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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
 

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق )7َك الَِّذي َخَلَق )اقْـَرْأ بِاْسِم َرب ِ   (0( َخَلَق اإْلِ
 (4( الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم )1اقْـَرْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم )

ْنَساَن َما َلَْ يـَْعَلْم )  (5َعلََّم اإْلِ
 (5-7)العلق : 
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 إىل والدي ووالديت
 الصدق والوفاءعلى يديهما الكرميتني أول مبادئ  يتاملعل مني اْلو لني اللذين تلق

تقدمة بة و سالمة الطوية و نقاء الضمري و عرفت يف نفسه السمحة الطي
 إجالل و إكرام

 
 

 إىل أساتذي الذي أدين هلم بالكثري تقديرا وإجالال
 
 

 ذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود اْلمةإىل ال
 نسانمت وتسهم يف خدمة اإلوبقائها رسل حضارة أسه 

 
 
 
 
 
 

 

 كلمة الشكر و التقدير
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احلمد هلل على كل حال، و أشكره على فضله املنوال، و أسأله جزيل النوال، و 
الثبات  يف احلال و املآل، و أصلي و أسلم على النيب صاحب الكمال، و على آله و 

 صحبه ذوي اْلحوال ، أما بعد :
من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد و  وقد من  هللا علي  باالنتهاء

 –الثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى على جزيل نعماتك و عظيم عطائك و يشرفين 
أن أتقدم بالشكر و التقدير و العرفان إىل الذين كان هلم فضل يف  –بعد محد هللا تعاىل 

بت، و َل يكن حيدوهم إجناز هذا البحث إىل خري الوجود و َل يبخل أحدهم بشيء طل
 إال العمل اجلاد املخلص. ومنهم :

مساحة اْلستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك مهيمنيمساحة اْلستاذ الدكتور  
 ماالنج.إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات  ،شهداء صاحل نورالدكتور مساحة 
 .العليا  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

، املشرف اْلول  الذي أفاد الباحث حممود آدام إبراهمفيصل مساحة الدكتور 
منذ بداية فكرة البحث   ذا البحثعلميا و عمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد ه

 حىت االنتهاء منه، فله من هللا خري اجلزاء و من الباحثة عظيم الشكر و التقدير.
، املشرف الثاين، فحقا يعجز لساين عن نور حسن عبد الباري الدكتورمساحة 

شكره و تقديره فقد قدم للباحث كل العون و التشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث 
ل بعلمه و َل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث و توجيهه، و كان لتفضله فلم يبخ

مبناقشة هذا البحث أكرب اْلثر نفس الباحث فله مين  خالص الشكر و التقدير ومن هللا 
 عظيم الثواب و اجلزاء.

املعلمني يف قسم تعليم  كما تقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل اْلساتذ
الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية اللغة العربية كلية 
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ماالنج، فلهم من الباحث كل الشكر و التقدير على ما قدموه من العلوم و املعارف و 
 التشجيع و جزاهم هللا عين خري اجلزاء.

أسريت و والديت احلبيبة اليت يطوق فضلها عنقي و كان دعائها املستمر  خري معني 
 حيايت.يل يف 

أشقائي و زمالئي و أصدقائي و كل من ساهم يف إخراج هذا العمل خواين و إل 
املتواضع إىل خري الوجود و لو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر و عظيم التقدير 

  و االمتنان.

 .وهللا ويل التوفيق 
   
 الباحث  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجـهريـــة إندونيســــــــــيا 
 وزراة الشـؤون الدينيــة 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 كليـــــــــة الدراسـات العلـيا قسـم تعليـــــــــــــــــم اللغـــة العربيــــة

 تقرير املشرفني
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ب العاملني والصالة والسالم على أشرف بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل ر 
 اْلنبياء واملرسلني وعلى أله وأصحابه أمجعني.

 :ه الطالببعد اإلطالع على البحث العلمي الذي حضر 
 مصطفى املكي  : اسم الطالب
 / S-2 90109790 : رقم التسجيل

 استخدام وسيلة القصص املصورة )كوميك(  :           العنوان
 راءةلتعليم مهارة الق 
بالتطبيق على مدرسة املعارف الثانوية اإلسالمية حبث تطويري ) 

 باسوروان جاوى الشرقية(
 وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلامعة.

 املشرف اْلول
 

 
  حممود آدام إبراهمفيصل  الدكتور

 املشرف الثاين
 

 
 نور حسن عبد الباري الدكتور

 يعتمد،
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 الدكتور شهداء صاحل نور
 701097900995977997التوظيف:  رقم

 مجـهريـــة إندونيســــــــــيا 
 وزراة الشـؤون الدينيــة 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 علـيا قسـم تعليـــــــــــــــــم اللغـــة العربيــــةكليـــــــــة الدراسـات ال
 

 اعتماد جلنة املناقشة
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 عنوان البحث:
 استخدام وسيلة القصص املصورة )كوميك( لتعليم مهارة القراءة

 )حبث تطويري بالتطبيق على مدرسة املعارف الثانوية اإلسالمية باسوروان 
 جاوى الشرقية(

 سرت يف تعليم اللغة العربيةحبث تكميلي لنيل درجة املاج
 / 90109790S-2رقم التسجيل:    مصطفى املكي : الطالبإعــــداد 

قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة و تقرر قبوله شرطا لنيل درجة 
 .م 0977يونيو   19مخيس، املاجسرت يف تعليم اللغة العربية، و ذلك يف يوم 

 السادة اْلساتذة :وتتكون جلنة املناقشة من 
 : ........................ التوقيع و مناقشا   رئيسا شيخون الدكتوراْلستاذ  .7
 : ........................ التوقيع مناقشا شهداء صاحل نور الدكتور .0
 ........................ : التوقيع مشرفا و مناقشا فيصل حممود آدم الدكتور .1
 : ........................ التوقيع مشرفا و مناقشا ن عبد البارينور حس. الدكتور 4

 يعتمد،
 عميد كلية الدراسات العليا،

 

 
  مهيمنياألستاذ  الدكتور  

 705070777001917995رقم التوظيف :
 إقرار الطالب

 
 أدناه، وبياين كاآليت : أنا املوقع

 مصطفى املكي  : االسم الكامل

 / S-2 90109790 : رقم التسجيل
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 Jl. KH. Abd. Hamid 57 Pasuruan 67114 : العنوان

بأن هذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة املاجسرت يف تعليم اللغة  أقر  
العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت 

 عنوان :
 يك( لتعليم مهارة القراءةاستخدام وسيلة القصص املصورة )كوم

 )حبث تطويري بالتطبيق على مدرسة املعارف الثانوية اإلسالمية باسوروان 
 جاوى الشرقية(

 
ورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد حضرهتا و كتبنها بنفسي  وما ز 

ؤولية على استقباال أهنا من تأليفه و تبني  أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املس
ذلك، و لن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا 

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 هذا، و حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة و ال جيربين أحد على ذلك.

 م0977يونيو    74ماالنج ،   
 توقيع صاحب اإلقرار

 
 

 كيمصطفى امل
 / 90109790S-2 :رقم التسجيل

 البحثمستخلص 
لتعليم مهارة  )كوميك( استخدام وسيلة القصص املصورةم، 0977، مصطفى املكي

جاوى  مدرسة املعارف الثانوية اإلسالمية باسوروانبالتطبيق على القراءة )حبث تطويري 
نور حسن الدكتور ، واملشرف الثاين: الدكتور فيصل حممود آدم. املشرف اْلول: (الشرقية

 .عبد الباري



x 

 

 
 .مهارة القراءة ،القصص املصورة )كوميك(الكلمات األساسية: 

اللغة العربية بوسائل متعددة. و منها باستخدام برماجيات تعليم  نشر 
(software( و برامج التلفاز، وتعليم العربية بالشبكة الدولية ،)on-line وأما اجراءات .)

. كفائة الطالب  يةنمت إندونيسيا، كانت العربية احدى املواد املقررة لة العربية يفغتعليم الل
لتعليم مهارة ناسبة املالقصص املصورة وسيلة استخدام  ية هيل التعليمائوساحدى ال
 .ن قد قابل اجملتمع الواسع القصص املصورةاآل حىت ْلن القراءة
 أســـهلته:. و رة القـــراءةمشـــكلة البحـــث تتمثـــل يف قلـــة الوســـائل املعينـــات لتعلـــيم مهـــاو 

 لطالب مدرسة املعارف القصص املصورة )كوميك( لتعليم مهارة القراءةكيف يتم تطوير 
املتطورة  املصورة )كوميك(القصص .كيف مواصفات أهداف روانو الثانوية اإلسالمية باس

و  مهارة القـراءةتعليم لاملصورة )كوميك(  كيفية تطوير القصصويهدف وصف   وحمتوىها.
 وحمتوىها. املصورة )كوميك(القصص مواصفات أهداف  وصف

، حتديـد اْلهـداف ومنهج هذا البحث مـن نـوع البحـث التطـويري الـذي يتكـون مـن
إجــراء التقيــيم وتصــميم القصــص املصــورة، و  ،وتنميــة فكــرة القصــص ،مجــع املــواد املراجعــةو 

كيفـــي و  مـــدخل  ومـــدخل هـــذا البحـــث  .اإلنتشـــار، و تكميـــل االنتـــاج اْلخـــري، و والتصـــلي 
 كمي.

احلــادي  صــفشــكل تقــدق القصــص املصــورة املناســب بالونتــائج هــذا البحــث هــو 
 نتيجة اختبار املنتج امليداين هي ............................... الثانوي و عشر
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 دقمة امل -أ

د ، (software) برهوجيوتالعربية بوسااااااااااااو م هاعباست د ه  و بوسااااااااااااا با  اللغة تعليم  نشر
ة العربية يف غاجراءات تعليم الل أهو(ت د on-lineبراهج الالفاو،، دتعليم العربية بولشاااااااااااااا  ة البدلية )

ب تفو ة الطالبت دتذلك أن تشااارل الطال  ية ماإنبدنيسااايو، تونل العربية ا بمل ادواا ادةرلس ل
طالب يف ف م ساااااااو ب العربيةت دبالك ال فو ة تسااااااااطي  أن تلوك اإلجوبية بولدتوج  م إىل السااااااا

 الةرآن داحلبيث دتاب العربية اليت تاعلق برتبية الطالبتدهي  ادصوال البي ية 

 ون هن ألب  ال فو ة األسوسية اللغوية اليت تا دلذا تُعب اللغة العربية يف ادبلسة للوصول إىل
 سااااااو ب  و ه مة تع دال ال  دالةراءس دال اوبةت الةراءس هي ه ولس ه ولات دهي ه ولس اإلسااااااامو 

ن يبقق أبل  لمليةت دالبب ادعلوهوت دادفراات العرب سأسااااااو  ل  ر أيضاااااو هي د ه ولات أخرملت 
دشاااااااااااااا ل و  حماويوهتو اجليبس دأن ي ام طالبتلل ووبياجياإ وتشاااااااااااااا يعا باو ا اولهاودجيابا هواا الةراءس 

 ةرا  وتبداخايول ألفوظ و دتفو م ادواا   وم ظيهن طريةة تةبمي و دت اجلذاب

إضاوفة إىل للك، ت   هن ادبال  دادسساسوت الرتبوية دادعوهب اإلسالهية تةو  باعليم هذ  
ىل تةب  بوهر، دهن صااام إتإن تةب  اللغة يف بالانو يف أيوه و احلوضاارس ديف احلةيةة،  اللغة العربيةت

ب ن تعلم اللغة العربية يف ادسسااااااااسااااااااوت اإلسااااااااالهية ه م ادعوهبعض تةبه و تةب  اللغة العربيةت إ
شااااايء داجب دجوا ت ديرت  هذ  الاعلم يف تعمق العلو  اإلساااااالهية  وتدادبال  البي ية داجلوهع

 العربيةت بوسا با  ادصوال دال اب

 الةصاااااااااااا  اسااااااااااااا با هو بال  ال ونوية اده ولس الةراءس يف  قيةلرت  الال،هة ادواا ا بملدهن 
 دالاعلم الاعليم  ملييت ساااو بسد ادساااا بهة  ادعاواساألخرمل   اإل ال  دساااو مدت   هن  تدصااولسا

ادصاااولس  الةصااا ة الاعليم بوساااا با  ليدسااا تالشاااري  أد  ،وساااوباحلأد  ،صاااول أد ،تبطوقو ه م



 الةصااااااااا الواسااااااااا  قب قوبم اجملام   ناآل  ىت ألن الةراءسيف جمول  لطالبقية لب ة الرت ه وسااااااااا ة 
 العربية اللغة تعلم لد  تشاااا ي  يف االبا ول إىل احلوجةد  تنينبدنيسااااياإل ألطفولل خوصااااة تدصااااولسا

 نشااااره  أن  انبدنيساااايو يف جباقليلة  العربية وللغةب ادصااااولس الةصاااا هو،الل  ،يف الةراءس خوصااااة

 سااااو أد  يف دخوصاااة تاجملام  يف  ولا تر ي و تلةى انبدنيساااايو يف -بغ  العربية–ادصااااولس  الةصااا 

 شااا صااايوت وهل هن أنواع الف ون اليو  ادصاااولس الةصااا  أصااا  ل د تالطالب السااايمو ادراهةني،

 العربية اللغة اعلمل الةصاااااا  ادصااااااولس أداأن يةر  لةراءمي ن لت األخرمل ال صاااااارية الف ون هن ةخوصاااااا
  تةهرحي

  الةصااااا غةصااااايهواس الاعليم يف  تعبانطالقو هن ال يون الساااااوبق افاا ل اال اموالت ألن 
ة ف  الطالب لا ميااة لب ا م يف الةراءست دإلا  اال هاذ  الرب ااداو في او آرااول إجيااوبياة تاابت ادصااااااااااااااولس
رات هي دتم هذ  ادسش ف مل قبلهتم  لى الةراءس الص ي ة د ف م هعوين هواس الةراءستالةرا ية 

 للصااااااااااا  احلوا   شااااااااااار هبلساااااااااااة ادعول تعليم ه ولس الةراءس لاليت تباف  ال و ث لاطوير هواس 
 اهامو  ت   حنو ادواا ادصولس اجلذابةتلدان، دو لبمل الطالب و ال ونوية اإلسالهية بوس

 

 البحث وأسئلتهةشكالت  -ب

 هش لة ال  ث تام م يف قلة الوسو م ادعي وت لاعليم ه ولس الةراءس، دأهو أسئلاه ف ي:

 عوللهبلساااااة ادب لطال الةصااااا  ادصاااااولس )توهيك( لاعليم ه ولس الةراءستطوير  يام تي  -1
 ؟لدانو ال ونوية اإلسالهية بوس

   ؟دحماوى واداطولس  ادصولس )توهيك(الةص  تي  هواصفوت أهبال  -2

 أهماف البحث -ج

سة ادعولل هبل   ولس الةراءس لطالبهاعليم لادصولس )توهيك(  الةص تطوير تيفية دص    -1
 تلدانو ال ونوية اإلسالهية بوس



 تدحماوى و ادصولس )توهيك(الةص  ل هواصفوت أهبا دص  -2

 فرضي  البحث -د

 البلط ه وسااااااااا ةهو ال و ث طول اليت  الةصااااااااا  ادصاااااااااولس )توهيك( لاعليم ه ولس الةراءس"إن 
 "تلدانو هبلسة ادعولل ال ونوية اإلسالهية بوس

 

 أمهي  البحث -ه

 أهو أمهية هذا ال  ث ف ي تمو يلي:
 أمهية نظرية -1

ال  ث هساااومهة نظرية لبلاساااة العلمية دال و  ني داألساااوتذس دتم ساااول ت ون ناو ج هذا 
لاعليم ه ولس توهيك( ادصولس )الةص  تطوير تعليم اللغة العربية يف تيفية يف ممن يشاغم 

 تاإلسالهية دبال  ال ونوية الةراءس

 أمهية تط يةية   -2

ادصاااااااااااولس  الةصااااااااااا  تطوير ل و ث يفل ةابلي يال يةعمللل وأدال: ي ون هذا ال  ث هيبان
 ت)توهيك( لاعليم ه ولس الةراءس

أهبال  وصااول إىللليسااو ب ادبل   ادصااولس )توهيك( لةصاا اجليب لاطوير ال إن رونيو:
  تادرجوساد  ج 

 حمود البحث -و

 ه ولسم اعليل الةصاا  ادصااولس )توهيك( تطوير احلب ادوضااو ي : با ال و ث هوضااوع  -1
حلوا  الصااااا  اهن اخلطة البلاساااااية ادساااااا بهة يف  اهاطول  ءخوصاااااة يف ف م ادةرد  الةراءس

 تلدانو ال ونوية اإلسالهية بوس  شر مببلسة ادعولل



وية ال ون الصاااااااا  احلوا   شاااااااار مببلسااااااااة ادعوللهذا ال  ث يف  ي ر :ساااااااا اد وين احلب -2
 الشرقيةت مللدان جود و اإلسالهية بوس

-2212 هن الساااا ة البلاساااايةال وين  الفصاااام البلاساااايجير  هذا ال  ث يف : ال هين احلب -3
 ت  2211

 حتميم املصطلحات -ز

ديف هذا ال  ث سااااااايساااااااا ب  ال و ث  باا هن هصاااااااطل وتت دلاسااااااا يم ال  ث سااااااايعر ل 
 ال و ث تلك ادصطل وت تمو يلي:

احلوا  صااا  ال يفادساااا بهة الاطوير: هو اناوج الةصااا  ادصاااولس باطوير ادواا الاعليمية  -1
  تلدانو ال ونوية اإلسالهية بوس لهبلسة ادعول  شر 

 د ه ظمة ب  ها رتة الصااااول سااااا ب ي شاااا ول الفنشاااا م هن أهي ادصااااولس:  الةصاااا  -2
توهيك هو اصااااطال  هسااااا ب  يف دأهو   تةالةصاااا د بس تشاااا م حبيثال صااااوو احلوالية 

 أ  الةص  ادصولست إ لي   د إنبدنيسي

 هو قبلس الطالب  لى ف م ادةردءت  ال و ث هن هذ  اد ولس هو يةصب :ه ولس الةراءس -3

 المراسات السابدق  -ح

 (0212) 1نور ليلي -1

تطوير هواس تعليمية يف ضاااااااوء اد  ج  لى هسااااااااومل الو بس الاعليمية ": ال  ث هوضاااااااوع
ألنوال  اداوسااطة  لى هبلسااة ا )بولاط يق "دأرر  يف حتصايم الطل ة يف تعليم ه ولس ال ال 

 اإلسالهية بيمو نوسو ت غولا الغربية(ت
تيفية تطوير هواس تعليمية يف ه ولس ال الحمسااااااااااااااب اد  ج هعرفة  : أدال أهابال ال  اث:

، رونيو: دضا  اإللشواات دالاوجي وت لاةب  هذ  2222 لى هسااومل الو بس الاعليمية 
                                                           

عليم تطوير هواس تعليمية يف ضوء اد  ج  لى هساومل الو بس الاعليمية دأرر  يف حتصيم الطل ة يف ت، ، لسولة هوجسا نول ليلي 1 
 ت2212 ب  ه شولس، ت غولا الغربية(، هية بيمو نوسوه ولس ال ال  )بولاط يق  لى هبلسة األنوال  اداوسطة اإلسال



ضاااوء اد  ج  طولس يفادواس ادصاااممة يف  ملية الاعليم، رول و: هعرفة أرر اساااا با  ادواس اد
حتصااااااااااايم ه ولس ال ال  لبمل طل ة هبلساااااااااااة  يف 2222 لى هسااااااااااااومل الو بس الاعليمية 

 األنوال  اداوسطة اإلسالهية بيمو نوسو ت غولا الغربيةت
 (تR&Dجرمل هذا ال  ث بودبخم ال مي  لى ه  ج الا ييب دالاطوير ) ه  ج ال  ث:
 ة ادواس ادصاااااااااممة فعولية لرتقية ه ولس ال ال  للطلأن  ةال و   لاساااااااااا  ط ناو ج ال  ث:
ل  اداوسااااااطة اإلسااااااالهية بيمو نوسااااااو ت غولا الغربية د يبل  لى أن ال اي ة مببلسااااااة األنوا

    د صلوا  لى ال اي ة ادرجوست  4،315ادعبلة ادا صلة هن 

 (0212) 2نور عارف المين -0

 لى  بولاط يق) "اسااااااااااااااا با  بطوقة الا ملة يف تعليم ه ولس الةراءس" هوضااااااااااااااوع ال  ث:
 (تهبلسة يوسفول  ال ونوية اإلسالهية هوالنج جودمل الشرقية

لس الةراءس لطل ة وأدال: دعرفة تط يق اسا با  بطوقة الا ملة يف تعليم ه  أهبال ال  ث:
طوقة الا ملة ب، رونيو: دعرفة تيفية اساااا با  يوسااافول  ال ونوية اإلساااالهية هوالنجهبلساااة 

 تيوسفول  ال ونوية اإلسالهية هوالنجيف ت مية ه ولس الةراءس لطل ة هبلسة 
 ن ناي ة اإلخا ول  t-اسااااااااااا با  ال و ث األساااااااااالوب الا رييب بوخا ول ه  ج ال  ث:
   للم مو ة الا ري ية دالضوبطةتالة لي دال عب

و يف ناي ة يسرر تأر ا تفو لياساااااا با  هذ  الوسااااايلة اساااااا    ال و ث أن ناو ج ال  ث: 
، 47،6294ه اولس الةراءس لابمل الطل اة باوناظاول ادعابل يف اإلخا اول ق ام اسااااااااااااااا اباه و 

   ت26،2422دبعب اسا باه و 

 (0212) 3فوجي رهايو -3

                                                           

ية و اسا با  بطوقة الا ملة يف تعليم ه ولس الةراءس )بولاط يق  لى هبلسة يوسفول  ال ون، لسولة هوجسا ، نول  ولل البين 2 
 ت2212ب  ه شولس،  ،اإلسالهية هوالنج جودمل الشرقية(

ايل عولية اسا با  الصول ال ولي وتولية يف تعليم ه ولس ال اوبة )بولاط يق يف ادبلسة ال ونوية د ف، لسولة هوجسا ، فوجي لهويو 3 
 ت2212 ب  ه شولس، ،سو و اله ونج الشمولية(



 "فعولية اساااااااااااااا با  الصااااااااااااااول ال ولي وتولية يف تعليم ه ولس ال اوبة" هوضاااااااااااااوع ال  ث:
 اله ونج الشمولية(ت )بولاط يق يف ادبلسة ال ونوية دايل سو و

ت مية  الصاااااااااول ال ولي وتولية يفبوساااااااااا با  هعرفة فعولية تبليس ال اوبة  هبل ال  ث:
ه ااااولس الطالب يف إهالء )تاااااوبااااة ال لمااااوت(، داخايااااول ادفراات، دالةوا ااااب، دالا ظيم، 

 تدادضمون، للطل ة يف ادبلسة ال ونوية دايل سو و اله ونج الشمولية
  ال و ث ادبخم الا رييب ال مي دجرمل هذا ال  ث بوسااا با  اسااا ب ه  ج ال  ث:

 جممو اني، جممو ة جتري ية د ضوبطةت
ال و  ة أن اسااااااااااا با  الصااااااااااول ال ولي وتولية يف تعليم ه ولس اسااااااااااا  طل  ناو ج ال  ث:

   ت22،33ال اوبة لات فعولية دتصم هذ  الفعولية إىل الجة ادساومل ادع و  

 (0222) 4ينعبم العزيز نصر الم -4

تطوير الةصاة ادصاولس للمواس اإلضوفية د ولس الةراءس يف الص  العوشر " هوضاوع ال  ث:
 ، جوهعة   وهية مبوالنجت"لسة العوليةبودب

 ق دت ظيم و الالتطوير الةصااااة ادصااااولس داناوج شاااا م الةصااااة ادصااااولس  أهبال ال  ث:
  تبلسة العوليةيف ادلص  العوشر بود  ج البلاسي ل

ولس، تطوير الةصااااااة ادصاااااا  لىاسااااااا ب  ال و ث مب  ج تطوير  يشااااااامم  ه  ج ال  ث:
 ، دلفرايةا ادطولس الةصاااة ادصاااولسجتولب  ، د  ب اخلرباء سادطول  الةصاااة ادصاااولسجتولب د 

 تاديبانية ادطولس الةصة ادصولسجتولب 
اسااا  طل ال و ث أن الةصااة ادصااولس ادطولس ه وساا ة دتصاام هذ  البلجة  ناو ج ال  ث:

 ت%24إىل الجة ادساومل ادع و  

                                                           

ممرس  للشر اصف العالتطوير الدقص  املصورة للمادة اإلضافي  ملهارة الدقراءة يف حبث جوهعي،    ب الع ي  نوصر البين، 4 
 ت2227ب  ه شولس، جوهعة   وهية مبوالنج، العالي ، 



السااااوبةون  ل الرةا ل و  ونال و ث أن حب ه خيال  ممو حب  و ا ال ظيف ال  وث السااااوبةة 
 ت دساايساااامر ال و ث هن ال  ث األخ الةصاا  ادصااولس )توهيك( تطويرألنه سااي  ث يف 

  احلوا  لطالب الصااا ه ولس الةراءس اعليمل  ثال ت دهذا   ب الع ي  نصااار البينالذ  حب ه 
 تلدانو بلسة ادعولل ال ونوية اإلسالهية بوس شر مب

 



 الفصل الثاين

 ظرياإلطار الن

 القراءة مهارة :ولاأل املبحث
 القراءة مهارة تعريف -أ

 و احلركات و فاحلرو )  املكت بة الرم ز ترمجة فيها  تم   عقلية، نفسووووية عضوووو  ة عملية القراءة
 التفاعل يف القارئ عند إدراكووووووووها أثر  تضح مفه مة،(  صامتة/ مص نة)  مقروءة معان إىل(  الض ابط

  1.منها االنتهاء بعد أو القراءة أثناء عنه  صدر الذي سل كه يف ت ظيفه و  قرأ ما مع
 أن القراءة لعملية التايل املفه م  NSSE أمر كا الرتبية لدراسووووووووووة الق مية للرابطة ثبت قد و

 نيةذه عملية أسووووا  إهنا. ضوووويقة مدرسووووية أداة ليسووووت أهنا كما ، طةبسووووي آلية مهارة ليسووووت القراءة
 نشوووووووواط هناإ. عليا عقلية عمليات ذات أمناط من  تك ن مركب كتنظيم تنمي أن  نبغي و. تأملية
 حل و ، لالتعلي و التحليل، و احلكم، و التق مي، و التفكري، أمناط كل على حيت ي أن  نبغي

 نسميه ام وهذا للرم ز بصري استقبال:  عناصر أربعة من  تك ن شاطن إذن القراءة إن و املشكالت،
 نسميه ما هذا و هحيات مستقبل يف لتطبيقاهتا تصو ر و القارئ أفكار مع األفكار هلذه دمج و بالنقد،

 2.بالتفاعل
 أ ضووووا ةعقلي عملية وهي ، واحدة حاسوووة من أكثر إىل حتتاج القراءة عملية بأن نعرف هبذا

 – ذاك ذإ – تتح ل و جدواها، و مضوووم هنا القراءة  فقد التفكري عناصووور من عنصووور أي افتقاد ألن
 أو عض  ة اجةح إلشباع طلبا ة،عش ائي أص ات من احلي ان عن  صودر مبا شوبيه ، ببغاو ة آلية عملية

 ألن امع،السوووو لدى مفه مة األصوووو ات هذه كانت إن و حىت اخللقية، الغر زة مظاهر من ملظهر تلبية
 .ص اب أو خطإ من عنه  صدر ما  درك ال و  ق ل ما  عي ال القارئ
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 3 وللقراءة مهارات خاصة  نبغي العنا ة بكل واحدة منها، وهي:

  قصد بالتعرف، القدرة على فك الرم ز املكت بة مهارات التعرف،  -1

 والربط بني ص ت الكلمة وص رهتا ومتييزها عن غريها من الكلمات.  

هي القودرة على إدراك العالقوة بني معوواين الكلموات واجلموول وفوك الودالالت ال  مهاارات الفه،،  -2
 اشرة أو غري مباشرة.تعرب عنها، س اء أكانت دالالت مب

هي القدرة على احلكم على ما قرؤه الفرد، وإبداء الرأي فيه وقب ل ما  سووووووتسوووووويغه مهارات النقد،  -3
عقله ورفض ما ه  غري منطقي، وامل ازنة بني ما ورد يف النص من أفكار وما  عرفه الفرد من أفكار 

 سابقة يف امل ض ع نفسه.

اله ه  النشاط الفكري املتكامل الذي  ق م به الفرد عند اتص و قصود بالتفاعلمهارات التفاعل،  -4
بأداة مطب عة والذي  بدأ باإلحسوا  مبشكلة ت اجهه، والبح  من خالل املادة املقروءة عن حل 

 هلذه املشكالت واالستجابة هلذا احلل مبا  ستلزمه من انفعال وتفكري مث إصدار قرار.

هارة القراءة  ُرجى أن متار  الطالب مهارة القراءة باسووووت دام هذه القصووووص املصوووو رة لتعليم م
إىل الطالب الكتشووواف امل ضووو عات م جه هذه نشووواطة الفهم إن  هلم خاصوووة يف فهم املقروء.

حي   تعلم  .وميار  الطالب لفهم النصوو ص مبسوواعدة الصوو ر ال  جتد يف القصووص املصوو رة.
 الطالب م اد اللغة العربية سهال.

 راءةالق تعلي، أهداف -ب
 على قادرا  ك ن أن من املتعلم تعلم وه  الرئيسووووي العام اهلدف إىل القراءة  تعليم   هدف 

  4:  لي كما وه  اخلاص اهلدف ،و مر ح و سهل بشكل العربية اللغة  قرأ أن
 .لعربيةا اللغة يف عنها تعرب  ال باألص ات املكت بة الرم ز ربط من الدار   تمكن أن  -1
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 .فصيح بنطق جهر ة قراءة من  تمكن أن -2
 بتغيري ملعىنا تغري إدراك و املطب عة الصووووحيفة من مباشوووورة العام املعىن اسووووتنتاج من  تمكن أن -3

 .الرتاكيب
 .الكتابة اتمفرد و احلد   مفردات بني الفرق و السياق، معاين من املفرات معاين  تعرف أن -4
 .بينها تربط ال  املعىن عالقات وإدراك الفقرات يف اجلمل معاين  فهم أن -8
 .صرفها و اللغة ق اعد ذلك تع ق أن دون انطالق و بفهم  قرأ أن -1
 .يةالرئيس للفكرة املك نة العالقات  درك أن و التفاصيل و اجلزئية األفكار  فهم أن -7
 .امنه كل ووظيفة الرتقيم عالمات  تعرف أن -1
 .اللغتني إىل مرتمجة مفردات ق ائم أو باملعاجم االستعانة دون بطالقة  قرأ أن -9

أن  قرأ قراءة واسووعة ابتداء من قراءة الصووحيفة إىل قراءة األدب و التار ا و العل م و األحدا  -11
ة عاجلار ة مع إدراك األحدا  و حتد د النتائج و حتليل املعاين و نقدها و ربط القراءة ال اسوووووووووووووو

 بالثقافة العربية و اإلسالمية.

ار  له هدفا وه  أن مي ام القصووووووص املصوووووو رةباسووووووت دومن تلك األهداف تعليم اللغة العربية  
 اجلزئية األفكار م فه أنوعالقاهتا معانيها يف اجلمل امل حدة يف القصوصة و  الطالب يف فهم املفردات

 .ئيسيةالر  للفكرة املك نة العالقات  درك أن و التفاصيل و

 القراءة تعلي، طريقة -ج

 8: منها القراءة، لتعليم عدة طرائق ت جد
  احلرفية الطر قة -1

 .الكلمة قراءة إىل احلرف قراءة بإبداء الطر قة هذه 
 الص تية الطر قة -2
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 .مكس رة أو مضم مة أو مفت حة احلروف تعليم لكنها و ة،احلرفي بالطر قة الطر قة هذه تشبه 
 الكلية الطر قة -3

 .التحليلية بالطر قة أ ضا مسيت لذلك و ألجزاء، حتلله و بالكل تبدأ إهنا 

 اجلزئية الطر قة -4

 أو وفبوواحلر   القراءة الوودار  تعلم إهنووا. بووالكوول تنتهي و بوواجلزء تبوودأ ألهنووا بووذلووك مسيووت 
 و المج الكلمات من تك ن و كلمات منها لتك ن البعض بعضوووها إىل اتضووومه مث األصووو ات،

 .م ض عا الفقرات من و فقرات اجلمل من
 قل و انظر طر قة -5

 قاله ما مثل  ق ل أن على الدار  على  طلب مث املقروء إىل  نظر أن الدار  املعلم  أمر 
 .املعلم

 الت ليفية الطر قة -6

 من فيها  ستفيد ال  اخلاصة املعلم طر قة بأهنا االنتقائية أو فيةالت لي الطر قة  Bumpass عرفت 
  فية،ت لي  كطرق اسووووووت دامها  انتهت و. فعالة أهنا  شووووووعر ال  األخرى الطرق عناصوووووور كل

 .ال ظيفية الطر قة و املكثفة الشف  ة الطر قة هي ومنها
 الرتمجة و النح  طر قة -7

 ك سووويلة متعلملل األم اللغة تسوووت دم و الرتمجة، و الكتابة و القراءة مبهارات الطر قة هذه هتتم 
  ست دم الذي لماملع  لجأ ما كثريا و النح  ة، باألحكام هتتم و املنش دة، اللغة لتعليم رئيسية

 هبذا امالقي طالبه من  تطلب و املنشووووووووووووو دة اللغة جلمل النح ي التحليل إىل الطر قة هذه
 .التحليل

 املباشرة الطر قة -8



 و مجة،الرت  است دام عن اجتناهبا و ، الكالم ملهوووووووووارة األول  ة بإعوووووووووطاءها الطر قة هوووووووووذه توووووووووازمت 
 لطر قةا اسووووت دامها و النح  ة، األحكام الطر قة عن ابتعادا و املنشوووو دة، اللغة يف اسووووتغراقها

 .احلفظ و التقليد أسل ب
 الطبيعية الطر قة -9

 تعتمد ال  طرائقال عن بد لة تك ن و ، االنسووووانية بيعةالط تراعي و بالفرد الطر قة هذه وهتتم   
 مث أوال، املنط ق علماملت  فهم أن  نبغي و. الرتمجة على تق م و النطقية الفلسووفية النظرات على

 لغة لنم  طبيعيال الرتتيب ه  هذا ألن فالكتابة، القراءة يف  بدأ فرتة بعد و ثانيا،  تحد 
 .املكثفة قراءةلل الطر قة هذه ختتص و. الطفل

 القراءة طر قة -01

 و. لصامتةا بالقراءة  االهتمام و دقيقا فهما املقروء فهم على الدار  قدرة الطر قة هذه هتدف 
 قدرته و ءة،القرا مهارة الدار  إتقان أن مرداها تعليمه نفسوووية فلسوووفة من الطر قة هذه تنطلق

 إذن ، ر قةالط فهذه. األخرى املهارات إلتقان سووويلة و املكت بة النصووو ص من املعىن فهم على
 1.أخرى إىل مهارة من التدر ب أثر بانتقال تؤمن

 الشف  ة السمعية الطر قة -00
رتاضوووووووووات هذه الطر قة هي أن اللغة أسوووووووووا  كالم، و لب أن  سوووووووووري تعليم اللغة ومن أبرز اف

األجنبية مب جب تسووووووووولسووووووووول معني ه  اسوووووووووتماع مث كالم مث قراءة مث كتابة، وطر قة تكلم اللغة 
األجنبية متاثل طر قة اكتساب الطفل للغة األم، وتك  ن العادات اللغ  ة عن طر ق املران على 

حبواجوة إىل تعلم اللغوة األجنبية و ليس إىل التعلم منها، ولكل لغة فر دة  القوالوب، و إن املتعلم
يف نظامها اللغ ي و ال فائدة من املقارنات و التقابالت، السووووووووت دام طر قة الرتمجة و الناطق 

 األصلي املدرب.
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امل ج دة فالطر قة املناسوووووبة لتعليم مهارة القراءة باسوووووت دام القصوووووص املصووووو رة هي من الطرق و 
امل ضوووووو ع يف   قرأ بعض بتطبيق هذه الطر قة ممكن أن تعطي الفرصووووووة لكل الطالب أن . قة القراءةطر 

للطالب أن  فتح صووووحفة فيها مجع املفردات الصووووعبة أو ممكن ال القصووووص املصوووو رة. مث   جه املدر  
  وهذه الصفحة حاجة لسه لة يف فهم القصص املص رة.  عرفها الطالب.

 ءةالقرا تعلي، وسائل  -د

 ودقة  سوووورو  وسووووه لة بسوووورعة القراءة على الطلبة مسوووواعدة إىل التعليمية ال سووووائل هذه فدهت  
 :نهام احملت ى وفهم القراءة سرعة على تساعد ال  احلد ثة واألجهزة. 7املقروءة املادة حمت ى لفهم

 كلمة أو عبارة منها كل على وتكتب املق ى ال رق من قطع من البطاقات تصووونع البطاقات، -1
  تعلم ا ىتح البطاقات هذه كتابة يف الدارسووني املعلم  شوورتك وقد. األحيان بعض يف مجلة أو

 اتبطاق: منها أقسووام عدة وهلا. اسووت دامها من األسوواسووي اهلدف جانب إىل واهلجاء الكتابة
 وبطاقات ل،التماث وبطاقات اللغ  ة، املفردات وبطاقات التكملة، وبطاقات واإلجابة، األسئلة
 .ال اقعية

 الطلبة تعني ةالصووع ب يف متدرجة لغ  ة مادة حتت ي صووغرية كتيبات من تتك ن القراءة، معامل -2
 كتيب لك وحيت ي. قدراهتم به تسووووومح ما بقدرة القراءة مهارة إتقان يف بسووووورعة التقدم على
  بتهاصووع درجة حسووب و رقب مصوو رة تارخيية أو علمية مقاالت أو قصوورية قصووص على منها
 .القراءة يف تقدمهم مدى الدارسني  تبني حىت

 من أدىن حد مع املعىن نقل يف والرسووووو م الصووووو ر على وتعتمد الكار كات ر ة، الصووووو ر جمالت -3
 اهتمامها شدة هامن ألسباب عليها والغريب العريب العامل يف املرب ن واعرتض. واجلمل الكلمات

 ذرعا  ضووويق الدار  لعل مما املعىن شووور  يف الصووو رة على واعتمادها واإلثارة واجلنس باجلرمية
 .املل نة الص رة هذه مثل على حتت ي ال ال  العاد ة الكتب بقراءة
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 قراءهتا على دتسوواع كبرية حج م خمتلفة بأل ان وكتابة صوو را وحتت ي ،(اإلعالنات) امللصووقات -4
 ألجنبيةا والسوووووفارات السوووووياحية املكاتب من حيصووووول أن املعلم و سوووووتطيع. بعيدة مسوووووافة من

 لصوووقةم عمل يف الدارسوووني إشوووراك ولكن. احمللية املصوووانع وال زارات الطريان خط ط وشوووركات
 من ه صووووووومم ن ما حي  ها ال  الرسوووووووالة تعلمهم على تر   ا  سووووووواعد  درسووووووو نه م ضووووووو ع عن

 .ملصقات

 على التعرف و القصووووووورية، القصوووووووة و والظروف، األفعال اجلمل، تك  ن من اللغ  ة األلعاب -8
 .األوامر إطاعة و وتعر فها، الكلمة و املفردات، معىن

 الصووو ر لك يف النص  ز دو . الكار كات ر ة الصووو ر جمالت وسووويلة من ن ع املصووو رة القصوووصو  
  صالنصوو و األبطال أ ضووا فيها و امل ضوو ع أحد من املصوو رة القصووص صووممت. القصووة وحدة جلعل

  .الص ر و واملعل مات احل ار ة

 باسوروان اإلسالمية الثانوية املعارف مدرسة يف القراءة مهارة تعلي، -ه

 اللغة بدر  االسيم اإلسالمية بالدرو  هتتم ال  مدرسة هي اإلسالمية الثان  ة املعارف مدرسة
 .اس روانب مد نة يف إندونيسيا الد نية الشؤون وزارة ظل حتت اتاملؤسس احدى وهي .العربية
 تقع عمليته ويف .يةالعرب اللغة تعليم ومنها الد نية العل م بكثرة الدراسة لعملية خاص منهج ففيها

 .تق ميهو  ،وطر قته حمت ى،و  التعليم، أهداف من  تك ن الذي امعين امنهج املدرسة
 التعليمي املنهج -0

 مست ى على نهجامل على باس روان اإلسالمية الثان  ة املعارف مدرسة  يف العربية اللغة تعليم
 باي ليمالتع عملية يف العربية اللغة مدر  هبا و سري. 2111 سنة( KTSP) الدراسية ال حدة
. املدرسة تلك يف ال سائل قليل تعليم هي يةالعرب اللغة وتعليم. ما ووسائل سل بأو  طر قة
 و شرع احلادي الفصل و العاشر الفصل من الفص ل كل يف العربية اللغة در  وتعلم

 عشر حلاديا الصف يف التعليمية املادة .حصص أربعة األسب ع بكل عشر الثاين الفصل



 ستاذأ رتبها ال  امل اد جمم عة من أ ضا ومأخ ذة هدا ة. د.ه ألفه الذي كتاب من مأخ ذة
 .8شي  

 الكفائة معيار -2

  قراءة، التعليمية امل اد فهم -أ

  ،العربية اللغة يف عنها تعرب ال  باألص ات املكت بة الرم ز ربط -ب

  ،فصيح بنطق جهر ة قراءة -ج

  ،اتداملفر  معاين  تعرف -د

 .منها كل ووظيفة الرتقيم عالمات  تعرف -ه

 الدراسية املادة -3

األعمال  -لسعيدة األسرة ا -األسرة : هي شي   أستاذ تعلمها ال  العربية اللغة تعليم يف اد  امل
ردات لكل باب يف الكتاب. وفيها تعليم النح  و املففهي م ض عات  .عمال الطالب الي ميةأ -الي مية 

 نظر ا كان أم تطبيقيا.

  امل ج دة ال سائل -4

 ،باس روان اإلسالمية الثان  ة املعارف مدرسة يف املست دمة التعليمية ال سائل عضب كان
 اللعبة بطاقة ،(LCD) الص ر مكرب و ،الص ت مكرب و ،العربية احل ار شر ط و ،مذ اع: منها

 . العربية
 التق مي -5

 املدرسة هذه ويف. الطالب كفائة معيار ملعرفة تق مي در امل  ق م التعليم عملية مرور بعد
 و لدراسيا الفصل نصف إمتحان و   مية متر نات وهي أقسام، ثالثة على التق مي تق م

  .النهائي اإلمتحان

 املصورة )كوميك( صالقص: اينالث املبحث
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 املصورة القصصريف تع -أ
 حبي  ةمنظم تتحرك ال صوووو رال تسووووت دم ال  شووووكل من اشووووكال الفن 9هي املصوووو رة القصووووص

 نشوووور ميكن .النصوتأيت مع  على ال رق مطب عة املصوووو رة القصووووص، عادة .ةالقصوووو وحدة تشووووكل
 أو جمللةانشوووورت يف  أو يف إحدى الصووووحف قطاع من، بدءا خمتلفة يف أشووووكال املصوووو رة القصووووص

 .خاص كتاب شكل على

 املصورة يف إندونيسيا القصصنشأة  -ب

 :01ص رة يف إندونيسيا  ر د الباح  أن  عرض نشأهتا حسب مراحلهانشأة القصص اململعرفة 
 ناتاخلمس   املرحلة -0

ازدهرت القصووووص املصوووو رة يف إندونيسوووويا بني سوووونة .سووووني و  انني مالد ا. ويف عصوووور 
ملص رة القصوص ا .سوني نشوأت القصوص املصو رة املصون عة ليندونيسويني م اجها على

(، بول البوارز يف هذا القرن ن ع من الفكاهة Wiro the jungle’s childلألمر كيني )مثول 
رواد  Goei Kwat Siongو   Kho Wan Gie. كان (joke and leather puppetو الدمي )

 دخ ل القصص املص رة يف اجلرائد ذلك العصر.

 املرحلة الست نات -2

 السوووووتينات بالقصوووووص على ن ع املغامرة اخليالية ال  بدأت نشوووووأة القصوووووص املصووووو رة يف
بطالة ال مث تستمر نشأهتا إىل ظه ر القصص على شكل القصص Teguh Hardjoط رها 

 (wayang) الدمى. وظهرت سوووووووو اها القصووووووووص األخرى على شووووووووكل 1911يف سوووووووونة 
      .اخليال والرومانسية التارخيية واملغامرةو 

 املرحلة السبع نات -3
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القصووووووووص املصووووووووو رة يف هذه املرحلة على ن ع القصوووووووووص اخليالية اإلندونيسوووووووووية وتط رت 
(cerita fantasi Indonesia) . بتأثري القصووووووووووووووص املصوووووووووووووو رة الن ع وكوان تط رهوا إىل هذا

ازدهرت القصوووووووووص  1978و يف سووووووووونة  أتت بشوووووووووكل القصوووووووووص البطالة.األجنبية ال  
    . Gerdi WKو  Jan Mintaragaاملص رة على ن ع القصص البطالة اخليالية ال  ط رها 

 املرحلة الثمان نات -4

ن اع أالقصووووص املصوووو رة تط را جيدا إال اسووووتمرارا من  يف هذه السوووون ات ما تط رت أن اع
ل  انتشووورت ا وقلد الفنان ن الشوووباب أن اع الفنانني املتقدمني السووون ات املاضوووية.قصوووص 

 سيا.يف إندوني لقصص املص رةا اطاحنطهذا الذي سبب إىل و  انتاجاهتم عند القراء.

 املرحلة التسع نات -5

يف هذه املرحلة ظهرت اجليل اجلد د من فنان القصووووووووووص املصوووووووووو رة بعد وق ف تط ر يف 
ومعظمهم طالب اجلامعة يف املدن الكربى كجاكرتا وباندونج و  أوائل سنة التسعينات.

 ج كجا.

 أنواع القصص املصورة -ج

 التارخيية -0

 ع األح ال قصص تتعلق ب قفن ن القصص املص رة ال  تقص فيها  هي ن ع من أن اع
ما أ يف مكان ما ويف تار ا ما. مث جعلها الفنان قصووووة تتك ن من نصوووو ص و الصوووو ر.

 ص رة. تقص أح اهلا يف القصص املواقعيا وهم م ج دة يف احلقيقة و أبطال القصة فيها 

 اخليالية -2

رج القصووووووووووة اجلذابة إال ختخيالية. وليس فيها أكثر القصووووووووووة و األبطال فيها هذا الن ع 
 ا يف القصووووووة.مث  نتجهمفكرته و خربته فكرة قصووووووتها من خيال الفنان. و  ح د الفنان 



مأخ ذة من  إفرتائيةأن القصوووووووة اخليالية هي قصوووووووة م( 1917) 00قال هيمي و هندي
 اقعية وهي منتجة من خيال الفنان. عملية خيالية و ليس و 

 كالسيكية قدمية -3

تقص القصوووووص الكالسووووويكية عن القصوووووص الرمنسوووووا أو البطالة ال  وقعت يف اجملتمع 
د قوالقصوص الكالسويكية مأخ ذة من القصوص املشه رة يف أحد اجملتمع. مث  القدمية.

 تنظ م القصص الكالسيكية بتزو د بالقصص املسرحية.

 ال اقعية -4

القصووووص املؤسووووسووووة على األح ال ال  وقعت عند األفراد و تغري أمساؤها باألمساء  هي
وتلووك القصووووووووووووووص يف الغووالووب تقص عن خربة األبطووال و اجتهوواده يف حوول املبهمووة. 

 مشكالته. وهي أ ضا تقص لنيل العربة عند القراء منها. 
 ط ر  يالية.وأما القصص املص رة  ال   ر د أن  ط رها الباح  هي من ن ع القصص اخل

 املدرسة. مصاحبتها بأصحاهبا حن  البيت والباح  قصص ال  متر عند الطالب يف املدرسة و 

 02انتاج القصص املصورة اخلطوات يف -د

 تعيني القصص -0

ني ن ع ص املصووو رة هي تعيل خط ة  سوووري عليها فنان القصوووص املصووو رة يف انتاج القصوووأو 
ة و فكاهالغامرة و املالقصوووووووووة. هناك بعض األن اع تتصوووووووووف هبا القصوووووووووص املصووووووووو رة منها 

الروموانسوووووووووووووويوة و البطوالة وحن ها. مث تأيت خط ة تليها هي تعيني الفكرة األولية للقصووووووووووووووص 
 صة و اخللفية و أهداف القصة. ص القاش أاملص رة ال  تشتمل على 
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ع واضووووووعلى كذلك وتعر فهم. و يف أوائل القصووووووة  شوووووو اصاألوبعد ذلك وضووووووع 
ط ة وإذا متت اخل خر القصووووووة وهي كيف  نتهي سووووووري احلكا ة.آالقصووووووة أن  عني 

    .وضع سري احلكا ة الرئيسي من القصة املعنيةتأيت مرحلة بعدها وهي السابقة 

 رسم الص ر -2

اشتهرت يف و  أن اع الصو ر ال   سوتطيع لفنان القصوص املص رة أن خيتارها. هناك كثري من
هذا الن ع خيتاره كثري من فنان ، animation هذا العصوووووووووووور احلد   ن ع الصوووووووووووو رة اخليالية 

ن عا من القصوص املصو رة ال  وضعها. ولكن هناك ألن  ك ن  القصوص املصو رة احلد  
 املصوووووووو ر و الفنانة، أي بنيالف الن ع بني الفنان بعض العي ب هلذا الن ع منها وج د اخت

 و املص رة.

يف رسوووووم الصووووو رة أول ما  راعيها املصووووو ر ه  تعيني الشووووو صوووووية اخلاصوووووة، وفهم الشووووووكل 
ة ل اضوووووع الصووووو ر األسووووواسوووووي من صوووووفة أشووووو اص القصوووووة. وكل هذه التعيينات ألن  تبني 

  الش صيات ال  عينها.

 املربعرسم  -3

   حداما يف األش اص، مث ص ر يف تفر ق الص رة اخللفية و ص رةويف هذه اخلط ة  هتم امل
باسوووووت دام   manualاملربع. هناك طر قتني لت حيداما يف املربع ال احد واما الطر قة العاد ة 

 .photoshop يف ف ت ش ف  toolباحلاس ب باست دام أو  cutterمقطع 

ص يف  ار أو احملادثة بني أشووووو اتصوووووميم احل أ ضووووواال  حتتاج إىل اهتمام كبري ومن أشوووووياء 
 . مش لةو القصة املعينة لكي تصبح القصص املص رة جيدة 

  القراءةمهارة  تعلي، يف القصص املصورة فوائد -ه



 تتك ن منظ مة بعض  تضومن كما ، والتعلم التعليم أنشوطة من عناصور فيها ت جد ال  التعليم
تك ن  لب ، املطل بة التدر س أغراض حقيقلت .والتقييم اإلعالم ووسوووووائل وأسووووواليب م اد من
 .بعضببعضها مع التفاعل على قدرة النظم مجيع يف

ليس بكثري يف اسووت دامها  اندونيسوويا يف التعليم جمال يف  سووائلال احدى هي القصووص املصوو رة
مع أن   .املدار  يف تدر سووووها  تم ال  املناهجب تناسووووب ال  امل اد مع ة  رتبطخاصوووو وتنميتها،

 ط ر م ادها التعليمية بشووووووووووووووكل من  ، أي كثري من املدار  اليابان يفه العملية قد عملت هوذ
 قد ، والفلسوووفة ، والفيز اء والبي ل جيا التار ا مثل األسووواسوووية الدرو  منالقصوووص املصووو رة. ف

 القصص املص رة. شكل يف ط رت

  سوويما ال ا،مهم لقراءهت ال فائدة هلا إال كتاب غري أن القصووص املصوو رةالي م اجملتمع بعض  رى 
للقصوووووووص املصووووووو رة. بل مينع معلم املدرسوووووووة لطالب عن قراءهتا  سووووووولبية ندرسووووووو  وامل اآلباء رى 

 وه   رى أن القصص املص رة إخالل لعملية التعليم والتعلم. ها إذا وجد طالب حيملها.و ضبط
 على الطالب أن لن حيملها و قرأها.فال بد 

 حب ه  و "القصووووووووووووصووووووووووووة املصوووووووووووو رة قراءة لألطفال: حبثها  من نتيجةد جتو من الباحثني د ان روحيين 

من  91،8 أن ،Elex Media Komputindo"03 لقراءة القصووووص املصوووو رة وصووووفي عن رغبة األطفال
عينة حبثها راغب يف القصوووووووص املصووووووو رة، و يف حبثها ال ت جد أ ضوووووووا األطفال الذ ن  رغب ن يف 

القصووووووص  . فرغبتهم يف قراءةتنقص رغبتهم يف قراءة غري القصووووووص املصوووووو رةالقصووووووص املصوووووو رة 
 ة.تعليميومنها الكتب ال غالبا الكتب األخرىاملص رة معدل برغبتهم يف قراءة 

 :04التايل ف ائد القصص املص رة يف التعليمو 
 قراءل و ترقية القدرة اخلياليةلنم  رغبة يف القراءة تفيد  -0
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 تفيد لتيسري القارء على فهم املقروء  -2
 تفيد لرتقية الرغبة و محاسة التعليم للمجتمع   -3

 
 

 



 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 ثمنهج البح -أ

يف  باسيييتم ال ال تمل املديييتم   املصيييو    القصييي النموذج املنتجات اليت سيييرهو ها ه  
ون ازا     اسيير  انانالوح   الرلى  نهج رلى  دييتو  الثانوي  يف الصييا ادا ع ر ي  امل  سي  

 لىر امل ييييييييتم الق اء  املنظم  بالتوجه رلى نظ ي  التهو  رن  واضيييييييي   8002ال يييييييينان ال ينر  
 هاا البث  يفايديييييييييييتم ل الباح   ااختبا  اإلنتاج اانت يييييييييييا ها اتهوي  اإلنتاج  ادوائج حتلر 

 مبنهج تهوي ع 

اليت تفريي   املنتجيياتاالبثيي  التهوي ع يف لييات الت لر  هو نو   ن عنوا  البثيي   نتيياج 
 لتقرر  اتصييييييييييييييلر إج اء ال ملريي  الت لر  االت ل  اهو يبيي ع بتثيي ييي  اتهيي اا ن تهوي  املنتج ن 

  1اإلنت ا ن عخريا  تجاملن

 إجراء التطوير -ب

     ر     احإج اء التهوي  املدييييييييتم    ت ييييييييتم  رلى املصييييييييو    القصيييييييي يف تهوي  هاه 
 البرانات ااجل اات اآلتر :

 ه اا اتحت ي   -1

  ات ااملوانا بني املهيا ات االقيامل ا  بيادوائج يف رملري  الت لر  االت ل  ه  التفياات 
وا  امل ا املهيييا ات االقييي  ات ااملوانا لييي   اله   اآلن اليت ن يييي   يييا لييي   اله   

املصييو    القصيي الت لرمر  املتهو   ه   ا   الق اء  له   الصييا ادا ع ر يي  بوسييرل  
للوسييائ  مل  م  يف ال تمل ال  اسيير  املدييت ل  ملا   الق اء  امل    للما   اإلضيياةر ل  بر  باللغ  ا
ا عرلى توةري حوائج اله   الصييييييييييييييا ادا ع ر يييييييييييييي  ح  نالوا زيا   املف  ات املني   
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هو    اهياا  واةقيا بياجلجبيانيمل  يا ني  نيالوهيا  ن ال تيمل ال  ري اجلي يي   ت كريمل ال لميات 
  امل ا س يف ت نر   واطن املتم جني احملصييييييييول  بتهو  النموذج ل نر اليت ن  سييييييييل ها  ر 

  ها   اله   
يف   ظ البث  ه  رن ط يق امل حلت يييمر  ادوائج يف املر ان  االه يق  املديييت مل 

يف  ي  سيييييييييييييي  امل يا ا الثيانويي  اإلسيييييييييييييي  ر  ، اج   البياحي  ط يقي  امل حظي  هياه اديالي 
يا   ز اليت تدييييييييتهر  ت  ا عمهر  ال تا  اإلضيييييييياةر  سيييييييي  ا ن تلك امل حظات باسيييييييي اان

يف اليي  اسييييييييييييييي ، تن البيياحيي   يي  عن ال تييا  املدييييييييييييييتميي  يي  ه  كتييا  اهتمييال اله   
 جااب  مبظه ها غريالت  يبات ئل  سيييييييكثريا رلى عت يييييييتم   ( اليت LKSالت  يبات لله   )

يف  اهلم  امل جو  رلى ت نر اح   اإلخترا ات املصييييييييييو    القصيييييييييي لالك  ل   اله   
 الق اء  

 القصيييييييييييييي ات يا عغ ا  هياا التهو ات ارهياء اختريا  الق اء  باللغ  ال  بر  ب يييييييييييييي   
اجلااب  ل نر  مه  الق اء  يف اللغ  ال  بر  رن  اله   يف الصيا ادا ع ر   يف املصيو   

    س  امل ا ا الثانوي  اإلس  ر  باس اان 
 امل اج     املوا   -2

ّ   املتهو   للق اء املصيييييو   باللغ  ال  بر  للما   اإلضييييياةر   القصييييي  يف تهوي  هاها   
تا   نها ك املتهو    القصيييييي  وضييييييو    خ  لتألرا  ن  ر  املصييييييا    املوا  امل اج  

علفه    ه اي  اكالك  وان  إن نرت ال  اسييييييير  اللغ  ال  بر  لصيييييييا ادا ع ر ييييييي  الاع 
رلى ديييييتهر  اليت تاملصيييييو   اجلااب   القصييييي رلى   )شيييييب    الر ( باللغ  ال  بر  امل يييييتمل

 لت ون نص   صو   تهوي ها 
هو ها يف  ا   تهر  تنظ ا إىل   اي  ال فائ  يف امل  سيييي  الثانوي ، عن املواضيييي  اليت نديييي  

ائلر   ح  يف ال  ه  الت ا ا رن ت    النفس اادرا  امل  سر  اادرا ال ا   الق اء  رلى 
ط ب  يأخا ةقت لق باملواضييي  ال تمل ال  اسييير  لصيييا ادا ع ر ييي  لن ت القصييي تهوي  



صا لامل اج  املناسب  رلى  دتو  ال فائ  يف است مات اللغ    ن  عيضا ن امل اج  عيضا 
  اإلضاةر  عا إن نرت عااجمل ت ال  بر  ن امل  س  الثانوي  إ ا  ن ال تمل  ادا ع ر  

 تنمر  ة    القص  -3

يف انتاج القص  املصو   تن لرس القص  املصو   ب اهنا  يف انتاج  هاه اخله  املهم 
 ن عن   ت ون القص  نص  نصري  ال القص  يهت  الباح  مبثتو  القص  املصو   

االقصيييي  املصيييو   اجلر   ه  ت ييييتم  رلى  صييي ب  عا ال  س صيييو  القصييي   صييييو   
  القص  ا الصو   ناسب  حباج  الق اء 

اب ارر   هم   ةرها عسيييس يف انتاج القصييي  املصيييو    اات و  اليت اهاه ال ملر  رملر  
 تنبغ  عن ي اررها الباح  يف تنمر  ة    القص  ه :

 يه ا حمتو  القص  للت لر  ا داج  اله   ا الق اء اتخ      -ع

 توسط القص   - 

 ناسمل اللغ  ب فائ  اله   ت -ج

 يتضمن رلى نرم  اخلُلق  - 

 القص  اخت ا شمصرات الق اء حي ل   -ه
 تصمر  القص  املصو   -4

اب   انتاج سيييري القصييي  اخلهو  التالر  ه  تصيييمر  القصييي  املصيييو    يف هاه اخلهو  
سيييرنتج ا   توب  إىل القصييي  املصيييو   يهلمل الباح   ديييار   الفنان لنق  القصييي  امل

ورها  ييبا  ا  وضييالباح  القصيي  املصييو   له   امل  سيي  الثانوي  اه  يف   حل  ال
 رن اترمات الرو ر  يف امل  س  عا خا ج امل  س   ناسبا لل با   

يف هاه القصيييييي  املصييييييو   ينظ  الباح  نصيييييي  رن املصيييييياحب  بني ع ب  اله  ، اه  
ورها ضمح  ا حلر  ا ةاضي  ا سلمى  ابرنه  ح   اتحوات ال ثري  اليت ي تم   و ع

 تهو   ن املوا  اهيياه املوضييييييييييييييورييات  ذلييك املصييييييييييييييياحبيي  ا ال ي  اغري ت يياان ا الرن 



   ر اإلسيييييييي الثانوي  امل ا االت لرمر  املدييييييييتم    يف الصييييييييا ادا ع ر يييييييي  مب  سيييييييي  
 لوح   كتاب باسيييييتم ال املصيييييو   القصييييي  تلك تصيييييمر  يف الباح  ايب ع  باسيييييو اان
  تصوي ها نب  القص  لتصمر   هم  اخلهو  اهاه(  story board) نصصر 

 رر  االتصلر إج اء التق -5

  الق اء  املصييييييييييييييمميي ةه  اله   رلى عغ ا  إج اء التقرر  هو لت  يا   رييا   يي   
املنظم  رلى املا   املتهو   اتناسييييييييمل باملناهج املدييييييييت مل  بوسييييييييرل  ار ا  ع اات التقرر  

 اإلستبران 
  املصو    ئق  لإلستم ال للما   الق اء القص ( ه  مل  ة : )عاتغ ا  هاا التقرر  

و   املص القص ( ه   ضمون  اإلضياةر  لصيا ادا ع ر ي   ن امل  سي  الثانوي   )
ع ر يييي  لصييييا ادا ا( ه  اللغ  املدييييت مل   واةق مب حل  )ج واةق باملنهج املدييييتم ل  

   ن امل  س  الثانوي  

 

 

 

 ف  ي العا : اإلختبا  

  ة  ي ( )اإلختبا  مربها خبري املا   اخبري الوسيييائ املصيييمم  سيييراملصيييو    القصييي 
 املصيييو   املصيييمم   كالنظ  إىل القصييي جو   عغ ا  هاا اختبا  للمبري مل  ة  ع ا 

  التثدني عا امل اج   إذا اج ت ررو ا 

 ا: اإلختبا  املر ايننرثا

نف ا ا()ا الت لرمر  الوسائ إختبا  خلبري املا   اخبري   

 تبا  املر اين )ندمرا(خاإل



  سييييييييي    يف ر ييييييييي  صيييييييييا ادا عيف اله   ختبا  يديييييييييت م  ةال رن  يف هاا اإل
 امل ا ا الثانوي  اإلس  ر  باس اان  ا   س اللغ  ال  بر  

ختبا  ا إ  وسيييييييييييييائ  الت لرمرالاخبري ختبا  خبري املا   ي يييييييييييييتم  التقرر  ال    رلى إ 
يف ن ييييييه    ات ن كاجملمور  الصييييييغري  ا اإلختبا  املر اين  ن حتلر  البرانات احملصييييييول  

 انترج  التثلر   دت م  لتصلر  انتاج التهوي  اإلختبا  

 ت مر  ا نتاج اتخري -6

   ن باللغ  ال  براملصييييييييييو    القصيييييييييي عج   الباح  اتن ييييييييييه  ت مر  يف هاه امل حل  
تبا  إختبا  اجملمور  الصييييييييييييغري  ا اإلخ   اخ ت اإلختبا  الث ث  اه  اختبا  للمبري ا

 املر اين 

 

 

 نت ا اإل -7

و   املصيييييييييي القصيييييييييي انتاج   الدييييييييييابق  ةامل حل  اتخري  ه  اإلنت ييييييييييا ب     ا  امل اح  
 انت ييا ها يف املصييو   القصيي  املصييمم  املثبت رن  خبري ا  ر  اإلختبا ات ن  اسييت  
    املوجو   عا طب ها املصييييييييييمإىل امل ا س الثانوي   اهاا حيصيييييييييي  با شيييييييييي ا     املهب 

 بنفده 
 نتجختبار املإ -ج

 املصو   ااختبا ها القص تصمر   -1

نتاج الاع صمر  ا ت عّا  تفصير  ا ئقا، رم  املصيم  جا نتنب  عن نديري إىل ت مر  ا 
احصي  هاه اته اا إذا املصم    اخ ت املصيو     القصي سيرج له    خبري انتاج 

ا  بري املا  ا ن عه  املي اخ ت اليت حيتياج البياح  إلرها   اخ ت  ن خخ     ن ات



املدييييتم   ون خاصيييي  رن  اج اء املصييييو   ا خبري املناهج ا  ر  اله    القصيييي عه  
 التجا   املر اين 

    كما يل : ا  اح  اختبا  ثبات / ثق  ا نتاج  

   املصو   القص اهو التصثر  رن  خبري املا   ا خبري  اإلختبا  الف  ي  (ع

 رانات النورر   ن اخلرباء تصثر  املنتج  ن   خ ت اهو الب ( 

تصيييييثر  املنتج  ن   اخ ت البرانات النورر  اه   ن    س ا  ر انر املالتجا    (ج
   ا   ال  اس  

 الهبق  لثق  هاا التهوي     اا  ن اإلستبران امل ه  رن  اإلختبا   التجا   
  ةار  التج يب  -2

 آليت ةار  جتا   املنتج احملصوت  ن التهوي  سربني يف ا
   حل  التجا   رن  اخلرباء   (ع

  اهو ريييالفيييارييي  املتجيييا   يف هييياه امل حلييي  هو ااحييي   ن خبري املنهج يف اللغييي  ال  ب
 نا  الك ا     و يف كلر  ال  اسييييييييييييييات ال لرا جب يف نديييييييييييييي  ت لر  اللغي  ال  بري  املي  س

اا البث  ه اخبري الوسيييييائ  للقصيييي  املصيييييو   يفإب اهر  اإلسيييي  ر  اد و ر  مبا نج  
جييا  ي   و نييا  ياليك إب اهر  اإلسيييييييييييييي  ري  اد و ريي  املهتّ  للوسييييييييييييييائي  يف  املي  سهو 

خبري  ا   اللغ  ال  بر  لرصييييييييييث  التصييييييييييمر  رن مبا نج  ن ي ي  الباح   دييييييييييار   
 هو   املصو   املت القص  ضمون الق اء  ا ن خبري الوسائ  لر ه  ال عع رن ش   

 ر    حل  التجا   املر ان ( 

ا ا    س  امل  يفيف هاه امل حل  يت ون الفار   ن ط   الصيا ادا ع ر ي  
 ا   س اللغ  ال  بر  الثانوي  اإلس  ر  باس اان  

  نو  البرانات -3

   ت البرانات بوسرل  إج اء التقرر  ال    اليت ندمت رلى ث ث  عندال:



ا   لى نترجيي  التجييا    ن خبري املييلتقومي اتات اهو البرييانييات رلالبرييانييات ال مريي   (ع
النترج   ن  اه  ر وسيييييييييييائ  الت لرمالا خبري   اه  تقومي املا   الوسيييييييييييائ  الت لرمر ا 

 ( 1)ا ( 8)( ا 3) ( ا4)إجاب  

اامليييي اخ ت  ن اترب املييييا   ا خبري البرييييانييييات ال رفريييي  اه  ارهيييياء اإلن احييييات  ( 
 ال كانت   ع التجا   املر انر   الوسائ  الت لرمر  ا    س اللغ  ال  بر   ا 

 دتهر  نظ ه يف اآليت رع ا بران املقال  الدابق  ة

 البرانات  صا   البرانات البراناتنو   من  

 املصو   القص خبري  - كرف  1

 خبري املنهج ال  اس  -

 امل  س -

تييييييي يييييييليييييييريييييييقيييييييات ا 
   اخ ت

كيييييمييييي  )تيييييقيييييومي  8
 نترج  ا ختبا (

 املصو   القص خبري  -

 ري املنهج ال  اس خب -

 امل  س -

 الهالمل -

 استبان  التقومي

  

 ع اات    البرانات  -4

 ات اات املدتم    جلم  البرانات يف هاا البث  ه :
  استبران البث  (ع

بران   نات ع ي ونها عن اإلسييييتات اات اإلسييييتبرانر  املدييييتم    ه  اإلسييييتبران املغلو 
   يف هاا اله يق ح  اختا  ال رن  اتجاب  املدييييت  املغلو  هو اإلسييييتبران امل ه  مبث 

ةهو ا سييييييييييئل  املت لق  بنو  الوسييييييييييائ  ال  اسيييييييييير    ع ا  ضييييييييييمون اإلسييييييييييتبران 8ال مو 
                                                           

  82: ص  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ، Bina Aksara، 8003ع ي ونها،  8 



 ر  ال رن   تبران املغلو  رلىباللغ  ال  بر   سر ه  اإلساملصو    القصي باسيتم ال 
 ه  ال (3( خبري  ا   ال  اسييييييييييييي  )8خبري الوسيييييييييييييائ  ) (1يف هاا البث   اه  )

  اللغ  ال  بر    سا 

ه  اإلسييييييييييييتبران املغلو  تن له ات اات املدييييييييييييتم    جلم  البرانات يف هاا البث  
   اليت اكتدييييييبتها ئ  ي ين للمهو  ا جملربني اإلسييييييتبران  ا ا الفاللباح  ا ال رن ةائ   

ال رن  عهن  يدييتهر ون عن  ربوا اتسييئل  سييهل  اسيي ر  تهن  إلتا ان اإلجاب  املدييت    
اإلسييييييييييييييتبرييان املغلو  رنيي  املتهو  تدييييييييييييييهريي  لييه يف حتلريي  البرييانييات ةقط  ن إن ةييائيي   

 اتفدريها 

 املقابل  اامل حظ  ( 

 ات االنصرثات ه  عح اإلن اح اإلن احات االنصرثات امل خ ت ا ةنات  نها 
 املدتم    للم خ ت يف تصثر  املنتج املتهو    ن البرانات ال رفر 

 اختبا  ةه  املضمون  (ج

 القصيييييييييييي مل  ة    حل  ةه  الهالمل رلى  ضييييييييييييمون املقصييييييييييييو   ن هاا اإلختبا  
يف الثبت ا ئ  ااه  كف 26-65املصييييييو   املتهو    بتوجه إىل نرم  املتوسييييييط ةو  

ح  كانت  ان ثبت   40<الثبيت ا نيان  يف  46-40ا ته  ثبي 25-100
املصيييييييو   املتهو   حتتاج إىل التصيييييييثر  اامل اج    اا ن اسيييييييتم ال هاا  القصييييييي 

 اإلختبا  لتثلر  البرانات ال رفر  اإلخ   
 عسلو  حتلر  البرانات  -5

تلمر  رما لحتلر  البرانات هو عه  ند  يف إج اء التهوي  إذا ع ا  التهو  نر  النترج  اا
  ال  اسر  ا خبري خبري الوسائعسلو  حتلر  البرانات بصو   كرفر  اكمر   يبثثه يف  ن  

  ا   ال  اس  ا ررن  ي ه  القر  ال رفر  للقص  املصو   املتهو   



ع ا خبري الوسيييائ  ال  اسييير  ا خبري  ا   ال  اسييي  ي ه  النترج  عيضيييا رن ثبت الوسيييائ  
احات  ئق  عا  ئق  بالتصويمل عا غري  ئق   ةإرهاء النترج  ااإلن  املنتاج  ي ين بنترج  

 سرثلله الباح  بصو   اصفر  
عسييييلو  حتلر   هوال رفر  )اإلسييييتبران( عسييييلو  حتلر  البرانات املدييييتم    للبرانات 

البرانات يف املائوي   اع ا ال  ز املدتم ل لبران برانات خبري الوسائ  ال  اسر  ا خبري 
 ال  اس  ا ال رن  ه :  ا   

 

 

 الوصا : 
 ا = الندب  املئوي  

Σx   1= ر   اإلجابات اجملربني يف البن  
Σx1   1= ال    ال ل  للقرم   ثالر   ن البن  
 = ثابت  % 100

 كما يل :  3التقومي  أخوذ  ن ش     ز ع ي ونها  نه ت  ايري يدتم ل الباح  

   3اجل ات 

 الوصا  رهبق  ال ئقال  ائويات

   حيتاج إىل إص حات ذا ص   ج ا 100 – 25

 حيتاج إىل إص حات ذا ص   26 – 65
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𝑃 =  
∑ 𝑥

∑ 𝑥1
 x 100% 

 



 الب ض حيتاج إىل اص حات  قبوت 66 – 40

 إىل اص حات كلهحيتاج   اسمل 40<

 لنترج  تص كانت اإذا  اةقا ملدتو    ايري اتهلر  ت ت القص  املصو   املهو   رلى جناح ا 
ن  لر  ك    حل     دتويات عرلى امل ايري   اتديتم ل عيضا٪ 65 ن  ات ىناد  إىل نرم  

   اح  التقرر  الت ويين 

 هيكل البحث -د

   :إن هر   البث  يف هاا البث  كما يل
  : تم  رلىي، ا لااإلطا  ال : الفصل األول

  ق    -ع

     ت البث  اعسئلته - 

 ة ا  البث   -ج

 عه اا البث  - 

 عمهر  البث  -ه

 ح ا  البث  -ا

 حت ي  املصهلثات -ز

 ال  اسات الدابق  -ح

 حت ي  املصهادات  -ط

 ال  اسات الدابق  -ع
   :رلىتوع ، حياإلطا  النظ ع: الفصل الثاىن

 الق اء   ها  : اتات املبث  
 ت  يا  ها   الق اء  -ع



 الق اء  ت لر  عه اا - 

 الق اء  ت لر  ط يق  -ج

 الق اء  ت لر  اسائ  - 

 القص  املصو   )كو رك(املبث  الثاين: 
 ت  يا القص  املصو   -ع

 ن أ  القص  املصو   يف إن انردرا - 

 لقص  املصو  نتاج اإ اخلهوات يف -ج

 ت لر   ها   الق اء  يف القص  املصو   ةوائ  - 

 :، حيتوع رل  نهجر  البث  :الفصل الثالث
  نهج البث  -ع

 إج اء التهوي  - 

 جإختبا  املنت -ج

 هر   البث  - 
 ر   البرانات احتلرلها :الفصل الرابع

 اإلن احات  اخل ص  ا :حيتوع رلى ،اخلامت  :الفصل اخلامس

 
 



 الفصل الرابع
 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 انتاج القصص املصورة :  ولاأل املبحث

 يد األهدافحتد -أ

مدرسة املعارف الثانوية أن القصص املصورة معروف عند طالب الصف احلادي عشر يف 
صة ا. قد سئل الباحث يف بداية البحث عن القصص املصورة وهم يعرفوهنا خروانو اإلسالمية باس

(. ويقرائون كثريا من القصص املصورة اليبانية و imagination story)يف القصص اخليالية 
األمريكية. ومن النوع القصة فهم يقرائون القصص البطالية و اخليالية و الفكاهية و غري ذلك. 

ب الأما هدف من هذا التطوير هو انتاج القصص املصورة لتعليم مهارة القراءة مناسبة برغبة الط
 يف قراءة القصة و مناسبة مبستوىهم الثانوي و تزويد كفائة مفرداهتم اجلديدة.

 مجع املواد املراجعة -ب

 تعيني معايري كفائة طالب الصف احلادي عشر ملهارة القراءة  -1
قة هو مفهوم املعلومات املنطو مدرسة الثانوية معيار كفائة طالب الصف احلادي عشر يف 

الفكرة املكتوبة واعتبارها. وكان النص على شكل حمادثة بني األفراد عن واعتبارها ومفهوم 
التعارف و حياة اليومية لألفراد و هوايتها باستخدام قواعده اجليدة الصحيحة. وفيه املفردات 

 اجلديدة و قواعد اللغة العربية.

 مجلةر هي: عش أما قواعد اللغة العربية املرجوة املكتوبة يف اخلطة الدراسية للصف احلاديو 
 .األوصاف و املتصل الضمري و فعلية ومجلة امسية

 

 مجع مواد القصص -2



القصص مأخوذة من بعض الكتب اليت قرأها الباحث. مث مجعها وألفها الباحث بشكل الذي 
تريده مناسبا خبياله. ومن تلك القصص أخذ الباحث قصة عن الصداقة. فيها موضوعات، وهي 

 الرحلة. و إىل حديقة املدينة و ضقصف املدرسة و زيارة املرييف مكتبة و امل درسة و يف املإىل
 تنمية فكرة القصص -ج

ساس أ املوجودة فطور الباحث فكرة القصص من تلك املصادر. و املواد املراجعةبنظر إىل 
 املوضوع )املوضوع الكبري( هذه القصة هي الصداقة بني أربعة الطالب.

 شخصياهتاتصميم أبطال القصة و   -1
طور الباحث هذا املوضوع بتصميم أبطاله وشخصياته املختلف. وتتكون القصة من أربعة 

 حليم. أما شخصيتهم كما يلي: أشخاص وهي أمحد و سلمى و فاضل و

 رجل حنيف عملي و مساعد إىل غريه. وهوايته لعبة كرة القدم  ،أمحدأوال: 

 أمحد. وهوايتها القراءة و الطبخ مرأة صاحلة و متبسمة وهي ابنة عم ثانيا: سلمى،

 رجل صابر مسني و متبسم و كسول. وهوايته األكل و النوم ثالثا: فاضل،

رجل مجيل و يلبس النظارة. وهوايته قراءة الكتب و مشاهدة برامج التلفاز و ممارسة  ،حليمرابعا: 
 الرياضة

الثانوية يف  سةدر  امليف ن يتعلمونآل حي واحد. هم يتصاحبون منذ صغرهم. وايف وهم يسكنون
قع ت دعلمون و يلعبون بسرور. وقت. هم ياسوي رسةداملـ كل الصباح يذهبون إىلا. يف  مدينة م

 .ةقوي صداقة بعضهم ببعض. فلديهم نويتعاونو  امشكالت بينهم فيحلوهن
 تطوير القصة -2
وع الكبري. ضوبعد تلك اخلطوة مث صمم الباحث القصص باملوضوعات الصغرية اليت تتعلق باملو  

 وهي ستة املوضوعات بشكل القصص احلوارية سهولة ملصور القصة قبل اجرائها. منها:  
 درسة املإىل (1



 ساعة الس ادسةل   يده وتديف د أن يذهب إىل املدرسة وهو ينظر إىل الس اعة بيته، يستعد  أمحيف
و  سلمى و قد وصل حليم د إىل حمطة احلافالت.يذهب أمح لوقت للد راسة". مث  :"اقال .صفالن  و 

 . "د. فيفشأ الس الم عليهم:"الس الم عليكم.."، ويردونه:"وعليكم الس المبل حضور أمحق فاضل هناك
جلس  ". فيدخلون إليها.لعام ةا وصلت احلافلة درأى فاضل إىل السيارة العامة وهو يقول: "ق

نحيف جيلس جبانب حليم ال حليم مقعد الزاوية. وجلس أمحد و سلمى جنبا جبنب. وفاضل الكبري
 ويقول تبسما:"نـََعْم َأْجِلُس ُهَنا". فيجري السيارة العامة على الطريق.

نعم، وم". حليم:"ليا اذومي هليامتحان ا لدينا ،دث بينهم عن دراسة فيها. سلمى:"أهفتح
اضل، هل أنت ف البارحة". سلمى:"يا يفباملراجعة  . أمحد:"احْلمد هلل قمت"حان درس ال لغة العربي ةتام

 ،ر. وبعد دقائق هو يتكلم تبسما:"يا أصحايب؟". ال أجاب فاضل وكأنه يفكر عن شيء أخمستعد  
ضحكون فجأة. مث ن وي". فيتعجبو يتب اليفي نسيتها سفوا". عجبْت سلمى بكالمه. فاضل:"فلو ع

د و حليم و أمح ".ايبيا صاحيب َهَذا فـُُلْوٌس َلَك". فاضل:"شكرا كثريا يا أصح يقول أمحد:"ال بأس
 ا.."سلمى: "عفو 

 ةب املكتيف (2
د، لفصل وهو يسئل عن حليم. فاضل:" يا أمحكان الوقت للراحة. ألقى فاضل أمحد أمام ا

هل عرفتم أين حليم؟". أمحد:"قد رأيته يذهب إىل املكتبة". وتقر ب سلمى إليهما. سلمى:"الس الم 
ما رأيكم إذا ذهبنا إىل املكتبة اآلن؟". د:"..". أمحالمالس   عليكم..". فاضل و أمحد:"و عليكم

 ". فاضل:"أيوه صحيح، قد ذهب حليم إىل املكتبة
م!!". يا حلي لقون حليم يقرأ الكتاب. فاضل:" أنت طالب نشيطهم يذهبون إىل املكتبة و ي

؟". حليم:"أحب  كتاب درس الل  ا أحب  قراءة الكتب". سلمى:"أي  كتاب حتنمد هلل، أحلْ حليم:"ا ة غب 
 عنها ثبحتلك اْلكتب؟". حليم:"تستطيع أن ت تاب القص ة بالل غة العربية". أمحد:"أين جندوك العربية

". فهم يذهبون اة أو قصص بالعريب كمثل هذاسار كتب الد ر تيع أن ختط". حليم:"تستع الر ف  الس ابيف
 إىل الرف السابع و خيتارون بعض الكتب مث يقرأوهنا.     



مى و ". أمحد و سلءة الكتاباللدخول الفصل. فقال فاضل: "أه، مل أمت قر رس فجأة، دق اجل
 لميكن أن تستعري بعض الكتب من ذ هل ،حليم يتبسمون. وقال حليم:"يا فاضل

ُ
ّ ف". ك امل و

 ا".يت معلب اها يفسلمى:"أيوه، هي ا نقرأ
 قصف املدرسةيف م (3

". ؟ أين ستذهب، يا فاضلسرعا. وقال حليم إليه:"إىليذهب فاضل إىل مقصف املدرسة ت
د أن ا جوعا.. أريننت مستعجل جد ا، يا صاحيب؟". فاضل:"أيقوم أمحد جبانب حليم وهو يقول:"أ

ليم:"فكرة ". حاصف معقهي ا نذهب إىل املا، أذهب إىل املقصف" وهو ميسك بطنه الكبري. أمحد:"لذ
 بأذهسة". حليم:"أيوه، سر املد تريد أن تذهب إىل مكتب يجي دة، ولكن  أين سلمى". أمحد:"قالت ه

 لفصل." وهو جيلس أمام انلتحق بكمس ال". أمحد:"أنتظر سلمى هنا وبعدهو  إىل املقصف مع فاضل أ
سيد خليل لشراء األطعمة. فاضل:"الس الم يدخل فاضل و حليم املقصف ويوجهان إىل دكان 

يضا". سيد خليل:"وعليكم عليكم.. يا سي د خليل، أطلب اخلبز والش رب". حليم:"أنا أريدها أ
". ف". حليم:"هذه هي الفلوسآال بعةر اهنا". سيد خليل:"أالس الم.. ها هي مجيعا،،". حليم:"كم مث

 يده الشرب يفى". يأكل فاضل خبزه وحيمل سلم و دسيد خليل:"نعم، شكرا. على فكرة، أين أمح
 ل".بعد قلي يف مكتب املدرسة، سيحضران سلمى وهي رد ينتظاليسرى، مث يقول:"أمح

جهان إىل دكان سيد خليل. أمحد:"الس الم ى". مها ميشان و يو د وسلمحليم:"ذلكما، أمح
أمر مهم  مع  ، يا، تنتظرونينو عليكم، يا سي د خليل". سيد خليل:"وعليكم الس الم..". سلمى:"عف

شروبات". وامل د و سلمى؟". أمحد:"أطلب اخلبز". سيد خليل:"أيوه، أي  أطعمة تريدان يا أمحيتتاذسأ
هذه آالف". سلمى:" ةثالثا قط". سيد خليل:"هذه ما طلبتها و مثاهنف تااملشرب سلمى:"أطلب

 ا...".الفلوس". سيد خليل:"شكرا، يا سلمى". سلمى:"عفو 
 ضزيارة املري (4



هذا   الفصليف دأمحد هذا اليوم. حليم:"مل أر أمححتدث حليم و فاضل و سلمى عن غياب 
 ااضل:"هي  تشفى. ويذهب أبوه للعمل". فس امليف افقة أم ه املريضةر عم، هو يستأذن ملوم". سلمى:"نليا

 ".ىوم سنذهب إىل املستشفلي!!". حليم:"أيوه صحيح، هذا الن نزورها بعد انصراف الفصحن
حليم:"هيا نذهب اآلن!!". انتهت حصة الدراسة. اجتمع حليم و فاضل و سلمى. 

و حليم  ىىل املستشفى فوصلوا ويدخلون حجرة للمريض. ودخلوا سلما". مث ذهبوا إفاضل:"نعم.. هي  
طعمة أل". مث تعطي سلمى او فاضل على أم أمحد. "الس الم عليكم..". أمحد و أمه:"وعليكم الس الم

 ".  د". األم:"شكرا على زيارتكمإىل أم أمحد وهي تقول:" شفاك هللا يا أم  أمح
..". مد هللمد هلل أحسن من قبل". مجيعا:"احلد:"احلد؟". أمحاآلن يا أمح اهلاحليم:"كيف ح

. فاضل:"أيوه، "تحتاج إىل اسرتاحةف يب متعبةبك؟؟". أمحد:"قال الط  م  أل فكرة، أي  مرضى فاضل:"عل
 أحيانا بعد أن آكل األطعمة". فيضحكون مجيعا بكالمه.انا متعب 

 إىل حديقة املدينة (5
يوم العطلة؟".  قضاءرأيكم إذا حنن نتمشى ل ماأمحد:"يا أصحايب، غدا يوم العطلة، 

سلمى:"فكرة جيدة، ولكن إىل أين سنذهب؟". أمحد:"هيا نتمشى إىل حديقة املدينة!". فاضل و 
 حليم:"أيوه صحيح..". 

استيقظ أمحد من السرير مث يغسل و يصلي. مث يذهب أمحد الجتماع مع أصحابه يف مكان 
تمع األصحاب وأمحد متأخر. أمحد:"عفوا أنا متأخر،، أنا معني يف الساعة السادسة متاما. قد اج

 نسيت اليوم سنذهب إىل حديقة املدينة". حليم:"ال بأس،، هيا نذهب اآلن". 
سلمى:"احلمد هلل قد وصلنا". فاضل:"نسرتيح أوال..  جنلس و نشرب املاء". أمحد:"صحيح، 

و  شروباتمأن نشرتي شيئا.. هذه هي انتظر هنا! سأشرتي املاء". سلمى:"يا أصحايب حنن ال ننبغي 
كرا" ش عفوا حنن ال حنمل شيئا.. البيت". أمحد و فاضل و حليم:"لذيذ جدا.. يف أمي هتاأعدأطعمة 

 وهم يضحكون ألهنم ال حيملون شيئا ويطلبوهنا من سلمى. 



وبعد ذلك يدعو أمحد إىل أصحابه ألن يلعبوا كرة القدم ولكن ينظر حليم إىل شيخة جانب 
شارع تريد أن متر إىل جانب اآلخر. فيدعو حليم إىل أصحابه ألن ينصروها أوال، حليم:"هيا ال

 ننصرها..".. فينصروهنا و تقول الشيخة:"شكرا يا أبنائي". مجيعا:"عفوا..".
 الرحلة (6

 يخُ أستاذ شإىل الفصل. وهو يدرس اللغة العربية. ويف آخر الدراسة  أستاذ شيخُ يدخل 
وي مالقادم حنن سنتعل   علبة.. إن شاء هللا يف أسبو يقول:"أيها الط   ح.. أي حنن سنذهب الل غة العربي ة بالرت 

 . طلبة:"ُهْورِي...."فيفرح ال ات".إىل حديقة احليوان
محد:"كيف أ وأصدقائه. أمحدجاء الوقت يف أحد الصباح. يستعد وجيمع الطلبة أمام املدرسة. وكذلك 

 أستاذ شيخُ  . مث يعلن"ا مستعد  للرتويحن. فاضل:"طبعا، أ..."هلل مدحل. حليم:"أ؟"حالك يا أصحايب
 .!!"افلة اآلنيعا.. أي ها الط لبة، أدخلوا احلاجتمعوا الط لبة مج:"إىل الطلبة

. مث يبدأ "فوصل احلافلة يف حديقة احليوانات. أستاذ شيُخ:"قد وصلنا يف حديقة احليوانات
. أستاذ شيُخ:"ما .."اذتس. طلبة:"أيوه يا أ"واتنيرا اسم احلكية:"أذ بأسئلة لتعليم اللغة العرب أستاذ شيخُ 

 مكان تاز.. ننتقل إىل. أستاذ شيُخ:"مم..". طلبة:"إبلا؟". أستاذ شيُخ:"ما هذ..". طلبة:"فيلا؟"هذ
ن تاز.. اآلن تستطيعو "ممأستاذ شيُخ: ".. طلبة:"أسد و قرد؟"كل. أستاذ شيُخ:" ما هذا و ما ذ"آخر

 . ..". طلبة:"نعما.."حيو أن تسرت 
. .."د أن آخذ الص ورةري.. أايبإىل أصدقائه ألخذ الصورة:"يا أصح أمحديطلب 

 .ا.."صورتن . أمحد:"يا علي، خذ.."خذ الص ورةأب علي أن يل. حليم:"نط.."فاضل:"جي د
 تصميم القصص املصورة -د

اخلطة عمل  هوبعد عمل الباحث بتصميم القصص فاخلطة بعده هي تصوير القصص. يف هذ
 ميةاإلسال إبراهيم مالك موالناالباحث مع مساعدة فنان الصورة. وهو عريف، طالب جبامعة 

 .السادسة املرحلة يف مباالنج احلكومية



 درو وريلج برنامج باستعمال حسنها مث. القصص لتصوير التصوير آالت الفنان واستعمل 
(corel draw 12.0 .)التجريدية اخليالية األسلوب الفنان وأخذ (independent imagination )

 . القصص هذه لتصوير
 :املصممة املصورة القصص مثال هذه و
 
 
 
 
 
 
 
 

 مه. فاضل و حليم و سلمى: ألصدقائه و ألمحد اليومية األنشطة عن تصور الصورة هذه
. هم يتعل مون و اوي  س كل  الص باح يذهبون إىل املدرسةا.  ة م مدينة يف املدرسة الث انوي  يف يتعل مون

 ةاقصد ديهميتعاونون بعضهم ببعض. فلا و يلعبون بسرور. وقد تقع مشكالت بينهم فيحل وهن
 .ةقوي  

 و املثال اآلخر الصورة عن الرحلة إىل حديقة اليوانات:
 
 

  
 
 

ُأذُْكُرْوا أْْسَاَء 
أَيْ َوه يَا  اْْلَيَ نَ َوات  

 ُأسَتاْذ..

 ف ْيٌل..

 إ ب ٌل..



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حديقة ىلإ يذهب هم. احليوانات حديقة يف مع وأصدقائه أمحد أنشطة عن تصور الصورة هذه
 و مدرسته يف العربية اللغة مدرس شيخ، أستاذ مع العربية اللغة تعلم و الرحلة داءآل احليوانات

 . طالب مجيع
 .  املصورة القصص منتج من مثالن سابقتان صورتان و

 إجراء التقييم والتصليح -ه

 كما الرسم التاي:  التقييم والتصليحاخلطة قام الباحث بيف هذه 
 
 
 

 )ج( )ب( )أ(

 القصص املصورة  تقومي
اخلرباء عند  

تصحيح القصص 
 املصورة من مداخالت

 

 اإلختبار امليداين



 
 تقومي القصص املصورة عند اخلرباء -1

يف هذه اخلطة طلب الباحث إىل خبريين لتقومي القصص املطورة املصممة. مها خبري 
هو د. ائل التعليمية و مادة تعليم اللغة العربية وهو د. شهداء صاحل نور، و خبري الوس

 توركيس لوبيس. 
تناسب (كيف 1يشتمل األسئلة يف اإلستبيان خلبري مادة تعليم اللغة العربية هي: ) 

(كيف 3(وضوح تقدمي املواد يف القصص املصورة، )2املواد التعليمية مبستوى الثانوي، )
بية باللغة العر  (كيف يقدم القصص املصورة التعليمية4ترتبط املواد بالكتاب الدراسي، )

(كيف الرتاكيب واألساليب اللغوية ال جتعل 5املتوفرة لدى الطالب ويناسب مستواهم، )
(كيف مراعاة القواعد اإلمالئية االساسية يف الكتابة مثل املد ومهزة القطع، 6الغامضة، )

 (كيف مراعة عالمة الرتقيم وخصائص الكتابة العربية األخرى عند الكتابة مثل النقاط7)
(كيف يؤدي القصص املصورة التعليمية دورا 9(كيف اخلط واضح للقرائة، )8والفاصلة، )

(كيف يوفر القصص املصورة التعليمية فرص تعلم 11إضافا عن الكتاب املدرسي، )
(كيف التعلم بالقصص املصورة 11مناسبة ألنه تركز على الرتقية واملتعة لدى الطالب، )

 خارج احلصة. التعليمية يزيد فاعلية الطالب
 و شكل تقييم لكل البنود هو استخدام الرتقيم: 

 = ناقص 25%=  1 
 = مقبول 51%=  2 
 = جيد 75%=  3 
 = جيد جدا111%=  4 

 وأما نتيجته كما يلي:
 إجابة مائوية أسئلة رقم



 4 %111 تناسب املواد التعليمية مبستوى الثانوي 1

 4 %111 وضوح تقدمي املواد يف القصص املصورة 2

 4 %111 ترتبط املواد بالكتاب الدراسي  3

يقدم القصص املصورة التعليمية باللغة العربية  4
 املتوفرة لدى الطالب ويناسب مستواهم

75% 3 

 3 %75 الرتاكيب واألساليب اللغوية ال جتعل الغامضة  5

مراعاة القواعد اإلمالئية االساسية يف الكتابة مثل  6
 املد ومهزة القطع

111% 4 

مراعة عالمة الرتقيم وخصائص الكتابة العربية  7
 األخرى عند الكتابة مثل النقاط والفاصلة

75% 3 

%111 اخلط واضح للقرائة  8  4 

يؤدي القصص املصورة التعليمية دورا إضافا عن  9
 الكتاب املدرسي

111%  4 

ة يوفر القصص املصورة التعليمية فرص تعلم مناسب 11
 بلى عنصر الرتقية واملتعة لدى الطالألنه تركز ع

111% 4 

التعلم بالقصص املصورة التعليمية يزيد فاعلية  11
 الطالب خارج احلصة

111% 4 

 بدرجة سئلةأ مثانية و جيد بدرجة أسئلة ثالثة نتيجة الباحث حصل البيانات تلك من
 أو جدا جيد ةدرج يف يعين %93-ب مادة تعليم اللغة العربية خبري ثبت لذا. جدا جيد

 .ذو صدق جدا



كيف مالئمة الصور (1مث قام خبري الوسائل التعليمية بتقومي هذا املنتج بأسئلة. منها: ) 
كيف مالئمة القصص ملستوى (3، )كيف وضوح الصور والرسوم(2، )للوحدات الدراسية

كيف (5) ،كيف جذب املادة للطالب ورفع رغبتهم يف تعلم اللغة العربية(4، )الثانوي
كيف سهولة (7، )كيف كتابة الكلمات خبط واضح(6، )قوة شخصيات القصص

 تنمية الفكرة يف القصص املصورة.(8، )النصوص للقراءة
 وأما نتيجته كما يلي:

 إجابة مائوية أسئلة رقم

 3 %75 مالئمة الصور للوحدات الدراسية 1

 2 %51 وضوح الصور والرسوم 2

 3 %75 مالئمة القصص ملستوى الثانوي 3

جذب املادة للطالب ورفع رغبتهم يف تعلم اللغة  4
 العربية

75% 3 

 2 %51 قوة شخصيات القصص 5

 3 %75 كتابة الكلمات خبط واضح  6

 2 %51 سهولة النصوص للقراءة 7

 3 %75 تنمية الفكرة يف القصص املصورة 8

 أسئلة ةثالث و جيد بدرجة أسئلة مخسة نتيجة على الباحث حصل البيانات تلك ومن
 أو جدا جيد درجة يف يعين %65-ب الوسائل التعليمية خبري ثبت لذا. مقبول بدرجة

 ذو صدق.



 وأما مداخالت منهما كما يلي:
تغيري املوضوع العريب املناسب من املصاحبة إىل الصداقة كما قصده الباحث  (1)

 .The Friendshipباإلجنليزية 

 تزويد وضوح الصور. (2)

 ل املفردات العربية املناسبةاستعما (3)

 يح القصص املصورة من مداخالتتصح -2

 يف هذه اخلطة قام الباحث بتصحيح املنتج )القصص املصورة( نظرا إىل مداخالت خبري
 الوسائل التعليمية.و خبري  مادة تعليم اللغة العربية

 اإلختبار امليداين -3
 وهو دكتوراندوس حممد شيخ و طالبقام الباحث باإلختبارين من مدرس اللغة العربية، 

 .روانو مدرسة املعارف الثانوية اإلسالمية باسالصف احلادي عشر يف 
 
 نتيجة إختبار من مدرس اللغة العربية (أ

 إجابة مائوية أسئلة رقم

   مناسبة مبستوى ثانوية 1

   املادة املتقدمة مناسبة باحملتوى الدراسي 2

ستوى ة املناسبة ملالقصص املصورة متقدمة باللغ 3
 الثانوية

  

   سهولة تنظيم اللغة للفهم 4

   اختيار الصور املناسبة  5



   تناسب القصص و الصور 6

   صحة استخدام اللغة العربية 7

   صحة استخدام عالمة الرمز 8

تناسب استخدام القصص املصورة بفرصة  9
 الدراسة 

  

   تزويد احلماسة للطالب 11

   قصص املصورةجذب ال 11

   تناسب هيكل القصص املصورة 12

 أسئلة ةثالث و جيد بدرجة أسئلة مخسة نتيجة على الباحث حصل البيانات تلك ومن
 أو جدا جيد درجة يف يعين %65-ب الوسائل التعليمية خبري ثبت لذا. مقبول بدرجة

 .ذو صدق
 وأما مداخالت منهما كما يلي:

 أوال: ..
 ثانيا:..

 

 مدرسة املعارف الثانوية اإلسالميةة إختبار من طالب الصف احلادي عشر يف نتيج (ب
 روانو باس

رسة مدالصف احلادي عشر يف  يف هذا اإلختبار استخدم الباحث عينة من طالب
 طالبا. 21، و عددهم روانو املعارف الثانوية اإلسالمية باس

 وأما نتيجته كما يلي:



رقم
ال

 

 البنود
 خيارات اإلجابة

1 2 3 4 

     جذب القصص املصورة 1

     )%( الدرجة املائوية 

ة القصص املصورة لفهم دؤس اللغة مساعد 2
 العربية

    

     )%( الدرجة املائوية 

ام ويد احلماسة لتعلم اللغة العربية باستخدتز  3
 القصص املصورة

    

     )%( الدرجة املائوية 

     سياالقصص املصورة مبحتوى الدر تعلق  4

     )%( الدرجة املائوية 

تناسب استخدام القصص املصورة بفرصة  5
 الدراسة

    

     )%( الدرجة املائوية 

     تناسب هيكل القصص املصورة 6

     )%( الدرجة املائوية 



 درجة يفيعين  %75فاتضح فيما سبق أن الباحث قد حصل على النتيجة املعتدلة 
عن فهم الطالب بقراءة القصص املصورة لتعليم مهارة القراءة  ،ذو صدق أو جدا جيد

    طالب الصف احلادي عشر يف املستوى الثانوي.ل

 املبحث الثاين: تكميل اإلنتاج األخري

قد وصل الباحث يف هذه اخلطة وهي اخلطة األخرية قبل انتشار املنتج القصص املصورة. فقام 
صممة وتكميلها بكل مداخالت من اخلرباء و مدرس اللغة الباحث مبراجعة إىل القصص املصورة امل

العربية، حيث يستطيع الباحث أن ينتشرها إىل اجملتمع خاصة طالب الصف احلادي عشر يف املستوى 
 الثانوي.  

 املبحث الثالث: االنتشار

طوة خلبعد مرور مجيع اخلطوة وصل الباحث يف االنتشار. انتشار املنتج هو خطة حتتاج إىل حتليل ا
 األخرى و إجرائها يف اجملتمع. والتحليل األول هو حتليل يهتم بالعملية اإلقتصادية اليت تتكون من:

 اهتمام إىل املصاريف النتاج القصص املصورة بكثري. -أ

 اهتمام إىل مصدر املصاريف النتاج القصص املصورة بكثري و مثن لكل القصص املصورة. -ب

 ة تسويق القصص املصورة.اهتمام إىل اسرتاتيجي -ج

 ولكن الباحث ال يقدر على اعداد ذلك االنتشار حلدود الوقت يف هذا البحث.



 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث -أ

بعد عملية انتاج القصص املصورة و استخدامها للصف احلادي عشر الثانوي مبدرسة املعارف 
ورة و القصص املصلبحث وهو من تقدمي الثانوية اإلسالمية، قد وصل الباحث إىل نتائج ا

 . تنظيمها

 ون من: يتكوتقدمي هذه القصص املصورة 
 أوال: غالف القصص املصورة و كلمة الشكر والتقدير و حمتويات و تعارف األبطال

 املقدم)أ( غالف أما شكل تقدميها يف التايل:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخللف)ب( غالف 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ج( كلمة الشكر

رحيمبسم هللا الرمحن ال  
KATA PENGANTAR 



Seiring dengan berkembangnya media pembelajaran 

bahasa arab, penyusun mecoba membuat komik berbahasa arab 

sebagai salah satu media pembelajaran bahasa arab. Dengan 

tujuan memberikan motivasi dan kemudahan kepada  para 

siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XI dalam belajar 

bahasa arab. 

 Komik ini terdiri atas beberapa cerita tentang pertemanan 

(ash-shadaaqah) antara empat siswa yang duduk di bangku 

SMA. Di dalamnya terdapat perkenalan karakter, keseharian 

mereka, serta beberapa kisah yang diharapkan dapat diambil 

pelajaran mufrodat baru dan kaidah Bahasa Arab darinya. 

Alhamdulillah setelah melalui beberapa tahap dalam 

penyusunan komik berbahasa arab ini akhirnya dapat 

terselesaikan. Penyusun berharap semoga media komik 

berbahasa arab ini dapat memberikan sumbangsih dalam 

peningkatan pembelajaran Bahasa Arab. Dan hanya kepada 

Allah Swt. penyusun mengharap ridloNya. 

 وهللا ويل التوفيق.

 حمتويات)د( 

DAFTAR ISI 

 

Kata Pengantar  .....................................................................  1 
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 3  ...................................................................  تَ َعاُرُف ْاألَْبطَال  
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ْيَدةُ لْ اَ  ُمْفَرَداُت ْاجلَد    .......................................................................  37 

 
 

 )ه( تعارف األبطال

 تَ َعاُرُف ْاألَْبطَال  

 

 

 

 

 

 

 

 َأْْحَُد: رَُجٌل َنَ ْيٌف َعَمل يٌّ وَ 
 ايَ ُتهُ ه . َوه وَ ُد إ َل َغْي  ُمَساع  

  .ُكرََّة ْالَقَدم    ةُ بَ عْ لُ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا: القصص مبوضوعات متنوعة اليت تقص عن أحوال الصداقة
 يذهب أمحد و أصدقائه إىل املدرسة (أ)

 إ َل ْامل َْدَرَسة  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حث حليم و أصدقائه عن الكتب يف املكتبة.يب (ب)

 ف  ْامل َْكَتَبة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هم يشرتون األطعمة يف مقصف املدرسة.  (ج)

 ف  َمْقَصف  ْاملَْدَرَسة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هم يزورون أم أمحد املريضة يف املستشفى (د)

 ز يَارَُة ْاملَر ْيض  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هم يساعدون الشيخة يف حديقة املدينة.  (ه)

يْ َنة   يْ َقة  ْاملَد  د  ََ  إ َل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يراحلون الطالب إىل حديقة احليوانات. (و)

َلةُ اَل َْ  ر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثا: جمموعة املفردات اجلديدة

 ةُ دَ يْ د  جلَ اْ  اتُ دَ رَ فْ ملُ اْ 
  :يَُّة َطُة اليَ ْوم   hari-Aktifitas Sehariاألَْنش 

 lingkungan : َحي    -
 bertemanيَ َتَصاَحبُ ْوَن:  -
 sekolah SMAْامل َْدَرَسِة الثَّاَنِويَِّة:  -
 dengan gembiraِبُسُرْور :  -

  masalah-masalahُمْشِكاَلٌت:  -
 mencari solusi :ََيُلُّْونَ  -
 saling membantu :يَ تَ َعاَونُ ْونَ  -
ُمَصاَحَبًة:  -

persahabatan/pertemanan 

 : إ َل ْاملَْدَرَسة Pergi ke Sekolah  



 bersiap-siap :َيْسَتِعدُّ  -

 datangَحَضَر:  -
 angkutan umum: اِفَلُة اْلَعاََّمةُ احلَ  -
 ujian/ulanganِإْمِتَحاُن:  -

 aku telah belajarتَ َعلَّْمُت:  -
 tadi malamاْلَبارَِحِة:  -
 aku lupaَنِسْيُت:  -
 tidak apa-apaاَل بَْأَس:  -

   ْامل َْكَتَبة :  فdi Perpustakaan 

 pendapatmuَرأُْيُكْم:  -
 yaأَيْ َوْه:  -
 rajinَنِشْيٌط:  -
  kamu mencari: تَ ْبَحُث َعنْ  -

 rak: الرَّفُّ  -
 kamu memilihََتَْتاَر:  -
رُ َتْسَتعِ  -  kamu memminjam: ي ْ
 petugasْامل َُوظَِّف:  -

   ف  َمْقَصف  ْاملَْدَرَسة: di Kantin Sekolah 

 orang tergesa-gesa: ُمْستَ ْعَجلٌ  -
 laparَجْوًعا: -
 ide yang bagusِفْكَرٌة َجيِ َدٌة:  -
 kita menyusul/mengikuti: ْلَتِحقُ ن َ  -

 

َز:  -  rotiْاخلُب ْ
 makananَب:  َْشُروْ امل -
 hargaََثَاٌن:  -
 sebentar lagi: لٌ يْ لِ قَ  دَ عْ ب َ  -
 makananَأْطِعَمُة:  -

  :  Menjenguk Orang Sakitز يَارَُة ْاملَر ْيض 

 lebih baikَأْجَيُد:  - minta izin :َيْسَتْأِذنُ  -



 menemaniُمَرافَ َقِة:  -
 untuk bekerjaلِْلَعَمِل:  -
 bubaranاْنِصَراِف:  -
 keadaanَحاُل:  -

 sebelumnyaِمْن قَ ْبل:  -
 ngomong-ngomongَعَلى ِفْكَرِة:  -
 kecapekanالت ََّعُب ج أَتْ َعاُب:  -
 butuhََتَْتاُج:  -

  يْ َنة :  إ َل يْ َقة  ْاملَد  د  ََke Taman Kota 

 jalan-jalanنَ َتَمشَّى:  -

 menhabiskanيَ ْوِم اْلُعْطَلْة:  َقَضاءُ  -

waktu libur 
ٌر:  -  terlambatُمَتَأخِ 

 aku lupaَنِسْيُت:  -

 kita telah sampaiَوَصْلَنا:  -

 tunggulahاِنْ َتِظر:  -

 kita bermainنَ ْلَعُب:  -

 sepak bolaُكرََّة الَقَدِم:  -

 kita menolongnyaَها: ُنَساِعدُ  -

 anak-anakkuأَبْ َناِئي:  -

 َلةُ اَل َْ  Rekreasi: ر  

 wahai anak-anakأَي َُّها الطََّلَبُة:  -

 minggu depanُأْسبُ ْوِع اْلَقاِدِم:  -

 kebun binatangَحِديْ َقِة ْاحلَيَ َوانَاِت:  -

 busاحْلَاِفَلَة:  -

 sekarangاآلَن:  -

 !sebutkanأُذُْكُرْوا:  -



ًعا:  -  tentuطَب ْ

 اْجَتَمُعوا: -

 kita pindahنَ ْنَتِقُل:  -

 fotoالصُّْوَرَة:  -

 توصيات البحث -ب

 ج البحث يرى الباحث ضرورة تقدمي التوصيات كما يلي:القا من نتائانط
أن يهتم املدرس يف هذه القصص املصورة العبارات اجليدة املناسبة جلميع القراء القصص  -1

 املصورة. وهي عبارات عن الصداقة و التعاون و احلياة اليومية املرَية.

 .أن يكثر املدرس ممارسة الطالب على القراءة و فهم املقروء -2

أن يستخدم املدرس املفردات اجلديدة يف شكل القصص املصورة سهولة و مرَية عند  -3
 الطالب.

 أن يزود و ميارس املدرس التدريبات للطالب بأسئلة فهم املقروء. -4

 

ات البحث -ج  مقرَت

 بناء على نتائج البحث يقدم الباحث املقرتحات التالية:
يلة مهمة يف العملية التعليمية. وميكن أن إن وسيلة القصص املصورة هي احدى وس -1

يستفيد منها مدرسي مهارة القراءة ملدرسة املعارف الثانوية اإلسالمية أو ملدارس 
 أخرى.

يرجو الباحث أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع لكتابة البحث العلمي املتعلق  -2
 هبذا املوضوع لغريه من الباحثني.

أن يطوروا هذا البحث، مثال استخدام القصص املصورة لتعليم مهارة القراءة على الباحثني اآلخرين 
 للمستويات األخرى ألن القصص املصورة مناسبة لكل املستويات و أي املواد الدراسية.



 قائمة املصادر واملراجع

 :املصدر

 القرآن الكرمي. -1

 :العربية املراجع
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القاهرة، كر: ، دار الفمناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدي أمحد طعيمة ،  -3

9119. 
جامعة أم  ،املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،  -4

 القرى: مكة، دون السنة.
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فعالية استخدام الصور الكاريكاتورية يف تعليم مهارة فوجي رهايو، رسالة ماجستري،  -8

 .2090، الشمالية(الكتابة )بالتطبيق يف املدرسة الثانوية وايل سوجنو المبونج 
تنمية تعليم مهارة القراءة باستخدام طريقة حممد حيي أزهاري، رسالة ماجستري،  -9

 .2001، القراءة
: لسعوديةا العربية ،أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم الناقة، كامل حممود -11

 .9191 القرى، أم جامعة
أسس إعداد الكتب التعليمية لغري  ، ناصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا -11

 .9119، الرياض: دار الغايل، الناطقني هبا



، لبنان : دار النغاس، خصائص العربية و طرائق تدريسهانايف حممود معروف،  -12
9119. 

استخدام بطاقة التكملة يف تعليم مهارة القراءة نور عارف الدين، رسالة ماجستري،  -13
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 يف القصص اامصلر  اامطلر  سبيان  للبي ر ول  تحبل  اامنة  أسئلة اال

 روا ل الثننلية اإلسالماة بنس مبدرسة اامعنرفللصف احلنةي عشر 

 ةيف الدرجة املناسب (vضع عالمة )

  

 األسئلة املوضوع الرقم
 الدرجة

1 2 3 4 

 جيد جدا جيد مقبول ناقص

املواد للقصص  1
 املصورة التعليمية

     تناسب املواد التعليمية مبستوى الثانوي
     ةر صو قصص املاليف وضوح تقدمي املواد 

     الدراسي  ترتبط املواد بالكتاب
 تعليمية باللغةيقدم القصص املصورة ال اللغة والرتكيب 2

املتوفرة لدى الطالب ويناسب  العربية
 مستواهم

    

الرتاكيب واألساليب اللغوية ال جتعل 
  ةالغامض

    

طريقة كتابة مواد  3
القصص املصورة 

 التعليمية

ة القواعد اإلمالئية االساسية يف امراع
 الكتابة مثل املد ومهزة القطع

    

الكتابة  مراعة عالمة الرتقيم وخصائص
العربية األخرى عند الكتابة مثل النقاط 

 والفاصلة

    

     اخلط واضح للقرائة 
دور القصص  4

 املصورة التعليمية
يؤدي القصص املصورة التعليمية دورا 

 إضافا عن الكتاب املدرسي
    

يوفر القصص املصورة التعليمية فرص 
تعلم مناسبة ألنه تركز على عنصر 

    



 ملتعة لدى الطالبالرتقية وا
التعلم بالقصص املصورة التعليمية يزيد  فعالية الطالب 5

 علية الطالب خارج احلصةاف
    

 

 :اإلقرتحات
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 

 

 

............ ،....... ................2111 
 ،اللغة العربيةخبري 

 

 

)___________________( 
 
 
 



 القصص اامصلر  عرضول   سبيان  بخي ر اللسنل  البعلاياةأسئلة اال

 روا ل الثننلية اإلسالماة بنس مبدرسة اامعنرفللصف احلنةي عشر 

 ة( يف الدرجة املناسبvضع عالمة )

  

 األسئلة املوضوع الرقم
 الدرجة

1 2 3 4 
 جيد جدا جيد مقبول ناقص

     الصور للوحدات الدراسيةمالئمة   الصورتقدمي 1
     الصور والرسوموضوح 

     القصص ملستوى الثانويمالئمة  القصة  2
رغبتهم يف  رفعلطالب و لجذب املادة 

 تعلم اللغة العربية
    

     شخصيات القصص قوة
     الكلمات خبط واضح كتابة  نصوص احلوار 3

     اءةللقر سهولة النصوص 
مكونات  4

 الوسيلة
     ة يف القصص املصورةتنمية الفكر 

 

 

 

 

 



 

 حات:اقرت اال
..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................

.......................................................................................... 
 

 

 

........ ،........... ................2111 
 ،الوسائل التعليميةخبري 
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 سبيان  امدر  اللةة العرباةأسئلة اال

 روا ل الثننلية اإلسالماة بنس مبدرسة اامعنرفصف احلنةي عشر يف ال

 ( يف الدرجة املناسبةvضع عالمة )

  

 األسئلة املوضوع الرقم
 الدرجة

1 2 3 4 
 جيد جدا جيد مقبول صناق

املادة املستخدمة يف  1
 القصص املصورة

     مناسبة مبستوى ثانوية
     توى الدراسياحملاملادة املتقدمة مناسبة ب

القصص املصورة متقدمة باللغة املناسبة  تنظيم اللغة 2
 ملستوى الثانوية

    

     سهولة تنظيم اللغة للفهم
     لصور املناسبة اختيار ا اختيار الصور 3

     تناسب القصص و الصور
كتابة النصوص يف  4

 القصص املصورة
     صحة استخدام اللغة العربية

     رمزصحة استخدام عالمة ال
دور القصص املصورة  5

 يف دراسة اللغة العربية
القصص املصورة  استخدام تناسب

 بفرصة الدراسة 
    

     تزويد احلماسة للطالب
     جذب القصص املصورة تقدمي القصص املصورة 6

     تناسب هيكل القصص املصورة
 

 

 



 

 اإلقرتحات:
..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 

 

 

 ........................ ،...........2111 
 مدرس اللغة العربية،

 

 

)___________________( 
 

 

 

 
 



 

KUISIONER GURU BAHASA ARAB SMA ISLAM ALMAARIF PASURUAN 

 

 

Berilah tanda centang (v) pada pilihan yang sesuai: 

1 = Kurang 

2 = Sedang 

3 = Cukup 

4 = Bagus 

 

No. Indikator Pertanyaan 
Poin 

1 2 3 4 

1 Materi yang digunakan 
dalam Komik 
Berbahasa Arab 

Materi yang digunakan sesuai dengan 
tingkat SMA 

    

Materi yang disajikan sesuai dengan 
muatan buku pelajaran 

    

2 Susunan kebahasaan Komik berbahasa arab disajikan dengan 
bahasa yang sesuai dengan tingkat 
kebahasaan siswa 

    

Susunan mudah dipahami     

3 Pemilihan gambar Pemilihan gambar sesuai     

Antara gambar dan teks sesuai     

4 Penulisan teks dalam 
komik  

Menggunakan kaidah penulisan bahasa 
arab yang benar  

    

Menggunakan tanda baca yang benar     

5 Peran komik berbahasa 
arab dalam 
pembelajaran 

Penggunaan komik berbahasa arab 
sesuai dengan kesempatan belajar siswa 

    

Penggunaan komik berbahasa arab 
menambah semangat siswa dalam 
belajar 

    

6 Tampilan komik 
berbahasa arab 

Tampilan komik berbahasa arab menarik     

Sistematika penyajian komik berbahasa 
arab sesuai 

    

 

 

 

 

 



 

Masukan atau Saran: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

 

 

 

..……………, …………………………. 2011 

 

 

 

(________________________________) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 روا ل الثننلية اإلسالماة بنس مبدرسة اامعنرفلصف احلنةي عشر لطالب ا سبيان أسئلة اال

 اسم الطالب: ____________________
 

 ( يف الدرجة املناسبة!Xضع عالمة )

 األسئلة منر 
 جذب القصص املصورة 1

 = ناقص 1
 = مقبول 2
 = جيد 3
 = جيد جدا 4

 ة القصص املصورة لفهم دؤس اللغة العربيةمساعد 2
 = ناقص 1
 = مقبول 2
 = جيد 3
 = جيد جدا 4

 باستخدام القصص املصورة ويد احلماسة لتعلم اللغة العربيةتز  3
 = ناقص 1
 = مقبول 2
 = جيد 3
 = جيد جدا 4

 القصص املصورة مبحتوى الدراسيتعلق  4
 = ناقص 1
 = مقبول 2
 = جيد 3
 = جيد جدا 4



 تناسب استخدام القصص املصورة بفرصة الدراسة 5
 = ناقص 1
 = مقبول 2
 = جيد 3
 = جيد جدا 4

 تناسب هيكل القصص املصورة 6
 = ناقص 1
 = مقبول 2
 = جيد 3
 = جيد جدا 4

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



KUISIONER SISWA KELAS XI SMA ISLAM ALMAARIF PASURUAN 

 

Nama : ____________________________ 

 

Berilah tanda silang (x) pada pilihan yang sesuai 

No. Pertanyaan 

1 Komik berbahasa arab menarik 
1 = Kurang 
2 = Sedang 
3 = Cukup 
4 = Bagus 

2 Komik berbahasa arab membantumu memahami pelajaran bahasa arab 
1. Kurang 
2. Sedang 
3. Cukup 
4. Bagus  

3 Belajar dengan menggunakan komik berbahasa arab menambah semangatmu 
dalam belajar bahasa arab 

1 = Kurang 
2 = Sedang 
3 = Cukup 
4 = Bagus 

4 Komik berbahasa arab berhubungan dengan muatan pelajaran 
1 = Kurang 
2 = Sedang 
3 = Cukup 
4 = Bagus 

5 Penggunaan komik berbahasa arab sesuai dengan kesempatan belajar siswa 
1 = Kurang 
2 = Sedang 
3 = Cukup 
4 = Bagus 

6 Sistematika penyajian komik berbahasa arab sesuai 
1 = Kurang 
2 = Sedang 
3 = Cukup 
4 = Bagus 
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