawancara, menggunakan angket dan test. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penggunaan media strip story dapat meningkatkan 

kemampuan membaca siswa dalam pemahaman teks dan kekayaan bahasa dan 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pelajaran qiro’ah (muthola’ah). 

Berdasarkan hasil dari kedua tes pretes dan post test dengan menggunakan t-test 

adanya pengaruh pada kemampuan membaca. Hasil nilai t-test pada kemampuan 

pemahaman teks (8.8442026), > t-tabel (3.88), hasil nilai rata-rata 76.5, hasil nilai 
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t-test pada kekayaan bahasa (10.925153), > t-tabel (3.88), hasil nilai rata-rata 78 

nilai ini menunjukkan adanya peningkatan nilai pada siswa pada tingkat 

memuaskan. Peneliti berkesimpulan bahwa media strip story sebagai strategi 

pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa pada pemahaman 

teks, kekayaan bahasa dan meningkatkan motivasi belajar siswa.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka hendaknya para peneliti berikut untuk 

mengembangkan media dalam pembelajaran membaca atau pembelajaran yang 

lain yang dapat dijadikan perbandingan antara media strip story dengan media 

pembelajaran yang lain.
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2004), p. 36 
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 بسم اهلل الرمحن  الرحيم

 الفصل األول
 اإلطار العام والدراسات السابقة

 
 مقدمة -أ 

إندرامايو جاكل  بارنجمعيد دار السالـ سوكاليال جات يف تعليم اللغة العربية  إف
ظير منو ااّل بعض اؼبالمح يمل  معيد دار السالـالذم يًتكز حاليا يف قسم خاص  الغربية

. كعالكة على ذلك، ال يقـو تعليم اللغة العربية يف ىذا اؼبعيد بالتنويع من تلك األىداؼ
يف استخداـ أساليب التدريس ككسائليا اؼبختلفة الىت يستطيع هبا تشجيع رغبات 

 غوية يف حد ذاتو. الدارسُت كاثراء كفاءهتم الل
بصفتيا كسيلة  القراءةإىل تنمية ميارة  ىذا اؼبعيدكييدؼ تعليم اللغة العربية يف 

فال عجب اذف، . اؼبعيدكما ىو اؽبدؼ األساسي لتأسيس   للتفقو يف الدين كلالتصاؿ
. الوصوؿ يف فيم كتب الًتاث االسالمية اىل -من البداية-لو اىتم تعليم العربية ىناؾ
العربية باستخداـ الطريقة القددية معيد دار السالـ في -مؤخرا–كاستمر تعليم اللغة العربية 
معيد دار ،إاّل أنو يساعد تكوين بيئة عربية يف مبٌت ـبصوص كىي طريقة القواعد كالًتصبة

 على اكتساب كفاءة لغوية أخرم من ميارة االستماع كالكالـ. العربيةالسالـ  
اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا خاصة يف تعليم ميارة القراءة كيف ؾباؿ تعليم 

للمتدئُت غَت العرب أنو ال خيلو من ىاتُت الطريقتُت األساسيتُت كمها الطريقة الًتكيبية 
)اعبزئية( كالطريقة التحليلية )الكلية(، إذ مها تساعداف اؼبتعلمُت على التعرؼ الكلمات 

فيميا. يف تطبيق التعليم قد جيد أحيانا أف مدرس اللغة ذبعالهنم قادرين على قراءة مع 
معيد دار السالـ سوكاليال يف العربية اليستخدميا أك ةاحدة منيما، مثل ما حيدث 

 إندرامايو جاكل الغربية.  بارنججات 
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كاف يدرس اللغة العربية يف ىذا اؼبعيد بطريقة القواعد كالًتصبة فحسب. كال 
يستخدـ اؼبعلم الوسائل التعليمية إال ما كجدىا يف الفصل. كنتيجة ىذه الطريقة أف أكثر 

 الثركةالطلبة ال يقدركف على القراءة الصحيحة كال يقدركف على فيم اؼبقركء كال يزيد 
د الطلبة صعوبة يف فيم اؼبقركء كيسبب الطلبة ال يرغبوف يف كما زاؿ جي. لغوية الطلبة

 التعلم اللغة العربية. كىذه الصعوبة ربتاج إىل اغبل أك اغبلوؿ.
لذلك ترل الباحثة أف ىذا اؼبعيد يف حاجة ماسة إىل تطوير اسًتاتيجية لتدريس 

ر الدعوة كالعلـو يف نشه اؼبدرسة االسًتاتيجي ىذ ةاللغة العربية، كذلك بالنظر إىل مكان
كىم اطالب 441 حوايلالطلبة  ـ. كبلغ عدد 4991سالمية منذ أكؿ نشأتو العاـ إلا

 كخارجيا. مدينة إندرامايوجاءكا من أماكن ـبتلفة من داخل 
فللدعم على ترقية تعليم اللغة العربية هبذا اؼبعيد على كجو مرضي فيو البد من 

ذلك فيو من أساليب ككسائل كثَتة كمتنوعة. فتطوير مناىج التعليم كطرؽ تدريسيا دبا 
افًتض الدكتور دحية مسقاف حسب ذبربة معيد دار السالـ كونتور اغبديث أف الطريقة 
األنسب يف تدريس اللغة العربية ىي الطريقة اؼبزدكجة اؼبائلة إىل الطريقة اؼبباشرة كالطريقة 

يث الىت تنمي صبيع اؼبيارات كغَتىا من الطرؽ اغبد القراءةالسمعية الشفوية كطريقة 
 4اللغوية األربع.

كلقد تطور ىذا اجملاؿ )خاصة يف ؾباؿ أساليب التدريس ككسائليا( تطورا سريعا، 
حيث يتناكلو جم كفَت من الطلبة كاألساتذة اعبامعيُت يف انتاج حبوثيم األكادديية. كنشر 

ًتبية حوؿ أساليب بعض االقًتحات اؼبفيدة اعبذابة يف دكريات كجرناؿ كؾبالت ال
التدريس ككسائليا للغة أيضا، كلكنو البد من التأكد يف فعاليتيا يف ميداف التعليم كالتعلم 

 R.Eخاصة يف ؾباؿ تعليم اللغة العربية. كمن ىذه االقًتحات، ما ألقاىا األستاذ جبسوف 

Gibson يف ؾبلةTESOL Quarterly  ( مث أكده مَتم أف كجوف بويد 9العدد  2)رقم

                                                             
، كرقة عمل )د مشكلة تعليم اللغة العربية يف ادلؤسسات التعليمية احلكومية وأساليب عالجهادحية مسقاف،  4

   375ت(، ص. 
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Mary Ann & John Boyd   ( من استخداـ كسيلة 4978نفس اجمللة )يفstrip story  يف
 2.تعليم اللغة اإلجليزية باعتبارىا لغة ثانية

ألف اللغة العربية  ؽبا من كفاءة تعليمسبكن استخداـ اؼبعلم  لة التعليميةيالوسىذه 
 يف اد كثَت يالتعليمية تف ائلىذه الوس ألفك  الثمن التعليمية سيلة كرخيصةائل الوسىذه 

 .ترقية تعليم ميارة القراءة يف فيم اؼبقركء كزيادة الثركة اللغوية يف اؼبفردات كالًتاكيب
بناء على ذلك، ترل الباحثة أف ىذ اؼبعيد يف حاجة إىل ذبربة كسيلة جديدة 

مية الرغبة تنتنوع تدريس اللغة العربية لتصل إىل أىدافيا اؼبرجوة كلزيادة يف تشجيع الطلبة 
. كالوسيلة الىت تقًتحيا الباحثة يف ىذا البحث للتجربة هبذا يف التعلم عند الطلبة

 TESOLالىت مر تقددييا يف ؾبلة (Strip Storyاؼبعيدىي القصة على األكراؽ اؼبقطعة )

Quarterly.السابق ذكره بقلم جبسوف كمَتم أف ك جوف بويد 
 أسئلة البحث -ب 

يد الباحثةأف تعاًف أسئلة البحث ر قدمتيا الباحثة، ت نظرا ػبلفية اؼبشكلة اليت
 : التالية

يف  Strip Story القصة على األكراؽ اؼبقطعة  ما مدل فعالية استخداـ كسيلة -1
 بارنجعيد دار السالـ سوكاليال جات دبترقية قدرة الطلبة على فيم اؼبقركء 

 ؟ إندرامايو جاكل الغربية
يف  Strip Story القصة على األكراؽ اؼبقطعة ما مدل فعالية استخداـ كسيلة -2

 بارنجعيد دار السالـ سوكاليال جات دب زيادة الثركة اللغوية لدل الطلبة
 ؟ إندرامايو جاكل الغربية

يف  Strip Story القصة على األكراؽ اؼبقطعة ما مدل فعالية استخداـ كسيلة -3
 بارنجعيد دار السالـ سوكاليال جات دب طلبةالالرغبة يف التعلم عند  تنمية

 ؟إندرامايو جاكل الغربية
                                                             

2
Arsyad, Azhar, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), p. 36 
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 أهداف البحث -ج 
يف  Strip Story القصة على األكراؽ اؼبقطعة معرفة فعالية استخداـ كسيلة -1

 بارنجعيد دار السالـ سوكاليال جات دبترقية قدرة الطلبة على فيم اؼبقركء 
 .إندرامايو جاكل الغربية

يف  Strip Storyالقصة على األكراؽ اؼبقطعة  كسيلةمعرفة فعالية استخداـ  -2
 بارنجعيد دار السالـ سوكاليال جات دب الطلبةزيادة الثركة اللغوية لدل 
 .إندرامايو جاكل الغربية

يف  Strip Story القصة على األكراؽ اؼبقطعة معرفة فعالية استخداـ كسيلة -3
 بارنجعيد دار السالـ سوكاليال جات دبطلبة الالرغبة يف التعلم عند  تنمية

 إندرامايو جاكل الغربية.
 أمهية البحث -د 

 التالية:  اعبوانب يف مفيدا يكوف أف ؽبذاالبحث يرجى
 القراءة ميارة بتدريس اؼبتعلقة القادمة البحوث يف اآلخرين الباحثُت يدفع :أكال

 اعبديدة. النظريات أحسن يظير حىت
 أف حيث الغربية جاكل إندرامايو بارنج جات سوكاليال دارالسالـ ثانيا: ؼبعيد
 الوسيلة. ىذه تطبيق اؼبدرسُت حيث

 يف خاصة العلـو زبزين يف كمداخلة للمراجع زيادة للجامعة يكوف للجامعة، :ثالثا
 العربية. اللغة تعليم كسيلة تطوير

 عملية لتحسُت كأساسا اؼبعلومات زيادة البحث ىذا يكوف أف رابعا: للمدرس،
 التعليم.

 العربية اللغة بتعلم يتعلق فيما اػبربات تعطي البحث ىذا لعل خامسا: للطلبة،
 فبلة. كبدكف فييا كالرغبة األجنبية اللغة باعتبارىا
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 كسيلة ذبربة يف ميما ؾباال للباحثة البحث ىذا يكوف كسوؼ، سادسا: للباحثة
 كالوسائل األساليب عن الباحثة لدل اؼبعلومات كيزيد العربية، اللغة لتعيم
 العربية. اللغة تعليم يف كالفعالة اؼبناسبة

 التطبيقية : الناحية من
 اؼبشكالت غبل اغبماسة تنييض على مؤثرة البحث ىذا نتيجة لعل أكال: للمعيد،

 الًتبوم. اؼبيداف يف تواجييا اليت
 كسيلة الختيار التنويع يف العربية اللغة ؼبدرسي مساعدا يكوف ثانيا: للمدرس،
 يف strip story األكراؽ على القصة لوسيلة كتطبيقا لطلبتيم اؼبناسبة التعليم
 العربية. اللغة تعليم
 تعلم يف لطلبة كدافعة كمشوقا، جذابا العربية اللغة تعليم سيكوف ثالثا: للطلبة،
 فيو. كالرغبة بالسيل العربية اللغة

 تعليم يف الباحثة لدم كاسنادا أساسا البحث ىذا يكوف كسوؼ رابعا: للباحثة،
 التعليم.  ميداف يف العلمي البحث تطبيق كسوؼ العربية اللغة

 
 فروض البحث -ه 

سيؤثر إجيابيا يف ترقية ميارة القراءة خاصة  Strip Storyاستخداـ كسيلة إف 
 للجوانب الثالثة اآلتية:

معيد دار السالـ سوكاليال جات يف تنمية قدرة الطلبة على فيم اؼبقركء  -4
 .إندرامايو جاكل الغربية بارنج

 بارنجعيد دار السالـ سوكاليال جات دب طلبةال زيادة الثركة اللغوية لدل -2
 .إندرامايو جاكل الغربية

 بارنجعيد دار السالـ سوكاليال جات دبطلبة الالرغبة يف التعلم عند  تنميةيف  -5
 . إندرامايو جاكل الغربية
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 البحثحدود  -و 
 دد الباحثة حدكد حبثيا، كما يلي:رب
 احلدود ادلوضوعية: .1

يف ترقية  Strip Storyتبحث الباحثة يف ىذا البحث عن: تأثَت استخداـ كسيلة 
 ميارة القراءة. كاؼبراد دبيارة القراءة ىنا فيما يتعلق باؼبؤشرات التالية:

 5 قراءة النص العريب.على  الطلبةتنمية قدرة  ( أ)
أك بعبارة أخرل: تنمية حصيلة الطلبة من  1اللغوية لدل الطلبة، زيادة الثركة ( ب)

 3اؼبفردات اللغوية كالًتاكيب اعبيدة.
يف تنمية الرغبة يف التعلم عند الطلبة، عن طريق اختيار اؼبوضوعات  ( ج)

 6 كالقصص اؼبشوقة كالطريقة كالقريبة من خربات الطلبة كقاموسو اللغوم.
 

 احلد ادلكاين: .2
 بارنجمعيد دار السالـ سوكاليال جات يف يقتصر ىذا البحث على طلبة 

إىل مكانو االسًتاتيجي يف ؾباؿ تعليم اللغة العربية . كذلك بالنظر إندرامايو جاكل الغربية
ـ كيضم فيو أكثر من 4991ـ منذ أكؿ نشأتو العاـ واعأ عشرةذباكز أكثر من الذم قد 
 .اطالب 441

 احلد الزماين: .3
ىػ اؼبوافق  4152-4154الباحثة هبذا البحث يف العاـ الدراسي تقـو 

  ـ. 2244-2242للعاـ
                                                             

، طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية يف ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثةؿبمود رشدم خاطر كآخركف،  5
 127(، ص. 4985الطبعة الثانية، )القاىرة: دار اؼبعرفة، 

 413ص  ،(2223الثقافة، ، )القاىرة: دار تعليم اللغة العربيةف، مصطفى رسال 1

 475 .(، ص2226رة: مركز الكتاب للنشر، ، )القاىادلرجع يف تدريس اللغة العربية ابراىيم ؿبمد عطا،3

 413مرجع سابق، ص. مصطفى رسالف،  6
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 حتديد ادلصطلحات: -ز 
 كؼبعرفة ىذا اؼبوضوع بوجو صحيح البد من بياف اؼبصطلحات اؼبوجودة منيا:

: اؼبراد ىنا ىي الكفاية اللغوية يف عملية "نظر" ك"استبصار". مهارة القراءة -1
اؼبفيـو النامي اؼبتطور لعملية القراءة الذل يشتمل كىذا التحديد يتفق مع 

 7 على اؼبيارات التالية:
 .العُت مع التفكر كالتدبربالرأية  (أ 
 الفيم. (ب 
ادراؾ العالقات بُت جزئيات اؼبادة اؼبقركءة عن طريق التحليل  (ج 

 كالتفسَت.
القدرة على التوقع كالتنبؤ بالنتائج، كصلة كل ذلك بالواقع اؼبوضوعي  (د 

 االنسانية السابقة.كاػبربات 
الىت تناسب العربية  القصة ىنا Strip Story كاؼبراد: Strip Storyوسيلة  -2

مواقف الطلبة حسب موضوعات التعليم يف أكراؽ متقطعة بأنواع أساليبيا 
 8 اؼبختلفة.

 
 الدراسات السابقة -ح 

 السابقة اليت تستخدميا الباحثة قيادة كاعتمادا يف الدراسات السابقة ىي البحوث
مها العالقة. بعد ما الحظت الباحثة  تطوير حبثيا، إذاف ال بد للبحوث اليت بعدىا عند

حبوث اؼباجستَت اؼبوجودة يف مكتبة اعبامعة اإلسالمية اغبكومية دباالنج مل ذبد الباحثة 
الرسالة اليت ربث يف ترقية ميارة القراءة باستخداـ كسيلة القصة على األكراؽ اؼبقطعة 

                                                             
 453( ص. 4994)الرياض: دار الشواؼ،  فنون اللغة العربية، تدريسمدكور،  أضبد علي 7

8
Azhar Arsyad, Op. Cit. p. 36 
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Strip Story اليت تتقارب مع اؼبوضوع الذم تبحثو الباحثة،  بعض الرسائل. كلكن ىناؾ
 كىي اآليت:
 
 (2229الباحث نور خالص ) -1

استخداـ األلعاب اللغوية لتنمية ميارة القراءة )حبث موضوع البحث:  -أ 
 اجرائي ىف اؼبدرسة اؼبتوسطة االسالمية جوكجاكرتا(

مستول ميارة أىداؼ البحث : ييدؼ ىذا البحث إىل ربسُت  -ب 
 القراءة باستخداـ األلعاب اللغوية كمعرفة فعالية ىذه األلعاب.

منيج البحث : يستخدـ الباحث يف ىذا البحث اؼبدخل الكيفي مع  -ج 
نوع البحث اإلجرائي الصفي، كاػبطوات اليت تتبع يف ىذا البحث 
ىي اػبطوات اليت هنجيا كميس، كىي تتكوف من أربع خطوات يعٍت 

 كتنفيذ كمالحظة  مث انعكاس.: زبطيط 
نتائج البحث : كىي أف النتائج اليت حصل علييا الطلبة تنمي   -د 

كفاءهتم يف ميارة القراءة، كمن مث أف األلعاب اللغوية فعالة لتنمية 
ميارة القراءة باللغة العربية، كما نتيجة الطلبة يف االختبارات، 

 6413.9كنتيجتيم 
خداـ القصة على األكراؽ اؼبقطعة يف معيد دار تيحث الباحثة ىنا عن فعالية است

السالـ سوكاليال جات بارنج إندرامايو جاكل الغربية. حيث اختلفت ىذا البحث دبا 
باستخداـ األلعاب اللغوية  يف ربسُت ميارة القراءة جرا بو نور خالص، أنو ركز حبثو

استخداـ فعالية لبحث يف ىذا اكأما  يف اؼبدرسة اؼبتوسطة. كمعرفة فعالية ىذه األلعاب
القصة على األكراؽ اؼبقطعة يف ترقية قدرة الطلبة على فيم اؼبقركء كزيادة الثركة اللغوية 

                                                             
رسالة ماجستَت غَت منشورة، )ماالنج: كليػة  استخدام األلعاب اللغوية لتنمية مهارة القراءة،نور خالص، 9

 .(2229الدراسات العليا قسم تعليػم اللغػة العربيػة، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية، 



8 
 

 

كتنمية الرغبة يف التعلم عند الطلبة يف معيد دار السالـ سوكاليال جات بارنج إندرامايو 
 جاكل الغربية.

 (،2229أضبد حلواين )الباحث  -2
االعالـ اؼبكتوبة يف تطوير تعليم  استخداـ كسائلموضوع البحث :  -أ 

 القراءة )بالتطبيق على معيد اغبليمي لومبوؾ الغربية(
يدؼ ىذا البحث إىل التعرؼ على فّعاليػة أىداؼ البحث :  ي -ب 

استخداـ كسائل اإلعالـ اؼبكتوبة يف تنمية ميارات القراءة العربية لدل 
لتفصيلية )ؿبتول يف تربية اؼبعلمُت، أمهيا ميارة فيم اؼبعلومات ا طلبة

 النص(، كفيم األفكار الرئيسية يف اعبمل. 
كاستخدـ ىذا البحث اؼبنيج التجريبػي حيث اختار منيج البحث :  -ج 

 تصميم االختبار القبلي كالبعدم باجملموعة الواحدة.  الباحث
النتائج اليت توّصل إلييا البحث ما يلي: من جانب نتائج البحث :  -د 

ارة التالميذ يف فيم اؼبعلومات التفصيلية فيم اؼبقركء، أف مستول مي
)ؿبتول النص( يرّقي جوىريا، كذلك بالنطر إىل كفاءهتم يف تلك 

، كبعد التجربة يف 61138اؼبيارة قبل التجربة يف متوسط النتيجة 
. ككذلك مستول ميارهتم يف فيم األفكار الرئيسية 87.28متوسط 

تلك اؼبيارة قبل التجربة يرّقي جوىريا، كذلك بالنطر إىل كفاءهتم يف 
، كبعد التجربة يف متوسط النتيجة 37،28يف متوسط النتيجة 

.يدؿ على كجود فركؽ نتيجة إحصائية يف ميارة فيم اؼبقركء 82.85
لدل التالميذ قبل استخداـ كسائل اإلعالـ اؼبكتوبة كما بعدىا يف 

ؽبا فّعالية تعليم القراءة العربية. كأف استخداـ كسائل اإلعالـ اؼبكتوبة 
يف تنمية ميارة القراءة العربية. كبالنظر إىل متوسط النتائج من 



9 
 

 

يف فيم اؼبعلومات  الطلبةاالختبار البعدم بُت اؼبيارتُت أف ميارة 
 42التفصيلية أحسن من ميارهتم يف فيم األفكار الرئيسية.

تيحث الباحثة ىنا عن فعالية استخداـ القصة على األكراؽ اؼبقطعة يف معيد دار 
السالـ سوكاليال جات بارنج إندرامايو جاكل الغربية. حيث اختلفت ىذا البحث دبا 

التعرؼ على فّعاليػة استخداـ كسائل اإلعالـ جرا بو أضبد حلواين، أنو ركز حبثو يف 
يف تربية اؼبعلمُت، أمهيا ميارة فيم  طلبةءة العربية لدل اؼبكتوبة يف تنمية ميارات القرا

. كأما يف ىذا كفيم األفكار الرئيسية يف اعبمل اؼبعلومات التفصيلية )ؿبتول النص(،
استخداـ القصة على األكراؽ اؼبقطعة يف ترقية قدرة الطلبة على فيم اؼبقركء فعالية البحث 

التعلم عند الطلبة يف معيد دار السالـ سوكاليال كزيادة الثركة اللغوية كتنمية الرغبة يف 
 جات بارنج إندرامايو جاكل الغربية.

 
 (،2229ؿبمد تواب ) الباحث -3

فعالية استخداـ بطاقة اغبقل الداليل يف تنمية ميارة  موضوع البحث : -أ 
القراءة )حبث ذبرييب يف مدرسة كارك اؼبتوسطة االسالمية اغبكومية 

 مالية(دبنطقة باناجاـ باسَت الش
الدراسة التجريبية كالدراسة الوصفية. كاألسلوب  : منيج البحث -ب 

 quasi) اؼبستخدـ  يف ىذا البحث ىو األسلوب شبو التجرييب

experimental design)  الذم يقصد بو أف يعرب عن السبب كاؼبسبب
 بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة. 

( أف استخداـ 4نتائج ىذا البحث فيمكن أف تتلخص فيما يأيت : ) -ج 
بطاقة اغبقل الداليل قد أعطى أثرا إجيابيا للطلبة يف تعليم اللغة 

                                                             
ماالنج: كليػة الدراسات العليا قسم ، استخدام وسائل االعالم ادلكتوبة يف تطوير تعليم القراءةأضبد حلواين، 42

 (.2229تعليػم اللغػة العربيػة، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية، 
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العربية. توجد التنمية على قدرة الطلبة يف اؽبمة كاغبماسة للتعلم، 
كتوجد التنمية يف طالقتيم كشجاعتيم لقراءة جيرية، كيف فيم 

فعالية استخداـ بطاقة اغبقل الداليل لتنمية ميارة  ( أف2اؼبقركء. )
القراءة، خصوصا قدرة فيم اؼبقركء مثبتة، كاقعة كمؤكدة بدليل قطعي 

 11من طريقتُت.
تيحث الباحثة ىنا عن فعالية استخداـ القصة على األكراؽ اؼبقطعة يف معيد دار 

فت ىذا البحث دبا السالـ سوكاليال جات بارنج إندرامايو جاكل الغربية. حيث اختل
فعالية استخداـ بطاقة اغبقل الداليل يف تنمية ميارة ، أنو ركز حبثو يف ؿبمد توابجرا بو 

كأما  .ة دبنطقة باناجاـ باسَت الشماليةالقراءة يف مدرسة كارك اؼبتوسطة االسالمية اغبكومي
الطلبة على استخداـ القصة على األكراؽ اؼبقطعة يف ترقية قدرة فعالية يف ىذا البحث 

فيم اؼبقركء كزيادة الثركة اللغوية كتنمية الرغبة يف التعلم عند الطلبة يف معيد دار السالـ 
 سوكاليال جات بارنج إندرامايو جاكل الغربية.

 
 (، 2242نور دياف كحيودم )الباحث  -4

استخداـ بطاقة العمل يف تدريس ميارة القراءة موضوع البحث :  -أ 
اؼبتوسطة االسالمية اغبكومية اليف فارقبُت  )بالتطبيق على اؼبدرسة 

 كاليمانتاف اعبنوبية(
ييدؼ البحث إىل معرفة مدل فعالية استخداـ أىداؼ البحث :  -ب 

بطاقة العمل يف تدريس ميارة القراءة يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 
 اغبكومية اليف فارقبُت كاليمنتاف اعبنوبية. 

                                                             
: كليػة الدراسات العليا قسم تعليػم ماالنج، فعالية استخدام بطاقة احلقل الداليل يف تنمية مهارةؿبمد تواب، 44

 (.2229اللغػة العربيػة، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية، 
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ؼبنيج التجرييب حيث اختار استخداـ ىذا البحث امنيج البحث :  -ج 
الباحث تصميم االختبار القبلي كالبعدم باجملموعتُت التجريبة 

 كالضابطة. 
( كفاءة 4فيمكن أف يلخصيا الباحث فيما يأيت: ): نتائج البحث  -د 

"مقبوؿ"، القراءة لدم التالميذ الذين ال يستخدموف بطاقة العمل 
( كفاءة القراءة لدم 2، ك )66،67يبلغوف إىل متوسط النتيجة  ألهنم

يبلغوف إىل  ألهنم"جيد" ، التالميذ الذين يستخدموف بطاقة العمل 
( مدل فعالية استخداـ بطاقة العمل يف 5، ك )79متوسط النتيجة 

(، ىذا أكرب 5،39تدريس ميارة القراءة يبلغ إىل درجة تاء اغبساب )
( ك على مستول 2،23% )3على مستول من درجة تاء اعبدكؿ 

(. ىذا يدؿ على أف استخداـ بطاقة العمل يف تدريس %2،76 )4
 42.فعاؿميارة القراءة 

تيحث الباحثة ىنا عن فعالية استخداـ القصة على األكراؽ اؼبقطعة يف معيد دار 
السالـ سوكاليال جات بارنج إندرامايو جاكل الغربية. حيث اختلفت ىذا البحث دبا 

معرفة مدل فعالية استخداـ بطاقة العمل يف ، أنو ركز حبثو يف نور دياف كحيودمجرا بو 
تدريس ميارة القراءة يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية اليف فارقبُت كاليمنتاف 

. كأما يف ىذا البحث فعالية استخداـ القصة على األكراؽ اؼبقطعة يف ترقية قدرة اعبنوبية
فيم اؼبقركء كزيادة الثركة اللغوية كتنمية الرغبة يف التعلم عند الطلبة يف معيد الطلبة على 

دار السالـ سوكاليال جات بارنج إندرامايو جاكل الغربية. كهبذا اغبد يكوف كجوه 
 بينيما كاضحا.االختالؼ 

                                                             
ماالنج: كليػة الدراسات العليا قسم ، )استخدام بطاقة العمل يف تدريس مهارة القراءةنور دياف كحيودم، 42

 .(2242المية اغبكومية، تعليػم اللغػة العربيػة، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلس
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 كاسًتتيجيات بطرؽ تتعلق اليت السابقة الدراسات أنواع ةالباحث الحظت أف بعد
. السابقة الدراسات عن زبتلف البحث اىذ أف الباحثة استنتجت القراءة، ميارة تعليم
يف ىف ترقية ميارة القراءة  Strip Storyفعالية استخداـ كسيلة  عن يبحث البحث ىذا

 يراد اليت القراءة كميارة ،إندرامايو جاكل الغربية بارنجمعيد دار السالـ سزكاليال دات 
زيادة الثركة  45على قراءة النص العريب بفيم جيد. الطلبةقدرة  تنميتيا البحث ىذا يف

من اؼبفردات اللغوية  الطلبة: تنمية حصيلة  أك بعبارة أخرل 41،الطلبةاللغوية لدل 
، عن طريق اختيار اؼبوضوعات الطلبةالرغبة يف التعلم عند  تنميةيف  43كالًتاكيب اعبيدة.

 البحث كىذا 46كقاموسو اللغوم. الطلبةكالقصص اؼبشوقة كالطريقة كالقريبة من خربات 
يف معيد دار السالـ  الثاين الصفلطلبة   القراءة ميارة تدريس يف ةذبريب بدراسة يقـو

 .Strip Story كسيلة باستخداـ جاكل الغربيةإندرامايو  بارنجسوكاليال جات 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                             
 127، ص. ، مرجع سابق ؿبمود رشدم خاطر كآخركف 45

 413ص.  مرجع سابق،مصطفى رسالف،  41

 475ص.  مرجع سابق، ابراىيم ؿبمد عطا، 43

 413ص.  مرجع سابق،مصطفى رسالف،  46
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 لفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 وأهدافه القراءة مهارة تعليمادلبحث األول: 

 :  القراءة مفهوم -أ 

 مثّ . هبا كالنطق اؼبكتوبة الرموز على التعّرؼ على القدرة مضى فيما بالقراءة يقصد
، ىذاؿ تبدّ   النياية كيف. كفيميا اؼبكتوبة اؼبادة قراءة تعٍت القراءة أصبحت حيث اؼبفيـو

 يف يُقرأ ما كاستثمار معيا كالتفاعل كفيميا، الرموز، حلّ  على القدرة : تعٍت صارت
 اػبربات ترصبة طريق عن حياتو، يف بو كاالنتفاع القارئ، هبا ديرّ  اّليت اؼبشكالت مواجية
 47.القارئ يتمثّلو سلوؾ إىل القرائية

 ألف بغَتىا، للناطقُت اللغة تعليم يف األساسية اؼبيارات إحدل القراءة ميارة تعد
 اللغة امعلمو  إليو ايرنو  الذم األساسي اؽبدؼ سبثل اؼبيارة ىذه أف إىل تشَت الدالئل
 اللغة يتعلموف ينذال معظم أف األحباث أثبتت فقد أجنبية، أك ثانية لغة بوصفيا العربية
 ؽبا اؼبمنوحة الساعات عدد يف يتمثل اىتماما اؼبيارة هبذه االىتماـ ىذا كيقضي العربية،

 كتقودييا متنوعة، بأساليب كتدريسيا سليما أساس على مادهتا كبناء الدراسي اعبدكؿ يف
 االىتماـ ذلك، قبل جيب كما علييا اؼبتعارؼ القرائية االختبارات بنود خالؿ من

 48.تعليميا ككسائل بتدريباهتا
 أساسا إهنا ضيقة، مدرسية أداة ليست أهنا كما سيلة آلية ميارة ليست القراءة إف
 عمليات ذات أمناط من يتكوف مركب كتنظيم تنمى أف كينبغي .تأملية ذىنية عملية

                                                             
ـ(. 2222الفكر ) عماف: دار ، تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية . كليد أضبد جابر، 47
 .17. ص
)الدار العاؼبية، ، الوسائل-األساليب-تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرقعمر الصديق عبداهلل، 48

 ،  .93 .(، ص2228اػبرطـو
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 كاغبكم، كالتقوًن التفكَت أمناط كل على حيتوم أف ينبغي نشاط إهنا. عليا عقلية
:  عناصر أربعة من يتكوف نشاط إذف القراءة، إف. اؼبشكالت كحل كالتعليل، كالتحليل،
. القارئ أفكار مع األفكار ىذه كدمج. بالنقد نسميو ما كىذا للرموز، بصرم استقباؿ
 19.بالتفاعل مانسميو كىذا حياتو مستقبل يف لتطبيقاهتا كتصور
 

 طبيعة القراءة -ب 
ستماع كمن مث فيي تتضمن العمليات العقلية اؼبتضمنة الاستقبالية كا القراءة ميارة

باستقباؿ الرسالة كفك رموزىا، كلكي تتم  يف االستماع، فيي كلتا اؼبيارتُت يقـو الطلبة
ىاتاف العمليتاف حيتاج اؼبتعلم لثركة لفظية كافية، كاؼبعلومات عن بناء اللغة كتركيبيا، ىذا 
يعٍت أف القراءة ليست عملية سلبية كيتضح ذلك بشكل كبَت عندما نفحص القدرات 

وف عن السلبية، فالقراءة اليت ينبغي أف ينمييا يف القراءة فيجد أف القارئ أبعد ما يك
تتطلب القدرة على تعرؼ األمناط الصوتية من خالؿ الرموز اؼبكتوبة،  كادراؾ العالقات 
اليت ذبمع ىذه األمناط كالرموز كتكوف منيا كحدات لغوية تامة، كمعرفة دالالت 
الوحدات من حيث ىي أظباء كحركؼ كأفعاؿ كظركؼ زماف كمكاف، كعالمة الًتقيم، مث 

ة اؼبعٌت كاستخالصو كتوقع اؼبعاين التالية من خالؿ معايشة كاملة للسياؽ، إذف متابع
 20فالقراءة تعٍت انتقاؿ اؼبعٌت مباشرة من الصفحة اؼبكتوبة إىل عقل القارئ.

 
 أمهية القراءة -ج 

إف القراءة ىي عملية التعرؼ على الرموز اؼبطبوعة، كنطقيا نطقا صحيحا )إذا  
يا. كالقراء هبذا اؼبفيـو عملية معقدة، كبالرغم من أمهية كانت القراءة جيرية(، كفيم

                                                             
 473(، ص:4989، )جامعة اؼبنصورة، مصر، اتعليم اللعربية لغري الناطقني به رشدم أضبد طعيمة،49
، )مصر : إيسيسكو، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة،  22

 432-419(، ص. 2225
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التعرؼ يف القراءة إال أنو كسيلة كليس غاية يف ذاتو فالتعرؼ كسيلة للفيم. كأف اؼبعاين 
 21ليس موجودة يف الرموز اؼبطبوعة، لكنيا موجودة يف عقل القارئ.
ة يف الكتابة اػبالقة. فمن كالقراءة تساعد الطلبة على اكتساب اؼبعارؼ كتثَت لدييم الرغب

القراءة تزادد معرفة الطلبة بالكلمات كاعبمل كالعبارات اؼبستخدمة يف الكالـ كالكتابة. 
 كعلى ىذا فيي تساعد الطلبة يف تكوين إحساسيم اللغوم.

 
 القراءة مهارة تعليم -د 

 
 كيقصػد. كالفيػم التعػرؼ: كمهػا أساسػيتُت، ميػارتُت علػى القرائيػة اؼبيػارات تشػتمل

 الؿخػ مػن ؼبعانػػي فيمػا بػو فيقصػد الفيػم كأمػا اللغػػوية، الرمػوز تعػرؼ ىػو بػالتعرؼ
 22.فييا القارئ خبربات الكلمات أم اؼبكتوبة الرموز بُت الربط

 

 اللغوية الرموز تعرف -1
. فيػو ريظيػ الػذم السػياؽ يف يوصػلو الػذم اؼبعػٌت كمعرفػة الرمػز، إدراؾ تعػرؼ كيعػٍت 
 قيمػة فػال ؽبػا، اؼبختلفػة اؼبعػاين كيفيػم الرمػوز، تعػرؼ يػتعلم أف جيب الدارس أف ىذا كيعٍت

 .اؼبعٌت معرفة على القدرة لديو تكن مل إذا الكلمة تعرؼ يف اؼبيارة ديلك أف للدارس
 :يلي ما ييف الكلمات لتعرؼ األساسية اؼبيارات كأما 
 .اؼبكتوب بالرمز اؼبالئم ؼبعٌت ربطا (أ 
 كاختيػار الكلمػات معػاين علػى تعػرؼ يف كسػيلة باعتبػاره لسػياؽا اسػتخداـ (ب 

 .الدقيق التعريف
 أجزائيا؛ تعػرؼ أجل من للكلمات البصرم التحليل على القدرة (ج 

                                                             
 423-421 .سابقعلي أضبد مدكور، مرجع 24

 .ص ـ(،4977)القاىرة: دار الثقافة  ،أساسيات تعليم اللغة العربية فتحي علي يونس كؿبمود كامل الناقة، 22
485 . 
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 .اغبركؼ أصوات بُت التفريق على القدرة (د 
 25.القارئ يراه الذم اؼبكتوب بالرمز الصوت ربط على القدرة (ق 

 

 (ادلقروء فهم) الفهم -2

ذات مدلوؿ يضيق عػن  -comprehensionكلمة "فيم" كىي الًتصبة العربية لكلمة 
احتػػواء كػػل مقومػػات الفيػػػـو اؼبتطػػور لعمليػػة القػػراءة، فػػػالفيم يف اللغػػة العربيػػة ىػػو حسػػػن 

 21تصور اؼبعٌت، كجودة استعداد الذىن لالستنباط. 
. القػػػراءة كػػل مػػن اؽبػػدؼ كىػػػو اؼبقػػركء، فيػػم أم اؼبعػػػٌت فيػػم بػػو فيقصػػد الفيػػم أمػػا
 أمػر بػالرمز اػبػربة كربػط. اؼبكتػوب بػالرمز القػارئ خربة ربط العملية ىذه يف األكىل كاػبطوة
 كاحػػػدة، كلمػػػة مػػػن اؼبعػػػٌت إىل القػػػارئ يصػػػل ال كقػػػد. الفيػػػم ألشػػػكاؿ أك لكنػػػو ضػػػركرم،
 الكلمػػػات كيفيػػػم السػػػياقي تركيبيػػػا يف الكلمػػػات يفّسػػػر أف يسػػػتطيع اعبيػػػد القػػػارئ كلكػػػن
 الفيم كيشمل. للموضوع كأجزاء كالفقرات للمفردات، كأجزاء كاعبمل للجمل، كأجزاء

 اؼبعػػػػٌت كاختيػػػػار السػػػياؽ مػػػػن اؼبعػػػػٌت كإجيػػػاد كاؼبعػػػػٌت الرمػػػػز بػػػُت الصػػػػحيح الػػػػربط القػػػراءة يف
 يف بعػػػػد مػػػػا يف كاسػػػػتخداميا األفكػػػػار ىػػػػذه كتػػػػذكر اؼبقػػػػركءة، األفكػػػػار كتنظػػػػيم اؼبناسػػػػب،
 23.كاؼبستقبلة اغباضرة األنشطة

 فيػػي عنػػد فتحػػي  علػػي يػػونس كؿبمػػود كامػػل الناقػػة القػػراءة يف الفيػػم ميػػارات كأمػػا
 26:يلي ماك كىي أخرل، ميارات عػدة فييا تتضمنك  معقدة
 .معناه الرمز إعطاء على القدرة (أ 
 .كليا كالقطعة كالفقرة كالػجملة األكرب،كالعبارة الوحدات فيم على القدرة (ب 
 .فكرية كحدات يف القراءة على القدرة (ج 

                                                             
 .481  .ص  مرجع سابق، فتحي علي يونس كؿبمود كامل الناقة،2525

 427 ، ص.علي أضبد مدكو، مرجع سابق 21
 .483 .، صمرجع سابقفتحي علي يونس كؿبمود كامل الناقة، 23
 .  486-483، ص: سابقمرجع ، فتحي علي يونس كؿبمود كامل الناقة26
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 .اؼبالئملو اؼبعٌت كاختيار السياؽ، من الكلمات فيم على القدرة (د 
 .الكلمة معاين ربصيل على القدرة (ق 
 .ايكفيم الرئيسية األفكار اختيار على القدرة (ك 

 .الكاتب اتبعو الذم التنظيم فيم على القدرة (ز 
 .االستنتاج على القدرة (ح 
 .االذباىات فيم على القدرة (ط 
 كحالػة السػائدة، كالنغمػة األدبيػة، األساليب كمعرفة اؼبقركء، تقوًن على القدرة (م 

 .كغرضو الكاتب
 .باألفكار االحتفاظ على القدرة (ؾ 
 .السابقة اػبربة ضوء يف كتفسَتىا األفكار تطبيق على القدرة (ؿ 
 مدرسػي لػدل مراعاهتػا جيػب ميمػة ميػارات سػتHarmer (4994 ) ىػارمَت كقّدـ 
 27:مايلي أبرزىا اؼبيارات كىذه. القراءة ميارات تعليم عند كاألجنبية الثانية اللغات
 .اؼبعٌت يف التوقع أك التنبؤ ميارة (أ 
 اؼبعلومػػػػػات مػػػػن اؼبقػػػػركء الػػػػنص يف ماسػػػػػيجده يتوقػػػػع أف الفّعػػػػاؿ القػػػػارئ يسػػػػتطيعك 
 كاؼبعػػٌت، الػػنص ؿبتػػول يف توقػػع عمليػػة تكػػوف اؼبقػػركء الػػنص فيػػم يف العمليػػة إف. اؼبطلوبػػة
 .القراءة يف جيده ؼبا يناسب توقعو كىل

 .اؼبعينة اؼبعلومات استخراج أك اؼبعلومات عن لبحث (ب 
 أك منػػػو، معينػػػة معلومػػػات علػػػى للحصػػػوؿ قصػػػدا ّمػػػا نّصػػػا نقػػػرأ األغلػػػب، كعلػػػى 

 يف طبقنػػا عنػػدما اؼبيػارة ىػػذه كتسػمى. القػػراءة خػالؿ حقيقتػػُت أك حقيقػة منػػو لالكتشػاؼ
 .(Scanning) اؼبسحية القراءة دبيارة القراءة عملية
 .العاـ اؼبعٌت تصور عن البحث (ج 

                                                             
27

 Furqanul Azies dan Chaedar Alwasilah, 2000 Pengajaran Bahasa Komunikatif, Teori dan 

Praktek (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,), pp: 111-113. Lihat dalam: Jeremy Harmer, The 

Practice of English Language Teaching (New York: Longman Publishing, 1991), pp. 183-

184. 
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 تصػور علػى للحصػوؿ قصػدا الػنص نقػرأ اؼبعينػة، اؼبعلومات استخراج ميارة جبانب 
 كتعػرؼ التفصيلي، اؼبعٌت إىل نػحتاج كال إصباليا معٌت النص من عرؼتل. للنص العاـ اؼبعٌت
 .(Skimming) بالتصفح اؼبيارة ىذه

 .التفصيلية اؼبعلومات على اغبصوؿ (د 
 اؼبعلومػػػات علػػى للحصػػػوؿ كسػػيلة اؼبقػػركء الػػػنص جيعػػل أف اعبيػػػد لقػػارئل يسػػتطيع 
 لػػػػدل القػػػػراءة تعلػػػػيم عنػػػػد اؼبػػػػدرس يراعػػػػي أف جيػػػػب اؼبيػػػػارة ىػػػػذه فبارسػػػػة كيف. التفصػػػػيلية
 .(Skimming) كالتصفح (Scanning) اؼبسح مياريت الدارسُت
 ككظيفتيا اللغة أمناط معرفة (ق 
 اللغػػػػة يف ككظيفتيػػػا اللغويػػػة األمنػػػػاط مػػػن أنػػػواع يعػػػػرؼ أف اعبيػػػد القػػػارئ يسػػػتطيع 
 ذكرىػا يريػد الػيت األمثلػة العبػارة ىػذه بعػد سيأيت ؛"اؼبثاؿ سبيل على" كعبارة ىنا. الكتابية
 بصػػياغة مفيػػـو أك كتعريػػف ىنػػا تعػػٍت ؛"كبعبػػارةأخرل" كعبػػارة. كتابتػػو كضػػع يف الكاتػػب
 ينبغػػػػي ذلػػػػك، علػػػػى بنػػػػاء. ذكػػػػره أف سػػػػبق الػػػػذم التعريػػػػف إلعػػػػادة الكاتػػػػب أراده أخػػػػرل
 .ؾبيدة قراءتو لتكوف اؼبيارة ىذه فبارسة على الطلبة يساعد أف للمدرس
 السياؽ من اؼبعٌت استنتاج (ك 

 يقػػـو أف( الػػدارس) القػػارئ يسػػتطيع حيػػث اؼبيمػػة، القرائيػػػة اؼبيػػارات مػػن نػػوع كىػػذا
 مػػن كىػذا. اؼبفػػردات معػٌت بدقػػة يعػرؼ ال أنػػو مػن الػػرغم علػى السػػياؽ مػن اؼبعػػٌت باسػتنتاج
 تسػػػاعد ألهنػػػا ميمػػػة اؼبيػػػارة كىػػػذه. اؼبقػػػركء الػػػنص يف السػػػياؽ إىل بػػػالنظر التخمػػػُت خػػالؿ
 القػػراءة عمليػػة تػػتم أف مػن سبكػػن بػػل كتكريسػػيا، اعبديػدة اؼبفػػردات اكتسػػاب علػػى الػدارس
 .جيدة بصورة
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 كالفيم اللغوية الرموز على التعرؼ كمها القراءة؛ يف األساسيتُت اؼبيارتُت إىل كبالنظر
 يف سريعا يكوف أف اؼبيارات تلك اكتساب من القارئ لدل اؼبيم فاألمر اؼبقركء، فيم أم

 28.فيمو يف سريعا ربصيلػو، يف سريعا قراءتو،
 طبػػس ربػت صبيعيػػا القرائيػة اؼبيػارات تنػػدرج أف ديكػن ،(4966) ؾبػػاكر علػي كعنػد
 :ىي أصلية، ميارات
 .مناسبة بسرعة اؼبعرب السليم النطق على القدرة كىي اللفظية، اؼبيارة -أ 
 كنقػػػدىا كربليليػػػا كفيميػػػا األفكػػػار ترتيػػػب علػػػى القػػػدرة كىػػػي الفيػػػم، ميػػػارة -ب 

 .كربطيا
 فييمػػػػػا، الصػػػػػعوبة علػػػػػى بالتغلػػػػػب كاعبيػػػػػػرية الصػػػػػامتة القػػػػػراءة ربسػػػػػُت نػػػػػػموّ  -ج 

 .علييما كالتدريب
 كسػػػػالمة اؼبعػػػػٌت، كسبثيػػػػل الصػػػػويت، التنغػػػػيم مػػػػع اعبيريػػػػة القػػػػراءة يف االنطػػػػالؽ -د 

 .األداء
 29.القراءة يف الكفاءة تنتج اليت كمياراهتا القراءة عادات ربقيق -ق 

 

 القراءة تعليم أهداف -ه 
 علػػى قػادرنا يكػوف أف مػن اؼبػتعّلم سبكػُت ىػو القػراءة تعلػيم مػن كالػرئيس العػاـ اؽبػدؼ

 يف يقػػرأ أف يعػػٍت كىػػذا كمػػريح، سػػيل بشػػكل اليسػػار إىل اليمػػُت مػػن العربيػػة اللغػػة يقػػرأ أف
 عنػػػػد توقػػػػف دكف اؼبطبوعػػػػة الصػػػػفحة مػػػػن مباشػػػػرة اؼبعػػػػٌت متلفظنػػػػا كيسػػػػر كسػػػػرعة صػػػػمت
 52.باؼبعجم عديدة مرّات االستعانة كدكف الًتكيب أك الكلمات

                                                             
ص:  ـ(،4992) الرياض: دار اؼبسلم ، ية ماهيتها وطرائق تدريسهاادلهارات اللغو  أضبد فؤاد ؿبمود علياف، 28

411  . 
 .416ص:  سابق،مرجع أضبد فؤاد ؿبمود علياف، 29
)إيسيسكو، . طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا. ؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة، 52

 434ـ(، ص: 2225ق/4121
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 :منيا الطريقة ىذه أىداؼ
 54: كىي عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي عند اؽبدؼ

 .دقيقنا فيمنا اؼبقركء فيم على القدرة -4

 اؼبعاصػػرة اؼبفػػردات بػُت كالفػػرؽ السػياؽ، معػػاين مػػن اؼبفػردات معػػاين يتعػرؼ أف -2
 .الكتابة كمفردات

 .بينيا تربط اّليت اؼبعٌت عالقات كإدراؾ الفقرات يف اعبمل معاين يفيم أف -5

 للفكػػػرة اؼبكّونػػػة العالقػػػات يػػدرؾ أف ك التفاصػػػيل ك اعبزئيػػػة األفكػػػار يفيػػم أف -1
 .الرئيسية

 .الّلغَتُت إىل مًتصبة مفردات قوائم أك باؼبعاجم االستعانة دكف بطالقة يقرأ أف -3

 52: عمر الصديق عبداهللامة ؼبيارة القراءة عند األىداؼ الع
أف يتمكن الطلبة من ربط الرموز اؼبكتوبة باألصوات اليت تعرب عنيا يف اللغة  -1

 العربية.
 أف يتمكن من قراءة نص قراءة جيرية بنطق صحيح. -2
أف يتمكن من استنتاج اؼبعٌت العاـ مباشرة من الصفحة اؼبطبوعة كإدراؾ  -3

 الًتاكيب.اؼبعٌت بتغيَت 
أف يتعرؼ معاين اؼبفردات من معاين السياؽ، كالفرؽ بُت مفردات اغبديث  -4

 كمفردات الكتابة.
 أف يفيم معاين اعبمل يف الفقرات كإدراؾ عالقات اؼبعٌت اليت تربط يبنيا. -5
 أف يقرأ بفيم كطالقة دكف أف تعوؽ ذلك قواعد اللغة كصرفيا. -6
يدرؾ العالقات اؼبكونة للفكرة أف يفيم األفكار اعبزئية كالتفاصيل كأف  -7

 الرئيسية.
                                                             

)الرياض، جامعة اإلماـ ، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 54
 79ـ(. ص: 2222ؿبمد بن سعود 

 98-97ص:  سابق،عمر الصديق عبداهلل، مرجع   52
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 أف يتعرؼ عالمات الًتقيم ككظيفة كل منيا. -8
 أف يقرأ بطالقة دكف االستعانة باؼبعاجم أك قوائم مفردات مًتصبة إىل اللغتُت. -9
 كليس. اؼبدرسة يًتكوا أف بعد كحدىم الطلبة ينمييا اليت اؼبيارة ىي القراءة فإف.. كأخَتا

 .قراءةكال مثال القراءة يف للتقدـ أدعى شبة
 
 القراءة تعليم طريقة -و 

 كفيػم القػراءة ميػارة تعلػيم يف االسػتقرائية كالطريقػة االسػتنباطية الطريقػة شػاعت لقد

 تبػدأ الثانيػة كأّمػا. األمثلػة تلييػا مثّ  القواعػد بإعطػاء تبػدأ األكىل الطريقػة. العربيػة نصػوص

 يف اؼبدرسػُت لػدل الطػريقتُت ىػذين اسػتخداـ عّمػا  .القواعػد تلييػا مثّ  األمثلػة بإعطػاء
 .بإندكنيسيا اؼبعاىد ك اؼبدارس

 55:العربية القراءة لتدريس اثنتُت ُتكطريقت ىنا
 الًتكيبية/الطريقةاعبزئية -4

 التحليلية/الطريقةالكّلية -2

 يأخػذ ذبعػل قػد فرعيػة، طرائػق أك أسػاليب عػدة منيمػا كاحػدة كػل ربػت كتتػدرج

 معيبيػا، بػأكثر كجيػن ؿباسػنيا، بػأكثر فيأخػذ ؾبتمعػة، الطرائػق هبػذه ينظػر مػن بأسػلوب

 لػو كربشػد اػبػرباء، عليػو يشػرؼ ذبريػب حيػدد ال تلػك أك الطريقػة ىػذه قبػاح أف مػدركُت

 تعميميا إىل ليصار اؼبتنوعة، قباح مالؿ منعوا كغَتىا كاألدكات كالوسائل اؼبمتازة الطاقات

 .جيدة كطريقة
 

 القراءة اختبارات -ز 
 أف حظػة معمػال صامتة قراءة يقرأ ؼبا لطلبة افيم قياس ىنا القراءة باختبارات يقصد

 قػراءة الطلبػة مػن اؼبعلػم يطلػب ،العػادة كيف. الكالـ اختبارات ضمن تدخل اعبيرية القراءة

                                                             
 96)لبناف، دار النفائس. دكف سنة(. ص:  .،  خصائص العربية وطرائق تدريسها. نايف ؿبمود معركؼ55
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 كاحػدة فقػرة النص يكوف كقد. تتبع اليت األسئلة عن اإلجابة مث صامتة قراءة مكتوب نص

 51.االختبار أمهية كدرجة الطلبة مستول كحسب اؼبتاح الوقت حسب أكثر أك
هتدؼ االختبػارات عامػة إىل عػدة أىػداؼ منيػا: قيػاس التحصػيل، كالتقيػيم الػذايت، 
كالتجريب، كالًتفيع، كإعػالـ الوالػدين، كالتشػخيص، كالتجميػع، كاغبػافز، كالتنبػؤ ل رشػاد، 

قػد يسػتخدـ لعػدة أىػػداؼ  كالقبػوؿ، كالتصػنيف. كالبػد مػن مالحظػة أف االختبػػار الواحػد
ؾبتمعػػة. فقػػد يكػػوف االختبػػار لقيػػاس التحصػػيل أساسػػا، كلكنػػو مػػن اؼبمكػػن أف يسػػتخدـ 
ألغػراض التقيػػيم الػذايت إذ بػػو يسػػتطيع اؼبعلػم كالطالػػب أف يقيمػػا نفسػييما. كقػػد يسػػتخدـ 

ليعػػرؼ اؼبعلػػم نقػػاط  الطلبػػةاالختبػػار ذاتػػو للتشػػخيص بعػػد ربليػػل بنػػوده حسػػب إجابػػات 
 الطلبػةقاط الضعف لدل طالبو. كقد يستخدـ االختبػار ذاتػو أيضػا كحػافز يػدفع القوة كن

 53إىل مزيد من اعبيد الدراسي.

 56: القراءة اختبارات من أنواع يلي كفيما
 اختبارملءالفراغ -1

 ديػأ أف عليػو يكػوف ،قرأه الذم للنص الطالب فيم حسبك  االختبار ىذا يف

 .كاحدة بكلمة صبلة كل يف الفراغ
 اختبارالًتتيب -2

 يػن مػع بتسلسػل يرتبيػا أف الطالػب مػن يطلبك  اعبمل من ؾبموعة فيو تظير

 يف مكانيػا أكيكػوف زمنيػا التسلسػل يكوف كقد. اؼبقركء النص من فيم ؼبا كفقا
 إىل الشػرؽ مػن ،أسػفل إىل أعلػى مػن ،اػبلػف إىل األمػاـ مػن) معػُت اذبػاه

 (.آخر اذباه أم أك ،الشماؿ إىل اعبنوب من ،الغرب
 
 

                                                             
 .446(، ص: 2222، )األردف: دار الفالح للنشركالتوزيع، االختبارات اللغويةؿبمد علي اػبويل،  51
 باختصار. 1-2، ص: نفسورجع اؼب53
 .428-446، ص: سابقمرجع  ؿبمد علي اػبويل، 56
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 اؼبفردات اختبار -3

. اؼبفػردات يف الطلبػة الختبػار االسػتيعاب لغػرض اؼبقػركء النص استخداـ ديكن
 فيػم يف اؼبفػردات اسػتخداـ فػإف ،اعبوانػب متشعبة اؼبفردات اختبارات أف كدبا

 التعرض دكف األكىل بالدرجة اؼبفردات فيم قياس على يقتصر أف جيب اؼبقركء

 صػدؽ يضػعف ال كػي اشػتقاقيا أك إنتاجيػا أك مػثال اؼبفػردات لتيجئػة
 .االختبار

 القواعد اختبار -4

 القواعػدم للمعػٌت لطالػب افيمػ مػدل لقيػاس اؼبقػركء الػنص اسػتخداـ ديكػن

 معػٌت إف حيػث ،عبملػة العامػل ؼبعػٌت فيمػا علػى بػدكره يػؤثر الػذم ،للجمػل

 .القواعدم معناىا كمن اللغوم معناىا من يتكوف اعبملة
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القصة  ائل التعليميةوسالباستخدام تعليم اللغة العربية اسرتاتيجية : ينادلبحث الثا
 (Strip Storyعلى األوراق ادلقطعة )

 مفهوم الوسيلة التعليمية  -أ 
الوسيلة التعليمية أك التعُلمية ىي ما يلجأ إليو اؼبدرس من أدكات كأجيزة كمواد 

كتعزيزىا. كىي تعليمية ألف اؼبعلم يستخدميا لتسييل عملية التعّلم أك التعليم كربسينيا 
 يف عملو، كىي تعلمية ألف التلميذ يتعلم بواسطتيا.

مفيـو الوسيلة التعليمية : اؼبواد اليت تستخدـ يف حجرات الدراسة أك يف غَتىا من 
لوسيلة اأم  57اؼبواقف التعليمية لتسييل فيم معاين الكلمات اؼبكتوبة أك اؼبنطوقة.

ؾبموعة من اػبربات كاؼبواد كاألدكات اليت يستخدميا اؼبعلم لنقل اؼبعلومات  التعليمية ىي
إىل ذىن التلميذ سواء داخل الفصل أك خارجو هبدؼ ربسُت اؼبوقف التعليمي الذم 

 58النقطة األساسية فيو. يعترب للتلميذ
 :(A/V/A):  الوسائاللتعليمية
 : االقبليزية ماتللكل اختصار (A/V/A)   الثالث االقبليزية اغبركؼ
Audio السمع حاسة فيو تستخدـ أك ظبعي. 
Visual البصر حاسة فيو تستخدـ أك بصرم. 

Aids البصرية السمعية الوسائل أخرل بعبارة أم كسائل. 
 توصيل على اؼبعّلم تعُت اليت الوسائط أنواع كلّ  ىي التعليمية بالوسيلة يقصد

 ىي: "بأهنا (Dent)   دنت كعّرفيا 59.الطرؽ أقرب لو بأسو للتلميذ كاغبقائق اؼبعلومات

                                                             
 459ص:  ،مرجع سابقعمر الصديق عبد اهلل، 57
 http://www.4esh.com/eshraf/?p=994 ،2228 ( .22دكشي، علي عبد اهلل، الوسائل التعليمية،   58

 (2249يناير 
، الرياض: دار اؼبفردات للنشر تكنولوجيا التعليم: ادلاهية واألسس والتطبيقات العملية عبد الرضبن كدكؾ.. 59

 67ص:  .2222كالتوزيع. 

http://www.4esh.com/eshraf/?p=994
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 فيم لتسييل التعليمية اؼبواقف من غَتىا يف أك الدراسة حجرات يف تستخدـ اليت اؼبواد

 ".أكاؼبنطوقة اؼبكتوبة ماتالكل معاين

 الفشل أك اختيارىا سواء فإف األمهية، ىذه كل التعليمية للوسيلة أف من الرغم على

 حيسػن أف اؼبػدرس على كاف ىنا من. الًتبوية أىداؼ حقيق دكنت حيوؿ قد استعماؽبا يف

 ؾبموعػة مػن عنصػر إذىػي يدرسػيا، الػيت اؼبػادة لطبيعػة اؼبالئمػة التعليميػة الوسػيلة اختيػار

 كذلػك إليػو، للوصػوؿ اؼبػدرس يسػعى الػذم اؽبػدؼ لتحقيػق كتتكامػل تتػألف عناصػر

 .اؼبتعلم بُت ك بينو الفعالة باؼبشاركة
 

 التعليمية الوسائل أمّهية -ب 
 فالوسائل. التعليمية العملية يف كدكرىا التعليمية الوسائل أمهّية يف اثناف الخيتلف

 كما للتعليم، حاجاهتم كإشباع لطالب اإىتمام استثارة على كبَت بشكل تساعد يةالتعليم

 أف كمعلـو. للتعّلم مزاجا كأكفق استعدادا أكثر جيعليم فبّا زيادةخرباهتم، تساعدعلى

 تساعد الوسائل. التعّلم كتعميق ترسيخ إىل يؤّدم التعّلم، عمليات يف غبواس صبيعا اشًتاؾ

 غبقيقتيا معرفة دكف دبسمياهتا لرموز تربطا كأالّ  اللفظية يف لوقوع رباشيا على كذلك

     الشكّ  تقطع فالوسيلة. الصحيحة كمقاصدىا معانييا بغَت مفردات كاستخداـ ككنييا،
 تؤّدم كاختيارىا توقيتيا كميارة الوسائل استخداـ يف التنوع. غموض أك لبس أم كتزيل

 يف تساعد كما التعليم، مقصد كاؼبعلومات اؼبفردات عن السليمة اؼبفاىيم تكوين إىل
 السلوؾ تعديل إىل تؤّدم التعليمية كالوسيلة. الطالب يكوهنا اليت األفكار كاستمرار ترتيب

 12.التعّلم عملية يف Motivation الدافعية عملية تعّزز كما اعبديدة االذباىات كتكوين

 التأّملية قدراهتم زيادة على الدارسُت تساعد التعليمية الوسائل فإف ذلك كلّ  عن فضال

 كلّ  زيادة يف التعليمية للوسائل اإلجيايب الدكر يعٍت االإج كىذا. اؼبالحظة على كقدراهتم

 .فاعليتو كزيادة التعلم عملية رفع على تعمل اليت اؼبوجبة اػبصاؿ

                                                             
 68_67ص:  .سابقمرجع . عبد الرضبن كدكؾ، 12
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يف تعليم  (Strip Storyادلدخل والطريقة وسيلة القصة على األوراق ادلقطعة ) -ج 
 اللغة العربية

يمية ىي الوسيلة التعل (Strip Story)مفيـو كسيلة القصة على األكراؽ اؼبقطعة 
اؼبراد ىنا القصة العربية اليت تناسب مواقف 41باستخداـ القصة على األكراؽ اؼبقطعة. 

 الطلبة حسب موضوعات التعليم يف أكراؽ متقطعة بأساليب التدريس اؼبتنوعة كاؼبختلفة. 
القصة على األكراؽ اؼبقطعة تعمل باعتبارىا أدكات البطاقات من الوسائل التعليمية 

قطعة من نوع البطاقات اليت تعُت عملية القراءة. عند علي أضبد مذكور أف األكراؽ اؼب
للوسيلة التعليمية كىي بطاقات القصص القصَتة اجملزأة. كيف ىذه البطاقات أجزاء من 

 42قصة، يطلب من كل تلميذ أف يعيد ترتيب ىذه البطاقات حبيث تكوف القصة. 
ىذه الوسيلة التعليمية اليت تساعد يف تعليم القراءة من خالؿ مواقف كأنشطة 

كن استخداـ اؼبعلم لتعليم اللغة العربية كليست الوسيلة التعليمية فعالة، كمشوقة. سب
السيلة كالرخيصة فحسب كلكن ىذه الوسيلة التعليمية تستفاد كثَتة من ترقية تعليم 

 ميارة القراءة يف فيم اؼبقركء كزيادة الثركة اللغوية يف اؼبفردات كالًتاكيب.
يقي لسيولتيا كلعدـ خوؼ كتستخدـ ىده الوسيلة ىي اؼبدخل االتصايل اغبق

 التكلم باللغة األجنبية، كيستطيع هبا تشجيع رغبات الدارسُت كإثراء كفاءهتم اللغوية.
سيؤثر إجيابيا يف  (Strip Storyاألكراؽ اؼبقطعة )استخداـ كسيلة القصة على إف 

 ترقية ميارة القراءة خاصة للجوانب اآلتية:
 العربية بدقة كفيمتنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات  -1
 زيادة الثركة اللغوية لدل الطالب  -2
 جعل التعلم متسما باؼبتعة  -3
 تدريب الطلبة على فيم اؼبقركء  -4
 ىذه الوسيلة ذبعل الطلبة نشطُت  -5

                                                             
41

 Azhar Arsyad, Op. Cit. p.36 
 452كور، مرجع سابق، ص د على أضبد م42
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 تعليم اللغة العربيةيف  Strip Story وسيلةاجراءات إستخدام  -د 
 قبل دخول الفصل . 1

احملفوظات اليت سبكن تقسيم اعبمل اختار اؼبعلم القصة من اؼبطالعة أك  (أ 
 على الطلبة.

كاضحة كتعطى اؼبسافة  بُت اعبمل لكل صبلة إىل صبلة  تكتب اعبمل (ب 
 األخرل.

من القصة باؼبقص كجيعل اؼبتقطعة عبملة يكوف متقطعا  تقطعالصحف (ج 
كاحدا )إذا كاف الطلبة كثَتين، فذلك اؼبوضوع يكتب مرات يف أكراؽ 
أخرل كيقسم الطلبة يف فرؽ، ككل فرقة تناؿ متقطعة األكراؽ يف نفس 

 اؼبوضوع. 
 يف الفصل . 2

 رتيب.توزع األكراؽ اؼبقطعة اليت تكتب علييا صبال إىل الطلبة بغَت ت (أ 
طلب اؼبدرس من الطلبة أف حيفظوا اعبمل اليت يف يدىم بدقة )قدر ي (ب 

(. كدينع الطلبة أف يكتبوا أك خيربكا اثنتُت دقيقتُتدقيقة كاحدة أك 
 باعبمل غَتىم.

 ذبمع األكراؽ اؼبقطعة  (ج 
 .صامةأف يصم كيكوف الفصل  دقيقتُتقدر دقيقة كاحدة أك  (د 
 كراسييم.يطلب من الطلبة أف يقفوا أماـ   (ق 
 أف جيعل الطلبة مشغولُت يف ترتيب اعبمل من األكراؽ اؼبقطعة. (ك 
 بعد أف ترتب ترتيبا يف  شكل قصة يطلب أف يسكتوا. (ز 
 أف يذكر بالًتتيب حىت يكوف قصة. (ح 
 أف يكتب الطلبة على كراستيم كىم ديلي بعضيم بعضا إف أمكن (ط 
 اؼبدرس النص األصلي من اؼبسالط الفورأسي. تظيركيف األخَت  (م 
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سثثولاليال جثثات  السثثالم معهثثد دارادلبحثثث الثالثثث: تعلثثيم مهثثارة القثثثراءة العربيثثة يف 
 جاوى الغربيةمبحافظة  إندرامايو بارنج

 

 بارنجسوكاليال جات  معيد دارالسالـكيشتمل ىذا اؼببحث على نبذة تارخيية عن 
، كاؼبواد عيداؼبتعليم ميارة القراءة العربية يف ىذه ك ، جاكل الغربيةدبحافظة  إندرامايو

 كما يلى:  ةبينيا الباحثتالدراسية لتعليم ميارة القراءة العربية، كس
 

مبحافظة  إندرامايو بارنجسولاليال جات  السالم معهد دارنبذة تارخيية عن  -أ 
 جاوى الغربية

 اؼبوقع اعبغرايف -1
 .الغربيةجاكل دبحافظة  إندرامايو بارنجسوكاليال جات بقرية  معيد دارالسالـتقع 

 تاريخ التأسيس -2
يف  الغربية جاكلدبحافظة  إندرامايو بارنجسوكاليال جات  معيد دارالسالـأنشأ  

 كياىي هـ(. أنشأ4992ميالدية )كتسعُت لف كتسعمائة أسنة ديسمرب  48التاريخ 
 كربت رعاية كزارة الشؤكف الدينية جبميورية إندكنيسيا.  بشرم مرزكقياغباج 

 اؼبنيج الدراسي كتوزيع حصص اؼبواد الدراسية  -3
على  جاكل الغربيةدبحافظة  إندرامايو بارنجسوكاليال جات  معيد دارالسالـعتمد ي 

الًتبية اغبديثة اؼبتجية على ضركرة تعليم اللغة العربية كاؼبعلومات الدينية األخرل اؼبنيج 
على منيج معيد دار السالـ بكونتور باإلضافة إىل اللغة اإلقبليزية كالعلـو العامة يتبع 

 فونورككو كالكالسيكي.
 الًتبية الدينية تنميةتنفيذ التعليم الذم يتجو إىل  :أىداؼ تعليمية ىي لو عيداؼب اكىذ 
جتماعية، يتلخص على األخالؽ الكردية، كاعبسم السليم، كالثقافة الواسعة كتنمية الا

 15.نوعية العلـو كالتكنولوجي

                                                             
43.Pondok Pesantren Darussalam sukalila jatibarang Indramayu tahun 

pelajaran 2010-2011 
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 كاؼبتعلمُت حالة اؼبعلمُت -4
ة للسن جاكل الغربية إندرامايو بارنجسوكاليال جات  معيد دارالسالـيبلغ عدد طلبة  

  49 من حوايل األكؿطالبا. كيتكوف طلبة الصف  441حوايل 2242/2244الدراسية 
 43حوايل  ثالثطالبا، كطلبة الصف ال 22حوايل  طالبا، كيبلغ طلبة الصف الثاين

من  اػبامسطلبة الصف يبلغ  طالبا، 27من حوايل  الرابعطلبة الصف  ، يبلغطالبا
طالبا. كعدد الفصوؿ للدراسة يف  47من حوايل  األكؿطلبة الصف  طالبا، 46حوايل 
سوكاليال جات  معيد دارالسالـفصوؿ. كفيما يلي جدكؿ لعدد طلبة  6عيد اؼب اىذ

 . 2242/2244للسنة الدراسية  جاكل الغربيةدبحافظة  إندرامايو بارنج
 
  4 جدكؿ

للسنة الدراسية  جاكل الغربية إندرامايو بارنجسوكاليال جات  معيد دارالسالـعدد طلبة 
2242/2244 

 اجملموع عدد الطالبات بعدد الطال الصف الرقم

 49 42 9 األكؿالصف  4

الثاينالصف  2  42 8 22 

لثالصف الثا 5  9 6 43 

رابعالصف ال 1  42 43 27 

امسالصف اػب 3  42 1 46 

سادسالصف ال 6  42 7 47 

 441 32 61 اجملموع
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احدل مدرسا ك  ة عشرمدرسا ثالث 21فيبلغ عددىم  ا اؼبعيدأما اؼبدرسوف يف ىذ
 .ةمدرس عشرة

 2 جدكؿ
للسنة  جاكل الغربية إندرامايو بارنجسوكاليال جات  معيد دارالسالـحالة اؼبدرسُت يف 

 2242/2244الدراسية 
 اجملموع اؼبدرسة اؼبدرس الرقم

4 45 44 21 

 

 ادلعهد اتعليم مهارة القراءة العربية يف هذ -ب 
، كما الذين يدرسوف اللغة العربية الطلبةإف تعليم ميارة القراءة العربية ميمة لدل 

يف  ا اؼبعيديف ىذ)القراءة(  اؼبطالعةأمهية تعليميم اؼبيارات اللغوية األخرل. كيتم تعليم 
دراسية كل أسبوع، كيتضمن فييا تعليم اؼبيارات اللغوية األربع، كىي ميارة حصتُت 

االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة، دبا فييا تعليم اؼبفردات كالًتاكيب )عناصر اللغة 
 بارنجسوكاليال جات  معيد دارالسالـالعربية(. كأىداؼ تعليم القراءة العربية يف 

 . لعامة لتعليم اللغةل يف األىداؼ اتتمث جاكل الغربية إندرامايو
كما كرد يف اؼبنيج   اؼبعيد اؽبذ اؼبطالعةكأما أىداؼ تعليم ميارة القراءة يف درس 

 الدراسي، فيي ما يلي:
من قراءة جيرية تشَت إىل الكلمات كالعبارات كاعبمل  طلبةأف يتمكن ال -1

 بالنطق كالنرب كالتنغيم الصحيح.
أك فيم معانػي الكلمات كالتعابَت كاعبمل  من استجابػة طلبةأف يتمكن ال -2

 اؼبكتوبة يف النص اؼبقركء بشكل بسيط.
من استجابة أك فيم األفكار الرئيسية أك الثانية يف النص  طلبةأف يتمكن ال -3

 اؼبقركء بشكل بسيط.
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 ادلواد الدراسية لتعليم مهارة القراءة العربية -ج 
، كأما ؿبتول الكالسيكيػدراسي إف مواد القراءة اؼبدركسة تعتمد على اؼبنيج ال 

تلك اؼبواد فيو يتماشى مع أىداؼ تعليم اللغة العربية كمياراهتا األربع كىي ميارة 
االستماع، كالػكالـ، كالقراءة، كالكتابة. كتتمثل تلك األىػداؼ يف معايَت الكفاءات يف 

نشطة التعليمية، اللغة العربية، كالكفاءات األساسية، كاؼبؤشرات، كاؼبواد الدراسية، كاأل
كاؼبواد القرائية اؼبدركسة لكل اؼبراحل  11كالتقوًن، كاؼبصادر، كالزماف أك اغبصة للدراسة.

الدراسية الثالثة تشتمل على اؼبيارات اللغوية األربع كعناصر اللغة؛ اؼبفردات كالًتاكيب 
 )القواعد(. 

معيد من  ينالصف الثا كفيما يلى اؼبوضوعات القرائية اليت سبثل اؼبواد اؼبدركسة يف 
 ، كىي:دارالسالـ

 
 الفصل الدراسي األول -أ

 اؼبوضوعات القرائية: 
 الراعي كالذئب -4
 اغبريق -2
 الطائر -5
 األسد كالفأر -1
 الشر بالشر -3

 الفصل الدراسي الثاين -ب
 اؼبوضوعات القرائية: 
 صيد السمك -6

                                                             
44Departemen Agama RI, Model Pengembangan Silabus Pendidikan Agama Islam dan Bahasa 

Arab Madrasah Tsanawiyah (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen 
Agama RI, 2006). 
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 الصيب كالفيل -7
 التماس العذر -8
 الصيب كالفيل -9
 ؼبطرا -42

  حالكة الكسب -44

 العنزاف -42
كما قد سبق ذكره، أف ىذه اؼبوضوعات القرائية ربتول على اؼبيارات اللغوية 
األربع اؼبدركسة، كىي: ميارة االستماع، كالكالـ، كالقراءة، كالكتابة، كعناصر اللغة، 
 كىي: اؼبفردات كالًتاكيب )القواعد(. كىذه اؼبوضوعات الدراسية تتمثل يف مواد القراءة

 .)اؼبطالعة(
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 منهج البحث - أ
. البحث التجرييب يبحث عن العالقات بُت اؼبتغَتات ييبذبر  اؼبنيج ىنا ىو

يعترب اؼبنيج التجرييب أقرب  بدر كقاؿ أضبد 13)العوامل( الصحيحة غبصوؿ التعميم.
اؼبتغَتات ك ىو ؿباكلة للتحكم يف صبيع ك مناىج البحوث غبل اؼبشاكل بالطريقة العلمية. 

بتطويعو أك تغيَته هبدؼ  العوامل األساسية باستثناء متغَت كاحد. حيث يقـو الباحث
 تستخدـ الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة اؼبدخل الكمي. 16قياس تأثَته يف العلمية.ربديد ك 

تقـو الباحثة يف ىذا البحث بتصميم االختبار القبلي ك البعدم يف صباعة كاحدة 
(The One Groupفيذه التجربة زبص صباعة كاحدة، فإف الباحث ،)ضيف عامال ت ة

من اعبماعة )ك أحيانا من الفرد(، مث يقـو بقياس  -أك يطرح ىذا العامل–كاحدا معركفا 
 17التغيَت الناتج إذا كاف ىناؾ تغيَت.

 
 جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها - ب

 اجملتمع -1
معيد دار السالـ يف  الثاينالصف كاجملتمع يف ىذا البحث ىو صبيع الطلبة 

للسنة الدراسية  االبط 22كعددىم  إندرامايو جاكل الغربية بارنجسوكاليال جات 
 .مػ 2242-2244

 
                                                             

45
 Bambang Setiyadi, Metodologi Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), hlm.125 
ـ(، 4982، )الكويت: ك كالة اؼبطبوعة عبد اهلل حرمي، 6، ط:أصول البحث العلمي و مناهجه أضبد بدر، 16
 573ص 
 292اؼبرجع نفسو، ص17
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 العينة -2
 22عددىم ك  الثاين من  اؼبرحلة اؼبتوسطيف الصف الطلبة  ة البحث ىمكعين

اليت ىي ؾبتمع ، كاختارت الباحثة ىذه العينة ـ 2244-2242للسنة الدراسية طالبا
 البحث ألف العدد أقل من مائة فأصبح اجملتمع ىم العينة نفسيا.

 
 متغريات البحث  -ج

كاؼبتغَت يف البحث التجرييب ينقسم إىل القسمُت. كمها، األكؿ: اؼبتغَت الذم يتحكم 
 Independentتغَت اؼبستقل )فيو الباحث عن قصد يف التجربة بطريقة معينة ك منظمة ك اؼب

Variable( كما يسمى أيضا باؼبتغَت التجرييب )ExperimentalVariable ك الثاين: نوع .)
( DependentVariableالفعل أك السلوؾ الناتج عن اؼبتغَت اؼبستقل فيسمى باؼبتغَت التابع )

 الوسيلة  ك اؼبتغَت اؼبستقل من ىذا البحث ىو فعالية استخداـ 18أك اؼبتغَت اؼبعتمد.
يف تنمية ميارة القراءة للطلبة، كأما اؼبتغَت التابع  strip storyكراؽ اؼبقطعة األ القصة على

أما اؼبتغَت يف ة كبعد التجريبة. يارة القراءة للطلبة قبل التجريبمن ىذا البحث ىو تنمية م
 . ىذا البحث فنوعاف، مها اؼبتغَت اؼبستقل كاؼبتغَت التابع، كالبياف لكل منيما كما يأيت

 لتعليم. ل كسيلة ىاباعتبار  Strip Storyاستخداـ  :اؼبستقل ىواؼبتغَت  -1
 تًتكزالقراءة الىت تعليم اللغة العربية اؼبقتصر على ميارة  :اؼبتغَت التابع ىو -2

 على نقاط ثالث كىي:
معيد دار السالـ سوكاليال يف فيم اؼبقركء على  الطلبةترقية قدرة  -أ 

 إندرامايو جاكل الغربية. بارنججات 
معيد دار السالـ سوكاليال جات يف الطلبةزيادة الثركة اللغوية لدل  -ب 

 إندرامايو جاكل الغربية. بارنج
                                                             

، الطبعة الثانية، مناهج البحث يف الرتبية و علم النفسجابر عبد اغبميد جابر ك أضبد خَتم كاظيم،  18
 499( ص: 4978)القاىرة: دار النيضة العربية، 
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معيد دار السالـ سوكاليال جات يف  تنمية الرغبة يف التعلم عند الطلبة -ج 
 إندرامايو جاكل الغربية. بارنج
 

 أدوات البحث  -د
للحصوؿ على صبيع البيانات اؼبطلوبة تستخدـ الباحثة األدكات عبمعيا كىي كما 

 يلي: 
الذم اقًتحو  C-Test اختباريف ىذا البحث  الباحثةستخدـ تختبار: الا -1

Christine Klein-Braley and UlrichRaatz  4985ألكؿ مرة حوايل عاـ 
يف اللغة العربية  الطلبةلدل  الكفاية اللغوية كؼبعرفة فيم اؼبقركء ؼبعرفة 19ـ

من  strip storyؼبا لو من كثيقة الصلة بوسيلة  .القراءةخاصة يف ميارة 
استخداـ القصة أك فقرة يف االختبار. كاختبار اؼبفردات ؼبعرفة استيعاب 

لقواعد لالثركة اللغوية لدل الطلبة. كاختبار القواعد لقياس مدل فيم الطلبة 
 النحوية.
 إىل كينقسم. كتايبال االختبار ىو البحث ىذا يف اؼبستخدـ االختبار
 :كمها قسمُت،

 أم مرة، أكؿ يف ةبللطل ةالباحث لقيت الذم االختبار: القبلي االختبار (أ 
 .القراءة يف الطلبة كفاءة ؼبعرفة البحث عملية قبل

 إجراء بعد للطالب ةالباحث لقيت الذم االختبار :البعدم االختبار (ب 
 .القراءة يف الطلبة كفاءة ؼبعرفة البحث يف اؼبستخدمة ةقالطري

ؾبموعة من األسئلة أك ي ( ىThe Questionnaireأك االستفتاء ) انةاالستب -2
العبارات اؼبوجية اليت تستخدـ ؼبعرفة تأييد الشخص أك قبولو أك رده أك 

 . اذباىاهتم أك ميوؽبم اؼبدركسة، اؼبادة أك ما شعوره دبوضوع
                                                             

49
 Djiwandono, M. Soenardi, Tes Bahasa, (Jakarta: Indeks, 2008) p. 149 
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تطبيق االستبانة عليو كضع عالمة تعرب عن كيطلب من الشخص الذم يتم 
(.  ك أشير أنواع االستبانة ما يسمى مقياس √رأيو أماـ كل عبارة أك كتابة )

(" نسبة إىل كاضع فكرتو، ك فيو ربدد طبس درجات Likert Scale"ليكرت )
لالستجابة ىي موافق بشدة، موافق، مًتدد )ؿبايد(، غَت موافق، غَت موافق 

 Strip)كقد تتطلب تقريرا مطوال مكتوبا عن فعالية استخداـ كسيلة  بشدة.

Story) .ىف ترقية ميارة القراءة 
ة يف إعطاء القيمة لكل درجات االستجابة. ياغبر  اتكوف الباحثة عندى

)أربع(، مًتدد )ؿبايد(:  1)طبس(، موافق:  3اؼبثاؿ: "موافق بشدة" قيمتو: 
)كاحد(. مث تطلب  4غَت موافق بشدة: )إثنُت(،  2افق: و )ثالث(، غَت م 5

 32الباحثة معدؿ إجابة كل الطلبة باألسئلة اؼبوجودة يف االستفتاء.
جبمع اؼبعلومات  ةالباحث اقـو من خالؽبت ةشفوي انةاؼبقابلة تعترب اؼبقابلة استب -3

يمة للحصوؿ على مك البيانات الشفوية من اؼبفحوص، كىي أداة 
 34البشرية.اؼبعلومات من خالؿ مصادرىا 

ك بعض  اؼبعيدكاؼبقابلة تستخدميا الباحثة عبمع البيانات عن رأم مدير 
 .ىف ترقية ميارة القراءة Strip Storyفعالية استخداـ كسيلة مدرسييا عن 

اؼبالحظة: ىي كسيلة يستخدميا اإلنساف العادم يف اكتسابو ػبرباتو  -4
ع عنو، كلكن كمعلوماتو حيث جيمع خرباتو من خالؿ ما يشاىده أك يسم

أساسا الباحثة حُت تالحظ فإهنا تتبع منياجا معينا جيعل من مالحظاهتا 
 Stripعن فعالية استخداـ كسيلة  32لظاىرة معينة. ؼبعرفة كاعية أك فيم دقيق

Story القراءة ىف ترقية ميارة. 
                                                             

50
  . Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Cet. XII, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2002) p. 215. 
 453، ص.سابقأضبد بدر، مرجع  34
)عماف: دارالفكر للنشر كالتوزيع،  ،مفهومه وأدواته وأساليبه ، البحث العلمى:عبيدات ذكقاف كآخركف 32

 419(، ص 4997



37 
 

 

 مراحل تنفيذ الدراسة -ه
 آليت:اباؼبرحلتُت ك اؼبعلومات مستعينة ك ذبمع الباحثة

 مرحلة اإلعداد -1
 تصميم خطة التدريس -أ(

 ب( اختيار اؼبواد اؼبدركسة
 مرحلة التجربة -2

لتدريس أك اؼبواد الدراسية بعد أف تكوف تلك األدكات سواء خطة ا
على  القراءةيف ترقية ميارة Strip Story كسيلة ، تقـو الباحثة بتطبيق جاىزتُت
إندرامايو جاكل  بارنججات  دبعيد دار السالـ سوكاليال الثاينالصف الطلبةيف 
 ما يلي:اػبطوات يف ىذه اؼبرحلة ك، أما الغربية

( ألفراد ؾبموعة التجربة Pre-Testتقـو الباحثة باالختبار القبلي ) (أ 
كسيلة القصة على األكراؽ اؼبقطعة قبل إجراء التعليم باستخداـ 

Strip Story  القراءةيف ترقية ميارة. 
تقـو الباحثة باؼبالحظة اؼبباشرة خالؿ التطبيق يف ترقية ميارة  (ب 

ك  األربعاءاؼبالحظة مرتُت يف األسبوع )يـو ستقـو ىذه القراءة، ك 
 .( ؼبدة ساعة كاحدة يف النشاطات اإلضافيةألحدا

عليمية الطريقة التتقـو الباحثة بتوزيع كرقة االستبانة للطلبة ؼبعرفة  (ج 
 مية لتصوير األراء عن ىذه العملية.،ك الوسائل التعليكصفيا

تقـو الباحثة دبقابلة بعض مدرسي اللغة العربية ك بعض الطلبة  (د 
،كالوسائل التعليمية لتصوير األراء عن عليمية كصفياالطريقة التؼبعرفة 

 ىذه العملية.
بعد االنتياء من التجربة )يف اختبار نصف الفصل( تقـو الباحثة   (ق 

( ؽبذه اجملموعة التجريبة، ك يعقد Post-Testباالختبار البعدم )
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ىذا االختبار لدل أفراد اجملموعة للحصوؿ على نتيجة التحصيل 
 الدراسي اليت سبثل تأثَت إعطاء اؼبعاملة بعد عملية التطبيق.

 
   مصادر البيانات -و

 البيانات يف ىذا البحث من عدة اؼبصادر التالية:  سيايت 
البيانات منو من خالؿ اؼبقابلة عن كسيلة القصة مدير اؼبعيد كتأخذ الباحثة  -1

 (Strip Story)   على األكراؽ اؼبقطعة
كتأخذ الباحثة البيانات منو من خالؿ اؼبقابلة عن كسيلة القصة على  اؼبدرس -2

 (Strip Story)   األكراؽ اؼبقطعة
عن كسيلة القصة على  الستبانةكتأخذ الباحثة البيانات منيم من ا الطلبة -3

 (Strip Story)   األكراؽ اؼبقطعة
  حثتتعلق هبذا الب يتالكتب أك اؼبراجع المن اؼبصادر كاؼبراجع الوثائقية  -4

 كمصادر ثانوية للبحث
 

 أسلوب حتليل البيانات -ح 

 انتقاء البيانات كتصنيفيا -1
 اآلتية:تستخدـ الباحثة لتحليل نتائج االختبار بالقاعدة على الطريقة  
 : (t-test)الختبارات اؼبستخدـ الرمز شكل يلي كفيما 

 1

2






NN

dx

Md
t 

 :البياف

Md = 
 االختبارين بُت االكبراؼ متوسط

 (القبليوالبعدم)

xd = االكبراؼ متوسط مع االكبراؼ فركؽ 

N = العينة أفراد عدد 
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البيانات  تصنيفكصبيع البيانات اجملموعة يف كل مراحل التعليم تنتقى ألجل 
بتصنيف البيانات اؼبناسبة ألسئلة  ةقـو الباحثتؼبناسبة ألسئلة البحث كفبا ال يناسبيا. مث 

 البحث، أما البيانات غَت اؼبناسبة فتيمل كتنفى.  
 عرض البيانات كربليليا -2

بعد صبع البيانات كتصنيفيا، تعرض البيانات بتنظيم ؾبموعة من اؼبعلومات 
من نتائج تصنيف البيانات. كتعرض البيانات بوصف البيانات الكيفية  ياياؼبتحصل عل
 كبعد قبل إجرائي العملية الدراسيةمن اؼبالحظة كاالستبانة كاالختبار  ياياؼبتحصل عل

باستعماؿ  من االختبار ياياؼبتحصل علالبيانات  ةحثلل البارب.تطبيق العملية الدراسية
 كما يلي:  ،الرمز ةستخدـ الباحثتك  ،معدؿ النسبة اؼبئوية

%100P = F : N X  

 شرح:
Pنسبة النجاح = Fدرجة قباح البند = Nعدد البنود = 

 5 اعبدكؿ

  كأما معيار عن تقدير الطلبة على نتيجتيم يف ميارة القراءة فيي :
 

 التقدير النتيجة الرقم 

 فبتاز 422 – 94 1

 جيد جدا 92 – 84 2

 جيد 82 – 74 3

 مقبوؿ 72 – 64 4

 ناقص 62 – 34 5

 راسب 32 – 2 6
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 الرابع فصلال

 ا ومناقشتهاوحتليله البيانات عرض
 

 البيانات، عرض: األكؿ اؼببحث كمها مبحثُت على الرابع الفصل ىذا كيشتمل
  مناقشتيا ك البيانات ربليل:  الثاين كاؼببحث

 
 البيانات عرض:  األول ادلبحث
 النتائج كعرض الدراسية، اؼبادة عرض عن ةالباحث عرضتس األكؿ اؼببحث ىذا يف
 :يلي كما ،االستبانة نتائج كعرض الدراسة،
 

 الدراسية ادلادة عرض -أ 
 Strip) األكراؽ اؼبقطعة القصة على كسيلة باستخداـ العربية القراءة تعليم ذبربة مت 

Story)  معيد من الثاين الصف طلبة من( البحث عينة) التجريبية اجملموعة أفراد على 
 يف التجريبػي التعليم كمتّ . سوكاليال جات بارنج إندرامايو جاكل الغربية السالـ دار

 : كمها الدراسيتُت اؼبادتُت
 (اؼبلحق يف الكاملة اؼبادة. )"الكسب حالكة":  األكىل اؼبادة -4 
 (اؼبلحق يف الكاملة اؼبادة. ) "اؼبطر" : الثانية اؼبادة -2 
عبػػد الفتػػاح " يدةشػػالر  القػػراءة" اؼبقػػرر؛ الدراسػػيّ  الكتػػاب مػػن اؼبقػػركءة اؼبػػواد كمصػػادر 

 .صربم كعلي عمر
 التعليميػػػػة األنشػػػػطة مػػػػع اؼبدركسػػػػة اؼبػػػػواد مػػػػن مػػػػادة لكػػػػل القػػػػراءة تعلػػػػيم عمليػػػػة كمت 
 Strip) األكراؽ اؼبقطعػػة القصػػة علػػى كسػػيلة اسػػتخداـ كىػػي  اػباصػػة التعليميػػة بالوسػػيلة
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Story) .القػراءة ميػارة يف التالميػذ أفػراد مػن كػل   تقػوًن على ةاؼبدرس تتعين الوسيلة كىذه 
 .اجملموعة يف للتالميذ أك اؼبقركء كفيم
 الفيػػػػم ؼبراقبػػػػة اسػػػػتخداميا ديكػػػػن التعليميػػػػة الوسػػػػيلة ىػػػػذه أف ذلػػػػك، إىل باإلضػػػػافة 
 الػػذايت الفيػػم مراقبػػة علػػى تعيػػنيم أهنػػا كمػػا الفصػػل، خػػارج أك داخػػل الطلبػػة لػػدل القرائػػي
 .الدراسية اؼبواد دكف األخرل اؼبواد لفيم القراءة بعملية يقوموا أف يريدكف حينما
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 خطة التدريس يف الدور األول
 : معيد دار السالـ   اسم اؼبدرسة 

 اؼبطالعة:   اؼبادة 
 الثاين:   اؼبستول
 حالكة الكسب:   اؼبوضوع

 معيار الكفاءة -أ 
كسيلة القصة على األكراؽ إمكاهنم عن تعبَت أفكارىم كمشاعرىم باستخداـ  -

 ".حالكة الكسباؼبوضوع "  عن اؼبقطعة
 الكفاءة األساسية -ب 

 حالكة الكسببطريقة صحيحة عن  القراءةاإلجادة يف إقامة  -
 صحيحةبطريقة  حالكة الكسبإلقاء اؼبعلومات البسيطة عن  -

 أهداف التدريس -ج 
 بعد متابعتيم على التدريس، يُتوقع من الطالب :

 8 قدرة الطالب على فيم اؼبفردات اعبديدة كاستخداميا يف اعبملة حواىل -
 تركيبا. 7ك  اتمفرد

 حالكة الكسبالقدرة على إجابة األسئلة اؼبطركحة عن اؼبادة اؼبدركسة كىي  -
اؼبقركء من خالؿ النصوص العربية قراءة صحيحة كالقدرة على استيعاب فيم  -

 من الناحية النحوية كالصرفية.
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 الوسائل التقنية النشاطات اؼبادة رقم
 كرقة األسئلة  االختبار القبلي  4
2 

سب
الك
كة 
حال

 

 إلقاء السالـ -
 قراءة كشف اغبضور -
إلقاء األسئلة اؼبتصلة  -

 باؼبوضوع
عرض كيفية إجراء التعليم  -

باستخداـ القصة على 
 األكراؽ اؼبقطعة  عند الطلبة

 األسئلة كاألجوبة -
 االختتاـ -

طريقة  -
 التدريس
االنتقائية 
 كاؼبباشرة

الكتب، 
السبورة، 
القصة على 
األكراؽ 
 اؼبقطعة
 الصورة

 إلقاء السالـ - 5
 قراءة كشف اغبضور -
إلقاء األسئلة اؼبتصلة  -

 باؼبوضوع
التعليم عرض كيفية إجراء  -

باستخداـ القصة على 
 األكراؽ اؼبقطعة  عند الطلبة

 األسئلة كاألجوبة -
 االختتاـ -

طريقة  -
 التدريس

الكتب، 
السبورة، 
القصة على 
األكراؽ 
 اؼبقطعة
 الصورة

مراجعة مادة حالكة الكسب تدريبات عن  1
 القراءة )فيم ؼبقركء كزيادة الثركة اللغوية(

الكتاب  
اؼبدرسي، 
 السبورة، 
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 ثاينالدور ال
 لثايناخطة التدريس يف الدور 

 
 : معيد دار السالـ   اسم اؼبدرسة 

 اؼبطالعة:   اؼبادة 
 الثاين:   اؼبستول
 اؼبطر:   اؼبوضوع

 
 معيار الكفاءة -أ 

كسيلة القصة على األكراؽ إمكاهنم عن تعبَت أفكارىم كمشاعرىم باستخداـ  -
 ".حالكة الكسباؼبوضوع "  عن اؼبقطعة

 الكفاءة األساسية -ب 
 حالكة الكسببطريقة صحيحة عن  القراءةاإلجادة يف إقامة  -
 صحيحةبطريقة  حالكة الكسبإلقاء اؼبعلومات البسيطة عن  -

 أهداف التدريس -ج 
 بعد متابعتيم على التدريس، يُتوقع من الطالب :

 8 اعبملة حواىلقدرة الطالب على فيم اؼبفردات اعبديدة كاستخداميا يف  -
 تركيبا. 7ك  اتمفرد

 حالكة الكسبالقدرة على إجابة األسئلة اؼبطركحة عن اؼبادة اؼبدركسة كىي  -
كالقدرة على استيعاب فيم اؼبقركء من خالؿ النصوص العربية قراءة صحيحة من 

 الناحية النحوية كالصرفية.
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 الوسائل التقنية النشاطات اؼبادة رقم

3 

 اؼبطر

 السالـإلقاء  -
 قراءة كشف اغبضور -
إلقاء األسئلة اؼبتصلة  -

 باؼبوضوع
عرض كيفية إجراء التعليم  -

باستخداـ القصة على 
 األكراؽ اؼبقطعة  عند الطلبة

 األسئلة كاألجوبة -
 االختتاـ -

طريقة  -
 التدريس
االنتقائية 
 كاؼبباشرة

الكتب، 
السبورة، 
القصة على 
األكراؽ 
 اؼبقطعة
 الصورة

6 

 إلقاء السالـ -
 قراءة كشف اغبضور -
إلقاء األسئلة اؼبتصلة  -

 باؼبوضوع
عرض كيفية إجراء التعليم  -

باستخداـ القصة على 
 األكراؽ اؼبقطعة  عند الطلبة

 األسئلة كاألجوبة -
 االختتاـ -

طريقة  -
 التدريس
االنتقائية 
 كاؼبباشرة

الكتب، 
السبورة، 
القصة على 
األكراؽ 
 اؼبقطعة
 الصورة

مراجعة مادة حالكة الكسب تدريبات عن  7
 القراءة )فيم ؼبقركء كزيادة الثركة اللغوية(

الكتاب  
اؼبدرسي، 
 السبورة

 كرقة األسئلة  االختبار البعدم 8
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األكراؽ  القصة على التعليمية الوسيلة استخداـ على بالتطبيق القياـ متّ  أف كبعد
 عينة) ذلك من  الثاين الصف طلبة لدل العربية القراءة تعليم يف (Strip Story) اؼبقطعة
 سئلةأ استخداـ مع( البعدم االختبار) النيائي باختبارىم ةالباحث تقام ،(البحث
 .انفسػي ةالباحث ياتكضع اليت االختبار
 ككذلك التطبيق، قبل ةالباحث اهتاختار  اليت الدراسية اؼبواد االختبار ىذا كحيتول 
 التعليمية الوسيلة استخداـ خالؿ من ربقيقيا يراد اليت العربية القراءة تعليم أىداؼ

 االختبار ىذا من عليو اغبصوؿ يراد ما كىذا. (Strip Story) األكراؽ اؼبقطعة القصة على
 :يلي فيما القبلي

 ىػػػػذا مػػػػن لنػػػػػوع البنػػػػود عػػػػدد كحيتػػػػوم. اؼبقػػػػركء فيػػػػم علػػػػى الطلبىػػػػة قػػػػدرة قيػػػػاس (1
 .اؼبقاؿ من كاػبطأ الصواب من أسئلة( 3) طبسة على االختبار

 عػػػدد كحيتػػػوم. اؼبفػػػردات اختيػػػار اللغويػػػة الثػػػركة زيػػػادة علػػػى الطلبىػػػة قػػػدرة قيػػاس (2
 ،كاػبطػػأ الصػػواب  مػػن أسػػئلة( 3) كطبسػػة علػػى االختبػػار ىػػذا مػػن لنػػػوع البنػػود

 .أسئلة( 22) عشرة C-test( الفراغ ملء) اإلغالؽ األسلوبك 
 الفقػرات، أك اعبمػل مػن( الًتاكيػب) اللغويػة الثركة زيادة على الطلبة قدرة قياس (3

  اؼبقاؿ، من أسئلة( 3) طبسة على االختبار ىذا من لنوع البنود عدد كحيتوم
 االختبار ىذا من لنوع البنود عدد كحيتوم ،اعبمل معٌت على الطلبة قدرة قياس (4

 معينػػػة درجػػػة بنػػػد كلكػػػل. أسػػػئلة( 12) كليػػػا ،كعػػػدد أسػػػئلة( 3) طبسػػػة علػػػى
 (. مائة) 422 نتيجة كليا تساكم
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  االختبار  نتائج عرض -ب 

 فيم اؼبقركءترقية قدرة الطلبة على االختبار يف   -1

( النيائي) كالبعدم القبلي االختبارين من الدراسية النتائج من البيانات يلى كفيما
القصة  التعليمية الوسيلة استخداـ طريق عن العػربية القراءة يدرسوف الذين الطلبة لدل
 . اؼبقػركء فيم يف (Strip Story) األكراؽ اؼبقطعة على

 4  اجلدول
 بني الفروق االختبار نتائج الرقم

 والبعدي القبلي
D= (X1-X2) 

D
2 

 القبلي
X1)) 

 البعدي

X2)) 
4 72 82 42 422 
2 62 92 52 922 
5 82 92 42 422 
1 82 92 42 422 
3 33 72 43 223 
6 62 72 42 422 
7 62 72 42 422 
8 32 92 12 4622 
9 33 72 43 223 
42 32 72 22 122 
44 62 72 42 422 
42 32 82 52 922 
45 72 82 42 422 
41 62 82 22 122 
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43 33 72 43 223 
46 62 72 22 122 
47 72 82 42 422 
48 62 72 42 422 
49 32 72 22 122 
22 32 72 22 122 

 6973 553 4352 4223 متوسط الرتب
62.23 76.3 46.8 519 

 
d2 = 6975 -    

 

  
 = 1363.75 

t =       

√
       

  (  )

 = 8.8442026  

 القبلػي االختبػار بػُت الفػركؽ نتػائج توجد السابق اعبدكؿ يف التفاصيل إىل نظرنا إذا 
 النتيجػة كمتوسػط(  62.23) القبلػي االختبار من النتيجة متوسط أف البعدم، كاالختبار

 بػػػُت الفصػػل اىػػػذ مػػن الفػػػركؽ نتيجػػة أف نػػػرل ىنػػا كمػػػن ،(76.3) البعػػدم االختبػػػار مػػن
 التعليميػة وسػيلةال ىػذه أف علػى تدؿ علييا اؼبتحصل تائجالنك  (.46.23) ىي االختبارين
 .صاغبة اؼبقًتحة
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 االختبار يف زيادة الثركة اللغوية  -2
( النيػائي) كالبعػدم القبلػي االختبػارين مػن الدراسػية النتػائج مػن البيانػات يلى كفيما

القصػػة  التعليميػػة الوسػػيلة اسػػتخداـ طريػػق عػػن العػػػربية القػػراءة يدرسػػوف الػػذين الطلبػػة لػػدل
 .اللغوية الثركة زيادة يف (Strip Story) األكراؽ اؼبقطعة على

 5اجلدول 
 بني الفروق االختبار نتائج الرقم

 والبعدي القبلي
D= (X1-X2) 

D
2 

 القبلي
X1)) 

 البعدي

X2)) 
4 62 82 22 122 
2 62 82 22 122 
5 72 92 22 122 
1 82 92 42 422 
3 62 72 42 422 
6 32 72 22 122 
7 62 92 52 922 
8 72 82 22 122 
9 62 92 52 922 
42 62 72 42 422 
44 32 72 22 122 
42 62 82 22 122 
45 62 82 22 122 
41 32 82 52 922 
43 62 72 42 422 
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46 62 72 42 422 
47 62 82 22 122 
48 62 72 42 422 
49 62 82 22 122 
22 62 72 42 422 

 7422 532 4362 4242 متوسط الرتب
62.3 78 47.3 533 

 
d2 = 7100 -    

 

  
 = 975 

t =      

√
   

  (  )

 = 10.925153  

 القبلػي االختبػار بػُت الفػركؽ نتػائج توجد السابق اعبدكؿ يف التفاصيل إىل نظرنا إذا
 من النتيجة كمتوسط( 62.3) القبلي االختبار من النتيجة متوسط أف البعدم، كاالختبار
 االختبػارين بػُت الفصػل اىػذ مػن الفػركؽ نتيجة أف نرل ىنا كمن ،(78) البعدم االختبار

 اؼبقًتحػػػة التعليميػػػة وسػػػيلةال ىػػػذه أف علػػػى تػػػدؿ اؼبتحصػػػل علييػػػا تػػػائجالنك  (.47.3) ىػػػي
 .صاغبة

 يف تنمية الرغبة يف التعلم عند الطلبة انةاالستب نتائج عرض -ج 
 الطلبػة أفػراد لػدل ةالباحث ايتكزع اليت االستبانة أجوبة من البيانات نتائج يلى كفيما 

 مػا ربتػول األسػئلة كبنػود. التعليميػة الوسػيلة ىػذه يف أرائيم على للحػصوؿ( البحث عينة)
 اؼبقطعػػػة األكراؽ علػػػى القصػػػة باسػػػتخداـ العربيػػػة القػػػراءة تعلػػػيم تطبيػػػق بعػػػد أرائيمبػػػ يتعلػػػق

(strip story) .الوسػيلة، ىػذه جبوىريػة يتعلق ما على تقتصر ةالباحث ياتعرض اليت كاألجوبة 
 .اؼبقركء كفيم القراءة عملية يف الوسيلة ىذه استخػداـ أمهية كىي
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 على القصة استخدام حول الطلبة لدى التجربة قبل االستبانة من األجوبة -1
 العربية القراءة تعليم عملية يف واستخدامها (strip story) ادلقطعة األوراق

 
 من األجوبة ىذه ككل. الوسيلة هبذه يتعلق فيما أرائيم يوّضح التايل كالبياف 

 . لدييم اؼبقًتحة الوسيلة هبذه العربية القراءة تعليم عملية ؼبالئمة مؤشرة تصبح االستبانة
 األكراؽ على القصة استخداـ حوؿ الطلبة لدل قبل التجربة االستبانة من األجوبة
 .العربية القراءة تعليم عملية يف كاستخداميا (strip story) اؼبقطعة

 طبسة( ؿبايد أجتيد يف متابعة تعليم ميارة القراءة) عبارةالطلبة الذين جييبوف 
يساكم يف النسبة  طالبا عشر ةطبس%. كغَت موافق 23اؼبئوية النسبة طالب يساكم يف 

 %.73اؼبئوية 
كاحد  طالب( ؿبايد  أتعلم باعبد رغم أف القراءة صعبة) عبارةالطلبة الذين جييبوف 

يساكم يف النسبة اؼبئوية طالبا  ثالثة عشر%. كغَت موافق 3اؼبئوية النسبة يساكم يف 
 %.52يساكم يف النسبة اؼبئوية  كغَت موافق بشدة ستة طالب %.63

ؿبايد  طالب كاحد يساكم يف ( مهة تعلم القراءة كبَتة) عبارةالطلبة الذين جييبوف  
%. كغَت 63%. كغَت موافق ثالثة عشر طالبا يساكم يف النسبة اؼبئوية 3النسبة اؼبئوية 

 %.52يساكم يف النسبة اؼبئوية  موافق بشدة ستة طالب
 أربعة عشر طالبا موافق( أفّضل عمل الوظيفة بنفسي) عبارةالطلبة الذين جييبوف 

 %.23طالب يساكم يف النسبة اؼبئوية طبسة  ؿبايد%. 72اؼبئوية النسبة يساكم يف 
 %.3غَت موافق طالب كاحد يساكم يف النسبة اؼبئوية 

مواقف طبسة ( أشعر بالسآمة عند تعليم القراءة اؼبستمر) عبارةالطلبة الذين جييبوف 
طالب يساكم يف النسبة أربعة  %. كغَت موافق 73اؼبئوية النسبة يساكم يف  اطالب عشر
 %3%، كغَت موافق بشدة طالب كاحد يساكم يف النسبة اؼبئوية 22اؼبئوية 



52 
 

 

( بالوسائل التعليمية اؼبختلفة تًتقى رغبيت على التعلم) عبارةالطلبة الذين جييبوف  
الب يساكم يف ؿبايد عشرة طك  %،23النسبة اؼبئوية طالب يساكم يف موافق طبسة 
%، كغَت 43ثالثة طالب يساكم يف النسبة اؼبئوية غَت موافق %، ك 32النسبة اؼبئوية 

 %.42موافق بشدة طالباف اثناف يساكم يف النسبة اؼبئوية 
طالب  أربعة( ؿبايد أقرأ مرارا  النص حىت أفيمو) عبارةالطلبة الذين جييبوف 

الب يساكم يف النسبة اؼبئوية طحد عشر %. كغَت موافق  أ22النسبة اؼبئوية يساكم يف 
 %.23، كغَت موافق بشدة طبسة طالب يساكم يف النسبة اؼبئوية 33%

( يف تعليم ميارة القراءة أجيب أسئلة اؼبدرسة بالتكليف) عبارةالطلبة الذين جييبوف 
طالب  أربعةموافق %، 73اؼبئوية النسبة ايساكم يف  طبسة عشر طالبا موافق بشدة

 %.3، كؿبايد طالب كاحد يساكم يف النسبة اؼبئوية %22يساكم يف النسبة اؼبئوية 
    موافق اثنا عشر( ال أىتم تعليم مدرس ميارة القراءة) عبارةالطلبة الذين جييبوف 

%، 23%، ؿبايد طبسة طالب يساكم يف النسبة اؼبئوية 62يساكم يف اؼبئوية  الباط
  %.43اكم يف النسبة اؼبئوية طالب يس ثالثةكغَت موافق 

( عندما تعليم ميارة القراءة أنظر إىل خارج الشباؾ مرارا) عبارةالطلبة الذين جييبوف 
طالب يساكم يف  سبعة%. موافق 13يساكم يف اؼبئوية  طالب تسعة موافق بشدة
 %.22، كؿبايد ثالثة طالب يساكم يف النسبة اؼبئوية %53النسبة اؼبئوية 

قبل ضعيف  أف الرغبة يف التعلم عند الطلبةالستبانة اأجوبة يباف اعتماد على  
. كسوؼ أف يكوف استخداـ اجراء عملية التعليم باستخداـ القصة على األكراؽ اؼبقطعة

 القصة على األكراؽ اؼبقطعة سَتتقي تنمية الرغبة الطلبة يف التعلم.
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 على القصة استخدام حول الطلبة لدى بعد التجربة االستبانة من األجوبة -2
 العربية القراءة تعليم عملية يف واستخدامها (strip story) ادلقطعة األوراق

تسعة  موافق بشدة( اعبد يف متابعة تعليم ميارة القراءةالطلبة الذين جييبوف عبارة )
يساكم يف النسبة  طالب كاحد%. موافق 93يساكم يف النسبة اؼبئوية  البط عشر
 %.3اؼبئوية 

 موافق بشدة ستة عشر ( اعبد رغم أف القراءة صعبةالطلبة الذين جييبوف عبارة )
يساكم يف النسبة اؼبئوية  أربعة طالبموافق %، 82يساكم يف النسبة اؼبئوية  اطالب
22 .% 

  موافق بشدة طبسة عشر( مهة على تعلم القراءة كبَتالطلبة الذين جييبوف عبارة ) 
 %.23%، كموافق طبسة طالب يف النسبة اؼبئوية 23ب يساكم يف النسبة اؼبئوية الط

( موافق أربعة عشر طالبا فضل عمل الوظيفة على نفسوالطلبة الذين جييبوف عبارة )
 %.52طالب يساكم يف النسبة اؼبئوية ستة %. ؿبايد 72يساكم يف النسبة اؼبئوية 

عشر  بشدة ستة( مواقف عند تعلم اؼبستمر غَت السآمةالطلبة الذين جييبوف عبارة )
%. كغَت موافق  أربعة طالب يساكم يف النسبة اؼبئويػة 82يساكم يف النسبة اؼبئوية  اطالب
22%. 

( بالوسائل التعليمية اؼبختلفة تًتقى رغبيت على التعلمالطلبة الذين جييبوف عبارة )
 طالباف اثناف موافق%، ك 83يساكم يف النسبة اؼبئوية  سبعة عشر طالبا بشدة موافق

 %.3، كؿبايد طالب كاحد يساكم يف النسبة اؼبئوية %42يساكم يف النسبة اؼبئوية 
 تسعة عشر ( موافق بشدةقراءة النص مرارا حىت الفيمالطلبة الذين جييبوف عبارة )

 .%3يساكم يف النسبة اؼبئوية كاحد موافق طالب %. 93يساكم يف النسبة اؼبئوية  الباط
 شبانيػة( موافػق بشػدة جابة سؤاؿ اؼبدّرسػة بغػَت التكليػفإالطلبة الذين جييبوف عبارة )

يساكم يف النسػبة اؼبئويػة  طالب كاحد%، موافق 92عشر طالبا يساكم يف النسبة ااؼبئوية 
 %.3%، كؿبايد طالب كاحد يساكم يف النسبة اؼبئوية 42
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بشدة تسعة  ( موافقالقراءة كبَتةاىتماـ تعليم ميارة الطلبة الذين جييبوف عبارة )
  %.3يساكم يف النسبة اؼبئوية كاحد ب طالموافق ك %، 93طالبا يساكم يف اؼبئوية عشر 

( موافق بشدة تسعة طالب يساكم الًتكيز إىل التعليمالطلبة الذين جييبوف عبارة )
ة %، كؿبايد ثالث53%. موافق سبعة طالب يساكم يف النسبة اؼبئوية 13يف اؼبئوية 

 %.22طالب يساكم يف النسبة اؼبئوية 
اجػراء عمليػة  بعػدعنػد الطلبػة التعلم يف  رغبةالاعتماد على يباف أجوبة االستبانة أف 

سػػتخداـ القصػػة علػػى األكراؽ اؼبقطعػػة يرتقػػي نظػػرا علػػى النسػػبة اؼبئويػػة يف إجابػػة التعلػػيم با
 الطلبػة أفػراد لػدل الباحثػة كزعتيػا الػيت االسػتبانة أجوبػة من البيانات نتائج منك االستبانة. 
 بػأرائيم يتعلػق مػا ربتػول األسػئلة كبنػود التعليميػة، الوسػائل ىػذه يف أرائيػم على للحصوؿ
 القراءة، ميارة لًتقية التعليمية الوسائل باعتبارىا اؼبقطعة األكراؽ على القصة تطبيق خالؿ
 التعليميػة الوسػيلة باعتبارىػا اؼبقطعػة األكراؽ على القصة استخداـ أف يرنوف الطلبة كمعظم
 صبيػع مػن يتضػحك  .الػدرس رتابػة مػن التخفيػف يف كيساعدىم القراءة ميارة لًتقية يفيدىم
 للدافعيػػػػة مثػػػػَتة اؼبقطعػػػػة األكراؽ علػػػػى القصػػػػة التعليميػػػػة الوسػػػػائل باسػػػػتخداـ أف البيانػػػػات
 .كالتواصل التفاعل على الطلبة تشجع أهنا كما كالتحدم
 

 ادلالحظة  نتائج رضع -د 

 قررتػػو الػػذين الطلبػػة لنجػػاح األدىن باؼبعيػػار يسػػمى مػػا إىل حيتػػاج الطلبػػة قبػػاح معرفػػة
 إذا ،%62 كىػو التعليميػة كالوسػائل للمػادة الصػعوبة كدرجػة اؼبػادة ميمة إىل نظرا اؼبدرسة
 ية اك مسػػ نتػػيجيم كانػػت كإذا نػػاجحُت، فيػػم اؼبقيػػاس ىػػذا مػػن أعلػػى الطلبػػة نتيجػػة كانػػت

 يف الطلبػة قبػاح معيػار الباحثػة تسػتخدـ النتائج كؼبقياس. ناجحُت غَت فيم منو أقل أك لو
 : اآلتية بالرموز النتيجة كتعترب ار،باالخت

 %422×  اؼبتحصلة الدرجات ؾبموعة=  مائة من للنسبة الدرجة
 اؼبثالية الدرجات ؾبموعة       
 



55 
 

 

 ادلالحظة قبل التطبيق -1
 (strip story) اؼبقطعػػػة األكراؽ علػػػى القصػػػة باسػػػتخداـ التعلػػػيم عمليػػػة إجػػػراء قبػػػل

، باؼبالحظػةالوسائل التعليمية يف ترقيػة ميػارة القػراءة عنػد الطلبػة، قامػت الباحثػة باعتبارىا 
 كما يلي :  اؼبالحظةكأما جدكؿ نتائج 

 6اعبدكؿ 
 الصفة نسبة مأكية عدد الطلبة

 جيد 3% 4
 مقبوؿ 43% 5
 ناقص 63% 45
 راسب 43% 5
22 422%  

دؿ اعبػػدكؿ علػػى أف نتيجػػة الطلبػػة مل ربصػػل علػػى درجػػة األدىن لنجػػاح الطلبػػػة إال 
%، كمػنيم مػن 43لطالب كاحد، كأما بقيػة الطلبػة مػنيم مػن حصػلوا علػى درجػة مقبػوؿ 

%  43%، كمػػػنيم مػػػن حصػػػل علػػػى درجػػػة راسػػػب 63حصػػػل علػػػى درجػػػة نػػػاقص كىػػػي 
 )أنظر اؼبالحق(.

 يم اؼبقركء من حيث جوانبيا الثالثة كما يلي :أما نتيجة الطلبة لكفاءهتم يف ميارة ف
 تعرؼ الرموز

 النتيجة
 مقبوؿ اؼبعدؿ اعبملة
4222 64% 

 صحة القراءة 

 النتيجة
 ناقص اؼبعدؿ اعبملة
4242 62.3% 
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 معٌت اعبمل
 راسب اؼبعدؿ اعبملة النتيجة
 4222 34% 

 الدرجات ؾبموعة
 راسب اؼبعدؿ اعبملة النتيجة
 5592 36.3 

  كما يلي:ُت اثنبُتأما نتيجة الطلبة لكفاءهتم يف ميارة زيادة الثركة اللغوية من حيث جان
 استيعاب اؼبفردات

 النتيجة
 ناقص اؼبعدؿ اعبملة
4472 38.3% 

 الًتاكيب استيعاب

 النتيجة
 راسب اؼبعدؿ اعبملة
992 19.3% 

 الدرجات ؾبموعة

 النتيجة
 ناقص اؼبعدؿ اعبملة
2462 31% 

 
 7اجلدول 

 العملية الدراسية قبل إجراء القراءةمهارة  مالحظةنتائج على  قائمة التفسري
 ؾبموعة يف اؼبيئة ؾبموعة الطلبة التقدير النتيجة

 - - فبتاز 422 – 94

 - - جيد جدا 92 – 84

 %3 %4 جيد 82 – 74
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 %43 %5 مقبوؿ 72 – 64

 %73 %43 ناقص 62 – 34

 %3 %4 راسب 32 – 2

 %422 %22 ؾبموع

 ؼبيػارة اػبمسػة اجوانبيػ كػلب التجربػة قبػل الطلبػة نتيجػة أف تعرؼ اعبداكؿ تلك من
 علػى حصل الرموز تعرؼ نتيجة أف بُت. الطلبة لنجاح األدىن اؼبعيار على تتحصل القراءة
 حصػل القػراءة صػحة كنتيجػة. اعبانػب ىػذا يف وفمقبولػ الطلبػة أف على تدؿ كىذا% 64
 علػػػى حصػػػل اعبمػػػل معػػػٌت كنتيجػػػة ناقصػػػوف، الطلبػػػة أف علػػػى تػػػدؿ ىػػػذا% 62.3 علػػػى
 علػػػػى لصػػػػح اؼبفػػػػردات اسػػػػتيعاب أمػػػػا ناقصػػػػوف، الطلبػػػػة أف علػػػػى تػػػػدؿ ىػػػػذا ،36.3%
 علػػػػى حصػػػػل الًتاكيػػػػب اسػػػػتيعاب نتيجػػػػة كأمػػػػا ناقصػػػػوف الطلبػػػػة أف علػػػػى تػػػدؿ% 38.3
 .بوفراس الطلبة أف على تدؿ% 19.3

 ،%36.3 كىػػػػي اؼبرجػػػػو عيػػػػاراؼب علػػػػى تتحصػػػػل ال اؼبقػػػػركء لفيػػػػم النتػػػػائج كؾبموعػػػػة
 معيػػار ألف ،%31 كىػػي اؼبرجػػو عيػػاراؼب علػػى تتحصػػل ال اللغويػػة الثػػركة زيػػادة يف ككػػذلك
 غػَت الثػاين الصػف طلبػة أف علػى دؿيػ كىػذا%. 62 ىي نيميار  يف الطلبة لنجاح األدىن

 .strip story  اؼبقطعػػة األكراؽ علػػى القصػػة تطبيػػق قبػػل القػػراءة ميػػارة اختبػػار يف نػػاجحُت

 إىل تلك النتائج فحصيلة التعلم يف الصف الثاين قبل التجربة ىي : كنظرا 
 الضعف لتطبيق تعرؼ الرموز يف اللغة العربية. -
 الضعف على صحة القراءة يف ميارة القراءة. -
 يف اللغة العربية. ةعدـ القدرة يف معٌت اعبمل الصحيح -

 
 التطبيق بعدادلالحظة  -2

 لئالوسا باعتبارىا اؼبقطعة األكراؽ على القصة باستخداـ قراءةال تدريس تطبيق بعد
 44 التاريخ يفاؼبالحظة النيائية ب الباحثة قامت ،2244 أبريل 6 التاريخ منذ التعليمية
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 الباحثة قدمت كما اؼبتنوعة اؼبقطعة األكراؽ بوسيلة اؼبالحظة عن تعليمك  ،2244 مايو
 : نتيجةال ىي كىذه. اؼبالحظة قبل التطبيق يف

 8اعبدكؿ 
 الصفة نسبة مأكية عدد الطلبة

 جيد جدا 42% 2
 جيد 32% 42
 مقبوؿ 12% 8
22 422%  

تبػػُت مػػػن اعبػػػدكؿ السػػػابق ترقيػػػة الكفػػػاءة اللغويػػػة عنػػػد الطلبػػػة يف ميػػػارة القػػػراءة مػػػن 
الطلبػػة تصػل إىل  درجػة األدىن لنجػاح علييػا ، ألف الدراسػة اؼبتحصػل ُت اثنػُتحيػث جػانب

بل أعلى منو. كما ذكر أف الطلبة الذين حصلوا على درجة جيد جدا طالبػاف اثنػاف كىػذا 
%  32%، كالػػذين حصػػلوا علػػى درجػػة جيػػد عشػػرة طػػالب يسػػاكم ب 42يسػػاكم ب 

%. 12كأمػػا بقيػػة الطلبػػة مػػنيم مػػن حصػػلوا علػػى درجػػة مقبػػوؿ شبانيػػة طػػالب يسػػاكم ب 
علػػػى األكراؽ اؼبقطعػػػػة باعتبارىػػػا الوسػػػػيلة كىػػػذه النتيجػػػة تػػػػدؿ علػػػى أف اسػػػػتخداـ القصػػػة 

 تػػػػؤدم إىل الدرجػػػػة ُتاثنػػػػ ُتالتعليميػػػة يف تطبيقيػػػػا لًتقيػػػػة ميػػػػارة القػػػػراءة مػػػػن حيػػػػث جػػػػانب
 اؼبسعدة كقباح الطلبة. 

 أما نتيجة الطلبة لكفاءهتم يف ميارة فيم اؼبقركء من حيث جوانبيا الثالثة كما يلي :
 تعرؼ الرموز

 النتيجة
 جيد اؼبعدؿ اعبملة
4172 75.73% 

 صحة القراءة 

 النتيجة
 جيد اؼبعدؿ اعبملة
4173 75.73% 
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 معٌت اعبمل

 النتيجة
 مقبوؿ اؼبعدؿ اعبملة
4562 68% 

 الدرجات ؾبموعة

 النتيجة
 جيد اؼبعدؿ اعبملة
1523 74.73% 

  اثنػػُت ُتأمػػا نتيجػػة الطلبػػة لكفػػاءهتم يف ميػػارة زيػػادة الثػػركة اللغويػػة مػػن حيػػث جػػانب
 كما يلي:

 استيعاب اؼبفردات

 النتيجة
 جيد اؼبعدؿ اعبملة
4312 77% 

 الًتاكيب استيعاب

 النتيجة
 مقبوؿ اؼبعدؿ اعبملة
4512 67% 

 الدرجات ؾبموعة

 النتيجة
 جيد اؼبعدؿ اعبملة
2882 72% 

 9اجلدول 
 العملية الدراسية إجراء بعد القراءةنتائج اختبار مهارة على  قائمة التفسري

 
 جمموعة يف ادليئة جمموعة الطلبة التقدير النتيجة

 - - فبتاز 422 – 94

 %42 %2 جيد جدا 92 – 84
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 %32 %42 جيد 82 – 74

 %12 %8 مقبوؿ 72 – 64

 - - ناقص 62 – 34

 - - راسب 32 – 2

 %422 %22 ؾبموع

 
 ؼبيػارة اػبمسػة جوانػب لكػل التجربػة بعػد الطلبػة نتيجػة أف تعرؼ اعبداكؿ تلك من
 تعػػػرؼ نتيجػػػة أف بػػػُت. منػػػو أعلػػػى بػػػل الطلبػػػة لنجػػػاح األدىن اؼبعيػػػار علػػػى تتحصػػػل القػػراءة
. اعبانػػػػب ىػػػػذا يف جيػػػػدكف الطلبػػػػة أف علػػػػى يػػػػدؿ كىػػػػذا% 75.73 علػػػػى حصػػػػل الرمػػػػوز
 كنتيجػة جيػدكف، الطلبػة أف علػى يػدؿ ىػذا% 75.73 على حصل القراءة صحة كنتيجة
 اسػػػػتيعاب أمػػػػا ف،و مقبولػػػػ الطلبػػػػة أف علػػػػى يػػػدؿ ىػػػػذا ،%68 علػػػػى حصػػػػل اعبمػػػػل معػػػٌت

 الًتاكيػب اسػتيعاب نتيجػة كأمػا جيػدكف الطلبػة أف على يدؿ% 77 على حصل اؼبفردات
 .وفمقبول الطلبة أف على يدؿ% 67 على حصل

 يف ككػذلك ،% 74.73 كىػي اؼبرجػو عيػاراؼب علػى تتحصػل اؼبقركء لفيم النتائج كؾبموعة
 الطلبػػة أف علػػى يػػدؿ كىػػذا ،%72 كىػػي اؼبرجػػو عيػػاراؼب علػػى تتحصػػل اللغويػػة الثػػركة زيػادة
 اؼبقطعػة األكراؽ على القصة تطبيق بعد القراءة ميارة اختبار يف فو ناجح الثاين الصفيف 

strip story. 

 

 بيانات ادلقابلة رضع -ه 

 فيماالدكتوراندكس أضبد فائز دبقابلة مدير كمريب معيد دار السالـ  قامت الباحثة
رأل مريب بأف ىذا اؼبعيد  يتعلق منيج تعليم ىذا اؼبعيد، كيتعلق بتدريس اللغة العربية،

يستخدـ منيجا كالسيكيا، كييتم ىذا اؼبعيد بتعليم القراءة بإضافة الدرس قراءة الكتب 
كمل يتحصل على ما أراده اؼبعيد، كأحلت  يف ميارة القراءةقدرة الطلبة الًتاثي لًتقية 
خدـ الوسيلة القصة على األكراؽ اؼبقطعة سوؼ أف يكوف ىذه الوسيلة الباحثة باست
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 يعٍت. ـ2244 أبريل 5 التاريخ يف اؼبقابلة ىذه أجريتالتعليمية أف يعاًف ىذه اؼبشكلة ك 
 مايو 42 التاريخ يف الثانية اؼبقابلة كأجريت التعليمية، الوسائل ىذه عملية إجراء قبل

 اللغة مدرسي معظم أف ظير اؼبقابلة هبذه. التعليمية الوسائل ىذه إجراء بعد ـ 2244
 يف خصوصا التدريس عملية يف تطبيقيا يف مفيدة التعليمية الوسائل ىذه أف حيس العربية
 تعليم وفبكحي كيرغبوف القراءة يف الطلبة يشجع التعليمية الوسائل ىذه ألف القراءة، ميارة
 .الفصل يف تعليميم مدل على كيفرحوف القراءة ميارة

كيل دبقابلة بعض مدّرسي اللغة العربية كىي تيتيك كحيو باعتبارىا  قامت الباحثة
بأف  ل اؼبدرسوففيما يتعلق بتدريس اللغة العربية، رأ كرفيق عبد اهلل، كيانيت ،الصف الثاين

كييتم بتعليم القراءة  تعليم اللغة العربية كما جرل معيد دار السالـ بكونتور فونورككو
الدرس قراءة الكتب الًتاثي لًتقية قدرة الطلبة يف ميارة القراءة كمل يتحصل على  بإضافة

الباحثة باستخدـ الوسيلة كقّدمت  كضعف رغبة يف التعلم عند الطلبة ما أراده اؼبعيد،
القصة على األكراؽ اؼبقطعة سوؼ أف يكوف ىذه الوسيلة التعليمية أف يعاًف ىذه 

 ىذه عملية إجراء قبل يعٍت. ـ2244 أبريل 5 التاريخ يف اؼبقابلة ىذه أجريتاؼبشكلة ك 
 ىذه إجراء بعد ـ 2244 مايو 42 التاريخ يف الثانية اؼبقابلة كأجريت التعليمية، الوسائل
 ىذه أف حيس العربية اللغة مدرسي معظم أف ظير اؼبقابلة هبذه. التعليمية الوسائل
 ألف القراءة، ميارة يف خصوصا لتدريسا عملية يف تطبيقيا يف مفيدة التعليمية الوسائل
 القراءة ميارة تعليم وفبكحي كيرغبوف القراءة يف الطلبة يشجع التعليمية الوسائل ىذه

 .الفصل يف تعليميم مدل على كيفرحوف
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 ومناقشتها البيانات حتليل: الثاين ادلبحث
 ربتػػوم الػػيت االختبػػارات مػػن النتػػائج ربليػػل ةالباحثػػ وضػػحتس الثػػاين اؼببحػػث ىػػذا يف
 كنتػائج ،(كالًتاكيػب اؼبفػردات) اللغويػة الثػركة كزيػادة اؼبقػركء فيػم يف االختبػارين نتائج على

 متوسػط فػركؽ ك ،(كالًتاكيػب اؼبفػردات) اللغويػة الثػركة زيػادة يف اؼبقركء فيم يف االختبارين
 ةالباحثػػ وضػػحتكس ، اللغويػػة الثػػركة كزيػػادة اؼبقػػركء فيػػم بػػُت البعػػدم االختبػػار مػػن النتػػائج
 .  البحث نتائج مناقشة

 االختبارات من النتائج حتليل -أ 
 فهم ادلقروء يف يناالختبار  نتائج -1
 اؼبقطعػػة األكراؽ علػػى القصػػة استخػػػداـ" أنػػػو علػػى البحػػث ؽبػػذا األكؿ الفػػػرض نػػصّ  

(strip story) "اؼبقركء فيم ميارة تنمية يف جوىريا يؤثر العربية الػقراءة تعليم يف. 
 (t-Test) ت-اختبػػػار باسػػػتخداـ ةالباحثػػ تقامػػػ الفػػرض ىػػػذا صػػحة مػػػن كللتحقيػػق 

. البعػدم كاالختبػار القبلي االختبار نتيجة من درجات رتب متوسطي بُت الفركؽ لدراسة
 .الفرض هبذا اؼبتعلقة النتائج يوضح التايل كاعبدكؿ

  42 اعبدكؿ
 يناالختبار  نتائج من درجات رتب متوسطي بُت الفركؽ داللة

 اؼبقركء فيم ميارة تنمية يف كالبعدم القبلي
 

 الرتب متوسط العينة عدد االختبار
( Mean ) 

 ت - قيمة
( t - value ) 

 مستول الداللة

 2.4 8.8112226 62.23 22 القبلي
 76.3 22 البعدم

 
 رتػػػػب متوسػػػػطي بػػػػُت إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػركؽ كجػػػػود السػػػػابق اعبػػػػدكؿ يوّضػػػػح

 ت قيمػػػة بلغػػػت حيػػػث القػػػراءة ميػػػارة يف كالبعػػدم القبلػػػي االختبػػػارين نتػػػائج مػػػن درجػػات
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( علػػػى مسػػػتول 5.88ىػػػذه النتيجػػػة أكػػػرب مػػػن قيمػػػة ت ) ،(8.8112226) اغبسػػػاب
 . البعدم االختبار نتيجة لصاٌف كذلكاعبدكؿ (p >2.4الداللة )
 علػػػى القصػػػة استخػػػػداـ) اؼبقػػػًتح أك اؼبقػػػدـ الربنامػػػػج اسػػػتخداـ فّعاليػػػػة لنػػػػا يؤكػػػػد فبػػػا 
 .اؼبقركء فيم تنمية يف(  strip storyاؼبقطعة األكراؽ

 
  اللغوية الثروة زيادة يف االختبارين نتائج -2

 اؼبقطعػػة األكراؽ علػػى القصػػة استخػػػداـ" أنػػػو علػػى البحػػث ؽبػػذا الثػػاين الفػػػرض نػػصّ  
(strip story) "زيادة الثركة اللغوية يف جوىريا يؤثر العربية الػقراءة تعليم يف. 

 (t-Test) ت-اختبػػػار باسػػػتخداـ ةالباحثػػ تقامػػػ الفػػرض ىػػػذا صػػحة مػػػن كللتحقيػػق 

. البعػدم كاالختبػار القبلي االختبار نتيجة من درجات رتب متوسطي بُت الفركؽ لدراسة
 .الفرض هبذا اؼبتعلقة النتائج يوضح التايل كاعبدكؿ

  44 اعبدكؿ
 يناالختبار  نتائج من درجات رتب متوسطي بُت الفركؽ داللة

 زيادة الثركة اللغوية يف كالبعدم القبلي
 

 الرتب متوسط العينة عدد االختبار
( Mean ) 

 ت - قيمة
( t - value ) 

 مستول الداللة

 2.4 42.923435 62.3 22 القبلي
 78 22 البعدم

 
 رتػػػػب متوسػػػػطي بػػػػُت إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػركؽ كجػػػػود السػػػػابق اعبػػػػدكؿ يوّضػػػػح

 ت قيمػػػة بلغػػػت حيػػػث القػػػراءة ميػػػارة يف كالبعػػدم القبلػػػي االختبػػػارين نتػػػائج مػػػن درجػػات
( علػػػى مسػػػتول 5.88ىػػػذه النتيجػػػة أكػػػرب مػػػن قيمػػػة ت ) ،(42.923435) اغبسػػػاب
 . البعدم االختبار نتيجة لصاٌف كذلك(اعبدكؿ p >2.4الداللة )
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 علػػػى القصػػػة استخػػػػداـ) اؼبقػػػًتح أك اؼبقػػػدـ الربنامػػػػج اسػػػتخداـ فّعاليػػػػة لنػػػػا يؤكػػػػد فبػػػا
 .اللغوية الثركة زيادة يف(  strip storyاؼبقطعة األكراؽ

 

 وزيثادة ادلقثروء فهثم مهثارة بني البعدي االختبار من النتائج متوسط فروق -3
 .(والرتاليب ادلفردات) اللغوية الثروة

 اؼبقطعػة األكراؽ علػى القصػة استخػػداـ" أنػػو علػى البحػث ؽبػذا الثالػث الفػػرض نصّ  
(strip story) فيػم ميػارة تنميػة يف اسػتخداميا مػن يافّعال أكثر اؼبقركء فيم ميارة تنمية يف 

 ".(كالًتاكيب اؼبفردات) اللغوية الثركة كزيادة اؼبقركء
 فػػركؽ لدراسػػة اؼبقارنػػة باسػػتخداـ ةالباحثػػ تقامػػ الفػػرض ىػػذا صػػحة مػػن كللتحقيػػق 

 لػدل اللغويػة الثػركة يػادةز ك  اؼبقػركء فيػم ميػاريت بػُت البعػدم االختبػار مػن النتائج متوسطي
 .الفرض هبذا اؼبتعلقة النتائج يوضح التايل كاعبدكؿ .طلبةال أفراد

 42 اعبدكؿ
 البعدم االختبار من النتائج يمتوسط فركؽ

 الطلبة أفراد لدل اللغوية الثركة كزيادة اؼبقركء فيم مياريت بُت
 

 النتائج متوسط عدد العينة تنمية ادلهارة
 االختبار البعديمن 

 76.3 22 اؼبقركءفيم 
 78 22 زيادة الثركة اللغوية

 
 ك القبلػػػي االختبػػػار مػػػن النتػػػائج متوسػػػط فػػػركؽ كجػػػود السػػػابق اعبػػػدكؿ مػػػن يوّضػػػح 
 حيػث اؼبقػركء فيػم ميارة من النتتيجة متوسط بينما أف طلبةال أفراد لدل البعدم االختبار

 (78) بلػػغ حيػػث اللغويػػة الثػػركة زيػػادة ميػػارة مػػن النتتيجػػة متوسػػط بينمػػاك  ،(76.3) بلػػغ
 .اؼبيارات لكل البعدم االختبار نتيجة لصاٌف كذلك
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 strip) اؼبقطعة األكراؽ على القصة استخداـ) اؼبقًتح الربنامػج استخداـ لنا يؤكد فبا 

story) )ميػػارة تنميػػة يف اسػػتخداميا مػػن يػػافّعال كأكثػػر أحسػػن القػػركء فيػػم ميػػارة تنميػػة يف 
 .علييااؼبتحصل  النتائج متوسط فركؽ إىل بالنظر اللغوية الثركة زيادة
 كيػؤثر فّعػاؿ اؼبيػارتُت تنميػة يف اؼبقًتحػة الوسػيلة ىػذه اسػتخداـ أف مػن بػالرغم كىػذا 
 خيتلػػػف بينيمػػػا النتػػػائج متوسػػػط أف إال السػػػابق، اإلحصػػػائي البيػػػاف يوضػػػح كمػػػا جوىريػػػا
 .البعض مع بعضيا
 

 البحث نتائج مناقشة -ب 
 عػػرض بيانػػات كىػػي كربليليػػا بعرضػػيا ةالباحثػػ تقامػػ الػػيت النتػػائج تلػػك إىل بػػالنظر 
 حصػػػل الػػػيت الدراسػػػية النتػػػائج كبيانػػػات اؼبقًتحػػػة بالوسػػػيلة تعليميػػػا كتنفيػػػذ الدراسػػػية اؼبػػػادة
 عػن االسػتفتاء أك االسػتبانة بيػاف ككػذلك( التجريبيػة اجملموعػة) لطلبػةا مػن أفػراد كل علييا
 strip) اؼبقطعػػة األكراؽ علػػى القصػػة أف منيػػا نسػػتخلص الوسػػيلة، ىػػذه أمهيػػة يف أرائيػػم

story) تعلػػػيم يف اؼبقػػػركء كفيػػػم القػػػراءة ميػػػارة تنميػػػة يف -ّمػػػا حػػػد إىل- اسػػػتخداميا ديكػػػن 
 الغربيػة جػاكل إنػدرامايو بػارنج جػات سوكاليال السالـ دار دبعيد الطلبة لدل العربية اللغة

 أفػػػػراد لػػػػدل كالظػػػػركؼ اؼبواقػػػػف علػػػػى مراعيػػػػا اسػػػػتخداميا أف بػػػػافًتاض األخػػػػرل كاؼبػػػػدارس
 . لطلبةا

 كىػػو اعبػوىرم العلمػػي البحػث ىػذا إجيػػاد أف علييػااؼبتحصػل  النتػػائج علػى كاعتمػادا 
 الكلمػات معػاين معرفػة علػى يتوقػف ال اؼبقركء فيم أف القراءة عملية ؾباؿ يف نظرية   ربقيق
 اللغػػوم السػػياؽ خػػالؿ مػػن تفاعػػل نتيجػػة ىػػو كإمنػػا فحسػػب، الػػنص يف اؼبكتوبػػة اعبمػل أك
 الػػػيت الوسػػػائل باسػػػتخداـ ربسػػػينو كديكػػػن ،(القػػػارئ خػػػربات) العقلػػػي كالسػػػياؽ( اؼبكتػػػوب)

 اؼبقطعػة األكراؽ علػى القصػة اسػتخداـ مثػل القػراءة، عمليػة يف التفكػَت تنشػيط إىل تشجع
(strip story)  التعليمية الوسائل من غَتىا أك. 
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 (strip story) ادلقطعة األوراق على القصة استخدام فعال -ج 

 قامػت التعليمة الوسائل باعتبارىا اؼبقطعة األكراؽ على القصة استخدـ فعالية ؼبعرفة
 أف علػػػػى النتيجػػػػة كتػػػػدؿ بينيمػػػػا، الفػػػػرؽ يتبػػػػُت حػػػػىت كالبعػػػػدم القبلػػػػي باالختبػػػػار الباحثػػػػة
 ميػػػارة لًتقيػػػة فعػػػاؿ التعليميػػػة الوسػػػائل باعتبارىػػػا اؼبقطعػػػة األكراؽ علػػػى القصػػػة اسػػػتخداـ
 .القراءة

 اللغػػة تػدريسب يتعلػػق فيمػا العربيػػة اللغػة مدرسػػي بعػض دبقابلػػة أيضػا الباحثػػة كقامػت
 ميػػارة لًتقيػػة التعليميػػة الوسػػائل باعتبارىػػا اؼبقطعػػة األكراؽ علػػى القصػػة باسػػتخداـ العربيػػة،
 يعػٍت. ـ2244 أبريػل 5 التػاريخ يف اؼبقابلػة ىػذه أجريػت العربيػة، اللغػة تدريس يف  القراءة
 مػػايو 42 التػػاريخ يف الثانيػػة اؼبقابلػػة أجريػػت ك التعليميػػة، الوسػػائل ىػػذه عمليػػة إجػػراء قبػػل

 اللغػة مدرسػي معظػم أف ظيػر اؼبقابلػة هبػذه. التعليميػة الوسػائل ىػذه إجػراء بعػد ـ 2244
 يف خصوصػا التػدريس عملية يف تطبيقيا يف مفيدة التعليمية الوسائل ىذه أف حيس العربية
 تعلػيم وفبػكحي كيرغبػوف القػراءة يف الطلبة يشجع التعليمية الوسائل ىذه ألف القراءة، ميارة
 .الفصل يف تعليميم مدل على كيفرحوف القراءة ميارة

 تعلػػيم إجػػراء مػػدة الطلبػػة أنشػػطة صبيػػع يف مباشػػرة دبالحظػػة الباحثػػة قامػػت ككػػذلك
 أف ظيػػر اؼبالحظػػة هبػػذه الدراسػػية، القػػاءات كػػل يف هنايتيػػا إىل بػػدايتيا منػػذ القػػراءة ميػػارة
 كثػػَتا أف الباحثػة كتػرل. الطريقػة ىػذه إىل لػػوفيدي األقػل علػى أك القػراءة، يف يرغبػوف الطلبػة
 الوسػائل ىػذه باستخداـ كلكن. ءةاالقر  ميارة يف اعبيدة القراءة يفيم أف يستطيع مل منيم

 كانػت ميمػا االسػتعداد دكف يقػرأكف كىػم اؼبفػردات، اسػتيعاب يف الطلبػة اجتيد التعليمية
 .بطيئة القراءة

 فو متحمسػ كىم كثَتا، وايتمكن ألف الطلبة شجعت التعليمية الوسائل ىذه الواقع يف
 سػػػلوكيم يف نشػػػاطاهتم مػػػن تظيػػػر اغبماسػػػة كىػػػذه. التعليميػػػة الوسػػػائل هبػػػذه التػػػدريس يف

 يرغبػػػػوف أهنػػػػم يظيػػػػر الرغبػػػػة كيف. اعبديػػػػدة التعليميػػػػة الوسػػػػائل هبػػػػذه رغبػػػػتيم يف ككػػػػذلك
 . اؼبضيئة الطلبة كجوه من ينظر ألف الفصل، ىذا يف التعليم مدة طوؿ كيفرحوف
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 عينة) الطلبة أفراد لدل الباحثة كزعتيا اليت االستبانة أجوبة من البيانات نتائج كمن
 يتعلػق مػا ربتػول األسػئلة كبنود التعليمية، الوسائل ىذه يف أرائيم على للحصوؿ( البحث

 ميػارة لًتقيػة التعليمية الوسائل باعتبارىا اؼبقطعة األكراؽ على القصة تطبيق خالؿ أرائيمب
 الوسػيلة باعتبارىػا اؼبقطعػة األكراؽ علػى القصػة اسػتخداـ أف يرنػوف الطلبػة كمعظػم القراءة،
 .الدرس رتابة من التخفيف يف كيساعدىم القراءة ميارة لًتقية يفيدىم التعليمية

 األكراؽ علػػػى القصػػػة التعليميػػػة الوسػػػائل باسػػػتخداـ أف البيانػػػات صبيػػػع مػػػن يتضػػػح
 .كالتواصل التفاعل على الطلبة تشجع أهنا كما كالتحدم للدافعية مثَتة اؼبقطعة
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 اخلامس الفصل
 كاؼبقًتحات كالتوصيات البحث نتائج

 
 .كاؼبقًتحات التوصيات، ك النتائج، ملخص على اػبامس الفصل ىذا كحيتوم

 

 نتائجال ملخص
 تاستخلصػ السػابق يف كمناقشػتيا ربليليا مث البيانات بعرض الباحثة قامت أف بعد 
 :يلي فيما النتائج

 اليت العربية القراءة تعليم يف  (strip story) اؼبقطعة األكراؽ على القصة استخداـ أف -4
 كاؼبػػػػواد الدراسػػػػي الطلبػػػػة ؼبسػػػػتول مالئػػػػم تنفيػػػػذه حيػػػػث مػػػػن الباحثػػػػة صػػػػنفتيا قػػػػد

 النتيجػػػة علػػػى بنػػػاء التػػػأثَت كجػػػود ذلػػػك إىل كأشػػػار جوىريػػػا، كيػػػؤثر فّعػػػاؿ، اؼبدركسػػػة
 عػػن فيػػم اؼبقػػركء القػػراءة ميػػارة يف كالبعػػدم القبلػػي االختبػػارين مػػن يػػاياؼبتحصػػل عل

 مػن اؼبعػدؿ ك(. 8.8112226) اغبسػاب ت قيمػة أف ،(t-test) ت اختبػار طريق
 بوجػود البعػدم االختبػار مػن النتيػػجة لصػاٌف كذلػك( 76.3) ىي البعدم االختبار
 البحػػػث ؽبػػػذا األكؿ الفػػػرض أف النتػػػائج، تلػػػك إىل بػػػالنظر .إحصػػػائي داؿ ذم فػػػرؽ
 كيؤثر فّعالية لو (strip story) اؼبقطعة األكراؽ على القصة استخداـ أف يعٌت ؛ؿمقبو 

 .ميارة فيم اؼبقركء تنمية يف جوىريا
 اليت العربية القراءة تعليم يف  (strip story) اؼبقطعة األكراؽ على القصة استخداـ أف -2

 كاؼبػػػػواد الدراسػػػػي الطلبػػػػة ؼبسػػػػتول مالئػػػػم تنفيػػػػذه حيػػػػث مػػػػن الباحثػػػػة صػػػػنفتيا قػػػػد
 النتيجػػػة علػػػى بنػػػاء التػػػأثَت كجػػػود ذلػػػك إىل كأشػػػار جوىريػػػا، كيػػػؤثر فّعػػػاؿ، اؼبدركسػػػة
 اختبػار طريػق عػن القػراءة ميػارة يف كالبعػدم القبلػي االختبػارين مػن علييػااؼبتحصل 

 االختبػػػػػار مػػػػػن اؼبعػػػػػدؿ ك(. 42.923435) اغبسػػػػػاب ت قيمػػػػػة أف ،(t-test) ت
 داؿ ذم فرؽ بوجود البعدم االختبار من النتيػجة لصاٌف كذلك( 78) ىي البعدم
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 أف يعػٌت ؛ؿمقبػو  البحػث ؽبػذا الثػاين الفػرض أف النتػائج، تلػك إىل بالنظر .إحصائي
 يف جوىريػػػا كيػػػؤثر فّعاليػػػة لػػػو (strip story) اؼبقطعػػػة األكراؽ علػػػى القصػػػة اسػػػتخداـ

 . اللغوية الثركة زيادة تنمية
 (strip story) اؼبقطعػة األكراؽ علػى القصػة باسػتخداـ العربية القراءة تعليم عملية أف -5

 منيم االستبانة بياف تشَت كما على األكراؽ اؼبقطعة توجد اليتالقصة  على اعتمادا
 القػػػراءة تعلػػػيم كعمليػػػة. اؼبسػػػتقبل يف ااسػػتخدامي ديكػػػن الوسػػػيلة ىػػػذه أف( اعبػػدكؿ)

 .فييا رغبتيم ككذلك القراءة يف ميوؽبم نػموّ  إىل تؤدم الوسيلة هبذه العػربية
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 التوصيات
 توصي الباحثة بعد تطبيق الدراسة لًتقية ميارة الطلبة يف القراءة 

باعتبارىػا  ةاؼبقًتحػ الوسػيلة ىػذه استخػػداـ اؼبعيػد اىػذ يف العربيػة اللغػة ؼبدرس ينبغي -4
 يف الطلبػة ككفػاءات التعلػيم نوعيػة لًتقيػة قصػدا العربيػة القراءة تعليم يف بديلػة كسيلة
 .العربية اللغة

 الفعالة القراءة تعليم عملية إىل الدافعػة اعبوانب تعليمو يف يراعي أف للمدرس ينبغي -2
 ليكونػوا السػابقة خػرباهتم أك معلومػات كربػط التعليم قبل الطلبة تفكَت ينشط حيث

 .اللغوية الثركة، كزيادة اؼبقركء فيميف  ةءالقرا عملية يف مستعدين
 الػػتعلم عمليػػة لًتقيػػة اسػػتفادا أكثػػر العلمػػيّ  البحػػث ىػػذا نتػػائج تكػػوف أف كللمدرسػػة -5

 .فييا الطلبة لدل الدراسي التحصيل كترقية فييا كالتعليم
 

 ادلقرتحات
 : البحث تقًتح الباحثة النقاط التاليةكبعد اؼبالحظة على نتيجة 

أف اسػػتخداـ القصػػة علػػى األكراؽ اؼبقطعػػة باعتبارىػػا األسػػلوب لتنميػػة ميػػارة القػػراءة  -1
تكوف فعالػة كيصػل إىل طريقػة التػدريس اؼبرجػوة للطلبػة كمدرسػي اللغػة العربيػة ؼبعيػد 

إندرامايو جػاكل الغربيػة، فليػذ علػى مدرسػي اللغػة  بارنجدارالسالـ سوكاليال جات 
ل وع الوسػائل التعليميػة كلتجنػب اؼبلػالعربية أف يستخدموا ىذه الوسيلة التعليميػة لتنػ

 يف الفصل.
 ىػذه طػوركاي أف الالحقػُت للبػاحثُت فينبغػي العلمػي البحػث ىذا نتائج على اعتمادا -2

 ديكػػن ككػػذلك. اآلخػػر اجملػػاؿ يف أك( العربيػػة القػػراءة تعلػػيم)نفسػػو  اجملػػاؿ يف الوسػػيلة
 .األخرل التعليمية الوسائل مع الوسيلة ىذه بُت اؼبقارنة
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 Furqanul Azies dan Chaedar Alwasilah, 2000 Pengajaran Bahasa Komunikatif, Teori dan 

Praktek (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,), pp: 111-113. Lihat dalam: Jeremy Harmer, The 

Practice of English Language Teaching (New York: Longman Publishing, 1991), pp. 183-

184. 



5 
 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           



7 
 

 

  

  

  

  

  

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

                                                           

 



8 
 

 

 

  

  

 

 

                                                           

 

 



9 
 

 

1-  

2-  

 

3-  

                                                           

 

 



10 
 

 

4-  

Strip Story

 



11 
 

 

 

                                                           

http://www.4esh.com/eshraf/?p=994

http://www.4esh.com/eshraf/?p=994


12 
 

 

 

Motivation

 Strip Story)

                                                           

 



13 
 

 

Strip Story)

25

26

Strip Story)

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

                                                           
25

 Azhar Arsyad, Op. Cit. p.36 
26

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

1- 

2- 

3- 



16 
 

 

4- 

     

     

     

     

     

     

                                                           
27.Pondok Pesantren Darussalam sukalila jatibarang Indramayu tahun 

pelajaran 2010-2011 



17 
 

 

     

    

    

    

 

 

1- 



18 
 

 

2- 

3- 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



0 
 

 

 

 

1- 

                                                           
1
 Bambang Setiyadi, Metodologi Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), hlm.125 

 



1 
 

 

2- 

Independent VariableExperimentalVariable

DependentVariable

strip story

1- Strip Story 

2- 

 

                                                           



2 
 

 

 

 

1- C-Test

Christine Klein-Braley and UlrichRaatz 

strip story

 

 

 

                                                           
5
 Djiwandono, M. Soenardi, Tes Bahasa, (Jakarta: Indeks, 2008) p. 149 



3 
 

 

2- The Questionnaire

√

Likert Scale

Strip Story)

3- 

4- 

                                                           
6

  . Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Cet. XII, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2002) p. 215. 



4 
 

 

Strip 

Story

1- 

2- 

Strip Story

 

Strip Story

 

 

                                                           



5 
 

 

 

 

1- 

(Strip Story)

2- 

(Strip Story)

3- 

(Strip Story)

4- 

 

 

     (t-test)  



6 
 

 

 1

2






NN

dx

Md
t 

 

Md 
   

 

xd      

N    

  

  
%111P = F : N X  

P F N 

   

   

   



7 
 

 

   

   

   

   



0 
 

 

 

 

 

Strip Story)

Strip 



1 
 

 

Story)



2 
 

 

 -أ

 

 -ب

 

 

 -ج

 

 

 



3 
 

 

 

 



4 
 

 

 -أ

 

 -ب

 

 

 -ج

 

 



5 
 

 

 

 



6 
 

 

Strip Story)

Strip Story)

1) 

2) 

C-test

3) 

4) 

 



7 
 

 

   

1-  

Strip Story)

 
D= (X1-X2)

D
2

X1)

 

X2)



8 
 

 

    

  
     

√
       

  (  )



9 
 

 

2- 

Strip Story)

 
D= (X1-X2)

D
2

X1)

 

X2)



10 
 

 

    

  
    

√
   

  (  )

 



11 
 

 

(strip story)

 

1- 

(strip story)

(strip story)



12 
 

 



13 
 

 

 
 
 
 

2- 

(strip story)



14 
 

 



15 
 

 

 

  

1- 

(strip story)



16 
 

 



17 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

   



18 
 

 

strip story.

 

 

 

2- 



19 
 

 



20 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

   



21 
 

 

strip story.



  



22 
 

 



23 
 

 

 

1- 

(strip story)

(t-Test)

  
( Mean ) ( t - value ) 

    

   

p>



24 
 

 

strip story 

2-  

(strip story)

(t-Test)

  
( Mean ) ( t - value ) 

    

   

p>

strip story 



25 
 

 



3- 

 

(strip story)

 



26 
 

 

(strip story)

 

(strip 

story)

(strip story)



27 
 

 

 (strip story) 



28 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 

 



1 
 

 

 (strip story)

(t-test)

(strip story)

 (strip story)

(t-test)



2 
 

 

(strip story)

 (strip 

story) 



3 
 

 

1- 

2- 



 قائمة املصادر و املراجع 

 املراجع العربيةأوال : 

 كتبال -أ 

، القاهرة: مركز الكتاب املرجع يف تدريس اللغة العربيةابراهيم حممد عطا،  -1
 6003للنشر، 

الرياض: ،املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهأمحد فؤاد حممود عليان،  -2
 م. 2666دار ادلسلم 

 م. 2664بريوت: دار الفكر  ،العربيةطرق تدريس اللغة جودت الركايب،  -3
مشكلة تعليم اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية احلكومية دحية مسقان،  -4

 ، ورقة عمل )د ت( وأساليب عالجه
مصر،  ،تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه ،رشدي أمحد طعيمة -5

 م.2656هـ/2120إيسيسكو، 
، م اللغة احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقتعل  صالح عبد اجمليب العريب،  -6

 م. 2652بريوت، مكتبة لبنان. 
، ط. الثانية، العربية بني يديكعبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان وآخرون،  -7

 6002الرياض: مؤسسة الوقف اإلسالمي، 
، املاهية واألسس والتطبيقات العملية ،تكنولوجيا التعليم ،عبد الرمحن كدوك -8

 0222 .دار ادلفردات للنشر والتوزيعالرياض: 
طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  -9

 م. 6006، الرياض، جامعة اإلمام حممد بن سعود أخرى



: عمان ،وأساليبه وأدواته مفهومه: العلمى البحث وآخرون، ذوقان عبيدات -11
 2664 والتوزيع، للنشر دارالفكر

 2662، الرياض: دار الشواف، تدريس فنون اللغة العربيةمدكور،  أمحد علي -11
-تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرقعمر الصديق عبد اهلل،  -12

  6005الدار العادلية، اخلرطوم،  الوسائل،-األساليب
، ،  أساسيات تعليم اللغة العربيةفتحي علي يونس وحممود كامل الناقة -13

 م. 2644القاهرة: دار الثقافة 
، )الرياض: مكتبة 2، ط :طرائق تعليم اللغة العربيةحممد إبراهيم اخلطيب،   -14

 .  6002التوبة، 
طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية يف حممود رشدي خاطر وآخرون،  -15

 2652، الطبعة الثانية، القاهرة: دار ادلعرفة، ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة
طرائق تدريس اللغة العربية لغري حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  -16

 م.6002ه/2161إيسيسكو،  ،الناطقني هبا
 6002، القاهرة: دار الثقافة، تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالن،  -17
لبنان، دار ، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف،   -18

 النفائس. دون سنة. 
 ،تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عمليةوليد أمحد جابر،  -19

 م.6006عمان: دار الفكر 
 
 
 
 

  : العلمية بحوثال  -ب 



 ،استخدام وسائل االعالم املكتوبة يف تطوير تعليم القراءة، أمحد حلواين -21
ماالنج: كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة رسالة ماجستري، غري منشورة، 

 م.6006 العربيـة، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية،
، فعالية استخدام بطاقة احلقل الداليل يف تنمية مهارة القراءةحممد تواب،  -21

ماالنج: كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة  رسالة ماجستري، غري منشورة،
 م.6006 كومية،العربيـة، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احل

، رسالة ماجستري استخدام األلعاب اللغوية لتنمية مهارة القراءة  ،نور خالص -22
ماالنج: كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة، جامعة غري منشورة، 

 .م6006موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 
، رسالة مهارة القراءةاستخدام بطاقة العمل يف تدريس ، نور ديان وحيودي -23

ماالنج: كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة، ماجستري، غري منشورة، 
 م.6020جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية،

 
 نشرات : الدوريات و الالت و اجمل -ج 

حنو اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية الفعال للناطقني بغريها دحية مسقان،  -24
، ورقة عمل مقدمة للمؤمتر قراءة يف جتربة معهد دار السالم كونتور احلديث

الدويل حول مناهج تعليم اللغة العربية لغري العرب، جامعة بروناي دار السالم: 
 6004نوفمبري  60

 ، الوسائل التعليميةدوشي علي عبداهلل،  -25

w.4esh.com/eshraf/?p=994://wwhttp ،6005 . 

 
 املراجع األجنبية::  ثانيا

http://www.4esh.com/eshraf/?p=994
http://www.4esh.com/eshraf/?p=994


 
 

26- Anderson, Neil,  Reading in David Nunan, ed, Practical English Teaching,  

New York, Mc. Graw-Hill, 2003   

27- Arsyad, Azhar, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, cet. II. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 

28- Azies, Furqanul dan Alwasilah, Chaedar, 2000 Pengajaran Bahasa 
Komunikatif, Teori dan Praktek, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

29- Azwar , Saifuddin, Metode Penelitian, Cet. IX. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2009 

30- Efendy, Ahmad Fuad, 2005. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Penerbit 
Misykat,  Malang.  

31- Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: PT  

32- Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta: INIS, 1994 

Raja Grafindo Persada, 1996 

33- Tafsir, Ahmad, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Cet. VII. Bandung: 
Rosdakarya, 2007 



 املادة :
 

 املصدر : كتاب القراءة الرشيدة ا)جلزء األول(
 املؤلف : عبد الفتاح صربي وعلي عمر 

 الطبعة : دار املعارف مبصر
 

 حالوة الكسب
 َقْدٌر : الَبطَّاُلْوَن : لَِئالَّ : َأْجٌر :

رَاِىَم :   َكدٌّ :     نَِفَذ : الدَّ
 

ِمْنُو َأْن يَْأتَِيُو ُكلَّ يَ ْوٍم بَِأْجرِِه. وَكاَن لِْلَوَلِد أُمٌّ َجاِىَلٌة  أَْدَخَل َرُجٌل ابنو ِِف َعَمٍل. َوطََلبَ 
َعَب. َفَكاَن اْلَوَلُد يَ ْيُرُب ِمْن َعَمِلِو لَِيْجَتِمَع بِِإْخَوانِ  ِو ُتُِبُُّو. َواَل تَ َودُّ َأْن َيْشَتِغَل لَِئالَّ يَ ت ْ

. َويَ ْقُضْوَن نَ َياَرُىْم ِِف  الَّلِعِب. َوَمََت َجاَء ادل ََساُء َعاَد اْلَوَلُد ِإىَل اْلبَ ْيِت. فَ تُ ْعِطْيِو الَبطَّاِلْْيَ
َباِك.  رَاِىَم. َويَ ْرِميَيا ِمَن الشُّ َمُو ِإىَل أَبِْيِو فَ َيْأُخُذ الرَُّجُل َىِذِه الدَّ َوَلَما أُمُُّو َقْدَر َأْجرِِه لِيُ َقدِّ

. نَِفَد َماذُلَا فَ َقاَلْت اِلبِْنَيا"ِإْذَىْب َواْشَتِغِل اْليَ ْوَم. أِلَنَّ َماِل طَاَل احلَاُل بِِتْلَك األُمِّ اجلَاِىَلةِ 
َمُو ِإىَل أَبِْيِو. َفأَ  خَذ نَِفَد ُكلُُّو". َفَذَىَب اْلَوَلُد َواْشتَ َغَل ُطْوَل الن ََّياِر. َوَعاَد َوَمَعُو َأْجرُُه َوَقدَّ

رَاِىَم. َوَىمَّ َأْن يَ رْ  َباِك َكَعاَدتِِو. َفَصرََخ الَولُد َوقَاَل.الرَُّجُل الدَّ  ِميَ َيا ِمَن الشُّ
 الَ تَ ْفَعْل يَا َأِب. ِإِّنِّ َكَسْبتُ َيا اليَ ْوَم ِبَكدِّي. َواَل يَ ُيْوُن َعَليَّ َضَياُعَيا.

 
 
 
 
 



 املطر
 

 : املفردات
 الربق : حجبا :-حيجب-حجب فشيئا :-شيئا
 قطرة : الظلل : نشرا :-ينشر-نشر
 نشأة :-ينشأ-نشأ يكون :-كون حفرة :-حيفر-حفر
  ينقطع :-انقطع يزلق :-زلق
 

ِف السََّماِء َسَحاٌب َكِثي ٌْر. َوَقْد زَاَد َشْيًئا َفَشْيًئا َحَتَّ َصاَر اآلَن َأْسَوَد ِجّدا َوَحَجَب 
بَ ْعَدُه ادل َطَُر َحااًل. أُْنظُْر البَ ْرَق يَ ْلَمُع ِِف الشَّْمَس. ِاْْسَْع َىَذا َصْوَت الرَّْعِد. َواَل بُدَّ َأْن يَْأِتَ 

السََّماِء َويُ نَِّوُر اأْلَْرَض. َىِذِه َقْطرَُة َمطٍَر َعلَى يَِدي. تَ َعاَل نَِقُف ِف َىَذا الَباِب. لِتَ َرى ادل َطََر 
ا َوِإىَل ُىَناَك َوَقْد َنَشُروا الظَُّلَل يَ ْنزُِل َعَلى اأْلَْرِض. َوََنُْن َعَلى بُ ْعٍد. ََيْرِي النَّاُس ِإىَل ُىنَ 

َحٌل  َخْوفًا ِمَن البَ َلِل. َوادل َاُء يَ ْنزُِل ِمَن ادل َزاَرِْيِب. فَ َيْحِفُر اأَلْرَض َوُيَكوُِّن بِرًَكا. َويَ ْنَشُأ َعْنُو وَ 
 َنا ِإىَل اْلبَ ْيِت.َكِثي ٌْر. ُرََبَا زَِلَق ِمْنُو ااْلنَساُن. ادل َطَُر انْ َقَطَع اآلَن. فَ َيّياَ بِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اجلمل من الطلبة
 

 الفرقة األوىل
 

 ولون السحاب أسود. كان السماء يغلق بالسحاب. قبل  ينزل ادلطر.
 ىذا يدل سينزل ادلطر. صار الدنيا ظالم. والشمس غري منظور.

 وبعد ذلك ادلطر صغري. صوت الرعد كبري. وأحيانا ْسع صوت الرعد.
   غزيرا. مث سينزل ادلطر

 
 الفرقة الثاين

 السحاب أسود. السماء مملوء بالسحاب. ىذه داللة سينزل ادلطر.
 وبعد ذلك ينزل ادلطر. الدنيا ظالم جدا. الشمس يغلق أيضا بالسحاب.

 ذلك صوت الرعد. خرج صوت من السماء. ادلطر ينزل من السماء.
  ألن صوتو كبري. صوتو َيعل الناس خيافون.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 امللحق 
 الحةةامل ورقة

 تنفيذ تعليم ميارة القراءة
 (Strip Story) باستخدام وسيلة القصة على األوراق املقطعة

 :  املدرسة 
 :   اليوم  

 :  الصف 
 :   املادة 

 :  احلصة 
 

 اسم الطالب الرقم
 الثروة اللغوية فيم املقروء

صحة 
 القراءة

تعرف 
 الرمزو

تفسري 
 الكلمات

استيعاب 
 املفردات

استيعاب 
 الرتكيب

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

 



 : لحقامل

 دليل املقابلة
WAWANCARA UNTUK PENGASUH PONDOK PESANTREN 

 

 

NAMA   :   

HARI /TANGGAL  : 

 

 

1. Sistem apa yang digunakn dalam pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren ini 

dalam meningkatkan kemhiran bahasa? 

2. Apakah Pengasuh Pondok Pesantren memberikan perhatian dalam meningkatkan 

kemampuan dalam memahami kemahiran membaca santri? 

3. Bagaimana bentuk perhatian kemahiran membaca santri? 

4. Media apa saja yang digunakan dalam pembelajran Bahasa Arab? 

5. Apakah Bapak memberi perhatian dan pengawasan terhadap guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan media yang diperlukan dalam kemahiran khususnya membaca?  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :لحقامل
 املقابلة دليل

 

WAWANCARA UNTUK GURU 

 

 

NAMA   :   

HARI /TANGGAL  :   

 

A. Sebelum Tindakan 

 

1. Apakah target Anda dalam mengajarkan Materi Bahasa Arab, khususnya dalam 

maharah qiroah?  

 

2. Apakah yang mempengaruhi  kurang pahamnya siswa dalam memahami materi  

Bahasa Arab dalam maharah qiroah?  

 

3. Motivasi apa yang telah Anda berikan kepada siswa untuk memahami materi  

Bahasa Arab dalam maharah qiroah?  

. 

4. Metode apa yang Anda gunakan dalam mengajarkan bahasa Arab khususnya 

maharah qiroah? 

 

5. Media apa saja yang Anda gunakan dalam mengajar Bahasa Arab khusunya 

maharah qiroah?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قبل التجربة املقابلة دليل
 

 ملدرس 
 :   االسم 

 : اليوم /اتاريخ 
 : املدرسة 

 

 ما اىدف تعليم اللغة العربية، خصوصا ِف ميارة القراءة؟ .1
ورغبة الطلبة عند تعليم ميارة القراءة ما األسباب اليت تؤثر إىل عدم فيم الفراءة  .2

 العربية؟
 ما الدوافع اليت أعطيت لفيم القراءة العربية؟ .3
 ما الطريقة اليت استخدمت ِف تعليم اللغة العربية خصوصا ِف تعليم ميارة القراءة؟ .4
ما الوسائل التعليمية اليت استخدمت ِف تعليم اللغة العربية خصوصا ِف ميارة  .5

 القراءة؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : لحقامل

WAWANCARA UNTUK GURU 

 

 

NAMA   :   

HARI /TANGGAL  :   

 

B. Setelah tindakan  

1. Bagaimana pendapat anda terhadap proses pembelajaran maharah Qiroah dengan 

menggunakan Strip Story? 

. 

 
2. Bagaiman pendapat anda terhadap kompetensi membaca siswa setelah 

menggunakan media Strip Story?  

 
3. Menurut anda apakah media Strip Story dapat meningkatkan belajar membaca 

siswa? 

 
4. Apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah tepat pada maharah Qiroah 

dengan menggunakan media Strip Sory? 

 
5. Apa saran anda mengenai pengajaran dengan media Strip Story yang digunakan 

dalam pelajaran maharah Qiroah? 

. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 بعد التجربة املقابلة دليل
 ملدرس 
 :   االسم 

 : اليوم /اتاريخ 
 : املدرسة 

 
 Strip مارأيك عن تعليم ميارة القراءة باستخدام القصة على األوراق ادلقطعة ) -1

Story؟) 
القصة على كفاءة قراءة الطلبة بعد استخدام الوسيلة التعليمية   مارأيك عن -2

 األوراق ادلقطعة 
( Strip Story؟) 

 Strip القصة على األوراق ادلقطعة ) عن استخدام الوسيلة التعليمية مارأيك -3

Story)  ؟ِف تعليم القراءة العربية 
مناسبة لتعليم  (Strip Story القصة على األوراق ادلقطعة )ىل طريقة باستخدام  -4

 ؟القراءة العربية
 القصة على األوراق ادلقطعة )ما االقرتاحات للتعليم باستخدام الوسيلة التعليمية  -5

Strip Story؟) 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUMEN PENELITIAN 
 

A. Pengantar 

 

 

1. Angket ini diedarkan kepada kamu dengan maksud untuk mendapatkan 

informasi sehubungan dengan penelitian tentang  

 ىف ترقية ميارة القراءة (Strip Story) القصة على األوراق ادلقطعة فعالية استخدام وسيلة
 (معيد دار السالم سوكاليال جات بارنج إندرامايو جاوى الغربيةحبث جترييب ِف )

2. Informasi yang diperoleh dari kamu sangat berguna bagi kami untuk 

menganalisis  

 ىف ترقية ميارة القراءة (Strip Story) على األوراق ادلقطعة القصة فعالية استخدام وسيلة
 (معيد دار السالم سوكاليال جات بارنج إندرامايو جاوى الغربيةحبث جترييب ِف )

3. Data yang peneliti dapatkan semata-mata hanya untuk kepentingan 

penelitian dan demi kemajuan sekolah Untuk itu, kamu tidak perlu ragu-

ragu mengisi angket ini.  
 

B. Petunjuk pengisian angket 

 

1.  Dari setiap pernyataan, pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai 

dengan keadaan kamu, lalu bubuhkanlah tanda (X) pada jawaban yang 

tersedia. 

2.  Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian angket ini, berilah tanda 

lingkaran (O) pada jawaban yang salah tersebut, kemudian bubuhkan 

tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan kamu. 

3.   Pilihan jawaban terdiri dari: 

a. Sangat Setuju (SS)=5 

b. Setuju (S)=4 

c. N (Netral)=3 

d. Tidak Setuju (TS)=2 

 e. Sangat Tidak Setuju (STS)=1 

3.  Setelah angket ini kamu isi, kumpulkan kembali kepada peneliti. 

 

C. Identitas Responden 

 

1. Sekolah  : 

 

2. Nama Siswa  : 

 

3. Kelas   :  

 



 بنود األسئلة االستبانة
Pernyataan Angket sebelum tindakan. 

Pilihlah jawaban yang paling cocok dengan apa yang pernah kamu alami! 

 

 

No. 

 

PERNYATAAN 

 

PILIHAN JAWABAN 

SS S N TS STS 

1 
Saya selalu tekun mengikuti pelajaran 

Maharah Qiroah 

     

2 
Saya ulet mengahadapi kesulitan dalam 

memahami Maharah Qiroah 

     

3 
Minat belajar Maharah Qiroah sangat 

besar 

     

4 
Saya lebih senang mengerjakan tugas 

sendiri 

     

5 
Saya cepat bosan dengan pembelajaran 

yang rutin  

     

6 
Dengan berbagai media pembelajaran 

dapat meningkatkan belajar saya 

     

7 
Saya akan terus membaca teks bacaan 

sampai saya memahaminya  

     

8 

Saya tidak sukarela menjawab 

pertanyaan guru pada saat pelajaran 

Maharah Qiroah 

     

9 
Tidak memperhatikan pengajaran guru 

Maharah Qiroah 

     

10 
Pada saat pelajaran Maharah Qiroah 

saya lebih sering melihat keluar jendela 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنود األسئلة االستبانة
 

Pernyataan Angket setelah tindakan. 

Pilihlah jawaban yang paling cocok dengan apa yang pernah kamu alami! 

 

 

No. 

 

PERNYATAAN 

 

PILIHAN JAWABAN 

SS S N TS STS 

1 

Setelah diajar dengan menggunakan 

Media Strip Story saya lebih tekun 

mengikuti pelajaran Maharah 

Qiroah 

     

2 

Setelah diajar dengan menggunakan 

Media Strip Story Saya lebih ulet 

mengahadapi kesulitan dalam 

memahami Maharah Qiroah 

     

3 

Setelah diajar dengan menggunakan 

Media Strip Story Minat belajar 

Maharah Qiroah sangat besar 

     

4 

Setelah diajar dengan menggunakan 

Media Strip Story Saya lebih 

senang mengerjakan tugas sendiri 

     

5 

Setelah diajar dengan menggunakan 

Media Strip Story Saya merasa 

tidak bosan dengan pembelajaran 

yang rutin  

     

6 

Setelah diajar dengan menggunakan 

Media Strip Story dapat 

meningkatkan belajar saya 

     

7 
Saya akan terus membaca teks 

bacaan sampai saya memahaminya  

     

8 

Saya tidak sukarela menjawab 

pertanyaan guru pada saat pelajaran 

Maharah Qiroah 

     

9 

Setelah diajar dengan menggunakan 

Media Strip Story lebih 

memperhatikan pengajaran guru 

Maharah Qiroah 

     

10 

Setelah diajar dengan menggunakan 

Media Strip Story Pada saat 

pelajaran Maharah Qiroah saya 

tidak sering melihat keluar jendela 

     

 

 
 



 أسئلة االختبار

PRE TEST KETERAMPILAN MEMBACA  (PEMAHAMAN TEKS DAN 

ZIYADATUL  TSARWATUL LUGAWIYAH) 

MATA PELAJARAN MUTHALA’AH 

KELAS II PONDOK PESANTREN DARUSSALAM SUKALILA 

JATIBARANG INDRAMAYU JAWA BARAT 

TAHUN PELAJARAN 2010-2011 

 

1. Petunjuk Umum Tulislah nama dengan jelas 

2. Jawablah setiap butir soal pada lembar tes ini sesuai dengan perintah 

3. Sebelum mengerjakan soal bacalah doa terlebih dahulu 

A. Identitas Siswa  

Nama Siswa : ……………….  Hari / Tanggal : 

Kelas / Semester : II Dua / II (Kedua) Waktu  : 90 menit 

 
 األجوبة اآلتية ! اخرت أنسب جواب من -أ 

 القراءة 
كان ولد ينظر الفيل ِف جنينة احليوانات. فمد يده إليو بالتفاحة. ودلا ىم الفيل أن 
يأخذىا. قبض الصيب يده حَت ال يصل الفيل إىل التفاحة. مث عاد ومد يده بالتفاحة مرة 

فمد ثانية. وعمل كما عمل أول مرة. ومد خرطومو وخطف طربوشو. فزعق الولد وبكى. 
الفيل خرطومو بالطربوش. ودلا ىم الولد أن يأخذه. قبض خرطومو. وعمل معو كما عمل 
ىو مع الفيل. فضحك الناس كثريا منو. وبكى الولد على ضياع طربوشو. وعلم أن الذي 

 .يفعل الشر يلقى الشر
 أين الولد؟ (1
 ِف ادلتحف -د ِف ادلدرسة -ج ِف جنينة احليوانات - ب ِف البيت - أ

 الصيب؟ماذ قبض  (2
 رأسو -د ا أنفو -ج رجلو - ب يده - أ

 دلاذا بكى الولد؟ (3
 على ضياع يده -ج على ضياع تفاحتو -أ

 على ضياع طربوشو -د على ضياع الفيل  -ب



 من ضحكو الصيب؟ (4
 احليوانات -د الولد -ج الفيل - ب الناس - أ

 من بكى على ضياع طربوشو؟ (5
 ا الرجل -د لصيب -ج الفيل - ب الناس - أ

 اختبار اختيار 
 املناسبة! حول حرف الكلمة ضع دائرة -ب 

 مادلرادف من كلمة الصيب؟ (6
 الرجل -د الناس -ج الولد - ب األب - أ

  مادلضاد من كلمة أخذ؟ (7
 ضاع -د وضع -ج رأى - ب رمى - أ

 الولد على ضياع طربوشو. مادلضاد من كلمة ُتتو خطأ؟ بكىو  (8
 مد -د نظر -ج فعل - ب ضحك  - أ

  مادلرادف من كلمة علم؟ (9
 عرف -د ضحك -ج قبض - ب بكى - أ

 الكلمة ىّم؟ مادلرادف (11
 وصل -د عاد -ج أراد - ب فعل - أ

 
 
 
 
 
 
 



 !فيما يلي ةاملناسب روف اذحمذوفةضع الكلمة املناسبة يف احل -ج 
الفيل، يصل، مّد، عمل، الطربوش، الولد، الفيل، قبض، التفاحة، يده، الصيب، 

 خرطومو
 

  ىم(ي       ___ إليو بتفاحة. ودلا 11كان ولد ينظر الفيل ِف جنينة احليوانات. فمد 
( ي      ___ الفيل 14( الص   ___ يده حَت ال 13( الف       ___ أن يأخذىا. قبض 12

( ع   ___ 16( بالت   ____ مرة ثانية. وعمل كما 15إىل التفاحة. مث عاد وم   د يده 
 ( الو___ وبكى. فمد18( خ    ___ وخطف طربوشو. فزعق 17أول مرة. ومد 

(  ق     _____ 21 دلا ىم الولد أن يأخذهخرطومو بالطربوش. و لف___ ( ا19
 خ  رطومو. وعمل م عو كما عمل ىو مع الفيل. 

 ضع ىذه الكلمة إىل مجل صحيحة! -د 
 جنينة .21
 خرطوم  .22
 قبض  .23
 الصيب  .24
 غضب .25

 اشكل ىذه اجلمل اآلتية! -ه 
 كان ولد ينظر الفيل ِف جنينة احليوانات.  .26
 التفاحة.  ض الصيب يده حَت ال يصل الفيل إىلقب .27
 ومد خرطومو وخطف طربوشو. فزعق الولد وبكى.  .28
 فضحك الناس كثريا منو.  .29
 وبكى الولد على ضياع طربوشو. .31

 



 الصيب والفيل
 

كان ولد ينظر إىل الفيل ِف جنينة احليوانات. فمد يده إليو بتفاحة. ودلا ىم الفيل أن 
بالتفاحة مرة يأخذىا. قبض الصيب يده حَت ال يصل الفيل إىل التفاحة. مث عاد ومد يده 

ثانية. وعمل كما عمل أول مرة. ومد خرطومو وخطف طربوشو. فزعق الولد وبكى. فمد 
الفيل خرطومو بالطربوش. ودلا ىم الولد أن يأخذه. قبض خرطومو. وعمل معو كما عمل 
ىو مع الفيل. فضحك الناس كثريا منو. وبكى الولد على ضياع طربوشو. وعلم أن الذي 

 .شريفعل الشر يلقى ال
 
 أين الولد؟ -1
 إىل ماذا ينظر الولد ِف جنينة احليوانات؟ -2
 ماذا فعل الولد للفيل؟ -3
 ماذا فعل الفيل؟ -4
 ىل يصل الفيل إىل التفاحة؟ -5
 ىل عاد الولد مرة ثانية؟ كم مرة عاد الولد ما عملو؟ -6
 دلاذا ضحك الناس؟ -7
 ىل بكى الولد؟ ودلاذا؟ -8
 
 
 
 
 
 



POST TEST KETERAMPILAN MEMBACA (PEMAHAMAN TEKS 

ZIYADATUL  TSARWAT LUGHAWIYAH) 

MATA PELAJARAN MUTHALA’AH 

KELAS II PONDOK PESANTREN DARUSSALAM SUKALILA 

JATIBARANG INDRAMAYU JAWA BARAT 

TAHUN PELAJARAN 2010-2011 

 

A. Petunjuk Umum  

1. Tulislah nama dengan jelas 

2. Jawablah setiap butir soal pada lembar tes ini sesuai dengan perintah 

3. Sebelum mengerjakan soal bacalah doa terlebih dahulu 

B. Identitas Siswa  

Nama Siswa : ……………….  Hari / Tanggal : 

Kelas / Semester : II Dua / II (Kedua) Waktu  : 90 menit 

 
 اخرت أنسب جواب من األجوبة اآلتية ! -أ 

 1القراءة 
أَْدَخَل َرُجٌل ابنو ِف َعَمٍل. َوطََلَب ِمْنُو َأْن يَْأتَِيُو ُكلَّ يَ ْوٍم بَِأْجرِِه. وَكاَن لِْلَوَلِد أُمٌّ 
َجاِىَلٌة ُتُِبُُّو. َواَل تَ َودُّ َأْن َيْشَتِغَل لَِئالَّ يَ ت َْعَب. َفَكاَن اْلَوَلُد يَ ْيُرُب ِمْن َعَمِلِو لَِيْجَتِمَع 

.بِِإْخَوانِِو البَ   طَّاِلْْيَ
 ماذا طلب الرجل من ولده؟  -1
 يوم -د الشباك -ج أجر - ث البطالون - ت
 َبن اجتمع الولد بعد اذلرب من عملو؟ -2
 بإخوانو البطالْي -د بأمو  -ج بأختو - ب بأبيو - أ

 2القراءة 
َوَحَجَب ِف السََّماِء َسَحاٌب َكِثي ٌْر. َوَقْد زَاَد َشْيًئا َفَشْيًئا َحَتَّ َصاَر اآلَن َأْسَوَد ِجّدا 

 الشَّْمَس. ِاْْسَْع َىَذا َصْوَت الرَّْعِد. َواَل بُدَّ َأْن يَْأِتَ بَ ْعَدُه ادل َطَُر َحااًل. أُْنظُْر البَ ْرَق يَ ْلَمُع ِِف 
 السََّماِء َويُ نَّوُِر اأْلَْرَض.

 ما الذي سيأِت بعد صوت الرعد؟ -3
 ادلطر -د ادلاء -ج الربق - ب السماء - أ



 أين يلمع الربق؟ -4
 ِف ادلطر -د ِف السماء -ج ِف السحاب - ب ِف األرض - أ

 ماذا ِف السماء؟ -5
 وحل -د الظلل -ج ادلزاريب - ب السحاب - أ

 
 !فيما يلي ةاملناسب روف اذحمذوفةضع الكلمة املناسبة يف احل -ب 

هنارىم قدر يأخذ الّدراىم جاء توّد أّم أجره  الرجل   طال ييون أخذ يأْتيو الولد ييرب
 يرمييا  قال 
 ( يَ ____ ُكلَّ يَ ْوٍم بَِأْجرِِه. وَكاَن لِْلَوَلدِ 6ابنو ِف َعَمٍل. َوطََلَب ِمْنُو َأنْ أَْدَخَل َرُجٌل 

 ( تَ _____ أَْن َيْشَتِغَل لَِئالَّ يَ تْ َعَب. َفَكاَن اْلَوَلدُ 8( ُأ__ َجاِىَلٌة ُتُِبُُّو. َوالَ 7 
( نَ _____ ِِف 11. َويَ ْقُضْوَن ( يَ ____ ِمْن َعَمِلِو لَِيْجَتِمَع بِِإْخَوانِِو الَبطَّاِلْْيَ 9 

 ( اْلو____ ِإىَل اْلبَ ْيِت. فَ تُ ْعِطْيِو أُمُّوُ 12(  َج ___ ادل ََساُء. َعاَد 11الَّلِعِب. َوَمََت 
َمُو ِإىَل أَبِْيِو. فَ َيْأُخُذ 13 ( الرَّ____ َىِذِه الدَّراىم َويَ ْرِميَيا ِمَن 14( قَ ____ َأْجرِِه لِيُ َقدِّ

َباِك. ( ودلا طا___ احلال بتلك األم اجلاىلة. نفد ماذلا فقالت البنيا "إذىب 15 الشُّ
 واشتغل اليوم. ألن ماِل نفد كلو". فذىب الولد واشتغل طول النيار.

شيئا فشيئا أسود الشمس امسع صوت يأيت أنةر الربق وينور مطر على يدي تعال 
 نقف ينزل  

 
( َأ____ 17( فَ    ____ َحَتَّ َصاَر اآلَن 16ئا ِف الّسَماء سَحاب كِثرْي. وَقد زَاد َشيْ 

( يَأ____ 19( َص ____ الرَّْعد. َواَل بدَّ َأْن 18ِجّدا َوحَجب الّشْمس. ِاْْسَع َىَذا 
( َويُ ____ اأْلَْرض. 21( الرَب____ يْلَمع ِف الّسَماء، 21بْعده ادلطَر َحاال. أْنظُر 

( نَ  ____ ِف َىَذا الَباب. لِتَ َرى ادل َطر 23تَعال ( َم ____ َعلى َيدي. 22َىذِه َقْطرَة 



ََيْرِي النَّاُس ِإىَل ُىَنا َوِإىَل ُىَناَك  ( َع ____ بُ ْعد.25( يَ   ____ َعَلى اأْلَْرض. َوََنُْن 24
 َوَقْد َنَشُروا الظَُّلَل َخْوفًا ِمَن البَ َلِل.

 
 اختبار اختيار 

 : للكلمة اليت حتتيا خطضع دائرة حول حرف الكلمة املرادفة  -ج 
 ادل ََساُء َعاَد اْلَوَلُد ِإىَل اْلبَ ْيِت. َجاءَ َوَمََت  (26

 َوَقفَ  -د أََتى -ج َرَجعَ  -ب َذَىبَ  -أ
 حَت صار اآلن أسود جّدا. شيئا فشيئاوقد زاد  (27

 نقص -د جّدا -ج كثري فكثريا -ب قليال فقليال -أ
 َماذُلَا فَ َقاَلْت اِلبِْنَيا"ِإْذَىْب َواْشَتِغِل اْليَ ْوَم. نَِفدَ  (28

 ِاْسَتَحقَّ  -د أَْمَلكَ  -ج َما زَالَ  - ب اِنْ تَ َيى - أ
 الربق يلمع ِف السماء أنظر (29

 افتح -د ر -ج خذ - ب امسك - أ
 الشمس حجبو  (31

 كّون   -د أخذ  -ج غلق - ب فتح - أ
 من الليل خوفا (31

 مرعوبا -د فرح  -ج شجاع -ب حزين -أ
 َعَليَّ َضَياُعَيا. يَ ُيْونُ َواَل  (32

 يَ ْيِملُ  -د يَأُخذُ  -ج يُ َباِل  - ب يَ ْرِمي - أ
َمُو ِإىَل أَبِْيِو. َعادَ وَ  (33  َوَمَعُو َأْجرُُه َوَقدَّ

 َرَمى -د َرَجعَ  -ج َذَىبَ  - ب َجاءَ  - أ
 األرض ينورو  (34

 يلمع -د يفتح -ج يضئ  -ب حيجب  -أ



 اليَ ْوَم ِبَكدِّي. َياَسْبت ُ ِإِّنِّ كَ  (35
 َتِعْيتُ  -د َعِلْمُت  -ج تَ َعلَّْمتُ  - ب َعِمْلتُ  - أ
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 وينشأ عنو وحل كثري. .36
 فذىب الولد واشتغل طول النيار .37
 فيحفر األرض ويكون بركا.  .38
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 وىم أن يرمييا من الشباك كعادتو .41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  املادة لالختبار الشفيي
 

 حالوة الكسب -1
عمل. وطلب منو أن يأتيو كل يوم بأجره. وكان للولد أم جاىلة ُتبو.  أدخل رجل ابنو ِف

وال تود أن يشتغل لئال يتعب. فكان الولد ييرب من عملو ليجتمع بإخوانو البطالْي. 
ويقضون هنارىم ِف اللعب. ومَت جاء ادلساء عاد الولد إىل البيت. فتعطيو أمو قدر أجره 

دراىم ويرمييا من الشباك. ودلا طال احلال بتلك األم ليقدمو إىل أبيو فيأخذ الرجل ىذه ال
اجلاىلة. نفد ماذلا فقالت البنيا "إذىب واشتغل اليوم. ألن ماِل نفد كلو". فذىب الولد 
واشتغل طول النيار. وعاد ومعو أجره وقدمو إىل أبيو. فأخذ الرجل الدراىم. وىم أن 

عل يا أِب. إِّن كسبتيا اليوم بكدي. يرمييا من الشباك كعادتو. فصرخ الولد وقال. ال تف
 وال ييون علي ضياعيا.

 األسئلة :
 ؟ابنومن أدخل  -1
 ماذا طلب الرجل من ابنو؟ -2
 دلاذا ال تود أن يشتغل؟ -3
 دلاذا ييرب اإلبن من عملو؟ -4
 كيف يقضي هنار اإلبن بعد أن ييرب من عملو؟ -5
 ماذا فعل االبن مَت جاء ادلساء؟ -6
 دلاذا تعطي األم ابنو قدر أجره؟ -7
 ل يأخذ الرجل الدراىم من ابنو؟ى -8
 ماذا فعل الرجل بالدراىم؟ -9

 دلاذا أمرت األم ابنو ليذىب وليشتغل اليوم؟ -11
 



 املطر -2
 

ِف السماء سحاب كثري. وقد زاد شيئا فشيئا حَت صار اآلن أسود جّدا وحجب 
الشمس. اْسع ىذا صوت الرعد. وال بد أن يأِت بعده ادلطر حاال. أنظر الربق يلمع ِف 
السماء وينور األرض. ىذه قطرة مطر على يدي. تعال تقف ِف ىذ الباب. لرتى ادلطر 
ينزل على األرض. وَنن على بعد. َيري الناس إىل ىنا وإىل ىناك وقد نشروا الظلل 
خوفا من الليل. وادلاء ينزل من ادلزاريب. فيحفر األرض ويكون بركا. وينشأ عنو وحل  

 ادلطر انقطع اآلن. فييا بنا إىل البيت.كثري. رَبا زلق منو االنسان. 
 ماذا ِف السماء؟ -1
 أي صوت نسمع قبل ادلطر عادة؟ -2
 ماذا يأِت بعد صوت الرعد؟ -3
 أين يلمع الربق؟ -4
 أي شيء على يدي؟ -5
 ماذا فعل الناس عندما نزل ادلطر؟ -6
 ماذا نشروا الناس عندما خوف من البلل؟ -7
 أي شيء ينزل من ادلزاريب؟ -8
 كيف يكون األرض بركا؟ -9

 ذا ينشأ من الربك؟ما -11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول 
 إندرامايو جاوى الغربية بارنجمساء الطلبة يف معيد دار السالم سوكاليال جات ا

 اسم الطالب/ة الرقم

 اوفة مشارفة 1
 انتْي سومرِّن 2
 داِف لتفياِّن 3
 سيت نور واقعة 4
 حممد فيم س 5
 أمحد أمْي الدىي 6
 نورمان 7
 حبر الدين 8
 اندرا غناوان 9
 ياتنو 11
 جودي فربينسة 11
 حممد طو 12
 غطا رمضان 13
 أسيف 14
 دية ايو 15
 دسرية 16



 ىايري كسونتو 17
 رمحة فيصل 18
 خري األنام 19
 حممد ألوِف 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج املالحةة



 الرقم
 فيم املقروء

تعرف  التقدير اجلملة
 وزالرم

القراءة صحة 
 )النطق(

 اجلمل معىن

 ناقص 155 45 51 61 1
 راسب 181 51 61 71 2
 راسب 141 41 51 51 3
 ناقص 171 51 61 61 4
 ناقص 181 55 61 65 5
 ناقص 155 45 51 61 6
 ناقص 181 51 61 71 7
 راسب 151 45 55 51 8
 ناقص 181 51 71 61 9
 مقبول 131 61 65 65 11
 ناقص 171 51 65 55 11
 مقبول 191 55 71 65 12
 ناقص 171 51 61 61 13
 جيد 215 55 81 81 14
 مقبول 185 61 61 65 15
 ناقص 171 51 61 61 16
 راسب 151 51 51 51 17



 ناقص 171 51 61 61 18
 ناقص 171 51 65 55 19
 ناقص 181 61 61 61 21

 3391 1121 1211 1221 اجلملة
 ناقص

 56.5 51 61.5 61 ادلعدل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املالحةة نتائج



 الرقم
 زيادة الثروة اللغوية

استيعاب  التقدير اجلملة
 املفردات

 استيعاب الرتاكيب

 ناقص 111 45 65 1
 ناقص 121 51 71 2
 راسب 111 51 51 3
 مقبول 141 61 81 4
 ناقص 115 51 65 5
 راسب 111 51 51 6
 ناقص 121 61 61 7
 راسب 91 41 51 8
 ناقص 115 51 55 9
 ناقص 121 51 71 11
 راسب 111 51 51 11
 ناقص 115 61 55 12
 راسب 91 41 51 13
 راسب 111 41 61 14
 ناقص 115 51 65 15
 راسب 111 51 51 16
 راسب 111 51 51 17



 راسب 111 51 51 18
 ناقص 111 45 65 19
 ناقص 111 51 61 21

 2161 991 1171 اجلملة
 ناقص

 54 49.5 58.5 ادلعدل
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 املالحةة نتائج

 الرقم
 التقدير اجلملة فيم املقروء

تعرف 
 الرمزو

القراءة صحة 
 )النطق(

 معىن اجلمل

 جيد 221 71 81 71 1
 جيد جدا 245 85 81 81 2
 جيد 225 75 71 81 3
 جيد جدا 261 81 91 91 4
 جيد 221 71 71 81 5
 مقبول 211 61 71 71 6
 مقبول 215 61 71 75 7
 مقبول 211 61 71 71 8
 مقبول 211 61 71 71 9
 جيد 231 71 81 81 11
 مقبول 215 65 71 71 11
 جيد 215 71 71 75 12
 مقبول 191 61 71 61 13
 جيد 225 81 75 71 14
 جيد 231 71 81 81 15
 جيد 215 65 81 71 16



 مقبول 191 61 71 61 17
 مقبول 211 61 71 71 18
 جيد 215 71 65 81 19
 جيد 215 71 75 71 21

 4315 1361 1475 1471 اجلملة
 جيد

 71.75 68 73.5 73.75 ادلعدل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املالحةة نتائج

 الرقم
 زيادة الثروة اللغوية

 التقدير اجلملة
 استيعاب الرتاكيب استيعاب املفردات

 جيد 151 71 81 1
 جيد 161 71 91 2
 مقبول 141 71 71 3
 جيد 171 81 91 4
 مقبول 141 61 81 5
 مقبول 131 61 71 6
 جيد 145 71 75 7
 مقبول 135 65 71 8
 مقبول 131 61 71 9
 جيد 145 65 81 11
 جيد 145 71 75 11
 جيد 151 71 81 12
 مقبول 131 61 71 13
 جيد 145 65 81 14
 جيد 145 65 81 15
 مقبول 135 65 71 16



 مقبول 141 65 75 17
 جيد 145 71 75 18
 جيد 151 71 81 19
 جيد 151 71 81 21

  2881 1341 1541 اجلملة
  144 67 77 ادلعدل

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : لحقامل

 دليل املقابلة
WAWANCARA UNTUK PENGASUH PONDOK PESANTREN 

 

 

NAMA   :  Drs. Ahmad Faizin 

HARI /TANGGAL  :  3 April 2011 

 

 

1. Sistem apa yang digunakn dalam pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren ini 

dalam meningkatkan kemhiran bahasa? 

Jawab : menggunakan sistem pembelajaran klasikal dengan masa belajar 6 tahun 

2. Apakah Pengasuh Pondok Pesantren memberikan perhatian dalam meningkatkan 

kemampuan dalam memahami kemahiran membaca santri? 

Jawab : tentu saja pengasuh memberikan perhatian untuk meningkatkan kemampuan 

dalam memahami kemahiran membaca santri. 

3. Bagaimana bentuk perhatian kemahiran membaca santri? 

Jawab : dengan menambahkan kegiatan ekstrakurikuler yaitu membaca kitab kuning. 

4. Media apa saja yang digunakan dalam pembelajran Bahasa Arab? 

Jawab : media yang ada disekitar saja, buku dan papan tulis. 

5. Apakah Bapak memberi perhatian dan pengawasan terhadap guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan media yang diperlukan dalam kemahiran khususnya membaca?  

Jawab : dengan menambah media pembelajaran yang dibutuhkan seperti infokus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :لحقامل
 املقابلة بيانات

 

WAWANCARA UNTUK GURU 

 

 

NAMA   :  Titik Wahyu I F 

HARI /TANGGAL  :  3 April 2011 

 

A. Sebelum Tindakan 

 

1. Apakah target Anda dalam mengajarkan Materi Bahasa Arab, khususnya dalam 

maharah qiroah?  

Jawab : Dapat memahami dan membaca Bahasa Arab dengan benar 

2. Apakah yang mempengaruhi  kurang pahamnya siswa dalam memahami materi  

Bahasa Arab dalam maharah qiroah?  

Jawab : kurangnya mufrodat yang dimiliki siswa 

3. Motivasi apa yang telah Anda berikan kepada siswa untuk memahami materi  

Bahasa Arab dalam maharah qiroah?  

Jawab : Motivasi yang diberikan perhatian baik dalam bentuk verbal non verbal. 

4. Metode apa yang Anda gunakan dalam mengajarkan bahasa Arab khususnya 

maharah qiroah? 

Jawab : Metode ilqoiyah 

5. Media apa saja yang Anda gunakan dalam mengajar Bahasa Arab khusunya 

maharah qiroah?  

Jawab : Buku pegangan dan papan tulis. 

 

 ما اىدف تعليم اللغة العربية، خصوصا ِف ميارة القراءة؟ .1
ما األسباب اليت تؤثر إىل عدم فيم الفراءة ورغبة الطلبة عند تعليم ميارة القراءة  .2

 العربية؟
 ما الدوافع اليت أعطيت لفيم القراءة العربية؟ .3
 الطريقة اليت استخدمت ِف تعليم اللغة العربية خصوصا ِف تعليم ميارة القراءة؟ما  .4
ما الوسائل التعليمية اليت استخدمت ِف تعليم اللغة العربية خصوصا ِف ميارة  .5

 القراءة؟
 

 

 

 

 

 



 : لحقامل

WAWANCARA UNTUK GURU 

 

 

NAMA  :  Titik W 

HARI /TANGGAL  :  12 Mei 2011 

 

B. Setelah tindakan  

1. Bagaimana pendapat anda terhadap proses pembelajaran maharah Qiroah dengan 

menggunakan Strip Story? 

Proses pembelajaran maharah qiroah dengan menggunakan strip story cukup 

menyenangkan dan tidak begitu sulit. 

 (؟Strip Story باستخدام القصة على األوراق ادلقطعة ) مارأيك عن تعليم ميارة القراءة
2. Bagaiman pendapat anda terhadap kompetensi membaca siswa setelah 

menggunakan media Strip Story?  

Jawab setelah menggunakan media strip story kompetensi membaca siswa lebih 

meningkan 

القصة على األوراق الطلبة بعد استخدام الوسيلة التعليمية كفاءة قراءة   مارأيك عن
 ادلقطعة 

( Strip Story؟) 
3. Menurut anda apakah media Strip Story dapat meningkatkan belajar membaca 

siswa? 

ِف  (Strip Story القصة على األوراق ادلقطعة ) عن استخدام الوسيلة التعليمية مارأيك
 ؟تعليم القراءة العربية 

Jawab : media strip story dapat meningkatkan belajar membaca siswa 

4. Apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah tepat pada maharah Qiroah 

dengan menggunakan media Strip Sory? 

مناسبة لتعليم القراءة  (Strip Story القصة على األوراق ادلقطعة )ىل طريقة باستخدام 
 ؟العربية

Jawab : ya, metode pembelajaran strip story sudah tepat dengan menggunakan media strip 

story 

5. Apa saran anda mengenai pengajaran dengan media Strip Story yang digunakan 

dalam pelajaran maharah Qiroah? 

Semoga strip story ini dapat digunakan dalam pelajaran maharah qiraah. 

 

 Strip القصة على األوراق ادلقطعة )ما االقرتاحات للتعليم باستخدام الوسيلة التعليمية 

Story؟) 



 االستبانة بيانات

 

Pernyataan Angket sebelum tindakan. 

Pilihlah jawaban yang paling cocok dengan apa yang pernah kamu alami! 

 

 

 

No. 

 

PERNYATAAN 

 

PILIHAN JAWABAN 

SS S N TS STS 

1 
Saya selalu tekun mengikuti 

pelajaran Maharah Qiroah 
  5 15  

2 

Saya ulet mengahadapi 

kesulitan dalam memahami 

Maharah Qiroah 

  1 13 6 

3 
Minat belajar Maharah Qiroah 

sangat besar 
  1 13 6 

4 
Saya lebih senang mengerjakan 

tugas sendiri 
 1 5 14  

5 
Saya cepat bosan dengan 

pembelajaran yang rutin 
 15  4 1 

6 

Dengan berbagai media 

pembelajaran dapat 

meningkatkan belajar saya 

 5 10 3 2 

7 

Saya akan terus membaca teks 

bacaan sampai saya 

memahaminya 

  4 11 5 

8 

Saya tidak sukarela menjawab 

pertanyaan guru pada saat 

pelajaran Maharah Qiroah 

15 4  1  

9 

Tidak memperhatikan 

pengajaran guru Maharah 

Qiroah 

 12 5 3  

10 

Pada saat pelajaran Maharah 

Qiroah saya lebih sering 

melihat keluar jendela 

 9 7 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



االستبانة بيانات  

Pernyataan Angket setelah tindakan. 

Pilihlah jawaban yang paling cocok dengan apa yang pernah kamu alami! 

 

 

 

No. 

 

PERNYATAAN 

 

PILIHAN JAWABAN 

SS S N TS 
ST

S 

1 

Setelah diajar dengan menggunakan 

Media Strip Story saya lebih tekun 

mengikuti pelajaran Maharah 

Qiroah 

19 1    

2 

Setelah diajar dengan menggunakan 

Media Strip Story Saya lebih ulet 

mengahadapi kesulitan dalam 

memahami Maharah Qiroah 

16 4    

3 

Setelah diajar dengan menggunakan 

Media Strip Story Minat belajar 

Maharah Qiroah sangat besar 

15 5    

4 

Setelah diajar dengan menggunakan 

Media Strip Story Saya lebih 

senang mengerjakan tugas sendiri 

 14 6   

5 

Setelah diajar dengan menggunakan 

Media Strip Story Saya merasa 

tidak bosan dengan pembelajaran 

yang rutin  

16 4    

6 

Setelah diajar dengan menggunakan 

Media Strip Story dapat 

meningkatkan belajar saya 

17 2 1   

7 
Saya akan terus membaca teks 

bacaan sampai saya memahaminya  
19 1    

8 

Saya sukarela menjawab pertanyaan 

guru pada saat pelajaran Maharah 

Qiroah 

18 1 1   

9 

Setelah diajar dengan menggunakan 

Media Strip Story lebih 

memperhatikan pengajaran guru 

Maharah Qiroah 

19 1    

10 

Setelah diajar dengan menggunakan 

Media Strip Story Pada saat 

pelajaran Maharah Qiroah saya 

tidak sering melihat keluar jendela 

19 1    

 

 



االستبانة بيانات  

 األوراق على القصة استخدام حول الطلبة لدى التجربة قبل االستبانة من األجوبة
 العربية القراءة تعليم عملية يف واستخداميا (strip story) املقطعة

 الرقم
 
 

 عبارة
 
 

 اختيار األجوبة

موافق  اجملموع
 بشدة

 موافق
 

 حمايد
 

 غري 
 موافق

 غري 
موافق 
 بشدة

أجتي          د ِف متابع          ة  1
 تعليم ميارة القراءة

1 1 5 15 1 21 

 111 1 75 25 1 1 النسبة ادلئوية
أتعل   م باجل   د رغ   م أن  2

 21 6 13 1 1 1 القراءة صعبة

 111 31 65 5  1 النسبة ادلئوية
مه        ة تعل        م الق        راءة   3

 21 6 13 1 1 1 كبرية

 111 31 65 5 1 1 النسبة ادلئوية
 أفّض  ل عم  ل الوظيف  ة 4

 21 1 1 5 14 1 بنفسي

 111 1 5 25 71 1 النسبة ادلئوية
أش    عر بالس     مة عن    د  5

 21 1 4 1 15 1 تعليم القراءة ادلستمر

 111 1 21 1 75 1 النسبة ادلئوية



بالوس       ائل التعليمي       ة  6
ادلختلف ة ترتق ى رغب  يت 

 على التعلم
1 5 11 3 2 21 

 111 11 15 51 25  النسبة ادلئوية
ال        نص  أق        رأ م        رارا  7

 21 5 11 4 1 1 حَت أفيمو

 111 25 55 21 1 1 النسبة ادلئوية
ِف تعل              يم مي              ارة  8

ع     ن الق     راءة أجي     ب 
أس                 ئلة ادلدرس                 ة 

 بالتكليف 

15 4 1 1 1 21 

 111 1 5 1 21 75 النسبة ادلئوية
تعل               يم بال أى               تم  9

 21 1 3 5 12 1 مدرس ميارة القراءة

 111 1 15 25 61 1 النسبة ادلئوية
تعل       يم مي       ارة  عن       د 11

الق            راءة أنظ            ر إىل 
 خارج الشباك مرارا.

9 7 4 1 1 21 

 111 1 1 21 35 45 النسبة ادلئوية
 
 
 



 األوراق على القصة استخدام حول الطلبة لدى بعد التجربة االستبانة من األجوبة
 العربية القراءة تعليم عملية يف واستخداميا (strip story) املقطعة

 
 الرقم
 
 

 عبارة
 
 

 اختيار األجوبة

موافق  اجملموع
 جد

 موافق
 

 حمايد
 

 غري 
 موافق

 غري 
 موافق جدا

 
اجل       د ِف متابع       ة  1

تعل             يم مي              ارة 
 القراءة

19 1 1 1 1 21 

 111 1 1 1 5 95 النسبة ادلئوية
اجل           د رغ           م أن  2

 21 1 1 1 4 16 القراءة صعبة

 111 1 1 1 21 81 النسبة ادلئوية
3 

 
مه      ة عل      ى تعل      م 

 21 1 1 1 5 15 القراءة كبري

 111 1 1 1 25 75 النسبة ادلئوية
فض              ل عم               ل  4

الوظيف           ة عل           ى 
 نفسو

1 14 6 1 1 21 

 111 1 1 31 71 1 النسبة ادلئوية
 21 1 1 1 4 16غري الس مة عن د   5



 تعلم ادلستمر

 111    21 81 النسبة ادلئوية
 ِفترتق        ى اذلم        ة  6

 التعلم
17 2 1 1 1 21 

 111 1 1 5 11 85 ادلئويةالنسبة 
ق  راءة ال   نص م   رارا  7

 21 1 1 1 1 19 حَت الفيم

 111 1 1 1 5 95 النسبة ادلئوية
إجاب             ة س             ؤال  8

ادلدّرس            ة بغ            ري 
 التكليف 

18 1 1 1 1 21 

 111 1 1 5 5 91 النسبة ادلئوية
اىتم           ام تعل           يم  9

مي           ارة الق           راءة  
 كبرية

19 1 1 1 1 21 

 111 1 1 1 5 95 النسبة ادلئوية
 21 1 1 1 1 19 الرتكيز إىل التعليم 11

 111 1 1 1 5 95 النسبة ادلئوية
 
 



 التعليمية الوسيلة باستخدام العربية القراءة تعليم يف( التطبيق) التجربة جدول عملية
 (Strip Story) األوراق املقطعة القصة على

 

 اللقاء
 الوقت النشاطات الدراسية

 الوسائل التعليمية
 النشاطات املوضوع ونوعيا

دقيقة يف كل  45
 اللقاء

 األول
 3يوم األحد 

 2111أبريل 

 االختبار
 2×45 القبلي

 ورقة األسئلة والقلم

 الثاِّن
يوم األربعاء 

أبريل  6
2111 

سب
الك

وة 
حال

 
تعليم ميارة 

 2×45 القراءة

القصة على األوراق 
ادلقطعة )توزعت 
ادلدرسة القصة على 

 األوراق ادلقطة( 
 الثالث

 يوم األحد
أبريل  11

2111 

تعليم ميارة 
 1×45 القراءة

القصة على األوراق 
ادلقطعة ادلتسلسلة 

 على الكرتون

 الرابع
  يوم األربعاء

أبريل  13
 2×45 ادلراجعة 2111

)عرض يبانات 
ادلادة باجلياو على 
ادلسالط الفورأسي( 
األسئلة واألجوبة 
َبادة السابقة 

 والسبورة، الكتاب



 اخلامس
 يوم األحد

أبريل  17
2111 

دلط
ا

 ر

تعليم ميارة 
 القراءة

45×1 

الكتاب، والسبورة، 
القصة على األوراق 
ادلقطعة )القصة 
على االوراق 
ادلقطعة من 
معلومات الطلبة( 
ادلسالط الفورأسي 

 أو اجلياز.
 السادس

 يوم األحد
أبريل  24

2111 

تعليم ميارة 
 1×45 القراءة

حبث القصة على 
االوراق ادلقطعة 
ادلوضع حول 

 الفصل
 السابع

  يوم األربعاء 
مايو 27

2111 

 
تعليم ميارة  ادلراجعة

 القراءة
45×2 

الكتاب، والسبورة، 
 األسئلة واألجوبة 

 الثامن
  يوم األربعاء

 21مايو  11
 2×45 االختبار البعدي

ورقة األسئلة 
 والسبورة
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