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 البحث الجامعي 

 إعداد المواد الدراسية لمهارة القراءة بصورة رسوم هزلية )كوميك(

في المرحلة الثانوية   

)البحث والتطويري في مدرسة الثانوية الثنائية اللغة العالية بباتو(   

 

 إعداد: 

 دياف خَتاين
ََُُّْْٓرقم القيد:   

 

 

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية 

التعليمكلية علوم التربية و   

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
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 ب
 

 البحث الجامعي

رسوم هزلية )كوميك( صورةإعداد المواد الدراسية لمهارة القراءة ب  

في المرحلة الثانوية   

)البحث والتطويري في مدرسة الثانوية الثنائية اللغة العالية بباتو(   
 الًتبية علـو لكلية (Sُ) سرجانا درجة للحصوؿ باراالخت شركط بعض إلكماؿ مقدـ

 العربية اللغة تعليم قسم يف كالتعليم
 إعداد: 

ََُُّْْٓدياف خَتاين :   

 ادلشرؼ:

 الدكتور شهداء ادلاجستَت
َََََََُُُُُِِٕٓٔٗرقم التوظيف:   

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية 

 كلية علوم التربية و التعليم

اهيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبر   
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 د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و
 

 استهالل
 

                            

                          

                (00)سورة مجادلة آية 

 

 

                          

                     : (5-0)سورة العلق 

 

 

 

 

 

 

 



 ز
 

 إهداء

 اهدى هذا البحث الجامعي إلى :

 فضيلة كالدم جورل ك كالديت نورياـ غلتـو جزاكم اهلل أحسن اجلزاء (0

كأخي صغَت رمحت  فضيلة أخيت احملبوبة ليلي بورناما ادلاجستَت كأخي مهزة غفراف (7
 نور أكتاما 

 شهداء ادلاجستَت اليت قد أعطاين العلم النافعةالدكتور احلاج  (ّ

 فضيلة رئيس قسم تعليم اللغة العربية الدكتورة شللوءة احلسنة ادلاجستَت (ْ

 فضيلة على عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم (ٓ

ة علـو الًتبية فضيلة مجيع األستاذ كاألستاذة يف قسم تعليم اللغة العربية كلي (ٔ
 كالتعليم  جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 

 

 

 

 

 

 



 ح
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 ي
 

 

 

 

 

 

 

 ش

 

 

 

 

 

 

 

 



 ك
 

 والتقدير الشكر كلمة

مده كنٍستعينو كنستغفره كنٍستهديو كنعوذ باهلل من شرٍكًر أٍنفسنا كمن  إٌف احٍلمد للَّو ضلى
من يهده اهللي فال مضٌل لو كمن يضلل فال ىادم لو. أشهد أف ال إلو إالٌ  سًيئات أعمالنا،

ا عبده كرسولو. الٌلهم صل كسلٍِّم كبارؾ على زلىمَّدو كعلى آلو كصحبو  اهلل كأشهد أٌف زلمدن
 .كمن اىتدل هبيداه إذل يػىٍوـ القيامة

 قسم تعليم يف (S1) سرجاناقد سبت ككتبت الباحثة ىذا البحث اجلامعي للحصوؿ درجة 
اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

بتوفيقو تعاذل كمساعدة من قد ساىم يف ىذا البحث حىت النهاية. لذا ألقي كلمة  ماالنج
 الشكر إذل من قد ساعدين على كتابة ىذا البحث،

مدير جامعة موالنا مالك  ،ادلاجستَت اىرجاالدكتور موجيا ر فضيلة األستاذ  (ُ
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا   ، عميدالدكتور نور على ادلاجستَتفضيلة  (ِ
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

جامعة قسم تعليم اللغة العربية  رئيسة ادلاجستَت، الدكتورة شللوءة احلسنةفضيلة  (ّ
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

احملًـت الذم أرشد خطوايت حىت جاء  شرؼادل ،الدكتور شهداء ادلاجستَتفضيلة  (ْ
 ىذا البحث اجلامعي إذل هناية

فضيلة الدكتورة أمي زلمودة ادلاجستَت، خبَت احملتول كفضيلة أمحد مٌكي حسن  (ٓ
ي ادلاجستَت الذين أعطُت التصديق ادلاجستَت كفضيلة الدكتور دنياؿ حلم

 كاإلرشادات كالتوجيهات كالتعليقات إلسباـ ىذا البحث

مجيع األساتيذ كاألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم  (ٔ
ن يساعدكف الباحثة جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الذي

 فيدة.للحصوؿ على العلـو ادل



 ل
 

، قد ربٌياين كدفعاين  (ٕ إذل كالدٌم احلنونُت كاحملًتمُت، أيب جورل ك أمي نورياـ غالتـو
 يف طلب العلـو النافعة.

إذل أخيت ليلي بورناما ك أخي رمحة نور أكتاما ك مهزة غفراف على تشجيعاهتم  (ٖ
 كدعائهم

علية جامعة إذل مجيع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالت (ٗ
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. جزاكم اهلل خَتا جزاء.

 
 

 ـَُِٕ يوليو َُ، ماالنج
 الكاتبة

 
 

 دياف خَتاين
 ََُُّْْٓرقم القيد : 

 

 

 

 

 

 



 م
 

 قائمة الجدوال في البحث

 صفحة موضوع رقم
 الدراسات عن القارنة بُت ُ.ُ اجلدكاؿ ُ

 ةالسابقة اليت أدهتا الباحث
َُ 

 ِٔ عن اإلسًتاتيجية القراءة ُ.ِاجلدكؿ  ِ
 ِْ عن النسبة ادلئوية دلعاير اإلستبانة ُ.ّاجلدكؿ  ّ
مقارف بُت كفاءات جوىر ك  عن  ُ.ْاجلدكاؿ  ْ

 كفاءات األساسي
ّْ 

عن ربليل قدرات ك مواد  ِ.ْجدكاؿ  ٓ
 األساسية اللغة العربية

ْْ 

اسية عن خرائطية الكفاءات األس ّ.ْجدكاؿ  ٔ
(KD)  يف تعليم اللغة العربية لفصل العاشر

 مدرسة الثانوية باتو

ْٕ 

 Mnemonic)عن ذاكرم األجهزة  ْ.ْجدكؿ  ٕ

Devices) 
ُٓ 

عن القصص الصورة يف الدرس  ٓ.ْاجلدكؿ  ٖ
 اخلامس عن "ىواية الطالًب كادلعرض"

ُٓ 

عن القصص الصورة يف الدرس  ٔ.ْاجلدكؿ.  ٗ
 ياة"اخلامس عن "ادلهنة كاحل

ِٓ

عن القصص الصورة يف الدرس  ٕ.ْاجلدكؿ.  َُ
 اخلامس عن "ادلهنة كالنظاـ"

 

ّٓ 

 ٓٓ عن موضوع التدريس ٖ.ْاجلدكؿ  ُُ



 ن
 

 
 ٖٓ عن خطوات التعليم القراءة ٗ.ْاجلدكؿ  ُِ
عن نتائج االستبانة من خبَت  ُ.ٓاجلدكؿ  ُّ

احملتول عن ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة 
 ىزلية )كوميك( رسـو 

 

ٖٔ 

عن نتائج االستبانة من خبَت  ِ.ٓاجلدكؿ  ُْ
تصميم الوسائل التعليمية عن ادلواد الدراسية 

 دلهارة القراءة بوسيلة رسـو ىزلية )كوميك( 
 

َٕ 

عن نتائج االستبانة من خبَت  ّ.ٓاجلدكؿ  ُٓ
اللغة العربية عن ادلواد الدراسية دلهارة القراءة 

 ة )كوميك( بوسيلة رسـو ىزلي

ّٕ 

عن نتائج االستبانة من خبَت  ْ.ٓاجلدكؿ  ُٔ
ادلعلمة اللغة العربية عن ادلواد الدراسية دلهارة 

 القراءة بوسيلة رسـو ىزلية )كوميك( 

ْٕ 

عن نتائج االستبانة التجربة  ٓ.ْاجلدكؿ  ُٕ
الشخصية عن ادلواد الدراسية دلهارة القراءة 

 بوسيلة رسـو ىزلية )كوميك( 

ٕٔ 

عن التقييم بالنموذج ليكور يف  ٔ.ٓاجلدكؿ  ُٖ
 التجربة ادليدانية

ٕٗ 

عن التقييم بالنموذج ليكور يف  ٕ.ٓاجلدكؿ  ُٗ
 التجربة الشخصيات

ٖٕ 



 س
 

اجلدكؿ عن التقييم لتجربة الشخصية  َِ
 SPSS 1661بااستخداـ 

َٗ 

التقييم بالنموذج ليكور عن  ٖ.ٓاجلدكؿ  ُِ
 اجلذابية ادلواد الدراسية

ِٗ 

اجلدكؿ عن التقييم لتجربة ادليدانية بااستخداـ  ِِ
SPSS 1661 

ٖٗ 

اجلدكؿ عن التقييم لتجربة ادليدانية بااستخداـ  ِّ
SPSS 1661 

ََُ 

بااستخداـ  Tاجلدكؿ  عن التقييم اختبار  
SPSS 1661 

َُُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ع
 

 قائمة الشكل في البحث

 صفحة موضوع رقم 
ية يف الفصل عن رلاؿ التعليم  ُ.ُشكل  ُ

 العاشر مدرسة الثانوية
َِ 

عن منوذج عن النظاـ التعليم  ديك  ُ.ّشكل  ِ
 ككارم 

ّْ 

 ََُ صورة عن ادلدرج االحصائي  ّ
صورة عن ادلدرج االحصائي إختبار القبلي  ْ

 كإختبار البعدم
َُِ 

  صور يف تطبيق ادلواد الدراسية لفصل العاشر ٓ
 

 

 

 

 

 

 

 



 ف
 

 البحث حتوياتالم

 أ ................................................................... غالؼ
 ج ........................................ تقرير عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم
 د .......................................... تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 ق ........................................................ تقرير جلنة ادلناقشة
 ك ................................................................ االستهالؿ

 ز .................................................................... إىداء
 ح ............................................................ تقرير ادلشرؼ
 ط .............................................................  إقرار الباحثة

 م ........................................................... بياف اإلستشارة
 ؾ ..................................................... كلمة الشكر كالتقدير

 ـ ............................................................. قائمة اجلدكؿ
 ع ............................................................ الشكل ةقائم
 ؼ ........................................................ تويات البحثاحمل

 ش ............................................ للغة العربيةمستخلص البحث با
 ث ......................................... مستخلص البحث باللغة اإلصلليزية

 خ ....................................... مستخلص البحث باللغة اإلندكنيسية
 الفصل األول

 ماإلطار العا
 ُ  ..................................................... خلفية البحث.أ 
 ْ ...................................................... أسئلة البحث.ب 
 ْ .................................................... أىداؼ البحث.ج 
 ْ ....................................................... أمهية البحث.د 



 ص
 

 ٓ ..................................................... فركض البحث.ق 
 ٓ ...................................................... حدكد البحث.ك 
 ٔ .................................................. الدراسات السابقة.ز 
 ُِ ................................................ ربديد ادلصطلحات.ح 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 مفهـو ادلواد الدراسيةلبحث األكؿ : ا
 ُْ ........................................... تعريف ادلواد الدراسية.أ 
 ُْ ................................... أسس تطوير يف ادلواد الدراسية.ب 

 ادلبحث الثاين : مفهـو تعليم اللغة العربية
 ُٖ ....................................... تعريف تعليم اللغة العربية. أ

 ُٖ ....................................... أىداؼ تعليم اللغة العربية. ب
 ُٗ ...................................... رلاؿ يف تعليم اللغة العربية. ت

 راءةادلبحث الثالث : مفهـو ادلهارة الق
 َِ ........................................... تعريف ادلهارة القراءة.أ 
 ُِ .......................................... أىداؼ تدريس القراءة.ب 
 ِِ ......................................... القراءة مهاراترلاالت .ج 

 ِّ ............................................. تقسيمات القراءة.د 
 كسيلة التعليم رسـو ىزلية )كوميك(:  لرابعالبحث ا
 ِٕ ........................................ يةيتعريف كسائل التعليم.أ 
 ِٕ ....................... رسـو ىزلية )كوميك( بصورةكسيلة التعليم .ب 
 ِٖ ................................... تعريف رسـو ىزلية )كوميك(.ج 
 ِٗ ..................................... ة )كوميك(أنواع رسـو ىزلي.د 



 ق
 

 َّ ............................. خصائص من رسـو ىزلية )كوميك(.ق 
 ُّ ................................ عناصر من رسـو ىزلية )كوميك(.ك 

 
 الفصل الثالث

 منهجية البحث التطويري
 ادلبحث األكؿ : تعريف طريقة التطويرم

 ِّ ................................................ تعريف التطوير .أ 
 خطوات النموذج ديك ككارم:  الثاينادلبحث 
 ّْ ..................................... خطوات منوذج ديك ككارم. أ

 تجات: ذبربة ادلن لثادلبحث الثا
 ّٖ ........................................... تصميم ذبربة االنتاج. أ

 ّٖ ............................................... خرباء يف التجربة. ب
 البيانات مجع:  الرابعادلبحث 
 ّٗ ................................................. البيانات مجع. أ
 ّٗ ....................................... األدكات يف مجع البيانات. ب
 ّٗ ....................................... يف ربليل البيانات أسلوب. ت

 الفصل الرابع
 ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها

 ك(رسـو ىزلية )كومي صورةعملية تطوير ادلواد الدراسية بادلبحث األكؿ: 
 ُْ .................................. خطوات التطوير ادلواد الدراسية.أ 

 رسـو ىزلية بصورةادلبحث الثاين : موصفات ادلواد الدراسية 
 



 ر
 

 ِٔ ............. رسـو ىزلية )كوميك( بصورةموصفات ادلواد الدراسية . أ
 رسـو ىزلية )كوميك( فعالية ادلواد الدراسية بصورة:  لثالثا ادلبحث

 ٔٔ ........................................... فعالية ادلواد الدراسية. أ
 ْٖ ................................................ ربليل البيانات. ب

 مناقشة نتائج ادلواد الدراسية :  رايعحث الادلب
 َُُ ..................... رسـو ىزلية قشة نتائج ادلواد الدراسية بصورةمنا. أ

 
 الفصل الخامس

 ملخص البحث التطويري واإلقتراحات

 ملخص البحث التطويرم كاإلقًتاحات ادلبحث األكؿ:

 َُْ ............... عملية تطوير ادلواد الدراسية بوسلة كسائل رسو ىزلية . أ
 َُْ ....................... دراسية بوسيلة رسـو ىزليةموصفات  ادلواد ال. ب
 َُٔ ..................... فعالية تطوير ادلواد الدراسية بوسيلة رسـو ىزلية. ت
 َُٖ .................................................... اإلقًتاحات. ث
  ............................................................... ادلراجعقائمة 

  ................................................................... ادلالحق
  ............................................................... السَتة الذاتية

 
 

 
 

 



 ش
 

 مستخلص البحث

رسوم هزلية  صورةبعداد المواد الدراسية لمهارة القراءة إ .َُِٕدياف خَتاين. 
ثنائية ال الثانوية لبحث والتطويري في مدرسة)كوميك( في المرحلة الثانوية )ا

حبث اجلامعي. قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية . اللغة العالية بباتو(
كالتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكوميك ماالنج.  ادلشرؼ: 

 الدكتور شهداء ادلاجستَت.

 مهارة القراءة، رسـو ىزلية )كوميك(  إعداد ادلواد الداسية، االكلمة األساسية :
 

ادلواد الدراسية ىي كسيلة مهمة جدا يف عملية التعليم القراءة. ك مواد الدراسية 
بشكل كوميك يستطيع أف يساعد الطالب يف تعليم القراءة. كىناؾ مشكالت كثَتة 

يتعلم للطالب يف القراءة. أف كثَت من الطالب يتبعوف تعليم القراءة بالكسوؿ حينما 
القراءة، باإلضافة على ذلك استخداـ الكتاب الدراسة للقراءة يف ىذه ادلدرسة زلدكدة 
جدا كليس ىناؾ اسًتاتيجية ك طريقة اجلذابة من معلمة. أما تعليم القراءة يف الكتاب 
الدراسة للطالب بشكل النصوص فقط ليس ىناؾ الصور ليساعد الطالب يف فهم 

ثة الكتاب الدراسة للقراءة بشكل رسـو ىزلية يف الفصل ادلقركء. لذا تطويرت الباح
العاشر مدرسة الثانوية الثنائية اللغة العالية باتو. أما أسئلة البحث يف ىذا البحث ثالثة؛ 
)األكؿ( كيف تطوير ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بصورة رسـو ىزلية )كوميك(؟ )الثاين( 

لقراءة بصورة رسـو ىزلية )كوميك(؟، )الثالث( كيف ما موصفات ادلواد الدراسية دلهارة ا
فعالية ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بصورة رسـو ىزلية )كوميك(؟. أما أىداؼ البحث يف 
ىذا البحث ثالثة؛ )األكؿ( كصف عملية ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بصورة رسـو ىزلية 

ية دلهارة القراءة بصورة رسـو ىزلية )كوميك(، )الثاين( كصف موصفات ادلواد الدراس



 ت
 

)كوميك(، )الثالث( كصف فعالية ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بصورة رسـو ىزلية 
 )كوميك(.

تطبيقت الباحثة البحث التطوير بالنموذج  ديك ككارم الذم يتكوف من عشر 
( ربليل ِ( ربليل االحتياجات كافًتاض األىداؼ، ُاخلطوات البحث كمايلي: 

( تطوير ٓ( افًتاض األىداؼ الدراسية، ْ( ربليل الطالب كادلوضوع، ّالتدريس، 
( ٗ( تصميم كتقييم التكويٍت، ٖ( تطوير اسًتاتيجية التدريس، ٔاألدكات البحث، 

( تقومي التجميعي. يكتسب أنواع البيانات من ىذا البحث بشكل النوعي َُتنقيح، 
 كالكمي.
% كىي يف مستول "جيد جدا". َٗواد ىي أما نتيجة من خبَت احملتول ادل 

% كىو يف مستول "صحيح جدا". َٖكنتيجة من خبَت تصميم الوسائل التعليمية ىو 
% كىي يف مستول "الئق". كحصلت نتيجة من ادلعلمة َٔكنتيجة من خبَت اللغة ىي 

% كىي يف مستول "الئق جدا". كنتيجة من التجربة الشخصيات َٖاللغة العربية ىي 
% كىو يف مستول ٖٔربعة الطالب عن اجلذابية ادلواد الدراسية كوميك ىو إذل أ

الطالب عن اجلذابية ادلواد الدراسية   ِِ"جذاب جدا". كنتيجة من التجربة ادليدانية إذل 
 SPSS% ك ىو يف مستول "جذاب جدا". كأيضا استخدمت الباحثة ُٗكوميك ىو 

كالتجربة ادليدانية عن اجلذابية ادلواد عند تقيس النتيجة من التجربة الشخصيات  1661
ك  ٖٖٔ.ُٓ-= tأٌف القيمة  SPSS 1661باستخداـ  Tالدراسية. أما نتيجة يف اختبار 

Sign (2-tailed) =(َ،َََ( صغَت من )َ،َُ أما .)  Ho مرفوض كH1  مقبوؿ، كمعنو
د الدراسية أٌف ىناؾ اختالؼ يف اإلصلازات التعليم قبل ك بعد للطالب عند يستخدـ ادلوا

دلهارة القراءة بوسيلة كوميك. استند البيانات يف ىذا البحث أٌف ادلواد الدراسية دلهارة 
رسـو ىزلية )كوميك( يف مدرسة الثانوية الثنائية اللغة العالية باتو ىو  بصورةالقراءة 

 يستطيع أف يطبيق يف مرحلة الثانوية كيسعد الطالب يف التعليم القراءة.
 

 



 ث
 

ABSTRACT 

 

Dian, Khairani. 2112. Arranging of  Teaching Material for Maharah Al-Qiro’ah by using 

comic in Madrasah Aliyah (Reseach and Develpoment in Madrasah Aliyah Bilingual 

Batu). Skripsi. Islamic Primary Teacher Education Program. Faculty of Education and 

Teacher Training Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University, Malang. 

Advisor. Dr.H.Syuhadak, M.A 

Keywords: Development of  Teaching Material, Maharah Al-Qiro'ah, Comic  

Learning materials is one of the important learning component after the media, 

and other methods. The existence of a good learning materials interesting and can help 

students in learning. As for MA Bilingual Batu is one of the accredited school A. students 

in this school are very active in following lessons. But not on learning Qiro'ah. The fact 

that many students still feel the difficulties and feel fear when presented with Arabic 

texts, even still there are students that spell when reading. Review of the book Arabic 

students published by the Kementerian Agama, the presentation of material there in 

Qiroah only as long texts and can be said to be less attracted the attention of students, 

because there is some vocabulary that is considered very difficult to digest. For it 

researchers develop learning material Qiroah in comics form class X MA Bilingual Batu. 

As for the solution of a problem in this research there are three; First, how the 

development of learning materials on reading skills in comics form in MA Bilingual 

Batu? Second, what are the characteristics of learning materials on reading skills in 

comics form in MA Bilingual Batu? Third, how the effectiveness of learning materials on 

reading skills in comics form in MA Bilingual Batu?. As for the purposes of the 

formulation of the problem there are three; First, to explain the process of developing 

learning materials on reading skills in comics form in MA Bilingual stone, both to find 

out the characteristics of learning materials on reading skills in comics form in MA 

Bilingual Batu, third to explain the effectiveness of learning materials on reading skills in 

comics form in MA Bilingual Batu. 

This development in the study, researchers used a model that has a Dick & Carey 

11 steps of development; 1) needs analysis and objectives, 2) analysis of learning, 3) 

analysis of learning and context, 4) formulate learning objectives, 5) developed the 

instrument, 6) developing learning strategies, 2) develop and select the learning materials, 

8) design and conduct formative evaluation, 9) doing revision, 11 summative evaluation) 

do. And the data obtained in this study using qualitative and quantitative data. 

The results of the questionnaire data by experts on the effectiveness and 

attractiveness of this book is, the expert of material is test 91: very good category, test 

media design experts 81: very good category, 61: linguist valid category. Then from the 

Arabic teacher 81: category very valid, individual test of the about attractiveness of 

teaching materials with the results of 86: Attractive Category, field trials 91: Interesting 

Category Once. Then researchers use SPSS 1661 to find the results of the T test as follows 

t = -156688 and Sign (2-tailed) = 16111 less than 16111. The H1 is processed and H1 is 

received. In this case means the use of teaching materials Maharah Al-Qiro'ah with comic 

media is  very good and can be applied to learning. 
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ABSTRAK 

 

Dian, Khairani. 2112. Penyusunan Bahan Ajar Untuk Maharah Al-Qiro’ah Dalam 

Bentuk Komik di Madrasah Aliyah (Penelitian Pengembangan di Madrasah Aliyah 

Bilingual Batu). Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 

Skripsi. Dr.H.Syuhadak, M.A 

Kata Kunci : Pengembangan Bahan Ajar, Maharah Al-Qiro’ah,  Komik 

Bahan ajar adalah salah satu komponen pembelajaran yang penting setelah media, 

metode dan lainnya. Keberadaan bahan ajar yang baik dan menarik dapat membantu 

siswa dalam belajar. Adapun MA Bilingual Batu merupakan salah satu sekolah yang 

terakreditas A. Para siswa di sekolah ini sangat aktif dalam mengikuti pelajaran. Namun 

tidak demikian pada pembelajaran Qiro’ah. Kenyataannya masih banyak siswa yang 

merasa kesulitan dan merasa takut ketika disuguhkan dengan teks-teks berbahasa Arab, 

bahkan masih ada siswa yang mengeja ketika membaca. Ditinjau dari buku bahasa Arab 

siswa yang diterbitkan oleh kementrian Agama, penyajian materi Qiroah didalamnya 

hanya sebatas teks-teks panjang dan dapat dikatakan kurang menarik perhatian siswa, 

sebab ada beberapa kosakata yang dirasa sangat sulit untuk dicerna siswa. Untuk itu 

peneliti mengembangkan materi ajar Qiroah dalam bentuk komik kelas X MA Bilingual 

Batu.Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ada tiga yakni; pertama, bagaimana 

pengembangan bahan ajar pada keterampilan membaca dalam bentuk komik di MA 

Bilingual Batu?  Kedua, apa karakteristik bahan ajar pada keterampilan membaca dalam 

bentuk komik di MA Bilingual Batu? Ketiga, bagaimana  efektivitas bahan ajar pada 

keterampilan membaca dalam bentuk komik di MA Bilingual Batu?. Adapun tujuan dari 

perumusan masalah tersebut ada tiga yakni; pertama, untuk menjelaskan proses 

pengembangan bahan ajar pada keterampilan membaca dalam bentuk komik di MA 

Bilingual Batu, kedua untuk mengetahui karakteristik dari bahan ajar pada keterampilan 

membaca dalam bentuk komik di MA Bilingual Batu, ketiga untuk menjelaskan 

efektivitas dari bahan ajar pada keterampilan membaca dalam bentuk komik di MA 

Bilingual Batu. Dalam penelitian pengembangan ini, peneliti menggunakan model Dick 

& Carey yang memiliki 11 langkah pengembangan yakni; 1) analisis kebutuhan dan 

tujuan, 2) analisis pembelajaran, 3) analisis pembelajaran dan konteks, 4) merumuskan 

tujuan pembelajaran, 5) mengembangkan instrument, 6) mengembangkan strategi 

pembelajaran, 2) mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran, 8) merancang dan 

melakukan evaluasi formatif, 9) melakukan revisi, 11) melakukan evaluasi sumatif. Dan 

data yang diperoleh pada penelitian ini dengan menggunakan data kualitatif dan 

kuantitatif.  

Adapun hasil dari data angket oleh para ahli mengenai efektivitas dan 

kemenarikan dari buku ini yakni, uji ahli materi 91: kategori sangat baik, uji ahli desain 

media 81: kategori Sangat Baik/Bagus, ahli bahasa 61: kategori Valid. Kemudia dari 

guru bahasa Arab 81: kategori Sangat Valid, uji coba perorangan mengenai kemenarikan 

bahan ajar dengan hasil 86:  kategori Menarik Sekali, uji coba lapangan 91: kategori 

Menarik Sekali.Kemudian peneliti menggunakan SPSS 1661 untuk mencari hasil dari uji 

T sebagai berikut t = -156688 dan Sign (2-tailed) = 10111 lebih kecil dari 10111. Adapun 

H1 ditolah dan H1 diterima. Dalam hal ini berarti penggunaan bahan ajar Maharah Al-

Qiro’ah dengan media komik dinyatakan dengan data sangat bagus dan dapat diterapkan 

pada pembelajaran Maharah Al-Qiro’ah kelas X MA.
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 بحث خلفية ال - أ

تعليم اللغة اللغة العربية ىي لغة أجنبية اليت دل يعرؼ هبا الطالب منذ الطفولة.  أفٌ 
 رحلةالعربية ىي أحد من الدركس الذم يعٌلم يف ادلرحلة الثانوية. تعليم اللغة العربية يف م

بية أما رلاؿ يف تعليم اللغة العر  ة.يللتنمية ادلهارات اللغة باللساف كالكتابهتدؼ الثانوية 
( ْ( ادلفردات، )ّ( القواعد، )ِ( عناصر اللغوية، )ُالثانوية يتضمن من؛ ) رحلةعند ادل

(. ( ادلهارات اللغة )مهارة اإلستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابةٔ( األصوات، )ٓالداللة، )
يتعلموا اللغة العربية منها: األكؿ، الدافع الديٍت أم أٌف  تالميذيكوف الالذم  أما أسباب

 وففهمي كادلسلمات ادلسلمعلى جيب ك   باللغة العربية يكتبافالكرمي كحديث النيب  آفر ق
 ةمكتوبالعلماء الكالسيكية حىت اآلف  الكتب كثَت منأٌف   ،الثاين. جيدا القرآف كاحلديث

  .اللغة العربيةب

 عن ََِٖ سنة  ِرقم ة ندكنيسياإل شؤكف الدينية المن كزارة النظاـ  على يستند
رسة الثانوية يتكوف الًتبية اإلسالمية كاللغة العربية يف ادلد يات الكفاءة كمعيار زلتو معايَت

احلديث، الفقو، ك  القرآف ،األخالؽك   ًتبية اإلسالمية منها عقيدةال يةمن مواد التعليم
 ُ.تاريخ الثقافة اإلسالمية كاللغة العربية

 ةزلدكدىو ية الثنائية اللغة بباتو مدرسة الثانو  يف اللغة العربية كسائل التعليميةأما 
اليوجد ك كالكتب اللغة العربية يف ادلكتبة ىذه ادلدرسة قليل جدا، دلعجم ا مث توفَت جدا

الكتب عن القراءة باللغة العربية لتنمية رغبة التالميذ للقراءة. أما الكتب تعليم اللغة 
. أما تالميذ غَت مناسبكتطبيق مفردات يف الكتاب الصعب ىو اللتالميذ عند االعربية 
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كليس ىناؾ اسًتاتيجية كطريقة  النصوصااستخداـ  ىذه مدرسة فقط بتعليم القراءة يف
أما تطبيقت ادلعلمة طريقة التعليم . اللغة العربية التعليم اجلذابة كفعالية من ادلعلمة

 .قراءةال تعليم يف كملل يشعركف كسوؿ كىذا جيعل التالميذ القراءة.يف تعليم باحملاضرة 
دلهارة الكتب الدراسية  توفَتالبد على ادلعلمة لتطبيق طريقة كاسًتاتيجية اجلذابة ك  لذا

 القراءة ك ليس فقط بالنصوص.

 توم علىحي الثانويةيف مرحلة  تالميذال أفٌ  منو ادلعريف كعلم النفسقاؿ بياغيت عن 
مرحلة ه ىذك (. مرحلة الكبار حىتسنة  ُُحوذل ) Operasional Formal درجة

أف يستطيع قد يف ىذا مرحلة ادلراىقة  تالميذال .االعقلية العملية عالي مرحلةكضعت يف 
لتفكَت  تالميذال فيف ىذه ادلرحلة ادلراىقُت، يستطيعو  .حداث أك فرضية رلردةاأليرتبط 
يف مستول  التالميذأما   .اختبار مجيع البدائل ادلوجودةمن خالؿ  تكحل ادلشكالاجملرد 

 وية ديلك تصورات العاليا. الثان

 د العاشرمع الطالب فصل  ـَُِٕمارس  ِٔيف التاريخ  قابلةادل عملت الباحثة
عند كتاب الدراسي   ستخدـيىناؾ القراءة الثانوية الثنائية اللغة بباتو أٌف عملية تعليم 

ىناؾ يوجد الكتاب  كلو كافتطبيق كتاب من كزارة الشؤكف الدينية. كأحيانا  معلمة
هم يشعركف الكسوؿ بعض .دل يفهموف جيد يف القراءة تالميذال زاؿيال ،للمعلمة ةدراسال

نص ال ؤفأف يقر  وفدل يستطيعيف الفصل العاشر  لتالميذمن اك القراءة عندما يتعلم يف 
 من معلمة.كليس ىناؾ اسًتاتيجية التعليم اجلذابة  .ةصحيحبال

  كوميك.  صورةبطويرم بحث التال يمواد الدراسية اليت تطورت الباحثة ى
ليفهم ادلواد  تالميذألنو يساعد ال ،)كوميك( رسـو ىزليةاختارت الباحثة بوسيلة 

يساىم ك  . أٌف رسـو ىزلية )كوميك( ىي رسـو متحركة اليت تعترب شخصيةالدراسية
يساعد ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بشكل رسـو ىزلية  ِالقصة ك يصميم لًتفية القارئ.
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عند يتعلم القراءة ألف كوميك ىو ترفيهي كيستكمل بالصور  تالميذاجلذابية للتنمية 
فصل العاشر مدرسة الثانوية اليت يشعركف  تالميذكىذا يناسب جدا لل اجلذابية فيو.

 حباجاتيناسب ادلواد الدراسية  ىذا إعداد الكسوؿ ك دل يفهموف النص القراءة جيد. أما
  .انويةمرحلة الثيف  التالميذك خصائص 

يف مدرسة الثانوية الثنائية اللغة بباتو يعٍت اإلبداعي  التالميذأما من خصائص  
ألف  رسـو ىزلية قراءة  حيب التالميذأسباب  من أفٌ  ىورلوؾ ؿقاف  كلدم زبيل عالية.

من فهم ليمنخفضة ديكن مع مهارات القراءة  التالميذلقراءة، حىت لسهل لديو خصائص 
 التالميذمل حيأف  يستطيع رسـو ىزلية صورةبكلذلك  ّ.ـ ىزليةرسو يف الصورة  خالؿ

اللغة العربية حيتاج  كتباليف قراءة  لتالميذالدافع لتنمية ما أ .على اخلياؿ عالية جدان 
 ائلكس أحد من وى كوميككتاب الدراسة بشكل   أما .اإلبداعي ية التعليم كسائل

 تعة. لذلك،كاضحة كمتماسكة، كشل طريقعن  معلومات سلمت حيثذابة، اجل يةليمعالت
 .يف لبقراءة بلتالميذمصادر التعليم فعاال  ىي رسـو ىزليةالتعليم كسيلة 

من  يى واد الدراسية دلهارة القراءةيف ادل الذم تصميم الباحثة التعليم يلةكسأما 
ية واد التعليم القراءة لفصل العاشر مدرسة الثانو ادلعلى  يناسبالًتبوية ك  كوميك  منوذج

النص بالصحيحة، مث يفهموف  يقرأ تالميذ، يستطيع العايَت التقييم، دببباتوالثنائية اللغة 
تستطيع  مادة القراءةيف  رسـو ىزليةالباحثة عن استخداـ  تتمٌت. لذلك، وص جيدةنص

  .كفهم مادة اللغة العربية جيدايف القراءة  لتالميذلالغائدة  أف تنمو

اعداد ادلواد الدراسية دلهارة القراءة ربت ادلوضوع "  أخذت الباحثة حبث التطويرم
تطويرم يف مدرسة ثنائية اللغة كالبحث اليف ادلرحلة الثانوية ) )كوميك( رسـو ىزلية صورةب
 "بباتو( عاليةال
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 أسئلة البحث - ب
العاشر لفصل  رسـو ىزلية صورةبواد الدراسية دلهارة القراءة دلكيف تطوير ا .ُ

 باتو؟ بئية اللغة دبدرسة الثانوية الثنا

شر العالفصل  رسـو ىزلية صورةبواد الدراسية دلهارة القراءة ادل موصفاتما  .ِ
  ؟دبدرسة الثانوية الثنائية اللغة باتو

شر اعاللفصل  رسـو ىزلية صورةبكيف فعالية ادلواد الدراسية دلهارة القراءة  .ّ
 باتو ؟بدبدرسة الثانوية الثنائية اللغة 

 أهداف البحث  - ج

لفصل رسـو ىزلية  صورةبواد الدراسية دلهارة القراءة مصنع يية كصف عمل .ُ
  باتوبشر دبدرسة الثانوية الثنائية اللغة اعال

لفصل  رسـو ىزلية صورةبادلواد الدراسية دلهارة القراءة  موصفات كصف .ِ
 باتوبشر دبدرسة الثانوية الثنائية اللغة اعال

شر اعاللفصل  رسـو ىزلية ورةصبكصف فعالية ادلواد الدراسية دلهارة القراءة  .ّ
 باتوبدبدرسة الثانوية الثنائية اللغة 

 بحث الأهمية  - د

 ةالفوائد النظري .ُ

واد الدراسية تعليم اللغة م: إعطاء ادلعلومات للمعلمُت عن  للمعلمُت
العربية خصوصا يف فهم ادلواد القراءة كيعرفوا كيفية يصنع ادلواد 

 ك الفعالية. الدراسية للطالب بالتجديد ك اإلبكارم 
ة بالسعيدة كعميقا. واد القراءم: مساعدة الطالب يف فهم  لتالميذل

واد الدراسية اليد يناسب مع خصائص ك ملذالك تطبيق 
 .التالميذحاجات 

 التطبيقيالفوائد  .ِ
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كتب تعليم اللغة العربية  : إعطاء ادلعلومات عن كيفية إختيار  للمدرسة
 َُِّادلناسبة بادلنهج الدراسي 

واد م: تقصد الباحثة أف تدرؾ ك تزيد معلمومات تطوير  احثةللب
 ذم تستخدمها يف البحث ك التنظيم.الدراسية ال

 البحث  فروض - ذ

رسـو اذلزلية يف الفصل العاشر دبدرسة  صورةبأٌف تطبيق ادلواد الدراسية دلهارة القراءة 
 الثانوية ىي فعاال.

  البحث حدود - ه

األساسية اليت حبثها  أسئلةالباحثة، حددت  من خالؿ معرفة ادلشكالت اليت بنيت
 الباحثة يف ىذا البحث ففي:

عداد ادلواد الدراسية دلهارة القراءة : إٌف موضوع البحث ىو "إ حدكد موضوعية
تطويرم يف البحث ال) يف ادلرحلة الثانوية رسـو ىزلية صورةب

تركز . حددت الباحثة ك (بباتومدرسة ثنائية اللغة الثانوية 
رت الباحثة كتاب اللغة العربية ي. طو فقط دلهارة القراءة ةادلاد

لفصل العاشر من كزارة الشؤكف الدينية بدكلة اإلندكنيسية 
يرت الباحثة يف ضلت ادلوضوع "دركس اللغة العربية". ك طو 

ادلهنة "ىواية الطالب كادلعرض، ك  مرحلة الثانية فقط دبوضوع
 ادلهنة كالنظاـ.ك  ،كاحلياة

: حددت الباحثة مكاف البحث يف مدرسة الثانوية الثنائية  مكانيةحدكد 
 فصل العاشر. تالميذ يفاللغة بباتو ل

-َُِٔ: حددت الباحثة مدة البحث يف العاـ الدراسي  حدكد زمانية
 َُِٕمايو  ْـ يف شهر مارس حىت َُِٕ
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 السابقة اتالدراس - و

ما الدراسة لقد سبقت عن تطور ادلواد الدراسي حصلت على نتائج متنوعة ك أ
 السابقة ىي كما يلي:

نوفا استقالليا. طالبة قسم األدب العريب كلية اآلدب جامعة ماالنج احلكومية.  .ُ
ربت ادلوضوع تطوير كسيلة الصورة على شكل كوميك لًتقية مهارة قراءة طلبة 
الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مفتاح اذلدل باندكنج تولونج 

( ربديد االحتياجات. ُا البحث الوسيلة الصوريتية كما يلي: أجونج. ينتج ى
يف ىذه ادلرحلة األكذل، درست الباحثة ادلصادر كادلراجع ادلتعلقة بتطوير النتيجة 
كطالعت ادلواد الدراسية مو كرقة عمل الطلبة مصدار يف تطوير ادلواد الدراسية 

رحلة، األنشطة ( تصميم النتيجة. يف ىذه ادلِادلستخدـ داخل النتيجة. 
( تطوير النتيجة. ّادلطلوبة ىي تصميم النتيجة كتأليف ادلواد الدراسية ادلطٌورة. 

األنشطة يف ىذه ادلرحلة ىي تطوير النتيجة باستخداـ األجهزة ادلدعمة ادلتعلقة 
كإما برامج منتظمة  (hardware)بااألنشطة يف تطوير النتيجة إما أدكات معدنية 

(software) .ْلتصحيح. يهدؼ ٔ( التجربة ادليدانية. ٓديق اخلرباء. ( تص )
التصحيح إذل تكملة النتيجة حىت صاحل لالستخداـ. استناد على تصديق خبَت 
الوسيلة، يعرؼ بأف تطوير الوسيلة الصورتية على شكل كوميك التعليمية 

%. كمن تصديق خبَت ادلواد، يعرؼ بأف تطوير الوسيلة الصورتية ٓٔمعتدؿ 
%.كبالنسبة يف التجربة ٓ.ِٖل كوميك التعليمية صحيحة جدا على شك

ادليدانية من قبل مدرس اللغة العربية نتيجة ىذه الوسيلة على شكل كوميك 
% ك أما بالنسبة يف التجربة ادليدانية من قبل الطلبة، ٕٓالتعليمية صحيحة 

%. لذا، كسيلة الصورة على شكل كوميك ٓ.َٖفنتيجة الوسيلة صحيحة  
عليمية لتعليم اللغة العربية يف الفصل السابع يف ادلستول األكؿ دلهارة القراءة الت

%. كاالقًتاحات استفادة ذلذه الوسيلة ٓ.َٖصحيحة لالستخداـ يف التعليم 
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يف ىذا البحث التطويرم ىي استفادهتا لدل مدرسي اللغة العربية يف مكاف 
ية. كيستفيدىا الطالب للتعليم البحث لتدريب مهارة القراءة يف مادة اللغة العرب

 ادلستقل كخاصة يف مهارة القراءة دللدة اللغة العربية.

ليلي بورناما، طالبة من قسم تربية اإلسالمية، كلية الًتبية ك التعليم  جبامعة  .ِ
. ربت َُِٓموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. ادلاجستَت. 

وميك" على أساس ادلدخل العلمي للتعليم ادلوضوع: تطوير ادلواد الدراسي "ك
التاريخ ك الثقافة اإلسالمية فصل الرابع دبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية سونن 

رلموع عدد  )ُ(أما نتائج ىذا البحث ىي : جَتم مرجوسارم ماالنق. 
٘، التحقق من العادل اإلعالـ ِٗأحكاـ اخلرباء أٌف التحقق من صحة العادل 

٘. ْٖ٘ ك التحقيق من معلم الفصل ِٖلعادل اللغوم ٘، التحقيق من اّٖ
كىذا يدؿ على قيمة صالحية كصحة من ادلواد الدرسي كوميك اليت كضعت 
من الباحثة "صاحلة جدا" كتستحق ليستخدمها يف كسائل اإلعالـ يف التعلم 

استخداـ مواد الدرس كوميك بادلدخل العلمي يف مادة التاريخ   ) ِ(الطالب. 
سالمية يف صف الرابع مدرسة اإلبتدائية سونن جَتم مَتجوسارم الثقافة اإل

ماالنج تستطيع زيادة جاذبية الطالب يف الدراسة ادلواد الدرس. لقد ثبت من 
خالؿ اختبار جاذبية ادلواد الدرس كوميك للطالب.  قد يزيد من جاذبية 

د الطالب يف الدراسة من كوميك. لقد ثبت من خالؿ اختبار جاذبية ادلوا
التدرس كوميك للطالب. الختبار فردية مع عدد من أفراد العينة من احلصوؿ 

ادلستطلعُت طالب يف صف  ُٓ٘، كاالختبار ادليدانية مع َٖالطالب  ّمع 
الرابع مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية سونن جَتم مَتجوسارم ماالنج حصل على 

كوميك طوره باحثوف ٘. من ىذا النتائج تشَت إذل أٌف ادلواد الدرسي  ْٗقيمة 
تطوير مواد الدرس  )ّ(يف فئة "فعاال جدا" كيستحق أف يستخدـ للطالب. 

كسائل اإلعالـ كوميكس يستطيع أف ربسن لفعالية للطالب. ىذا يدؿ من 
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خالؿ احلصوؿ على التقييم القبلي )اختبارات األكذل( كالبعدم )االختبار 
ل ك بعد يستخدـ ادلواد النهائي( الذم أعطيت من الباحث على الطالب قب

يستطيع أف  ََ.ُٓ SPSSالدرسي كوميك. من ربليل البيانات باستخداـ 
. من ىذا َُ،َ < َََ،َ=  sig (p)ك  -ّٖٕ،َُ=  tيلخص أف القيمة 

مقبوؿ، دبعٌت أف ىناؾ فرؽ من اإلصلاز الدراسي  Hُمرفوض ك  Hَالنتائج أف 
 قبل ك بعد يستخدـ مواد الدرسي كوميك.  

السعيدة، طالبة قسم تعليم اللغة العربية، كلية علـو الًتبية ك التعليم  أنيفة .ّ
. َُِْجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. البكالوريس. 

ربت ادلوضوع " تطوير ادلادة الراسية دلهارة القراءة على ضوء ادلدخل السياقي يف 
سكوف، ماالنق. كاستخدمت مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوناف كاليجاغا 

دبدخالؿ الوصفي ك الكمي  (R&D)الباحثة يف ىذا البحث ىو البحث التطوير 
كرلتمع البحث يف ىذا البحث ىو تالميذ من اجملموعة الضابطة كالتجربة، 

الفصل األكؿ يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سوناف كاليجاغا ماالنق للعاـ 
تلميذا. كعينتو التالميذ يف  ُِْ ـ كعدد التالميذَُِْ/َُِّالدراسي 

تلميذا. كأما أدكات مجع البيانات يف ىذا  ُٗالفصل السابع )أ( كيبلغ عددىم 
( االختبارات. ْ( االستبانة، ّ( ادلقابلة ، ِ( ادلالحظ، ُالبحث ىي : 

االختبار القبلى كاالختبار البعدل، عقدهتما الباحثة يف الفصل الضابطة 
انتهاء إجراء تطبيق ىذا الكتاب الدراسي كجدت  كالفصل التجريبة. بعد

الباحثة على نتيجة فرقا كاضحا بُت تدريس مهارة القراءة بااستخداـ كتاب 
الدراسي كتدريسها بدكف استخداـ الكتاب الدراسي. أما بااستخداـ ىذا 
الكتاب الدراسي نستطيع التالميذ أف تفهموا عن مادة القراءة ادلوجودة يف 

أف أكثرىم قد حصلوا على النتيجة اسي. كالدليل على ذلك الكتاب الدر 
اجليدة. كبعد انتهاء إجراء البحث، تعليم اللغة العربية باستخداـ الكتاب 
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الدراسي كمواد الدراسية العربية لو فعالية لَتقى كفاءة التالميذ يف تعليم مهارة 
 نق.القراءة دبدرسة ادلتواسطة اإلسالمية سوناف كاليجاغا سكوف ماال

ثريا فاطن ىجرية، طالبة قسم تعليم اللغة العربية، كلية علـو الًتبية ك التعليم  .ْ
. َُِٓجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. البكالوريس. 

ربت ادلوضوع "تطوير الكتاب التعليمي على أساس ادلدخل العلمي لتعلم اللغة 
درسة مجاعة االخواف اإلبتدائية اإلسالمية العربية )حبث تطويرم بالتطبيق على م

( قامت الباحثة يف عملية ُصولو جاكل الوسطى(. كمن النتائج التطويرم: )
)ربليل  ADDIEبرمز   (Dick & Carey)  التطويرم على منوذج ديك ككارم

االحتياجات كادلشكالت، كتصميم اإلنتاج، مث تطركير اإلنتاج، مث ذبريبة، مث 
مواصفات الكتاب التعليلي للباحثة ىي: أسلوب تقدمي  ( كمنِتقومي. )

، اليت تشمل على مفاىيم َُِّالكتاب التعليمي حسب ادلنهج الدراس 
أساسية يف ادلدخل العلمي، ادلواد فيها النصوص اليت تناسب بادلظاىر كأعماؿ 
يومية الطالب كتشمل النصوص بالكلمات يف تنمية شخصية الطالب 

اللغة ادلستخدمة يف تقدمي الكتاب التعليمي سهلة كمناسبة باألخالؽ الكردية، 
دبستول الطالب يف فهم ادلواد، ادلفردات بالصور ادللونة كسيلة للطالب الىت 
تسهلهم يف ذكر ادلفردات اجلديدة لديهم، التدريبات ادلوجودة جذابة كمتنوعة 
حسب مستول الطالب، الوظائف اجلماعي مساعدة الطالب للمشاكرة 

تصاؿ بينهم يف عملية التعليم، التدريبات اإلختبار ادلستول األكؿ تقييما كاال
للطالب يف فهم ادلواد ادلدركسة، قائمة ادلفردات ادلساعدة الطالب يف حبث 
ادلفردات اليت ال تعرفو يف ادلواد كمساعدهتم يف التعليم الذايت، كشريط للوسائل 

فالـ كسيلة السمعية كالبصرية التعليمية اإلضافة من الكتاب التعليمي كاأل
( كيف تقدير صالحية من اخلرباء أف الكتاب ّكشريط تسجيل لالستماع. )

% من خبَت تصميم الوسائل التعليمية ٖٗالتعليمي ادلطور حيصل على درجة 
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)الكتاب التعليمي( كىي على مستول "جيد جدا"، كحاصل على درجة 
مستول "جيد جدا"  % من خبَت زلتول الكتاب كلغتو كىي علىٔ.ِٗ

% من خبَت تصميم تعليم اللغة العربية كىي على ٔٗكحاصل على درجة 
% من نتائج معلم اللغة ٔ.ٖٗمستول "جيد جدا"، كحاصل على درجة 

% من مخسة ٔٗالعربية كىي على مستول "جيد جدا" كحاصل على درجة 
تاب الطالب الفصل الرابع كىي على مستول "جيد جدا". كمعٌت ذلك أف الك

التعليمي ادلطور صاحلا للتطبيق على طالب يف فهم مواد اللغة العربية. 
كاقًتاحات من الباحثة أف تكوف ىناؾ حبوث أخرل تكمل ما ينقصها كتصلح 
أخطاءىا كما يقًتح أف ذبرم التجربة بشكل أكسع يف ادلدارس االبتدائية 

  األخرل.

 دلهارة القراءةراسية بوسيلة كوميك من بعض البحوث السابقة الىت يستخدـ ادلواد الدو 
ىي اليزاؿ نادرنا. ك ىذا ىو جدكاؿ من حبوث السابقة، ك مقارهنا بُت دراسة السابقة ك 

 دراسة أدهتا الباحثة كما يلي:

 حثةبالسابقة و الدراسة التى أدتها الالمقارنة بين الدراسة ا 0.0جدوال ال
اسم  الرقم

 الباحث/ة
 ختالفاتاال التشبهات موضوع البحث

نوفا استقالليا  ُ
(َُِْ )

مرحلة 
البكالوريس 

جامعة 
ماالنج 

 احلكومية 

تطوير كسيلة الصورة 
على شكل كوميك 
لًتقية مهارة قراءة 
طلبة الفصل السابع 
يف ادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية مفتاح 

 اذلدل باندكنج 

تطوير الوسيلة 
التعليمية 

الصورة على 
شكل كوميك 

 ارة القراءة.دله

لطلبة فصل السابع 
يف ادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية مفتاح 
اذلدل باندكنج 

 تولونج أجونج.
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 تولونج أجونج.
ليلي بورناما  ِ

(َُِٓ )
 مرحلة

 ادلاجستَت
جامعة 

اإلسالمية 
احلكومية 

 دباالنق

تطوير ادلواد 
 يلةالدراسية بوس

التعليم كوميك على 
أساس ادلدخل 
العلمي للتعليم 

ة التاريخ ك الثقاف
اإلسالمية لفصل 
الرابع مدرسة 
اإلبتدائية سوناف 
جَتم مرجوسارم 

 ماالنج

تطوير ادلواد 
الدراسية 

 كوميكبوسيلة  
  

تطوير مواد التعليم 
 دلهارة القراءة. 

يستخدـ على 
أساس ادلدخل 

 العلمي.
مكاف البحث يف 
الفصل الرابع 
ادلدرسة  اإلبتدائية 
سوناف جَتم 

 مرجوسارم ماالنج

لسعيدة  أنيفة ا ّ
(َُِْ ) 

مرحلة 
 البكالريوس

جامعة 
اإلسالمية 
احلكومية 

 دباالنق

تطوير ادلادة الراسية 
دلهارة القراءة على 
ضوء ادلدخل 
السياقي يف مدرسة 
ادلتوسطة اإلسالمية 
سوناف كاليجاغا 

 سكوف، ماالنق.

تطوير ادلادة 
الراسية دلهارة 

 القراءة

استخدمت الباحثة 
ادلدخل السياقي يف 

ة ادلتواسطة مدرس
اإلسالمية سوناف  
كاليجاغا سكوف، 

 ماالنق.

 
ْ 

ثريا فاطن 
 ىجرية

(َُِٓ) 

تطوير الكتب على 
أساس ادلدخل 
العلمي لتعليم اللغة 

تطوير ادلواد 
 الدراسية 

تطبيق الكتب 
التعليمي  يف 
مدرسة مجاعة 
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مرحلة 
 البكالريوس
جامعة 

اإلسالمية 
احلكومية 

 دباالنق

العربية )حبث 
تطويرم بالتطبيق 
على مدرسة مجاعة 
االخواف االبتدائية 
صولو جاكل 

 (الوسطى

االخواف االبتدائية 
صولو جاكل 

 الوسطى 

. أما الباحثة ةبحوث السابقالالباحثة سبلك األصالة من  عندأٌف البحث  جدكاؿيف ستند ي
الثانوية اعداد ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة كوميك يف ادلرحلة ىنا تبحث عن " 

كىناؾ يوجد فرؽ بُت ". بباتو( العاليةثنائية اللغة الثانوية التطويرم يف مدرسة ال)حبث 
ادة اللغة العربية ادللباحثة. يؤكد ىذا البحث بوسيلة كوميك يف بحث السابقة ك عند اال

 .بباتووية الثنائية اللغة ندرسة الثادبدلهارة القراءة يف الفصل العاشر 

 تتحديد المصطلحا - ز

 حددت الباحثة ادلصطلحات ادلستخدـ يف ىذا البحث كما يلي:

 واد الدراسيةادل (ُ

التعليمية ىي رلموعة اخلَتات الًتبوية كاحلقائق كادلعلومات اليت ترجى تزكيد  مواد
التلميذة هبا كاالذباىات كالقيم اليت يزاد تنميتها عندىم، أك ادلهارات احلركية اليت يراد 

قيق النمو الشامل ادلتكامل ذلم يف ضوء األىداؼ ادلقرر يف إكساهبم إباىا هبدؼ رب
 ادلنهج.

 مهارة القراءة (ِ

القراءة إحدل فنوف اللغة اليت ال يتسٌت لإلنساف أف يتواصل مع غَته بدكهنا، إذ 
ىي من أكثر مهارات اللغة توظيفا كربقيقا لالتصاؿ، كليس القراءة كما يظنها بادٌم 
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ز اللغوية ادلكتوبة كالنطق هبا، كإمنا التطويرات اليت طرأت رلرد تعرؼ على الرمو  -الرأم
على مفهـو القراءة تؤكد  ال ضلفل فيها فقط بالنواحي الفسيولوجية مثل حركات العُت 
كأعضاء النطق. القراءة ىي عملية عقلية تشمل تفسَت الرموز اليت بتلقاىا القارئ عن 

الربط بُت اخلربة  كما أهنا تتطلب  طريق عينيو، كتتطلب ىذه العملية فهم ادلعاين،
 الشخصية كادلعاين. القراءة ىي أحد من مهارات اللغوية يف تدريس اللغة العربية. 

 )كوميك( زليةاذلرسـو يلة التعلبم اكس (ّ

ىو اصطف الصور يف أمر  Gumelarيف  Mc. Cloudعند  زليةاذلرسـو تعريف 
 يى رسـو ىزلية ة اجلمالية من القراء.متعمد يهدؼ إذل نقل ادلعلومات أك توليد االستجاب

كسائل االتصاالت البصرية فريد ألنو جيمع بُت النص كالصور يف شكل اإلبداعي فضال 
  .فهملعن لديها القدرة على نقل ادلعلومات يف شعبية كسهل 
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 فصل الثانيال
 اإلطار النظري

 
 مواد الدراسيةالالمبحث األول : 

 دراسيةمواد الالتعريف  (0

التعليمية ىي رلموعة اخلَتات الًتبوية كاحلقائق كادلعلومات اليت ترجى تزكيد  وادادل
التلميذة هبا كاالذباىات كالقيم اليت يزاد تنميتها عندىم، أك ادلهارات احلركية اليت يراد 
إكساهبم إباىا هبدؼ ربقيق النمو الشامل ادلتكامل ذلم يف ضوء األىداؼ ادلقرر يف 

اد التعليمية ىي زلتول تعليمي الذم نرغب يف تقدديو للطالب بغرض ربقيق ادلو  ْادلنهج.
أىداؼ تعليمية معرفية أك مهارية أك جذابية. كىي ادلضموف الذم يتعلمو الطالب يف 

  ٓعلم ما.

الكتاب األساسي للطالب كمايصبحو من  واد الدراسية أك كتاب ادلدرسية ىيادل
لف من قبل ادلختصصُت يف الًتبية كاللغة، كتقدـ واد التعليمية ادلساعدة، كالىت تؤ م

للدراسُت لتحقيق أىداؼ معينة يف مقرر معُت يف مرحلة معُت بل صف دراسي معُت 
  ٔزيف زمن زلدد.

 7أسس تطوير في المواد الدراسية : (ِ

 أسس الثقافة واإلجتماعية - أ

                                                           
ْ
دم أمحد طعيمة، ادلراجع يف التعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات اإلخرل. )جامعة أـ القرل: مههد اللغة العربية، رش 
 ِـ(. ص. ُٖٗٗ

ٓ
 للسمع. عبد الرمحن. دركس الدكارات التدريبية دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. )دكف العنواف: مؤسسة الوقف اإلسالمي كمشركع العربية  

 ُُُ(. ص. ُِّْ
ٔ
 ٗ(. ص.ُُٗٗناصر عبد الغارل كعيد عبد احلميد عبد اهلل، أسس اعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية )الرياض: دار الغاذل،  

7
 Hamid, Abdul & Al-Ghali Abdullah. 2112. Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab. (Padang: 

Akademia Permata).Hlm.1-15 
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اعي كثقايف عند إعداد الكتاب لتعليم العربية لألجانب فينبغي أف يكوف لو طابع اجتم
 كالكتاب الدراسي يعداد على أسس الثقافة كاللغة كمايلي:اإلسالمي. 

 يتضمن القياـ العربية ك الدين اإلسالـ. -

يتضمن عناصر الثقافة ادلادية كغَت ادلادية، يناسب مع أىداؼ التعليمية لغَت  -
 الناطقُت.

 مع احتياجات الطالب اليت ترتبطخيتار ادلوضوع عن الثقافة  -

 واطالب األىداؼ يف التعليم اللغة العربية ك الثقافة العرب ككذلك حيًتمديلك ال -
  .األخر ؿلدك االثقافة 

أف يتضمن النحتول التعليمي للكتاب عناصر الثقافة ادلادية كادلعنوية بصورة  -
 تتناسب كأغراض الدارسُت األجانب

للغة كالثقافة، انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات الدارسُت كاىتمامهم من تعلم ا -
حيث إف الثقافة كثَتة متعددة كمتشعبة، كمن الصعب أف نقدمها كلها للدارسُت 

 األجانب كمن مث ينبغي أف ننتهي منها ما يتناسب مع الدراسُت.

 تزكيد الدارسُت باالذباىات اإلسالمية كاالذباىات العلمية ادلناسب.  -

 احًتاـ الثقافات األخرل كعدـ إصدار أحكاـ ضدىا. -

ساعدة الدارسُت على عملية التطبيع االجتماعي، تلك اليت يتم فيها تكيف م -
األفراد مع ثقافتنا، كالسيما إذا كاف الدارسوف يعيشوف يف الوطن العريب، كيتعلموف 
العربية بُت أىلها، ألف القدرة على التفاعل مع الناطقُت باللغة ال تعتمد فقط على 

ثقافة أىل اللغة، لذا فاالىتماـ بالثقافة يعُت إتقاف مهاراهتا، بل تعتمد على فهم 
 الدارس على تكيف مع أىلها. 

 أسس السيكولوجيا - ب

الطالب لغَت الناطقُت يف التعليم اللغة العربية. ك دفع الدكر من أسس السيكولوجيا ىنا ي
 ىنا من شركط السيكولوجيا يف ادلخطط الكتاب التعليمية ىي:
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 سلتلف يف كل الفردتناسب مع مستول للطالب ك احًـت  -

ربفيز كيساعد أف يقدر التفكَت الطالب ليسهل الطالب يف اكتسب اللغة  -
 األجنبية )اللغة العربية(

الكتاب الدراسية يتضمن ادلادة الىت ترتبط على احلياة كعملية اليومية حىت يسهل  -
 الطالب.

 أسس اللغة والتربوية - ج

حوية كالصرفية كادلعجمية اليت تتكامل تعريف من اللغة ىي رلموعة من النظم الصوتية كالن
تنقسم اللغة العربية  ٖفيما بينها لتنتج عبارات كمجال ذلا معٌت الدكلة بُت معينة البشر.

 على مخسة أقساـ يف مستخدمها: 
اللغة العربية التقليدية ديلك اخلصائص يف ادلستخدـ أسلوب مناسب كمعٍت  -

باللغة األلفاظ اجلزلية كىي اللغة  بارات كترتيب مجلتها ك يسمىعضمٍت فيها من 
 اليت ديلك ادلفردات، ترتيبها جيدة.

؛ ادلضموف الكتاب التعليمي كصحيحة ٗأف عوامل ليهتم يف التطوير ادلواد الدراسية فيها
 التغطية كيهضم ادلواد كاستخداـ اللغة كادلظهر أك التغليف كتصوير ككماؿ مكونات. 

 ادلضموف الكتاب التعلبيمي( أ

دلضوف بصالحية أك حقيقية زلتويات علميا تتعلق زلاذاة احملتول أك دقة تعلق ا
 احملتول على أساس القيم ادلشًتكة من اجملتمع أك األمة. 

 صحيحة التغطية( ب

مناسبة الصحيحة التغطية مع ادلدموف اتساع كعمق من ادلواد كسالمة ادلفهـو 
وؼ ربديد زلتول على أساس العلمي اللغة العربية. عمق ك اتساع ادلدموف س

ادلواد التعليمية كضعها للطالب كفقا لقدرهتا، كمستول التعليم كأجريت. أما 
                                                           

8
 51املراجع. ص.  نفس 

9
 Abdul Hamid dkk. (2118). Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan Metode, Strategi, 

Materi dan Media. Malang: UIN Malang Press. Hlm. 112-119.  
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ادلرجع الرئيس يف ربديد اتساع ك زلتول ادلواد التعليمية ك ىو ادلناىج الدراسُت 
 كادلنهج. 

 يهضم ادلواد( ج

يتعلق بادلواد يسهل فهمها من الطالب، لذلك ىنا ستة اشياء جلملة أسهل حىت 
 ك عرض ادلتماسك من ادلواد ك تفسَت ادلنطقي ك ادلواد كيفهم بسهولة ىي أف

التوضيحية اليت تسهل الفهم عرض ادلواضع أك ادلفاىيم اليت ىناؾ أمثلة كالرسـو 
 رلردة ك األدكات اليت تسَت ك شكل منظم كمتسق

 استخداـ اللغة( ح

اختيار التنوع  أف استخداـ اللغة يف التطوير ادلواد التدريسية يف االتصاؿ مع
اللغةم كاختيار الكلمة كاستخداـ اجلملة الفعالة كإعداد فقرة ذات معٌت. أما 

 اللغة العربية اليت مستخدمة يف ادلواد التدريسي ىي اللغة العربية الفصحى. 
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 : تعليم اللغة العربية نيالمبحث الثا
 تعريف تعليم اللغة العربية (0

تعليما، كيقاؿ علمة -يعٌلم-ليم" يشتق من عٌلمعند قاموس منجد كلمة "تع
الصنعة ك غَتىا دبعٌت جعلو معلم. أما مفهـو التعليم عند بعض ادلؤىلُت يف العلم الًتبية 

اللغة العربية ىي أحد من أقداـ اللغات يف العادل. ىناؾ يوجد بعض نظرية عن يظهر  ىي
ظ اللغة العربية يف أكؿ مرة يعٍت أىل اللغة العربية. نظرية األكؿ يشرح أٌف الناس الذم يلف

اجلنة ك ىو آداـ عليو ك السالـ. ك اللغة العربية ىي اللغة أىل اجلنة. أما اللغة العربية ىي 
اللغة السامية الىت منشورة يف جزيرة العرب. ك اللغة العربية ىي اللغة كبَتة من عدد 

لة اليت تستخدـ العربيُت ليشرحوف متكٌلمها. قاؿ الشيخ الغيالين أٌف اللغة العربية ىي مج
أىدفهم. تعريف تعليم اللغة العربية عند صاحل عبد العزيز عبد اجمليد أف التعلُت يقصد بو 

 َُنقل ادلعلمومات من ادلعلم إذل ادلتعلم ادللتقى الذم ليس لو أف يتقبل ما يلقيو ادلعلم.
ملية التعليم بُت ادلعلم تعليم اللغة العربية ىي ع من ىنا أخذت الباحثة اخلالصة أفٌ 

كالطالب لينتقل ادلعلومات عن اللغة العربية ليصل أىداؼ التعليم كقدرات اللغوية يعٍت يف 
 مهارة اإلستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة للطالب. 

 أهداف تعليم اللغة العربية  (7

سنتبُت أنو ديكن حصر عند احلديث عن كظيفة اللغة يف حياة األفراد كاجلماعات، 
 استعماؿ اللغة فيب ادلواقف الوظيفة التالية:

 القراءة : قراءة ما يكتب بالفصحى -

 الكتابة : كتابة ما يريد اإلنساف نقلو إذل اآلخرين بالفصحى -

 الكالـ : التعبَت عن األفكار كادلشاعر كاحلاجات بالفصحى -

 االستماع : اإلصغاء دلا يقاؿ بالفصحى من أجل فهمو. -

 الفصل العاشر دلدرسة الثناكية ىي كما يلي : ما أىداؼ تعليم اللغة العربية يف أ
                                                           

َُ
 ٗٓ. ص.صاحل عبد  العزيز عبد اجمليد. دكف السنة. الًتبية ك طرؽ التدريس، اجمللد األكؿ. القاىرة: دار ادلعاريف 
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أٌف بعد يالحظ ك يسأؿ ك يستكشف ك يربط ك يتواصل، البد على كل  -
أف يستمع ك يتكلم ك يقرأ ك يكتب باللغة العربية الىت ترتبط الطالب يستطيع 

 بادلوضوع "ادلهنة ك النظاـ"

 بيةتعليم اللغة العر مجال في  (3

 اكية ىي: تعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر دبدرسة الثالأما رلاؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عن مجال التعليمية في الفصل العاشر مدرسة الثانوية 0.0شكل 

: ىواية ات كما يلياللغة العربية يف ادلستول الثاين يتكوف من ادلوضوع التعليمية رلاؿأما 
طبقت الباحثة دبوضوع يف ادلرحلة ادلهنة ك النظاـ. الطالب ك ادلعرض، ادلهنة ك احلياة، 

 .فقط الثانية

 

 

 

 

ادة اللغة العربيةم  

 البيانات الشخصية

 ادلرافق العامة يف ادلدرسة 

 احلياة يف األسرة ك يف الٌسكن الطالب

 ىواية الطالب ك ادلعرض

 ادلهنة ك احلياة

 ادلهنة ك النظاـ



21 
 

 مهارة القراءةال:  ثالثلالمبحث ا
 مهارة القراءةالتعريف  (0

تعد اقراءة ادلصدر األساسي لتعلم اللغة العربية للطالب خارج الصف، كىي مهارة 
الذم دل  –دلبتدئ ربتاج إذل تدريبات خاصة كمتنوعة. كينبغي أف تقدـ القراءة للطالب ا

بالتدرج، انطالقا من على مستول الكلكةف  –يسبق لو تعلم اللغة العربية من قبل 
فقرة، مث قراءة النصوص فاجلملة البسيطة )البتدأ ك خربغالبا( مث اجلملة ادلركبة مث قراءة ال

 الطويلة. 
تو. كىذا يعٍت أف مدلوال القراءة ىي ربويل النظاـ اللغةية من الرموز ادلرئية )احلركؼ( إذل

مفهـو القراءة ليس إجادة نطق احلركؼ؛ كإال ألصبح معظم العرب جييدكف اللغة 
أما مهارة القراءة ىي أحد من  ُُالفارسية كاألردية ألهنم يستطيعوف قراءة حركفها.

القراءة عملية عقلية انفعالية  مهارات اللغة العربية اليت يتضمن يف التعليم اللغة العربية.
ية تشمل تفسَت الرموز كالرموس اليت يتلقاىا القارئ عن طريق عينية، كفهم ادلعاين، دافع

كالربط بُت اخلربة السايقة كىذه ادلعاين، كاالستنتاج كالنقد كاحلكم كالتذكؽ كحل 
 : ُّكمن الباحثُت الذين أعطوا تعريفا للقراءة ُِادلشكالت.

مكتوبة كترمجتها إذل  موز جبسوف : كيرل يف القرؿءة عملية اتصاؿ كاستجابة لر  -
 كالـ كفهم معناىا.

تايلور : كيرل فيها عملية اتصاؿ ربوم نقل متكاملة فيها يدرؾ القارئ الكلمات  -
بالعُت مث يفكر هبا كيفسرىا حسب خلفيتو كذباربو كخيرج فيها بأفكار كتعميمات 

 كتطبيقات عملية.

                                                           
ُُ

ىػ: فهرسة مكتبة ادللك فهد ُِّْعبدالرمحن بن إبراىيم الفوزاف. إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا طبعة األكذل. )الرياض سنة  
 الوطنية أثناء النشر(

ُِ
 015انية. ص. م. القاهرة : دار المصرية للبن0997كتور حسن شحاتة. تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق.الد 

ُّ
ثانية.  الدكتور زلمد حبيب اهلل. أسس القراءة كفهم ادلقركء بُت النظرية كالتطبيق ادلدخل يف تطوير مهارات الفهم كالتفكَت كالتعلم.، طبعة ال 

15-َِ. ص. األردف : دار عمراف 
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راسل )الكتاب( إذل مسيت : كيرل فيها عملية اتصاؿ ربوم نقل معلومات من ادل -
ادلستقبل )القارئ( يرافقها انتخاب كرفض كقبوؿ، فالقارئ اجليد يرل كخيٌمن 
كيرٌجع أمورنا كيستبعد أخرل، كذلك باالعتماد على خلفية كىدؼ كحاجة 

 كمعلومات كذبارب القارئ كمعرفتو اللغوية.

ألحرؼ فلش : كيرل يف الفراءة عملية هتدؼ إذل الوقوؼ على ادلعٌت من خالؿ ا -
 كالكلمات ادلطبوعة.

كىكذا تطوير مفهـو القراءة من رلرد التعرؼ كالنطق يف العقد األكؿ من القرف العشرين. 
إذل فهم ادلادة ادلقرؤة كنقدىا يف العقد التارل، مث إذل اعتبارىا نشاطا فكريا متكامال يشَت 

قة. كمن مث القارئ بادلقركء كتذك إذل حل ادلشكالت يف العقد الثالث، كأخَت االستمتاع 
القيقي يتعُت علبيو، أثناء عليو القراءة أف يسنتجد بأقصى طاقات ذكائو، كيستنفر آخر 
قوم ذىنو كيشحد مجيع قدرات عقلو ديا يساعده على النهوض باستدعاء ادلعٌت الذم 
يريده الكتاب، كتفسَت ادلادة ادلقركءة، كنقدىا كاحلكم عليها، كالربط بُت ما يقرأ كبُت 

 رباتو اخلاصة. خ

 أهداف تدريس القراءة (7

 من أىم األىداؼ ادلتوخاه من تدريس القراءة ما يلي: 
 القدرة على نطق الكلمات نطقا سليما.  الطالبإكتساب  -

 على إخراج احلركؼ من سلارجها كسبييز أصواهتا.  الطالبإقدار  -

 رصيدا من ادلفردات ك الًتاكيب. الطالبإكساب   -

 ضلو القراءة ك االطالع.تنمية ميوؿ الطالب   -

مساعدة الطالب على تكوين عادات التعرؼ البصرم على الكلمات كفهم معناىا  -
 أك معٌت اجلمل ك الًتاكيبز

 تنمية قدرة الطالب على توظيف عالمات الًتقيم ككضعها يف مواضعها الصحيحة. -
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ة يف إقدار الطالب على القراءة السريعة الواعية ادلصحوبة بفهم ادلادة ادلقركء -
 راءتُت الصامتة ك اجلهرية. الق

 تنمية ميوؿ الطالب لالستمتاع بادلادة ادلقركءة كتذكقها. -

 توجيو الطالب إذل استخداـ ادلعاجم كالقواميس كادلراجع كجوائر ادلعارؼ.  -

إقدار الطالب على ربليل كتفسَت ادلادة ادلقركءة كنقدىا كتقوديها مث قبوذلا أك  -
 يعن ذلم من مشكالت. رفضها كتوظيفها يف حل ما

 إقدار الطالب على القراءة ادلتدفقة ادلصحوبة بتمثيل ادلعٌت، كمراعاة النرب كالتنغيم. -

  ُْكأىم من األىداؼ اخلاصة للقراءة كىي:

 تدريب الطالب على سالمة النطق باخراج احلركؼ من سلارجها الصحيحة.  -

 تدريب الطالب على ضبط مايقرأ ضبطا صحيحا. -

 على األداء ادلعرب عن ادلعٌت. تدريب الطالب -

 تدريب الطالب على االنطالؽ يف القراءة  -

 تدريب الطالب على فهم ما يقرأ كالتفاعل معو كاالفادة يف حياتو. -

 مجاالت مهارات القراءة (ّ

 قراءة نص من اليمُت إرل اليسار بشكل سهل كمريح -

 ربط الرموز الصوتية بادلكتوبة بسهولة كيسر -

 ديدة دلعٌت كاحد )مفردات(معرفة معاين كلمات ج -

 معرفة معاين جديدة لكلمة كاحدة )ادلشًتؾ اللغوم( -

 ربليل النص ادلقركء إذل أجزاء كمعرفة العالقة بُت بعضها بعضا -
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ية( طبعة األكذل. عماف : دار الفكر للطباعة كالنشر ـ . تدريس اللغة العربية )مفاىيم نظرية ك تطبيقات عملََِِق/ُِّْكليد أمحد جابر. 
 ْٖكالتوزيع. ص. 



23 
 

 متابعة ما يشتمل عليو النص من أفكار، كاالحتفاظ هبا حية يف ذىنو فًتة القراءة -
 استنتاج ادلعٌت العاـ من النص ادلقركء. -

 األفكار الرئيسية كاألفكار الثانوية يف النص ادلقركء.  التمييز بُت -

  تقسيمات القراءة (ْ

  ُٓىناؾ نوعاف من القراءة مها:

 القراءة المكثفة  (ُ

حاكؿ أف تنمي قدرات الطالب على الفهم التفصيلي دلا يقرؤه، كتنمية قدرتو على 
معاين القراءة اجلهرية، كإجادة نطق األصوات كالكلمات، زكذلك السريعة، كفهم 

 الكلمات كالتعبَتات.

 القراءة الموسعة (7

 أما القراءة ادلوسعة فتعتمد على قراءة نصوص طويلة، كيطالعها الطالب خارج الصف
بتوجيو من ادلعلم، كتناقش أىم أفكارىا داخل الصف، لتعميق الفهم، كبذا تأخذ 

كتب عربية،   يف اختيار ما يريد منالقراءة ادلوسعة بيد الطالب، ليعتمد على نفسو يف 
 تقع داخل دائرة اىتمامو. 

 القراءة المصامتة (3

يف القراءة الصامتة يوجو ادلعلم الطالب إذل أف يقرؤكا بأعينهم فقط، مث يناقشهم 
يشَت للوصوؿ إذل معايت ادلفردات، كالفهم العاـ )كالفهم الضمٍت يف ادلرحلة ادلتقدمة(. 

ن خالذلا التعرؼ البصرم ادلرموز ادلكتوبة، مفهـو القراءة الصامتة إذل العملية اليت يتم م
كتفسَتىا كربطها خبَتة ادلتعلم دكف النطق هبا. فكما أف اإلنساف يف مقدككره إدراؾ 
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ىػػ. ادلؤسسة الوقف ُِّْعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف. دركس الدكرات التدريبية دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا )اجللنب النظرم(.  
ّٖاإلسالمي : العربية للجميع. ص 
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إخل( دكف أف ينبس بامسو، فكذلك  –نبات  –حيواف  –الشيء الذم يراه )إنساف 
حيث تعد احلاؿ بالنسبة للكلمة ادلقركءة يف صمت، يدركها القارئ دكف النطق هبا. 

القراءة الصامتة أسهل كثَتا من القراءة اجلهرية، كأيسر يف ربصيل ادلادة ادلقركءة، كأقصر 
 كقتا يف إدراؾ ادلعاين كاستحضارىا عما نالقية يف القراءة اجلهرية. 

كتعد القراءة الصامتة ىي األكثر عونا للقارئ على الفهم إذا ماثيست بالقراءة اجلهرية، 
مهية دبكاف تدريب الطالب يف سلتلف ادلراحل على ىذا اللوف من كمن مث كاف من األ

القراءة، كاالستعانة على تدعيمها من خالؿ القراءات احلرة لبعض الكتب ادلناسبة يف 
 مكتبة ادلدرسة. مواقف تستعمل فيها القراءة الصامتة. تستعمل القراءة الصامتة يف: 

 قراءة ادلواد الدراسية، كزبضَتىا كفهمها -

 اءة الرسالة اخلاصة.قر  -

 قراءة التسهيلة كاالستمتاع.  -

 قراءة ادلوضوعات الفكرية كالثقافية ادلختلفة. -

قراءة كمتابعة ادلوضوعات اليت دييل اليهت ادلرء يف اجملاالت كالصحف  -
 كالدكريات.

 القراءة الجهرية (4

ذم أما القراءة اجلهرية، فيبدأ فيها الطالب بعد أف يكوف قد كضح لديهم اذلدؼ ال
القراءة اجلهرية ىي  .يدفعهم إذل القراءة اجلهرية، كاإلجابة عن السؤاؿ، أك حل مشكلة

التقاط الرموز ادلطبوعة، كتواصيلها عرب العُت إذل اخل، كفهمها باجلمع بُت الرمز كشكل 
رلرد، كادلعٍت ادلختزف لو يف ادلخ مث اجلهر هبا بإضافة األصوات كاستخداـ أعضاء النطق 

ك طبيعة من القراءة اجلهرية ىي القراء اليت ينطق القارئ خالذلا  ُٔسليما.استخداما 
بادلفردات كاجلمل ادلكتوبة، صحيحة يف سلارجها، مضبوطة يف حركاهتا، مسموعة يف 
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عض العيوب الشائعة القراءة الصامتة تالميذ الثف الرايع االبتداعي، رسالة ماجستَت، )غَت منشوؤة( كلية الًتبية، سامي زلمود عبد اهلل. ب 
 ّٔ. ص. ُٕٓٗجامعة األزىر. 
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أما ىناؾ مزيا من القراءة اجلهرية. تعترب القراءة أدائها، معربة عن ادلعاين اليت تضمنتها. 
 ُٕاجلهرية كسيلة من كسائل:

 لتدريب على إجادة النطق عند القارئا -

 الكشف عن عيوب النطق كعالجها -

 التدريب على إلقاء اجلديد يف الشعر كالنثر -

 تشجيع التالميذ اخلجولُت الذين يهابوف احلديث -

 أفهاـ السامعُت مايدكر حوذلم من قضايا كأمور كمشكالت. -

 ا. التأثَت يف السامعُت القناعهم بأفكارىم معينة كاستجابتهم ذل -

 : ُٖات القراءة كأىدافهااسًتاتيجي جدكاؿ عن كىذا ىو

 ستراتيجيات القراءة إلعن ا 7.0ل اجدو ال

 أهداف القراءة استراتيجيات القراءة
 القراءة ادلكثفة كادلركزة: -ُ

كتستعمل عند قراءة مادة تركيزا كانتباىا 
لكل صغَتة ككبَتة. كىي قراءة حذرة 

دة كبطيئة يعود فيها القارئ على ادلا
مرارا كيكوف ذلك عند قراءة مادة 
لالمتحاف أك من أجل معاينة اتفاقية 
كقراءة ناقدة ـ أجل التقييم أك ازباذ 

 قرار أك إصدار حكم.

 قراءة مصادفة: -ِ

لذذ كادلتعة القراة من أجل الت -ُ
 الذاتية.

 القراءة الوظيفية: -ِ

)القراءة من أجل التعلم(. كتتكوف 
 من ثالثة مستويات: 

األكؿ: قراءة السطرة )القراءة 
احلرفية( أم التعرؼ على ما ربويو 
ادلادة ادلقركءة يف الظاىر ف تفاصيل 
كحقائق كتبٌُت األفكار الرٌئيس يف 
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  َٓ-ْٗنفس ادلراجع. ص.  
ُٖ

 ّٓنفصس الراجع. ص.   
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كىي قراءة ذاتية ال يهدؼ فيها 
القارئ إذل سرعة مهينة كىدفها 
التلذذ أكقضاء الوقت أك اكتساب 

 معلومات.

 قراءة التصفح: -ّ

 كصوؿ النطباع عاـ أك كهتدؼ إذل
تكوين فكرة حوؿ ادلادة ادلقركءة، 
كىي قراءة السريعة تتطلب مهارة 

 اخلاصة.

 قراءة التمشيط: -ْ

زىي قراءة سريعة هتدؼ إذل 
الوصوؿ دلعلومات معينة مثل: 
إجابة على السؤاؿ زلدد أك تعبيُت 
تاريخ أك رقم تلفوف كتتطلب تركزا 

 عاليا كتدريبان.

ادلادة ادلقركءة كمعرفة مبٌت ادلادة 
 ريقة عرضها.كط

الثاين: قراءة ما بُت السطرك 
)القراءة التفسَتية( كفيها حباكؿ 
القارئ إعطاءتفسَتات كربليالت 
دلا يقولو كاتب النص كاستخالص 
نتائج كتفسَت مشاعر كربليل 
شخثيات كفهم األفكار الضمنية 

 يف ادلادة.
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 )كوميك( رسوم الهزلية: وسيلة التليم  رابعالمبحث ال

 التعليمية ائليف وستعر  (0

الوسيلة التعليمية ىي "ما تتدرج ربت سلتلف الوسائط اليت يستخدمها األستاذ يف 
من أمهية  ُٗالوقف التعليمي، بغرض إيصاؿ ادلعارؼ كاحلقائق كاألفكار كادلعاين للطلبة".

وسائل التعليمية أمهية تربوية كقد أثبتت كثَت من الدراسات جدكل استخدامها كدكرىا ال
كوميك عند قاموس اللغة األجنبية كوميك أما تعريف   .رفع مستول ربصيل  الطالب يف

ىو القصة اليت يرسم بالصور ك يكتب زلادثة يف الصورتو. أف تعريف كوميك ىي صورة  
  َِكاريكاتوريٌة اليت تعرب الطٌبيعة يف قصة ترتيب الذم فيها الصورة ليعطى عزاء للقارئي 

 )كوميك( هزليةالرسوم  صورةب عليمالتوسيلة  (7

اللغة العربية ىي الكفاية يف  ةمن الكفاية التعليمية اليت البد أف ديلكها معلم
تعليم يف العصر احلديث ليس كما يف العصر ادلاضية، ال ألفاستخداـ الوسائل التعليمية، 

فقد ربولت العملية التعليمية داخل الصف كخارجو إذل نشاط لو أىداؼ كنتائج زبضع 
لتقنُت، كأصبحت للوسائل كالتقنيات التعليمية دكر فاعل بُت سلرجات ىذا للقياس كا

. يقصد بالوسيلة التعليمية ماتندرج ربت سلتلف الوسائط اليت  النشاط التعليمي كسلرجاتو
يف ادلوقف التعليمي، بغرض ايصاؿ ادلعارؼ كاحلقائق  معلم أك معلمةيستخدمها 

وسائل التعليمية ىي الا زلمد زياد محداف أف كقد عرفه  ُِكاألفكار كادلعاين للطلبة.
كسائط تربوية بستعاف هبا إلحداث عملية التعليم. كأما نايف معركؼ فقد عرؼ الوسائل 
التعليمية أهنا مايلجأ إليو مدرس من أدكات كأجهزة كمواد لتسهيل عملية التعليم 
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 Nana Sudjana, Ahmad Rivai, Media Pengajaran ,1991, (Bandung: Sinar Baru 
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يف  دلعلم أكمعلمةاالتعليمية ىي تساعد  ائلأما أىداؼ من الوس ِِكربسينها كتعزيزىا.
عداد الطلبة الكبَتة ككثافة الفصوؿ الدراسية بعد أف أصبح تعليم إلزاميا يف امواجهة 

أما كسيلة  ِّبعض مراحلو كازداد الوعي كاحتل التعليم مكانة كبَتة يف نفوس الناس.
  التعليم اليت استخدمت كوميك الباحثة بشكل ادلطبوعة.

رسـو . كسيلة رسـو ىزليةدراسية بشكل ىو نتاج ادلواد ال ىذا البحث تحصل
واد ادل. A4 كرقةصفحة كاستعملت  ِّاليت استخدمت الباحثة تتكوف من  ىزلية 

اللغة العربية.  وصيف القراءة النصيوجو لتعزيز رغبة الطالب  رسـو ىزليةالدراسية بوسيلة 
ادلتنوعة  تيتكوف من ادلواد الدراسية كاحلوار بُت شخصُت كتدريبا رسـو ىزليةكسيلة 

فصل ل تالميذلا. يهدؼ ىذا البحث لتعزيز الدكافع ك نتائج التعليم كادلفردات اجلديدة
الباحثة ىذا البحث دلهارة  رتلذا تطو  باتو.العالية العاشر مدرسة الثناكية الثنائية اللغة 

 .ك تستكمل الصور شلتعة فعالية ك بسيطة ك رسـو ىزليةالقراءة بوسيلة 
 )كوميك( ةهزليرسوم تعريف  (3

دبعٌت ىو  ك تفسَت لغويا ”comic“باشتقاقي يأخذ من كلمة  رسـو ىزليةتفسَت 
ىو اصطف الصور يف أمر  رسـو ىزليةعن تعريف  Gumelarيف  Mc.Cloudمهزلة. شرح 

 يى رسـو ىزليةمتعمد يهدؼ إذل نقل ادلعلومات أك توليد االستجابة اجلمالية من القراء. 
ألنو جيمع بُت النص كالصور يف شكل اإلبداعي فضال  ة فريداالتصاالت البصري يلةكس

رسم   يى رسـو ىزلية .عن لديها القدرة على نقل ادلعلومات يف شعبية كسهلة الفهم
كاريكاتورم اليت تكشف عن الطابع كتطبيق قصة بالًتتيب اليت تتصل اتصاالن كثيقا 

 ِْبالصور، كيهدؼ إذل توفَت الًتفيو للقراء.
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ِّْـ(. ص ُٖٗٗنايف معركؼ. خصائص العربية كطرائق تدريسها. ط ق )بَتكت: دار النفساء،  
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، مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم َُُِأكريل حبرالدين. مهارات التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء. )عاـ  
 َُٓومية دباالنق(. ص.اإلسالمية احلك
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خرب ادلصور، الذم يتكوف من رلموعة متنوعة من احلاالت، ك  يى رسـو ىزلية
عن كيكشف   الكرتونية يى رسـو ىزليةتعريف  ِٓالفكاىة. آخر حرؼ من كوميك.

شكل الشخصيات كيصور قصة ضمن تسلسل ك ترتبط بالصور كيهدؼ إذل توفَت الًتفيو 
 ِٔللقراء.

ىو قصة صورة اليت  رسـو ىزليةك من شرح أعاله، ديكن االستنتاج بأف تعريف 
 للقراء. ةيقهتدؼ إذل نقل ادلعلومات كىي مصممة لتوفَت الًت 

 
 )كوميك(  هزليةالرسوم أنواع  (4

 كما يلي:  رسـو ىزليةأنواع 

 الًتبوم  رسـو ىزلية.أ 

الًتبوم كظيفتاف يعٍت كالعزاء ك يستطيع أف ينفع من خالؿ مباشرة  رسـو ىزلية
 ديلك قياـ الًتبوية فيها. رسـو ىزليةؼ أف أك غَت مباشرة ك كثَت من اجملتمع اعًت 

 لكتابابشكل ا رسـو ىزلية.ب 

 يف شكل الكتاب ك يوجد موضوعات فيها. رسـو ىزليةالكتاب ىي  رسـو ىزلية

 كاريكاتوريٌة  رسـو ىزلية .ج 

كاريكاتوريٌة عادة تتكوف الصور ك ترتبط بالكتب. ك فيها يتضمن   رسـو ىزلية
الذم يربز معٌت معُت ليفهموف القارئُت. ك مثاؿ من الفكاىة ك االنتقاد كالتلميح 

كاريكاتوريٌة ىي اجملالت ك الصحيفة. ىذا كوميك ديتلئي بضعي لبصورة   رسـو ىزلية
ىي عادة تتضمن عناصر رسـو ىزلية  زلتاؿ فيها اليت يرتبط بالكتابة. ك يهدؼ
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أف يعطي  اإلنتقاده ك تلميحه ك فكاىةه، ك الصورة من زلتاؿ ك الكتابة يستطيع
 ادلعٌت معُت حىت القارئ يفهم مقصود من تلك قصة الصورية.

 

 )كوميك(  رسوم هزلية من خصائص (5

 كما يلي:  رسـو ىزليةأما خصائص 

 النسيب -

 .رسـو ىزليةبيتبع القارءئ عاطفيا عندما القراءة 
 اللغة احملادثة  -

ساعد القارئ ىي اللغة احملادثة )اللغة اليومية(. ىذا ي رسـو ىزليةباللغة اليت 
 .رسـو ىزليةلفهم القراءة 

 البطولة  -

 القصة فيها جيعل القارئ ديلك البطولة يف نفسو.
 تصوير اخلليقة -

بشكل البسيطة، لكي القارئ يعرؼ خصائص  رسـو ىزليةمصٌور اخلليقة يف 
 .رسـو ىزلية الشخصيات يف

 تزكد ادلزاجات  -

قارئ يف فهم القراءة يستطيع ليساعد ال رسـو ىزليةأما يوجد ادلزاجات يف 
 . بذلك. رسـو ىزليةب

 ىو: رسـو ىزليةكىذا ىو الزائد من 
 زيادة ادلفردات خزانة الكلمات للقارئ -

 يساىل الطالب يف فهم ادلقركء جيدة -

 يستطيع أف يتطور رغبة يف القراءة للطالب -

 أما الناقص يف كوميك ىو:
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 جعل كسوؿ القارئ كيكوف رفض الكتب غَت مصور -

 

 رسوم هزليةمن عناصر  (ٔ

 ِٕ يتضمن من عناصر، كىو كما يلي: رسـو ىزليةقالت سوسياين، أٌف 
 طبيعة، يعٍت الشخصيات يف كوميك  -

 إطارات يعٍت رلاؿ ليحٌد القصة كاحدة مع األخرل -

 كلمة البالونات، يعٍت رلاؿ حملادثة بشخصيات -

 احلكاية أك الركايات ىو مجلة التفسَتية. -

 تويات بوسيلة كوميك ىو اجلذابة يسهل القارئ للقراءة ككصوؿ احمل -
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث التطويري

  يالمبحث األول : طريقة التطوير 

 تعريف التطوير ( أ

. ىذه الكلمة أف ديكن أف تعرؼ بالتغَتات ك التجديد ةكلمة التطوير ذلا معٌت كثَت 
اليت تنتج طريقة  ةأنشطك التوسيع كغَت ذلك. كيف تعريفنا األساس أف التطوير ىو 

أما ادلنهج ادلستعمل يف ىذا البحث ىو منهج جديدة بعد البحث حسب احلاجات. 
اختارت الباحثة منوذج ديك ككارم ألف ديلك البحث التطويرم بالنموذج ديك ككارم. 

يناسب مع أىداؼ التعليم الذم يتضمن من مهارة احلركية كمهارة العقلية ك سلوكية. ك 
التطوير. ك من النماذج الذم يستطيع أف يستخدـ الباحثوف يف البحث ىناؾ أيضا كثَت 

كلكن النموذج الذم يستخدـ الغالبا ىو النموذج ادلدخل النظاـ الذم يصميم ك يتطوير 
أما استخدمت الباحثة منهج التطويرم على منوذج ديك  .(Dick and Carey)ديك ككارم 

 ِٖككارم  يتكوف من عشرة خطوات كىو:

 ك افًتاض األىداؼالحتياجات ربليل ا -5

 دريسربليل الت -1

 ادلوضوعربليل الطالب ك  -1

 افًتاض األىداؼ الدراسية -4

 األدكات البحثتطوير  -1

 دريسسًتاتيجية التاتطوير  -6

 دراسيةتتطور ك اختيار ادلواد ال -7
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 تصميم ك تقييم التكويٍت -8

 تنقيح -9

 تقومي التجميعي -52

ذا البحث ىو النتائج كيطبيق ىذا البحث تسعة خطوات البحث فقط ألف حيصل ى
ادلواد الدراسية بوسيلة كوميك طباعة. كىذا ىو الرسم من النموذج النظاـ التعليم عند 

Dick & Carey: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 م ديك و كارينظام التعليال عن ذجو نم 3.0شكل 

 

 

افتراض األهداف 
 الخاصة

تحليل 
االحتياجات 

وافتراض 
األهداف 

 العامة

تحليل الطالب 
لموضوعوا  

 تحليل التدريس 

 تنقيح

تطوير األدوات 
 القيمية 

تطوير 
االستراتيجية 

 الدراسية

تطوير واختيار 
 المواد الدراسية 

تصميم و 
 تقويم التكويني

 تصميم وتقويم التجميعي
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  خطوات النموذج ديك وكاري:  ثانيالمبحث ال

 (Dick & Carey)نموذج ديك وكاري خطوات التطوير    ( ب

  وافتراض األهدافتحليل االحتياجات  -0

عملت الباحثة ربليل االحتياجات ك أىداؼ من النتائج الذم تتطورت الباحثة.بتحليل 
اإلحتياجات عند الباحثة يستطيع أف يعرؼ ىناؾ الفجوات بُت حقيقة ك ميداف 

 ثة.)مدرسة(. من ىنا تبحث الباحثة حلوؿ من ىذه ادلشكالت بتطوير النتائج من الباح

 دريستحليل الت -7

عملت الباحثة عن ربليل التعليمية اليت تتضمن من مهارات ك عملية كخطوات حلصوؿ 
كتبت الباحثة عن خصائص ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة كوميك أىداؼ التعليم.  
 الذم تتطورىا.

  الطالب و الموضوع تحليل  -3

م يتكوف عن خصائص الطالب يف ىذه خطوة عملت الباحثة عن ربليل الطالب الذ
 قدرة ادلبكر للطالب يف الفصل العاشر مدرسة الثانوية الثنائية اللغة العالية بباتو.

 افتراض األهداف السلوكية -4

صوغ عملت الباحثة يف ىذه خطوة ىي كصفت أىداؼ العاـ إذل أىداؼ اخلاص. ت
مث يالحظ  م ادلعُت.سلوؾ الطالب بعد اتبعت التعليالأىداؼ اخلاصة التعليم عن قدرة ك 

 القدرة كالسلوؾ الطالب التالية ك يقاس باألدة القياس. 

 البحثاألدوات تطوير  -5

النتائج الذم تطويرت الباحثة.  أما أىداؼ من تطوير األدكات البحث ىنا ليقيس
لذا،  .القراءةالطالب يف تعليم  النجاحات ياتأىداؼ ىذا البحث ىو ليعرؼ مستو 
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 performance)لقياس أدء الطالب  يف ىذا البحث ىو مهم جداصياغة أدكات التقييم 

of students)6  تقييم الذم استخدمت الباحثة ليعرؼ نتائج التعليم للطالب يعٍت دبدخل
االدكات اليت تستخدـ يف تقييم على مدرسة ىي بورقة  التقييم تتضمن  عملية التقييم.

ك   (Psychomotor)ات/قدرات ك مهار  (Affective)موقف ، (Cognitive)من معرفة 
أما أدكات التقييم الذم يرتبط بأىداؼ األنشطة الطالب يف عملية التعليم القراءة. 

اخلاصة؛ اختبار نتائج التعليم للطالب، إما أدكات التقييم الذم يرتبط باالنتائج يعٍت 
يف رلاؿ . ك أدكات التقييم check list أدكات التقييم يف رلاؿ ادلعرفية؛ ِٗاالستبانة.

 العاطفية ك مهارات الطالب يستخدـ بورقة ادلراقبة.

 دريستطوير استراتيجية الت -6

الوسائل اليت تطبيقها من خالؿ مقدمة  ىو القواعد كاخلطوات ك دريساسًتاتيجية الت
أما نتائج من ىذا  َّ.حىت اختتاـ يف عملية التعلية يف الفصل ليحٌقق أىداؼ التعليم

صورة ة القراءة سيظهر عملية يف اعداد ادلواد الدراسية، مثل، ددلازلية اذلرسـو من البحث 
قصص ادلصورة ال6 (Storyboard)القصص ادلصورة  ك (Mnemonic Devices) أجهزة ذاكرم

 يًتتب متسلسلة بالنسخة. ىي رسـو ىزلية )كوميك( 

 دراسيةتطوير و اختيار المواد ال -7

 ربديد الباحثة النوع من نتائج الذم تطويرت كاختيارت الباحثة ادلواد الدراسية. مث
 تطويرىاك كصفت الباحثة عن أسباب يف اختياره .

  التكويني تقويمتصميم و  -8
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. تصميم ك يعمل تقومي التعليمالتكويٍت ىو تقييم الذم يستعمل ادلعلم لتحسُت  وميتق
 .الباحثة تطويرتالباحثة عندما عملية منتجات اليت  عملتالتكوديي ىو تقومي الذم 

توصي ديك ك كارم يف عملية تقومي التكوديي يتكـو من ثالثة خطوات. تعمل الباحثة 
 :على فرقتُت ىي التكويٍت  ومي تق

بَت تصميم الوسائل التعليمية كخبَت كخخبَت يف رلاؿ احملتول ، كيتكوف اخلرباء وميتق( أ
 اللغة العربية.

 ةفرقة الصغَت تقومي  (ِ، ةيدالفر  ومي( تقُ؛ تالميذاستخداـ مواد التعليم لل عن وميتق( ب
 .ميدانية ومي( تقّ، أك ذبربة الشخصية

 التطويريو تصميم البحث  -9

 One)البعدية ك اختبار  يةقبلالفرقة كاحدة بااختبار  تصميميطبيق ىذا البحث على 

group pretest-posttest design). :خطة ىذا البحث يتضح كما يلي 

 
 

 عنيتكوف  one group pretest-posttest desaignعن خطة البحث  ك غاؿ كغقاؿ بر 
معاملة ( تنفيذ ِ، قياس ادلتغَتات ادلنضمةل يقبلال( تنفيذ اختبار ُثالثة خطوات ىي؛ 

كبذلك،  نضمة.ادلتغَتات ادللقياس نتائج أك اآلثار من  ( تنفيذ اختبار البعدمّكذبربية، 
 عملت. البعدم ك اختبار لقبلية يقارف بُت نتائج اختبار اأٌف أثر ادلعاملة زلدد بطريق

كبعد ذلك  ،(X)  مث يعمل ادلعاملة ،Pretest (Oُ) ادلراقبة بشكل اختبار القبليالباحثة 
Posttest (O2)6الباحثة ادلراقبة بشكل اختبار البعدم  عملت

ُّ  
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 دريسمواد التالتنقيح   -01

ىداؼ ( ربديد أِربليل االحتياجات،  (ُخطوات ىي:  مخسةعن تنقيح  عملت
تنمية اسًتاتيجيات ( ْ، احتياجات الطالب ك تنمية اختبار ديد( ربّتعليم العامة، ال

 .( اعداد ك كتابة ادلواد الدراسيةٓالتعليم ك اختيار ادلواد التعليمية، 
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 تجربة المنتجات:  لثالمبحث الثا

 تصميم تجربة االنتاج (0

. أما تالميذالعلماء ك ذبربة من ال أما ذبربة يف ىذا البحث تنقسماف كىو: ذبربة من
اللغة  خبَتمث  كسائل التعليمية يف تصميم خبَت من خبَت احملتول مثذبربة األكؿ يعمل 

عملت الباحثة ادلراجعة تستند  من ادلعلمة اللغة العربية لفصل العاشر. مث العربية
الطالب لفصل االقًتاحات ك التقيمات من اخلرباء ك نتائج من ادلراجعة ك ذبربت إذل 

 العاشر مدرسة الثانوية الثنائية اللغة باتو.

 التجربة خبراء في (7

 تول ادلواداحمل خبَت -

 خبَتادلواد الذم ديلك ركاية التعليم يف رلاؿ التعليم اللغة العربية. كالدكر  خبَت
 ادلادة ىنا لتحقق ادلواد يف ادلواد الدراسية للطالب.

 يف تصميم التعليمية خبَت -

يف تصميم التعليمية ىنا لتحقق تصميم ادلواد الدراسي   خبَتمن الدكر أما 
 كوميك. 

 ةاللغ خبَت -

ىنا لتحقق قواعد  ةاللغ خبَتديلك ركاية التعليم يف رلاؿ اللغة العربية. كالدكر 
 واد الدراسية. مالنحوية ليستخدـ الطالب يف فهم 

 ية اللغة باتو.لعاشر  دبدرسة الثانوية الثنائا لفصلاللغة العربية  ةادلعلم -

لفصل العاشر ىنا كالصحيحٌي ادلواد الدراسية كوميك  ةالدكر من ادلعلم
 للطالب.

الطالب لفصل العاشر دبدرسة الثانوية الثنائية اللغة باتو  الطالب يكوف شخص  -
 واد الدراسية التعليم اللغة العربية.ميف التجربة االنتاج من ا
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 البيانات  جمع:  رابعالمبحث ال

 بياناتال جمع (0

 ي. أما البيانات النوعية ىةكالكمي ةالنوعيىو البيانات من ىذا البحث  ف مجعأ 
 خبَت نتائجاللتحسُت ادلواد الدراسية كوميك من  يف اإلستبانة استجابات كاقًتاحات

 ة. أما البيانات الكميتالميذك ال ةكادلعلم ةاللغ خبَتك  تول ادلواداحمل خبَتتصميم التعليم ك 
 كنتيجة عن اختبار القبلي ك اختبار البعدم، نتيجة عن صٌحة كاألرقاـ ضمن من تت

 كوميك.  شكلواد الدراسية دلهارة القراءة بمفعالية ك جذابة من 

 جمع البياناتفي  األدوات (7

 استخدمت الباحثة اآلت يف مجع البيانات كما يلي:

تقادت ك كرقة صٌحة، تستخدـ ليجمع البيانات ك التقييم صحيحٌي. يتضمن من ان -
 اقًتاحات ك تقيمات لتحسينات ادلواد الدراسية.

 تالميذاالستبانة من ال -

من االستبانة عن جذابية من ادلواد الدراسية كوميك كاالنتقادات  تالميذجيمع ال
 ك اإلستبانة يف اختبار القبلي كاختبار البعدم. كالقًتاحات

 ة اللغة العربيةمن ادلعلم إلستبانةا -
عن جذابية من ادلواد الدراسية كوميك كاالنتقادات  علمةادل اإلستبانة منجيمع 

 كالقًتاحات
 في تحليل البيانات أسلوب (3

أما أسلوب من ربليل البيانات باستخداـ البيانات الكمي كالبيانات الكيفي. أما 
البيانات الكيفي يف ىذا البحث ىو كرقة الصحة من اخلرباء ك اإلقًتاحات ك اإلستبانة 

التالميذ. أما البيانات الكمي يف ىذا البحث يتكوف من األرقاـ ك نتيجة من ادلعلمة ك 
ليقيس  َ.ُٔ SPSSالصحة من اخلرباء، كادلعلمة كالتالميذ. استخدامت الباحثة 
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اإلختبار القبلى كاإلختبار البعدم .أما استخدامت الباحثة الرموز يف التحليل البيانات  
 كمايلي:

 مجلة ادلستجب xند نسبة اجلواب = نتيجة من كل ب
  مجلة نتيجة احلد األعلى من كل بند

الذم يتضمن من مخسة مستويات يعبارات  (Likert)الباحثة النموذج ليكور  تطبيقت
ناقص جذاب جدا/ناقص فعالية جدا، ناقص جذاب/ناقص فعالية، مقبوؿ، 

ليت ا ادلئوية دلعاير اإلستبانة. أما نسبة Tجذاب/فعالية، جذاب جدا/فعالية جد
 :ِّاستخدامت الباحثة بنموذج ليكورت كما يلي

 النسبة المئوية لمعاير اإلستبانة 5.0الجدوال 

 النسبة المئوية التقدير رقم 

 ٓ /فعالية جداجذاب جدا ُ

 ْ جذاب/فعالية ِ

 ّ يةنقص اجلذاب/نقص فعال ّ

 ِ فعالية غَتجذاب/ غَت ْ

 ُ فعالية جدا غَتجذاب جدا/ غَت ٓ
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 بعالرا الفصل

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

عملية  على ثالثة ادلباحث ىي : ادلبحث األكؿ ىوالباحثة يف ىذا البحث  تشرح
تطوير ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة رسـو ىزلية )كوميك( كادلبحث الثاين ىو 

ث الثالث ىو  رسـو ىزلية )كوميك(، كادلبح موصفات ادلواد الدراسية دلهارة القراءة
 .مناقشة نتائج البحث ىو رابعكادلبحث ال، كربليل البيانات عرض البيانات

 رسوم هزلية صورةواد الدراسية لمهارة القراءة بلماعملية تطوير المبحث األول : 

قامت الباحثة ادلالحظة لفصل العاشر يف مدرسة الثانوية الثنائية اللغة العالية بباتو 
البحث بنموذج التطوير ديك ككارم الذم يتكوف من عشر  . كعملت الباحثةلفصل

 خطوات كمايلي:

 تحليل االحتياجات وافتراض األهداف .أ 

 تالميذىي ربليل االحتياجات كاألىداؼ التعليم لله خطوة عملت الباحثة يف ىذ
يف ىذه  يستخدـ الطالب أما فصل العاشر مدرسة الثانوية الثنائية اللغة بباتو.

معلمة. أما تطبيق  لل"درس اللغة" من كزارة الشؤكف الدينية ككتاب  ادلدرسة ىي كتاب
يف تعليم  تالميذدل يكن يساعد الية للمعلمة ك كزارة الشؤكف الدينية كتاب الدراس

يف تعليم القراءة ك بعض  لوفالذم يتكاس تالميذننظر ىذا من كثَت ال .القراءة
كبذلك ة للطالب منخفض. الطالب الصعب يف القراءة حىت يكوف القيمة القراء

كوميك يف الفصل العاشر صورة  تطويرت الباحثة الكتاب الدراسية دلهارة القراءة ب
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يف تعليم القراءة. أما  تالميذك رغبة ال الطالب ترقية فهم بأىداؼ مدرسة الثانوية
يف ىذا ادلدرسة ىي فعاال  تالميذكوميك لل  صورةتطوير ادلواد الدراسية دلهارة القراءة ب

تالميذ فصل اإلستبانة من خرباء كمعلمة اللغة العربية كال التنائجمن ىذه ننظر ك دا. ج
  .العاشر

 عن مقارن بين كفاءات جوهر و كفاءات األساسي 4.0جدول 

  كفاءة الجوهر ًكفاءة األساسية
يشكرإذل اهلل عن فرصة يف تعليم  ُ.ُ

اللغة العربية كلغة العلمية اليت 
 جسدت الدافع يف التعليم 

 

 ش ك ديارس تعاليم الدين اإلسالـيعي .ُ

يدؿ على حسن السلوؾ ك يهتم  ُ.ِ
يف عمل االتصاالت بُت شخصية، 

 مدرس ك صديق.

سلوؾ صادقة، االنضباط،  يعيش ك ديارس .ِ
كادلسؤكلية، كرعاية ادلوقف مهذبا 
كاستجابة استباقية )ادلتبادلة، تعاكنية، 
كتسازلا، سلمية( كتظهر كجزء من حل 

فة يف التفاعل الفعاؿ، ادلشاكل ادلختل
االجتماعية كطبيعتها، ككذلك كما ىو 
احلاؿ يف كضع نفسك كانعكاس لألمة 

 .يف رابطة العادل
يفهم طريقة تسليم ك طريقة  1.5

تستجيب عن ادلوضوعات التالية:  
ىواية الطالب كادلعرض؛ ادلهنة 

باىتماـ كاحلياة؛ ادلهنة كالنظاـ 
عناصر اللغة ك تركيب النص ك 

ربليل كتقييم ادلعارؼ ك طبيق ك ت فهمت .ْ
الوقائعية كادلفاىيمية كاإلجرائية استنادان 
إذل الفضوؿ حوؿ العلـو كالتكنولوجيا، 
كالفن، كالثقافة، كالعلـو اإلنسانية مع 
التبصر يف اإلنسانية، كاجلنسية، كالدكلة 
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 تحليل قدرات و مواد األساسية اللغة العربيةعن  4.7جدوال 

 كفاءة األساسي كفاءة الجوهر
 

 ش ك ديارس تعاليم الدين اإلسالـيعي .ُ
مواد األساسية يف تعليم اللغة العربية 

 دبرحلة الثانية كما يلي:
لوجود  تقدمي الشكر إذل اهلل ُ.ُ

ثقافة ادلناسبة بالسياؽ عنصر ال
 االستخدامها.

ظواىر كاحلضارة كاألسباب ادلتصلة بال
كاألحداث، فضال تطبيق ادلعرفة اإلجرائية 
 يف رلاؿ الدراسة كاالىتماـ حبل ادلشاكل.

حياكي حوارات بسيطة عن طريقة  ُ.ْ
جييب العبارات عن موضوعات 

ىواية الطالب كادلعرض؛   التالية:
 .ادلهنة كاحلياة؛ ادلهنة كالنظاـ

يعرض العبارات البسيطة عن طريقة  ِ.ْ
شعور خيرب ك يسأؿ عن حقيقة ك 

 كموقف عن ادلوضوعات: 

ىواية الطالب كادلعرض؛ ادلهنة 
 كاحلياة؛ ادلهنة كالنظاـ 

ترتيب النص لسانا ك كتابا ليعرب  ّ.ْ
ىواية عن ادلوضوعات التالية: 

الطالب كادلعرض؛ ادلهنة كاحلياة؛ 
 ادلهنة كالنظاـ 

يرعي ك منطق كيعرض يف رلاؿ ملموس  .ٓ
ك رلاؿ ملخص عن تطوير من تعلمها يف 

درسة مستقل ك يسخدـ طريقة اليت ادل
.   تناسب بالقواعد العلـو
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فرصة لتعلم اللغة العربية كتطبيق 
 .اللغة العربية يف اليومية

الطالب لديهم الدكافع العالية  ِ.ُ
يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ك 

 مكاف األخرل
سلوؾ صادقة،  يعيش ك ديارس .ِ

االنضباط، كادلسؤكلية، كرعاية ادلوقف 
مهذبا كاستجابة استباقية )ادلتبادلة، 

، سلمية( كتظهر كجزء تعاكنية، كتسازلا
من حل ادلشاكل ادلختلفة يف التفاعل 
الفعاؿ، االجتماعية كطبيعتها، ككذلك  
كما ىو احلاؿ يف كضع نفسك  

 .كانعكاس لألمة يف رابطة العادل

الطالب لديهم صفات الصدؽ  ُ.ٓ
كاالنضباط كادلسؤكلية عندما تعليم 

 اللغة العربية.

تطبيق التفاعل العربية بنشاط يف  ِ.ٓ
 ك البيئة ك االجتماعيةادلدرسة 

ربليل كتقييم ادلعارؼ ك طبيق ك ت فهمت .ٔ

الوقائعية كادلفاىيمية كاإلجرائية استنادان 

إذل الفضوؿ حوؿ العلـو كالتكنولوجيا، 

كالفن، كالثقافة، كالعلـو اإلنسانية مع 

التبصر يف اإلنسانية، كاجلنسية، كالدكلة 

كاحلضارة كاألسباب ادلتصلة بالظواىر 

ث، فضال تطبيق ادلعرفة كاألحدا

ربليل ادلوضوع "ىواية الطالب  ُ.ّ
 كادلعرض"

 ربليل ادلوضوع "ادلهنة كاحلياة" ِ.ّ

 ادلوضوع "ادلهنة كالنظاـ"  ليلرب ّ.ّ

ربليل الًتاكيب )ادلصدر؛ معاين  ْ.ّ
حركؼ اجلر( عن ادلوضوع ىواية 

 الطالب كادلعرض

يب ليس عندم/معي الًتاك ربليل ٓ.ّ
كالعطف عن ادلوضوع ادلهنة 

 كاحلياة
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اإلجرائية يف رلاؿ الدراسة كاالىتماـ حبل 

 ادلشاكل.

ربليل الًتاكيب مبتدأ )ضمائر  ٔ.ّ
عن  اجلمع( + خرب )ادلضارع(

 ادلوضوع ادلهنة كالنظاـ.
يرعي ك منطق كيعرض يف رلاؿ ملموس  .ٕ

ك رلاؿ ملخص عن تطوير من تعلمها 
يف ادلدرسة مستقل ك يسخدـ طريقة اليت 

.   تناسب بالقواعد العلـو

 

 

ر الطالب يف مهارة اللغة يقد ُ.ْ
االستماع كالكالـ كالقراءة 

ىواية الطالب كالكتابة عن 
مث بتطبيق الًتاكيب  كادلعرض

ادلصدر؛ معاين حركؼ  اللغة
 اجلر.

يقدر الطالب يف مهارة اللغة  ِ.ْ
االستماع كالكالـ كالقراءة 
كالكتابة عن ادلهنة كاحلياة مث 
بتطبيق الًتاكيب اللغة ليس 

 ف.  عندم/معي كالعط

يقدر الطالب يف مهارة اللغة  ّ.ْ
االستماع كالكالـ كالقراءة 
كالكتابة عن ادلهنة كالنظاـ مث 

اكيب اللغة مبتدأ بتطبيق الًت 
خرب )ضمائر اجلمع( + 

 )ادلضارع(. 
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في تعليم اللغة العربية لفصل  (KD)عن خرائطية الكفاءات األساسية  4.3جدوال 
 العاشر مدرسة الثانوية باتو

 ىيكل مهارة اللغوية KI KD وضوعم فصل
البيانات  ُ

 الشخصية
ّ،ْ ّ.ُ ،

ّ.ِ ،
ّ.ّ ،
ْ.ُ ،
ْ.ِ ،
ْ.ّ  

 اإلستماع -
 زلادثة -
 قراءة  -

 كتابة

 النكرة ك ادلعرفة 
)باؿ الضمائر ك 

 اإلضافة مبعٌت الالـ(

ادلرافق العامة  ِ
 يف ادلدرسة

ّ،ْ ّ.ُ ،
ّ.ِ ،
ّ.ّ ،
ْ.ُ ،
ْ.ِ ،
ْ.ّ 

 اإلستماع -
 زلادثة -
 قراءة -
 كتابة  -

 ادلبتدأي ك اخلرب )صفة( 

احلياة يف  ّ
األسرة ك يف 

السكن 
 الطالب

ّ،ْ ّ.ُ ،
ّ.ِ ،
ّ.ّ ،
ْ.ُ ،
ْ.ِ ،
ْ.ّ 

 اإلستماع -
 زلادثة -
 قراءة -
 كتابة  -

ادلبتدأ )ضمائر( كاخلرب 
 )الفعل ادلضارع(

ىواية  ْ
الطالب 

ّ،ْ ّ.ُ ،
ّ.ِ ،

 اإلستماع -
 ادثةزل -

ادلصدر؛ معاين 
 احلركؼ اجلرِّ 
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، ّ.ّ كادلعرض
ْ.ُ ،
ْ.ِ ،
ْ.ّ 

 قراءة -
 كتابة  -

ادلهنة ك  ٓ
 احلياة 

ّ،ْ ّ.ُ ،
ّ.ِ ،
ّ.ّ ،
ْ.ُ ،
ْ.ِ ،
ْ.ّ 

 اإلستماع -
 زلادثة -
 قراءة -
 كتابة  -

ليس عندل/معي؛ 
 العطف

ادلهنة ك  ٔ
 النظاـ

ّ،ْ  ّ.ُ ،
ّ.ِ ،
ّ.ّ ،
ْ.ُ ،
ْ.ِ ،
ْ.ّ 

 اإلستماع -
 زلادثة -
 قراءة -
 كتابة  -

مائر اجلمع( مبتدأ )ض
 + خرب )ادلضارع(

 تحليل التدريس .ب 

. َُِّستخدـ منهج الدراسي يرسـو ىزلية )كوميك(  وسيلةأٌف عملية التعليم القراءة ب
زلتويات الكتاب ك دليل يف من  تستكملكميك  ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة ؾ

تعليم كالكلمات الدافع استخداـ الكتاب ك كفاءة اجلوىر ك كفاءة األساسي كأىداؼ ال
كالشخصية يف كوميك كنص القراءة بالتطبيق الصور اجلذابية مث تدريبات ليقيس قدرات 

  طالب.القراءة للفهم يف 
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 تحليل الطالب والموضوع .ج 

هارات، منموذج ديك ككارم ىو ربليل التعليم الذم يتضمن من الخطواة التالية من 
ىدؼ من ربليل التعليم  ىنا ليساعد أأما  عملية، خطوات لتحقيق أىداؼ التعليمية.

عملت الباحثة يف ىذا ادلرحلة التحليل الكفاءة  شاملة. القراءةادة مالطالب يف فهم 
. أف ادلواد الدراسية اليت تطويرت  يف ادلادة القراءة (KD)ككفاءة األساسية  (KI)  اجلوىر

ة دلهارة القراءة بوسيلة  . كتصميم الباحثة ادلواد الدراسيَُِّالباحثة تطبيق منهج 
 كوميك كما يلي:

ادلواد الدراسية يتكوف من العبارات كاحلديث النيب كالقصة اإلسالمي الذم  -
 للطالب (KI.1)يناسب بادلوضوع لتنمية كفاءة اجلوىر األكذل 

  (KI.2)ادلواد الدراسية يوجد من شخصيات ك يناسب بادلوضوع  -

ع. اختارت الباحثة الصورة اليت يوجد الصور اجلذاب الذم يناسب بادلوضو  -
 تسيتطيع لفهم الطالب عند القراءة.

 يوجد ادلفردات بدكف ادلعٍت فيها ليمارس الطالب يف تدريس مستقل. -

 تحليل الطالب والموضوع .د 

. تستند شخصيات الطالب كادلوضوعربليل  ديك ككارم ىو خطوة التالية من منوذج
الطالب  ثانوية الثنائية العالية اللغة بباتو  أفٌ مدرسة ال عاشرلفصل ال مدرسةمع  بادلقابلة

التنمية ادلعرفة )عقلية(  ككذلك يف ،يف القراءةادلتنوعة  الدافع التعليم لديهم عاشرلفصل ال
 Operasionalعاشر مدرسة الثانوية كضعت يف مرحلة . أما الطالب لفصل السلتلفة أيضا

Formal  طالب لديهم خٌياال عاليا.  سنة حىت مرحلة الكبار بوصفات ال ُُحوؿ
منطقيان، ك صفات ذلذه ادلرحلة ىو حصوؿ على القدرة التفكَت على أساس نظرم، و ادل

 .كاستخالص من ادلعلومات ادلتاحة
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 افتراض األهداف الدراسية .ه 

أما خطوة الرابعة من منوذج ديك ككارم ىو افًتاض األىداؼ الدراسية. تصوغ الباحثة 
القراءة اليت تناسب بكفاءة اجلوىر ككفاءة األساسي كأىداؼ األىداؼ اخلاص للتعليم 

التعليم القراءة. أٌف أىداؼ العامة يف تعليم القراءة ىي يستطيع الطالب يف فهم ادلقركء 
 بااستخداـ ادلواد الدراسية بوسيلة رسـو ىزلية.

 تطوير األدوات البحث .و 

ية دلهارة القراءة بوسيلة رسـو أٌف تطوير األدكات البحث ليقيس فعالية من ادلواد الدراس
ىزلية يستخدـ اختبار كاإلستبانة للطالب عن فعالية ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة 
رسـو ىزلية. أما اختبار يتضمن القيمة يف اجملاؿ العقلية كادلوقف كادلهارات للطالب 

 حينما يتعلم بادلواد الدراسية بوسيلة كوميك. 

 التدريستطوير استراتيجية  .ز 

قصة البسيطة اليت ترتبط  أما تطوير اسًتاتيدية التدريس يف ىذا ادلواد الدراسية تتكوف من
يتعارؼ الطالب عن شخصية يف كوميك مثل؛ استاذة فريدة ك  بادلوضوع البحت، مث

نبيلة كعمر يف الباب الثاين عن "ادلهنة كاحلياة"، مث تدريبات ادلتنوعة اليت تساعد فهم 
مصور كيوجد ذاكرم األجهزة . (Storyboard)راءة. كيوجد القصص ادلصورة الطالب للق

(Mnemonic Devices) تاب الدراسي بوسيلة  الذم يساعد الطالب يف استعمل الك
 كوميك.
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 (Mnemonic Devices)عن ذاكري األجهزة  4.4جدول 

 الشرح الصور
 
 

 )صورة للقراءة( إقرأ ىذا النص قراءة صحيحة

 
 

 تدريب( أجب عن األسئلة التالية)صورة ل

 
 

 )صورة لتدريب( صل ادلفرادات ادلناسبة مع العبارات

 
 

 )صورة لتدريب( أجب عن األسئلة صحيحة

 

 والمعرض" عن القصص الصورة في الدرس الخامس عن "هواية الطالب   4.5الجدول 

 رقم صورة في كوميك الشرح

شخصية كوميك عن موضوع ىواية 
ض. إمسهم عمر ك زائد الطالب كادلعر 

 كنبيلة. ىم يتحدثوف عن ىوايتهم.

 

 

 

ُ 
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 عن القصص الصورة في الدرس الخامس عن "المهنة والحياة" 4.6. الجدول

يتحدثاف بُت عمر ك زائد يف ادليداف كرة 
 القدـ

 ِ 

يتحدثاف بُت عمر كزائد اذلوايتهم. لديو 
عمر ىوايات كثَتة منها السباحة ككرة 

 القدـ ك كتابة الرسالة.  

 

 

ّ 

فجأة جائت نبيلة. كتسأؿ عن ىواية 
 لعمر ك زائد.

 

 

ْ 

تتكلم نبيلة عن ىوايتها. من ىواية نبيلة 
 ىي الرسم ادلناظر كاألشجار كغَت ذلك

 

 

ٓ 

شرحال  رقم صورة في كوميك 

شخصية كوميك عن موضوع عن 
ادلهنة كاحلياة. إمسهم عمر ك زائد 

هنة يف كنبيلة. ىم يتحدثوف عن ادل
 حوؿ الناس.

 

 

ُ 
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دخلت ادلدرسة إذل الفصل ك سألت 
 عن ادلهنة يف احلياة إذل الطالب.

 

 

ِ 

أجابت عائشة السؤاؿ من ادلدرسة. 
قالت عائشة: أنواع ادلهنة ىي مدرس 
كطبيب كفالح كصحفي. مث تفكر 

 عائشة لكن...

 

 

ّ 

استمٌر اجلواب من إبراىيم. فقاؿ 
نة ىي: شلرضة إبراىيم عن أنواع ادله

 كبائع كسائق كمهندس كشرطي

 

 

 

ْ 

خيلص ادلدرسة عن ادلهنة كاحلياة. 
قالت أستاذة الفريدة: أف مهن الناس  
كثَت جدا يف حولنا. أف فالحا 
يذىبوف إرل ادلزرعة كمدرس يذىب 
إذل مدرسة ليعلم العلـو النافعا كغَت 

 ذلك.

 

 

ٓ 
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 عن القصص الصورة في الدرس الخامس عن "المهنة والنظام" 4.7الجدول. 

مث يستمعوف الطالب يف الفصل عن 
 تاذة الفريدة.الشرح األس

 

 

 

شروحال  رقم صورة في كوميك 

شخصية كوميك عن موضوع عن ادلهنة 
كالنظاـ. إمسهم عمر ك زائد كنبيلة. ىم 

 يتحدثوف عن النظاـ يف ادلدرستهم.

 

 

 

ُ 

يتحدثاف بُت سلماف ك رحياف عن النظاـ 
مدرستهم. أف جيب لكل الكالب يف 

 إللتزاـ النظاـ يف مدرسة. 

 

 

 

ِ 

كشرح رحياف عن النظاـ معموؿ بو على 
مجيع العادلُت حىت على البائع يف ادلقصف 

 كالبواب كخادـ ادلدرسة.

 

 

ّ 
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 تطور واختيار المواد الدراسية .ح 

فاءة األساسي، أما تطوير ادلواد الدراسية يف مهارة القراءة تناسب بكفاءة اجلهور كك
كاختيار الصور كوميك يناسب خبصائص الطالب لفصل العاشر مدرسة الثانوية، كيوجد 
آالت التقييم ليقس القدرات الطالب. أف صنعت ادلواد الدراسية بشكل طباعية. ك 
تطبيقت الباحثة رسـو ىزلية )كوميك( ىو كوميك الًتبوم ألنو يتضمن من ادلعلومات 

( ادلواد الدراسية اللغة ُم اللغة العربية يف ىذا البحث يستند على : تقييم تعليالًتبوية. 
( اعدادت ادلواد التعليم رلٌهز ِ ،(KI)ككفاءاة اجلوىر  (KD)العربية بالكفاءة األساسية 

( يستكمل آالت التقييم اليت تستخدـ لتقييم الطالب يف استخداـ ّبالصورة ادلناسبة، 
بوسيلة رسـو اذلزلية )كوميك(. تصميم الباحثة ادلواد  ادلواد الدراسية مهارة القراءة

( ادلهنة كاحلياة، ِ( ىواية الطالب كادلعرض ُالدراسية مرحلة الثانية ربت الوضوعات: 
 ( ادلهنة كالنظاـ. ّ

 التدريسعن موضوع  4.8جدول ال

 بباتو  العالية مدرسة الثانوية الثنائية اللغة ادلدرسة :
 /مهارة القراءةيةاللغة العرب ادلادة  :

 (ِالثانية ) مستول :
 ادلهنة كاحلياة ك ادلهنة كالنظاـىواية الطالب كادلعرض ك  موضوع :

 (KI)كفاءة الجوهر  أهداف التعليم لمهارة القراءة

يشكر اهلل عن فرصة يف التعليم اللغة  ُ.ُ الدرس األول: هواية الطالب والمعرض
 لتعليم.العربية كللغة العادلية كتطبيق بدافع ا

يدؿ الطالب على حسن السلوؾ ك  ِ.ُ
 يؤدم اتصاالت مع مدرسة كأصدقائو

يفهم طريقة تقدمي ك طريقة يف  ّ.ُ

يشرح الطالب كالطالبات عن النص  .ُ
الذم مسعو إليها عن ىواية الطالب 

 كادلعرض

تطبيق حوار اللغة العربية عن ىواية  .ِ
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 الطالب كادلعرض

وع ىواية يصف زلتول النص عن موض .ّ
 الطالب كادلعرض

ترتيب النص عن موضوع ىواية  .ْ
 الطالب كادلعرض

الطالب يستطيعوف أف يقرؤكف النص  .ٓ
بقراءة صحيحة عن موضوع ىواية 

 الطالب كادلعرض

الطالب يستطيعوف أف يًتمجوف معٌت  .ٔ
 من النص ىواية الطالب كادلعرض.

يستجيب ك ربديد يستعلم عن احلقيقة 
(Fakta)  شعور عن موضوع ادلهنة كالنظاـ

لىٍيسى ًعٍنًدٍم/ مىًعٍي بالتطبيق تراكيب 
 كىالعىٍطفً 

يطبيق الطالب حوار بسيطة عن  ْ.ُ
اب العبارات ك طريقة طريقة يف استج

يسأؿ الظاىرة كالشعور ك ترتيب النص 
البسيطة عن ىواية الطالب كادلعرض 

 بًتاكيب ليس عندم/معٌت كالعطف

: المهنة والحياةثانيالدرس ال عليم اللغة يشكر اهلل عن فرصة يف الت ُ.ُ 
العربية كللغة العادلية كتطبيق بدافع 

 التعليم.

يدؿ الطالب على حسن السلوؾ ك  ِ.ُ
 يؤدم اتصاالت مع مدرسة كأصدقائو
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يشرح الطالب كالطالبات عن النص  .ُ
 ادلهنة كاحلياةالذم مسعو إليها عن 

هنة تطبيق حوار اللغة العربية عن ادل .ِ
 كاحلياة

يصف زلتول النص عن موضوع ادلهنة  .ّ
 كاحلياة

 ترتيب النص عن موضوع ادلهنة كاحلياة .ْ

الطالب يستطيعوف أف يقرؤكف النص  .ٓ
بقراءة صحيحة عن موضوع ادلهنة 

 كاحلياة

الطالب يستطيعوف أف يًتمجوف معٌت  .ٔ
 من النص ادلهنة كاحلياة.

يفهم طريقة تقدمي ك طريقة يف يستجيب  ّ.ُ
 (Fakta)ك ربديد يستعلم عن احلقيقة 

شعور عن موضوع ادلهنة كالنظاـ بالتطبيق 
 لعىٍطفً تراكيب لىٍيسى ًعٍنًدٍم/ مىًعٍي كىا

يطبيق الطالب حوار بسيطة عن طريقة  ْ.ُ
يف استجاب العبارات ك طريقة يسأؿ 
الظاىرة كالشعور ك ترتيب النص البسيطة 
عن ادلهنة كاحلياة بًتاكيب ليس 

 عندم/معٌت كالعطف

: المهنة والنظامثالثالدرس ال صة يف التعليم اللغة يشكر اهلل عن فر  ُ.ُ 
العربية كللغة العادلية كتطبيق بدافع 

 التعليم.

يدؿ الطالب على حسن السلوؾ ك  ِ.ُ
 يؤدم اتصاالت مع مدرسة كأصدقائو

يفهم طريقة تقدمي ك طريقة يف يستجيب  ّ.ُ
 (Fakta)ك ربديد يستعلم عن احلقيقة 

شعور عن موضوع ادلهنة كالنظاـ بالتطبيق 
 ًعٍي كىالعىٍطفً تراكيب لىٍيسى ًعٍنًدٍم/ مى 

يطبيق الطالب حوار بسيطة عن طريقة  ْ.ُ
يف استجاب العبارات ك طريقة يسأؿ 

يشرح الطالب كالطالبات عن النص  .ُ
 لنظاـالذم مسعو إليها عن ادلهنة كا

ادلهنة عن تطبيق حوار اللغة العربية  .ِ
 لنظاـكا

ادلهنة يصف زلتول النص عن موضوع  .ّ
 لنظاـكا

 لنظاـادلهنة كاترتيب النص عن موضوع  .ْ

الطالب يستطيعوف أف يقرؤكف النص  .ٓ
ادلهنة بقراءة صحيحة عن موضوع 

 لنظاـكا
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الطالب يستطيعوف أف يًتمجوف معٌت  .ٔ
 لنظاـمن النص ادلهنة كا

الظاىرة كالشعور ك ترتيب النص البسيطة 
عن ادلهنة كاحلياة بًتاكيب ليس 

 عندم/معٌت كالعطف

 عن خطوات التعليم القراءة 4.9جدول ال

 هواية الطالب والمعرض: األول رس الد
 الوقت وصف األنشطة األنشطة
 ادلقدمة  ادلقدمة

 اإلدراؾ بالًتابط كالدافع -

 يوضح الغرض من تعليم اللغة العربية ك فائدتو يف احلياة -

ىواية الطالب يعمل ادلعلم سؤاؿ كجواب عن موضوع " -
 كادلعرض"

 ىواية الطالب كادلعرض"يوضح أىداؼ التعليم عن " -

 نشطة األساسية األ 

 يالحظ الطالب مواد التعليم بوسيلة رسـو ىزلية -
 يف مهارة القراءة. )كوميك(

ىواية الطالب يالحظ ك حيفظ الطالب ادلفردات عن  -
ك يبحث عن مفردات األجنبية للنص القراءة  كادلعرض

 معا.

يقرؤكف الطالب مواد التعليم اللغة العربية بوسيلة رسـو  -
 . )كوميك( ىزلية

 الطالب عن النص. يشرح -

 يسأؿ الطالب عن السؤاؿ الصعوبة للنص.  -
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 يعمل الطالب التدريبات عن مادة القراءة منها؛ -

صل بُت صورة ك ادلفردات اليت تناسب بالصورة، جييب 
 عن السؤاؿ يف النص القراءة. 

 ترجم النص الغة العربية إذل اللغة اإلندزنيسة -

 التقومي  -

  خالصة 

 ختاـ األنشطة 

ب اخلالصة من نتائج التعليم  القراءة عندما أخذ الطال -
 .)كوميك( يستخدـ كسيلة رسـو ىزلية

 يسأؿ الطالب عن مادة القراءة اليت دل يفهم بو. -
 : المهنة والحياةالثانيالدرس 

  ادلقدمة 

 اإلدراؾ بالًتابط كالدافع -

 يوضح الغرض من تعليم اللغة العربية ك فائدتو يف احلياة -

 ؤاؿ كجواب عن موضوع "ادلهنة كاحلياة"يعمل ادلعلم س -

 يوضح أىداؼ التعليم عن ادلهنة كاحلياة -

  األنشطة األساسية 

يالحظ الطالب مواد التعليم بوسيلة رسـو ىزلية يف  -
 مهارة القراءة.

يالحظ ك حيفظ الطالب ادلفردات عن ادلهنة كاحلياة ك  -
 يبحث عن مفردات األجنبية للنص القراءة معا.

ب مواد التعليم اللغة العربية بوسيلة رسـو يقرؤكف الطال -
 ىزلية. 
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 يشرح الطالب عن النص. -

 يسأؿ الطالب عن السؤاؿ الصعوبة للنص.  -

 يعمل الطالب التدريبات عن مادة القراءة منها؛ -

صل بُت صورة ك ادلفردات اليت تناسب بالصورة، جييب 
 عن السؤاؿ يف النص القراءة. 

 لغة اإلندزنيسةترجم النص الغة العربية إذل ال -

 التقومي  -

  خالصة 

 ختاـ األنشطة 

أخذ الطالب اخلالصة من نتائج التعليم  القراءة عندما  -
 يستخدـ كسيلة رسـو ىزلية.

 يسأؿ الطالب عن مادة القراءة اليت دل يفهم بو. -
 : المهنة والنظامالثالث الدرس 

 ادلقدمة   ادلقدمة

 لعربيةاإلدراؾ بالًتابط كالدافع يف تعليم اللغة ا -

 يوضح الغرض من تعليم اللغة العربية ك فائدتو يف احلياة.  -

 يعمل ادلعلم سؤاؿ كجواب عن موضوع "ادلهنة كالنظاـ" -

 يوضح أىداؼ التعليم عن موضوع "ادلهنة كالنظاـ" -

 األنشطة األساسية 

يالحظ الطالب مواد التعليم بوسيلة رسـو ىزلية عن  -
 موضوع القراءة "ادلهنة كالنظاـ"

ك حيفظ الطالب ادلفردات عن ادلهنة كالنظاـ ك  يالحظ -
 يبحث عن مفردات األجنبية للنص القراءة معا.
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يقرؤكف الطالب مواد التعليم اللغة العربية بوسيلة رسـو  -
 ىزلية. 

 يشرح الطالب النص عن "ادلهنة كالنظاـ" -

 يسأؿ الطالب عن السؤاؿ الصعوبة للنص.  -

 ءة منها؛يعمل الطالب التدريبات عن مادة القرا -

صل بُت صورة ك ادلفردات اليت تناسب بالصورة، جييب 
 عن السؤاؿ يف النص القراءة. 

 ترجم النص الغة العربية إذل اللغة اإلندزنيسة -

 التقومي  -

 خالصة -

  ختاـ األنشطة 

أخذ الطالب اخلالصة من نتائج التعليم  القراءة عندما  -
 يستخدـ كسيلة رسـو ىزلية.

 قراءة اليت دل يفهم بو.يسأؿ الطالب عن مادة ال -
 

 تصميم وتقييم التكويني .ط 

يهدؼ تقييم التكويٍت ليصلح التعليم. عملت الباحثة تقييم التكويٍت يف عملية تطوير 
نتائج. أما عملت تقييم التكويٍت عن ادلواد الدراسية بفرقتُت. األكؿ؛ تقييم التكويٍت من 

أمي زلموذة ادلاجستَت كخبَت تصميم  اخلرباء منها، خبَت احملتول كىي الدكتورة احلاجة
الوسائل التعليمية ىو األستاذ أمحد مكي حسن ادلاجستَت كخبَت اللغة الدكتور دانياؿ 
حلمي ادلاجستَت كخبَت من معلمة اللغة العربية. الثاين؛ تقييم التكويٍت من الطالب ىو 

الطالب  ِِف من ذبربة الشخصية يتكوف من أربعة الطالب كذبربة ادليدانية اليت تتكو 
 لفصل العاشر مدرسة الثانوية الثنائية اللغة بباتو.
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 تنقيح .ي 

خطوة التالية من منوذج ديك ككارم ىو تنقيح. أىداؼ تنقيح ىنا ليكوف التعليم فعالية 
ككفاءة. كعملت تنقيح بعد يعمل ذبربة ادلواد الدراسية بوسيلة كوميك من خرباء كذبربة 

 راسية دلهارة القراءة بوسيلة كوميك.للطالب عن فعالية ادلواد الد

 تطوير الوسيلة التعليم رسوم هزلية )كوميك( .ك 

يصوغ الوسائل التعليمية اليت  عملت تطوير الوسيلة التعليم رسـو ىزلية )كوميك(أما 
 تناسب باإلقًتاحات ك ذبربة للخرباء كالطالب.
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 قراءة رسوم هزلية )كوميك(موصفات المواد الدراسية لمهارة الث الثاني : المبح

 تطوير بوسيلة رسـو ىزلية )كوميك( يتكوف من: أما موصفات من

 . صورة للغالؼ الكتاب (ُ

 اختارت الباحثة لوف اجلذاب يف غالؼ الكتاب لتنمية رغبة الطالب يف القراءة

 
 
 
 
 

 

 كلمة التقدمي ك زلتويات الكتاب ك دليل يف استخداـ الكتابصورة لل (ِ

تويات الكتاب بالوضوح ليسهل القارئ يف الفهم احملتويات ادلادة القراء كتبت الباحثة زل
 فيو.
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  (KD)كفاءة األساسي الك  (KI)كفاءة اجلوىر صورة لل (ّ

، كىذا كتبت الباحثة كفاءة اجلوىر ك كفاءة األساسي لتسهل معلمة حينما تعلم القراءة
 َُِّيناسب دبنهج الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 كفاءة اجلوىر ككفاءة األساسيمن   التعليم كخرائط ىداؼصورة عن األ (ْ
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 زلتويات الكتاب كتعريف شخصيات يف كوميكصورة عن  (ٓ

أما ىذا الكتاب يتكوف من القصة اإلسالمية يف صفحة ادلوضوع التعليم. يتكوف أيضا 
 حديث النيب ك قاؿ اهلل تعاذل يف القرآف الذم يناسب دببحث ادلادة القراءة كيتكوف

 شخصيات يف كوميك. 

 

 

 

 

 

 الكتاب كادلفردات كالتدريباتصورة عن زلتويات  (ٔ

مقدمت الباحثة عن زلتويات ادلواد بيئة ادلدرسة ك بيئة يف البيت، لتنمية ادلواقف 
االجتماعية لكل الطالب. مث استخداـ ادلفردات بالتطبيق الصور اجلذاب يستطيع أف 

ات اجلديدة. أما تدريبات يف ىذا الكتاب ىو يساعد الطالب/الطالبة يف حيفظ ادلفرد
 يناسب خبصائص الطالب لفصل العاشر. 
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 مراجعصورة لل (ٕ
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 رسوم هزلية )كوميك( صورةفعالية المواد الدراسية بالمبحث الثالث :

ة من اخلرباء كمعلمة اللغة العربية كذبرب عرضت الباحثة البيانات عن نتائج التجربةك 
 إذل: الشخصية كذبربة ادليدانية

 الخبراء ( أ

الباحثة صالحية ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة رسـو ىزلية )كوميك( إذل  تقام
اخلرباء ألنتاج ادلنتج الذم حصلها الباحثة يف تطوير مواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة 

نائية اللغة بباتو. فوز الباحثة رسـو ىزلية )كوميك( لفصل العاشر مدرسة الثانوية الث
 صفحة التقييم االستبانة إذل ثالثة اخلرباء كىم: 

 الموادمحتوى الخبير  -0

قامت الباحثة  دكتورة أمي زلمودة ادلاجستَت.المن ىذا البحث ىي ادلواد خبَت احملتول 
 لديها اخلبَت خلفية التجريس يف تعليم .َُِٕإبريل سنة  َُيف التاريخ  األربعاءيـو 

 أما موصفات يف اختيار خبَت احملتول يف ىذا البحث ىو:  اللغة العربية. 
 خلفية الًتبية يف تعليم اللغة العربية هالدي -

 تربية مرحلة الدكتورة  هالدي -

 يف قسم التعليم اللغة العربية يف مرحلة الباكالوريوس ك مرحلة ادلاجستَت. ةمعلم -

على منتج تطوير  (Deskriptif)انات الوصفية أما نتايح البيانات خلبَت احملتول ىي البي
ادلواد الدراسية بوسيلة كوميك دلهارة القراءة فصل العاشر مدرسة الثانوية الثنائية اللغة 

 اجلدكؿ التارل:العالية باتو كما يف 

 

 



67 
 

عن نتائج االستبانة من خبير المحتوى عن المواد الدراسية  5.0الجدول 
 زلية )كوميك( لمهارة القراءة بوسيلة رسوم ه

 النتيجة في االستبانة أسئلة في االستبانة رقم
ُ ِ ّ ْ ٓ 

كيف صياغة احملتول القراءة يف مواد  ُ
 الدراسية لفصل العاشر؟

    √ 

كيف ارتباط مواد القراءة يف ادلواد  ِ
 الدراسية بوسيلة كوميك؟

   √  

ىل صياغة الؤشر يف ادلواد الدراسية  ّ
العاشر يناسب  بوسيلة كوميك لفصل

بكفاءة االساسي الذم يؤكد دبنهج 
 ؟َُِّ

   √  

كيف ارتباط كفاءة اجلوىر دبؤشر ادلواد  ْ
 الدراسية بوسيلة كوميك لفصل العاشر؟

    √ 

ىل زلتول التدريس يف ادلواد الدراسية  ٓ
 ؟َُِّدلهارة القراءة يناسب دبنهج 

    √ 

كيف النظاميات زلتول التدريس يف  ٔ
الدراسية بوسيلة كوميك لفصل  ادلواد

 العاشر؟

    √ 

كيف نطاؽ احملتول القراءة يف ادلواد  ٕ
 الدراسية يوسيلة كوميك لفصل العاشر؟

   √  

ىل متحول القراءة من خالؿ ادلواد  ٖ
الدراسية بوسيلة كوميك يستطيع أف 

   √  
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 يدفع الطالب يف التعليم؟
ىل مستويات الصعوبة اللغة يناسب  ٗ

 الطالب؟ بفهم
   √  

ىل أدات التقومي يف احملتول القراءة  َُ
بوسيلة كوميك لفصل العاشر يستطيع 

 أف يقيس الكفاءات الطالب؟

    √ 

 أما النقد عن ىذه االستبانة خلبَت احملتول كمايلي:

 على كل حاؿ جيد ك تستطيع لتطبيق على الطالب يف مدرسة الثانوية. -

 

 خبير تصميم الوسائل التعليمية  -7

. ألستاذ أمحد مكي حسن ادلاجستَتا ومن ىذا البحث ى تصميم الوسائل التعليميةخبَت 
أما موصفات يف اختيار   .َُِٕإبريل سنة  ٖيف التاريخ  اجلمعةقامت الباحثة يـو 

 يف ىذا البحث ىو:  تصميم الوسائل التعليميةخبَت 

 ادلاجستَت خلفية الًتبية يف مرحلة ولدي -

 ادلعرفة عن تصميم الوسائل التعليمية ولدي -

 معلم من مادة كسائل التعليم اللغة العربية  -

 (Deskriptif)ىي البيانات الوصفية  تصميم الوسائل التعليمية أما نتايح البيانات خلبَت

وية على منتج تطوير ادلواد الدراسية بوسيلة كوميك دلهارة القراءة فصل العاشر مدرسة الثان
 اجلدكؿ التارل:الثنائية اللغة العالية باتو كما يف 

عن عن نتائج االستبانة من خبير تصميم الوسائل التعليمية  5.7الجدول 
 المواد الدراسية لمهارة القراءة بوسيلة رسوم هزلية )كوميك( 
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 النتيجة في االستبانة أسئلة رقم
0 7 3 4 5 

كضعت غالؼ الكتاب األماـ غطاء  ُ
 لفي الكتب ادلناسب؟اخل

   √  

يوجد يف غالؼ الكتاب نقظة مركز  ِ
(Point Center) كاضح؟ 

   √  

عناصر كمونتاج الكتاب ادلناسب  ّ
بادلوضوع الكتاب كإسم ادلؤلفة 

 كالرساموف؟

   √  

غالؼ الكتاب يف ادلواد الدراسية بوسيلة   ْ
 كوميك ديلك مونتاج ادلناسب؟

    √ 

بوسيلة كوميك ديلك ادلواد الدراسية  ٓ
مونتاج الذم متناسق بُت غالؼ الكتاب 

 كزلتول الكتاب؟

   √  

مونتاج يف زلتول الكتاب متناسق يف رلاؿ  ٔ
زلتول ادلادة ك مونتاج الفصوؿ يف 

 الكتاب؟

  √   

ديلك ادلواد الدراسية سبلك األلوف ادلناسب  ٕ
 مع شخصيات ادلواد ك القارئ؟

   √  

ة يف غالؼ الكتاب الرسـو التوضيحي ٖ
 يستطيع أف يرد على احملتول ادلادة القراءة؟

   √  

الرسـو التوضيحية يف الكتاب يناسب مع  ٗ
 زلتويات ادلباحثة؟

  √   
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الرسـو التوضيحية يف ىذا ادلواد الدراسية  َُ
بوسيلة كوميك يستطيع أف يعترب عن 

 شخصيات يف الكتاب؟

   √  

ادلواد الدراسية الرسـو التوضيحية يف ىذا  ُُ
 بوسيلة كوميك ديلك خط الواضح؟

   √  

الرسـو التوضيحية الصورة يف ادلواد  ُِ
الدراسية بوسيلة كوميك تفصيل ككاضح 

 جدا؟

   √  

لوف من الرسـو التوضيحية يف ادلواد  ُّ
الدراسية بوسيلة كوميك ىو الطبيعية ك 

 اجلذابة؟

    √ 

كتاب أف الرسـو التوضيحية يف ىذا ال ُْ
 يناسب؟

   √  

اخلط الذم يستخدـ يف غالؼ الكتاب ك  ُٓ
يف احملتول الكتاب يناسب مع شخصيات 
ادلواده ك يناسب دبرحلة الثانوية ك البسيطة 

 كسهلة ليقرأ؟ 

   √  

موضوع الكتاب يف ادلواد الدراسية بوسيلة   ُٔ
كوميك أكثر مهيمن بالفصوؿ ك إسم 

 ادلؤلفة؟

   √  

يف الكتاب يناسب دبرحلة حجم احلركؼ  ُٕ
 الثانوية؟

   √  

  √   أنواع احلركؼ يف ادلواد الدراسية بوسيلة   ُٖ
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 كوميك قسمُت فقط ك ليست مفرطة؟
 أما النقد عن ىذه االستبانة خلبَت تصميم الوسائل التعليمية كمايلي:

 زيادة الكتابة اللغة العربية يف غالؼ الكتاب )الوضوعو( -

 ك الرساموف يف غطاء اخللفي الكتاب. أكتيب اإلسم ادلؤلفة -

على مجيع احلاؿ من ىذا الكتاب ىو جيد جدا كيستطيع للتطبيق يف مرحلة  -
 الثانوية.

 

  العربية اللغةخبير  -3

. قامت الباحثة يـو ىو الدكتور دانياؿ حلمي ادلاجستَتمن ىذا البحث  اللغةخبَت 
تصميم الوسائل اختيار خبَت  أما موصفات يف  .َُِٕإبريل سنة  ٖيف التاريخ  اجلمعة

 يف ىذا البحث ىو:  التعليمية

 خلفية الًتبية يف مرحلة ادلاجستَت ولدي -

 ادلعرفة عن اللغة العربية  ولدي -

 قسم التعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم يف معلم -

ج تطوير ادلواد على منت (Deskriptif)ىي البيانات الوصفية  اللغة أما نتايح البيانات خلبَت
الدراسية بوسيلة كوميك دلهارة القراءة فصل العاشر مدرسة الثانوية الثنائية اللغة العالية 

 اجلدكؿ التارل:باتو كما يف 

عن المواد العربية عن نتائج االستبانة من خبير اللغة  5.3الجدول 
 الدراسية لمهارة القراءة بوسيلة رسوم هزلية )كوميك( 

 النتيجة في االستبانة ستبانةأسئلة في اال رقم
ُ ِ ّ ْ ٓ 
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كيف استخداـ اللغة يف ادلواد الدراسية  ُ
بوسيلة كوميك يف ادلهارة القراءة؟ ىل ديلك 
القيمة التواضع بالثقافة اإلندكنيسية ك ليس 

 يتعارض عن ادلعايَت الدينية كاحلكومة؟

    √ 

ىل اللغة يف ادلواد الدراسية بوسيلة كوميك  ِ
القيمة اجلمالية اليت صنعت القارئ  ديلك

 يشعر سعيدة حينما القراءة؟

   √  

اللغة اليت تستخدـ يف الواد الدراسية بوسيلة   ّ
كوميك ىو صريح كظيفيا كسهل ليفهم 

 كيؤثر القارئ؟

   √  

كيف الفقرات اليت استخدمت يف ىذا  ْ
 ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة كوميك؟

   √  

مجلة ككلمة اليت استخدمت يف ىذا  كيف ٓ
 ادلواد ادراسية دلهارة القراءة بوسيلة كوميك؟

   √  

كيف ترقيم الذم استخدـ يف ىذا ادلواد  ٔ
ادراسية دلهارة القراءة بوسيلة كوميك لفصل 

 العاشر؟

   √  

ما أنواع كحجم احلركؼ الذم استخداـ  ٕ
ىذا ادلواد ادراسية دلهارة القراءة بوسيلة  

 ميك؟كو 

    √ 

كيف استخداـ ادلفردات يف ىذا ادلواد  ٖ
 ادراسية دلهارة القراءة بوسيلة كوميك؟

  √   

 أما النقد عن ىذه االستبانة خلبَت احملتول كمايلي:
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 ربسُت ادلفردات كالقواعد اللغة  -

 علمة اللغة العربية لفصل العاشرمالخبير من  -4

يف  اإلثنُت. قامت الباحثة يـو ينديكاىي بيًتيك فر ىذا البحث  يف من ادلعلمة خبَت
ىي البيانات  ادلعلمة اللغة العربية أما نتايح البيانات خلبَت .َُِٕإبريل سنة  ُٕالتاريخ 

على منتج تطوير ادلواد الدراسية بوسيلة كوميك دلهارة القراءة فصل  (Deskriptif)الوصفية 
 اجلدكؿ التارل:كما يف العاشر مدرسة الثانوية الثنائية اللغة العالية باتو  

عن ربية ععن نتائج االستبانة من خبير المعلمة اللغة ال 5.4الجدول 
 المواد الدراسية لمهارة القراءة بوسيلة رسوم هزلية )كوميك( 

 النتيجة أسئلة في االستبانة رقم
ُ ِ ّ ْ ٓ 

كيف أسئلة احملتول يف مواد الدراسية  ُ
 دلهارة القراءة بوسيلة كوميك؟

   √  

كيف ارتباط مادة القراءة يف ادلواد  ِ
 الدراسية بوسيلة كوميك 

   √  

ىل صياغة ادلؤشر دلادة القراءة تناسب  ّ
بكفاءة األساسي الذم يتأكد يف ادلنهج 

 ؟َُِّ

   √  

ىل احملتول الدراسية يف ادلواد الدراسية  ْ
دلارة القراءة بوسيلة كوميك يناسب دبنهج 

 ؟َُِّ

   √  

يناسب كفاءة األساسي بادلؤشر  كيف ٓ
 يف ادلواد الدراسية كوميك؟

   √  
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كيف النظاميات احملتول القراءة بوسيلة   ٔ
 كوميك؟

   √  

كيف نطاؽ ادلادة القراءة يف ادلواد  ٕ
 الدراسية بوسيلة كوميك؟

   √  

ىل ادلادة القراءة يف ادلواد الدراسية بوسيلة  ٖ
ت كوميك يستطيع أف يرفع االصلازا

 للطالب؟ْالتعليم 

   √  

أدكات التقومي الذم تستخدـ يف ادلواد  ٗ
الدراسية بوسيلة كوميك يستطيع ليقيس 

 كفاءات الطالب؟

   √  

  √    ىل احملتول القراءة يركز على الطالب؟ َُ
كيف مستويات الصعوبة اللغة يف ادلواد  ُُ

 الدراسية بوسيلة كوميك؟ 
   √  

 ادلواد الدراسية ىل خطة التعليم يف ُِ
 بوسيلة كوميك سهل للتطبيق؟

   √  

 أما النقد عن ىذه االستبانة خلبَت احملتول كمايلي:

 زيادة ادلراجعة للكتاب -

 البد لتالحظ الباحثة عن كتابة الًتاكيب اللغة  -

 على الباحثة أف تكتب ادلصادر كادلراجع -

 ة.الكتاب اجلذابة للتطبيق يف الفصل العاشر مدرسة الثانوي -
 ةالتجربة الشخصي -5

رسـو ىزلية )كوميك( عن  صورةبعد ذبربة النتائج تطوير  ادلواد الدراسية دلهارة القراءة ب
فعلت . ةتجربة الشخصيالذبربة احملتول ادلواد ك التصميم الوسائل التعليمية ك اللغة ك 
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لثنائية على أربعة الطالب لفصل العاشر يف مدرسة الثانوية ا ةتجربة الشخصيالالباحثة 
نتيجة البيانات من االستبانات على أربعة الطالب كما يف ىذا  أما اللغة العالية بباتو.

 اجلدكؿ:

عن المواد الدراسية  ةعن نتائج االستبانة التجربة الشخصي 5.5الجدول 
 رسوم هزلية )كوميك(  صورةلمهارة القراءة ب

 النتيجة في االستبانة في االستبانة ةسئلأ رقم
 فصل ج جفصل  فصل ب فصل أ

ىل ادلادة للقراءة اليت تقدـ يف ادلواد  ُ
الدراسية بوسيلة كوميك يستطيع أف 

 يدفع التعليم؟

ْ ْ ْ ٓ 

ىل ادلواد الدراسية بوسيلة كوميك  ِ
 يثَت الفضوؿ؟

ٓ ّ ٓ ّ 

ىل احملتول القراءة يف ادلواد الدراسية  ّ
 يستطيعوف أف يفهموف؟

ْ ٓ ْ ْ 

كاختار اخلطوط  ىل غالؼ الكتاب ْ
كالصور كالرسـو التوضيح يف ىذا 

 ادلواد الدراسية اجلذاب؟

ٓ ْ ٓ ٓ 

ىل ادلستخدـ اللغة يف ىا ادلواد  ٓ
 الدراسية بوسيلة كوميك كاضح؟

ٓ ْ ٓ ْ 

ىل األلوف الصور يف ىذا ادلواد  ٔ
 الدراسي اجلذاب؟

ْ ٓ ْ ٓ 
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ىل كلمات البالونات يف ىذا ادلواد  ٕ
كوميك يستطيعوف الدراسية بوسيلة  

 أف يفهموف؟

ْ ّ ْ ْ 

ىل تدريبات للقراءة يف ادلواد  ٖ
 الدراسية بوسيلة كوميك السهل؟

ْ ٓ ْ ْ 

ىل ترقيم يف القراءة اليت استخدامت  ٗ
 يف ىذا ادلواد الدراسية الواضح؟

ْ ٓ ْ ٓ 

ىل مجيع اجملاؿ يف ىذا ادلواد  َُ
 الدراسية اجلذاب؟

ٓ ْ ٓ ْ 

 

 التجربة الميدانية -6

الطالب لفصل العاشر مدرسة الثانوية الثنائية  ِِأف فعلت الباحثة التجربة ادليدانية على 
أما ربليل البيانات اليت استخدمت الباحثة بالنموذج ليكورت ك  .اللغة العالية باتو

 شرحت كما يف جدكؿ التارل:
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 ميدانيةعن التقييم بالنموذج ليكور في التجربة ال 5.6جدول ال

 رقم إسم الطالب 0 7 3 4 5 6 7 8 9 01
 ُ عفيف اهلل ٓ ٓ ٓ ٓ ْ ٓ ْ ْ ْ ْ

 ِ الف مزٌين ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ

 ّ ألفنا خفيدة إخفتنا ْ ْ ْ ٓ ٓ ٓ ْ ْ ْ ٓ

 ْ آنسا إلوف منادرة ٓ ٓ ْ ٓ ٓ ٓ ٓ ْ ٓ ٓ

 ٓ فواز حلمي ْ ّ ٓ ٓ ٓ ٓ ْ ٓ ٓ ْ

 ٔ فنكا ىردياف نيال ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ّ ٓ ٓ ٓ ْ

 ٕ غالوه إنغار سارم ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ْ ٓ ْ ٓ ْ

 ٖ حلدة فوزية ٓ ْ ْ ٓ ْ ٓ ْ ْ ٓ ْ

 ٗ إذلاـ جوىرم ْ ْ ْ ٓ ٓ ٓ ْ ْ ْ ْ

 َُ جوجوؾ كديا كايت ٓ ٓ ٓ ٓ ْ ْ ْ ٓ ٓ ْ

 ُُ زلمد ىديك علي ٓ ٓ ْ ٓ ّ ٓ ْ ِ ّ ٓ

 ُِ مام نور عيٍت ٓ ْ ٓ ٓ ْ ٓ ٓ ْ ْ ٓ

 ُّ زلمد نفيس رحياننتا ْ ٓ ٓ ْ ْ ْ ْ ٓ ْ ْ

 ُْ ضلر احلسُت الغارمي ْ ْ ٓ ٓ ْ ٓ ْ ْ ْ ٓ

 ُٓ ريكا أديت الزىرية ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ

 ُٔ رجاؿ شهريزا ْ ّ ّ ْ ْ ْ ّ ّ ْ ّ

 ُٕ شررل براىيسيت ٓ ْ ْ ٓ ْ ٓ ْ ْ ْ ٓ

 ُٖ فرنندا فوترم ْ ٓ ٓ ٓ ْ ٓ ْ ْ ٓ ٓ

 ُٗ يوغي فراتاما ْ ٓ ْ ٓ ٓ ٓ ْ ْ ّ ٓ



78 
 

 ةك اختبار البعدي (Pretest) ةأف فعلت الباحثة التجربة ادليدانية يف اختبار القبلي
(Posttest) 6 اتو. الطالب لفصل العاشر مدرسة الثانوية الثنائية اللغة العالية بب ِِإذل

 :  كشرحت الباحثة كما يلي

 إسم الطالب/الطالبة رقم
 

قبليةاإلختبار ال  
(Pretest) 

بعديةاإلختبار ال  
(Posttest) 

 ّٗ ٕٔ عفيف اهلل ُ

 ََُ ّٕ الف مزٌين ِ

 ّٗ ّٕ ألفنا خفيدة إخفتنا ّ

 َٖ ّٓ آنسا إلوف منادرة ْ

 ّٗ ٔٔ فواز حلمي ٓ

 ََُ َٔ فنكا ىردياف نيال ٔ

إنغار سارم غالوه ٕ  ّٓ ّٗ 

 ّٗ ّٕ حلدة فوزية ٖ

 ّٗ َٔ إذلاـ جوىرم ٗ

 ّٗ َٔ جوجوؾ كديا كايت َُ

 ٕٖ ّٓ زلمد ىديك علي ُُ

 ٕٖ ّٓ مام نور عيٍت ُِ

زلمد نفيس رحياننتا   ُّ  ّٗ ََُ 

 ّٗ ّٓ  ضلر احلسُت الغارمي ُْ

 ََُ َٖ ريكا أديت الزىرية ُٓ

 َِ كلن تنجزغ سارم ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ْ ٓ ْ ٓ ْ

 ُِ يونيار دكم ٓ ْ ْ ٓ ْ ٓ ْ ْ ٓ ٓ

 ِِ أحواؿ إنداه مساريل ٓ ْ ْ ْ ٓ ٓ ْ ْ ْ ٓ
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 ّٗ ّٓ رجاؿ شهريزا ُٔ

اىيسيتشررل بر  ُٕ  ٔٔ ّٗ 

 ّٗ َٔ فرنندا فوترم ُٖ

 ّٗ ّٓ يوغي فراتاما ُٗ

 ّٗ ّٓ كلن تنجزغ سارم َِ

 ّٗ ّٓ يونيار دكم ُِ

 ََُ ّٓ أحواؿ إنداه مساريل ِِ

  كمن البيانات عرضها الباحثة، فتحليلها كما يلي:

 تحليل البيانات من الخبراء ( أ

 خبير في مجال المحتوى المواد -0

لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت كزعها إذل  دامت الباحثةطريقة اليت استخأما 
. أما السؤاؿ يف اإلستبانة يتكوف من عشرة الدكتورة احلاجة أمي زلمودة ادلاجستَت

 ىو: (Likert)كربليل البيانات يف ىذا البحث يستخدـ النموذج ليكورت . السؤاؿ
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 داجيد ج جيد  مقبوؿ ضعيف جدا ضعيف

 ك تعرض البيانات التالية ىي :

 ِٓ=  ٓ x ٓ:  جيد جدا 

 َِ=  ْ x ٓ:   جيد 

 -:   مقبوؿ

 -:   ضعيف
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 -:  ضعيف جدا

= ِٓ  +َِ  =ْٓ  

كما تقدير اخلبَت عن ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة رسـو ىزلية )كوميك( أٌف 
 سيب الباحثة برموز كمايلي: % بتأىيل عاؿ. كربَٗنتيجة من تقدير اخلبَت على نتيجة 

  

  

 

 

 

  ّّأما نتائج التارل يستطيع أف يشرح كما يلي:

 (Interval Koefisien)الفاصل المعامل  مستويات الصحة

 الئق جدا
 الئق
 مقبوؿ

 غَت الئق
 غَت الئق جدا

َ،َٖ – ُ،ََ 
َ،َٔ – َ،ٕٗٗ 
َ،َْ – َ،ٓٗٗ 
َ،َِ – َ،ّٗٗ 
َ،ََ – َ،ُٗٗ 

كىو يف  %َٗأك  ٗ،َ من خبَت احملتول ادلواد ىو قيمة اإلستبانةالككما يف جدكؿ أٌف 
 ".الئق جدامستول "

                                                           
33

 Riduwan dan Sunarto. Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, 

Ekonomi Komunikasi, dan Bisnis. Bandung : Alfabeta. Hlm. 81 

 مجلة مستجيب xنتيجة من كل بند 

 مجلة نتيجة احلد األعلى من كل بند
X ََُ% ة اجلواب =نسب 

ََُ= %  X 

ْٓ  

َٓ 
 =َ،ٗ X ََُ= %َٗ  % ْٓ 

َُ x ٓ 
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 خبير في مجال تصميم الوسائل والتعليمية -7

أما الطريقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت كزعها إذل األستاذ احلاج 
السؤاال. كربليل  ُٖن أمحد مكي حسن ادلاجستَت. أما السؤاؿ يف اإلستبانة يتكوف م

 كما يلي:  (Likert)البيانات يف ىذا البحث يستخدـ النموذج ليكورت 
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 جيد جدا جيد  مقبوؿ ضعيف جدا ضعيف

 ك عرض البيانات التالية ىي :

 َُ=  ٓ X ِ:  جيد جدا 

 ٔٓ=  ْ X ُْ:   جيد

 ٔ=  ّ X ِ:   مقبوؿ

 -:   ضعيف

 -:   ضعيف جدا

   =َُ  +ٓٔ  +ٔ  =ِٕ 

كما تقدير اخلبَت تصميم الوسائل التعليمية عن ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة رسـو 
.كربسيب الباحثة  "صحيح جدا"ىزلية )كوميك( أٌف نتيجة من تقدير اخلبَت على نتيجة 

 برموز كمايلي: 

 

  
 مجلة مستجيب xنتيجة من كل بند 

 مجلة نتيجة احلد األعلى من كل بند
X ََُ% = نسبة اجلواب 
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 أما نتائج التارل يستطيع أف يشرح كما يلي:

 (Interval Koefisien)صل المعامل الفا مستويات الصحة

 الئق جدا
 الئق
 مقبوؿ

 غَت الئق
 غَت الئق جدا

َ،َٖ – ُ،ََ 
َ،َٔ – َ،ٕٗٗ 
َ،َْ – َ،ٓٗٗ 
َ،َِ – َ،ّٗٗ 
َ،ََ – َ،ُٗٗ 

أك  ٖ،َك كما يف جدكؿ أٌف القيمة اإلستبانة من خبَت تصميم الوسائل التعليمية ىو 
 ".الئق جداكىو يف مستول " %َٖ

 ال اللغة العربيةخبير في مج -3

الدكتور احلاج أما الطريقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت كزعها إذل 
. كربليل البيانات السؤاال ٖادلاجستَت. أما السؤاؿ يف اإلستبانة يتكوف من  دانياؿ حلمي

 :كما يلي (Likert)يف ىذا البحث يستخدـ النموذج ليكورت 
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 جيد جدا جيد  مقبوؿ ضعيف جدا يفضع

 ك عرض البيانات التالية ىي :

ََُ= %  X 

ِٕ  

َٗ 
 =َ،ٖ   X ََُ= %َٖ  % ِٕ 

ُٖ X ٓ 
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 ُ=  ُ x ُ:  جيد جدا 

 ِْ=  ْ x ٔ:   جيد

 ُ=  ُ x ُ:   مقبوؿ

 -:   ضعيف

 -:  ضعيف جدا

  = ُ  +ِْ  +ُ  =ِٔ 

كما تقدير اخلبَت تصميم الوسائل التعليمية عن ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة رسـو 
"جيد "  كىو يف مستول %َٔوميك( أٌف نتيجة من تقدير اخلبَت على نتيجة ىزلية )ك

 كربسيب الباحثة برموز كمايلي: 

 

 

 

 

أك  ٔ،َك كما يف جدكؿ أٌف القيمة اإلستبانة من خبَت تصميم الوسائل التعليمية ىو 
 "جيد % كىو يف مستول "َٔ

 

 

 

 مجلة مستجيب xنتيجة من كل بند 

 على من كل بندمجلة نتيجة احلد األ
X ََُ% = نسبة اجلواب 

ََُ= %  X 

ِْ  

َْ 
 =َ،ٔ  X ََُ= %َٔ  % ِٔ 

ٖ x ٓ 
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 تحليل البيانات من المعلمة اللغة العربية -4

معلمة اللغة ة ادلستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت كزعها إذل أما الطريق
السؤاؿ.  ُِ. أما السؤاؿ يف اإلستبانة يتكوف من العربية ىي ألستاذة بيًتيك فرينديكا

  ىو: (Likert)كربليل البيانات يف ىذا البحث يستخدـ النموذج ليكورت 
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 جيد جدا د جي مقبوؿ ضعيف جدا ضعيف

 ك عرض البيانات التالية ىي :

 -:   جيد جدا

 ْٖ=  ُِ x ْ:   جيد 

 -:   مقبوؿ

  -:   ضعيف

 -:  ضعيف جدا

 =ْٖ 

عن ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة  من ادلعلمة اللغة العربية لفصل العاشركما تقدير 
.كربسيب الباحثة  %َٖ رسـو ىزلية )كوميك( أٌف نتيجة من تقدير اخلبَت على نتيجة

 برموز كمايلي: 

 

 
ََُ= %  X 

ْٖ  

َٔ  
 =َ،ٖ X ََُ= %َٖ  % ْٖ 

ُِ x ٓ 

 مجلة مستجيب xنتيجة من كل بند 

 مجلة نتيجة احلد األعلى من كل بند
X ََُ% = نسبة اجلواب 
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 التارل يستطيع أف يشرح كما يلي: أما نتائج

 (Interval Koefisien)الفاصل المعامل  مستويات الصحة

 الئق جدا
 الئق
 مقبوؿ

 غَت الئق
 غَت الئق جدا

َ،َٖ – ُ،ََ 
َ،َٔ – َ،ٕٗٗ 
َ،َْ – َ،ٓٗٗ 
َ،َِ – َ،ّٗٗ 
َ،ََ – َ،ُٗٗ 

% كىو َٖأك  ٖ،َالقيمة اإلستبانة من ادلعلمة اللغة العربية ىي ك كما يف جدكؿ أٌف 
 ".الئق جدايف مستول "

عن المواد الدراسية لمهارة القراءة  ةتحليل البيانات من التجربة الشخصي -5
 بوسيلة كوميك

على أربعة الطالب لفصل العاشر مدرسة الثانوية  ةأف فعلت الباحثة التجربة الشخصي
الية باتو. أما ىدؼ ىذه ذبربة دلعرفة جودة النتائج اليت تطويرىا الباحثة. الثنائية اللغة الع

أما نتائج مطورت الباحثة ىي ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة رسـو ىزلية )كوميك( 
 يةلفصل العاشر. ك بيانات اليت استخدمت الباحثة اإلستبانة إذل أربعة الطالب عن فعال

سيلة كوميك. أما ربليل البيانات اليت استخدمت الباحثة بالنموذج من ادلواد الدراسية بو 
 ليكورت ك شرحت الباحثة كما يف جدكؿ التارل:

 تفي التجربة الشخصياتقييم بالنموذج ليكور ال عن 5.7الجدول 

 االستبانة الطالب /الطالبةإسم الطالب رقم
 َِ=  ٓ x ْجيد جدا :  إنداه لستارم ُ

 ِْ= ْ x ٔجيد : 
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 -وؿ : مقب
 -ناقص جيد : 

 + -ناقص جيد جدا : 
 =ْْ 

 َِ= ٓ x ْجيد جدا :  ألفي ليلي  ِ
 ُٔ=  ْ x ْجيد : 

 ٔ=  ّ x ِمقبوؿ : 
 -ناقص جيد : 

 + -ناقص جيد جدا : 
 =ِْ  

 َِ= ٓ x ْجيد جدا :  دياف أرـك موردين ّ
  ِْ = ْ x ٔجيد : 

 -مقبوؿ : 
 -ناقص جيد : 

 + -ناقص جيد جدا : 
 =ْْ 

 َِ=  ٓ x ْجيد جدا :  بايو ماس إديبولن ْ
 َِ=  ْ x ٓجيد : 

 ّ=  ّ  x ُمقبوؿ : 
 -ناقص جيد : 

 + -ناقص جيد جدا : 
 =ّْ 

  =ُّٕ 
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 رموز كمايلي:  الشخصيات باستخداـ كعرض البيانات عند التجربة

 

 

 : إنداه لستارم سم الطالباإل (ُ

 

 

  : ألفي ليلي سم الطالبإلا (ِ

 

 

  : دياف أرـك موردين لطالباإلسم ا (ّ

 

 

 لتجربة  SPSSنتائج البيانات بااستخداـ أما  : بايو ماس إديبولن اإلسم الطالب (ْ

 
 
 
 
 
 

 تجيبمجلة مس xنتيجة من كل بند 

 مجلة نتيجة احلد األعلى من كل بند
X ََُ% = نسبة اجلواب 

ََُ= %  X 

ْْ 

َٓ  
 =َ،ٖٖ X ََُ = %ٖٖ  % ْْ 

َُ x ٓ 

ََُ= %  X 

ِْ 

َٓ  
 =َ،ْٖ  X ََُ = %ْٖ  % ِْ 

َُ x ٓ 

ََُ= %  X 

ْْ 

َٓ  
 =َ،ٖٖ  X ََُ = %ٖٖ  % ْْ 

َُ x ٓ 

ََُ= %  X 

ّْ 

َٓ  
 =َ،ٖٔ  X ََُ = %ٖٔ  % ّْ 

َُ x ٓ 
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 عن اجلذاب ادلواد الدراسية بوسيلة كوميك كما يلي: الشخصية
Statistcs 

Statistics 

Jumlah Item  

N Valid 4 

Missing 1 

Mean 43.2511 

Std. Error of Mean 42821 

Median 43.5111 

Mode 44611 

Std. Deviation .95243 

Variance .912 

Skewness -.855 

Std. Error of Skewness 16114 

Kurtosis -16289 

Std. Error of Kurtosis 26619 

Range 2611 

Minimum 42611 

Maximum 44611 

Sum 123611 

Percentiles 25 4262511 

51 43.5111 

25 4461111 

 كمايلي:   SPSSك كصف من اجلدكؿ 

- N عدد البيانات الصالحية(  (Valid)  =ْ 

- Mean = يف ادلواد الدراسية بوسيلة كوميك ّْ 

- Standard error of mean  =ُْٕٖٕ 

- Std. Deviation . =ّْٕٗٓ 

- Variance . =ُٕٗ 
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- Skewness  =-.ٖٓٓ 

- Minimum  =ِْ 

- Maximum  =ْْ 

- Range  =ِ  

 Score)أقصى درجة  xيف اإلستبانة بنمزذج، عدد السؤاؿ  تالميذعن إجابات ال بةأما نس

Maximum) x N ( َُك ىو X ٓ X ْ  =ََِ:مث شرحت الباحثة بالرموز كمايلي .) 

  
  

   
        

 M =    عدد إجابات للطالب  

  (Score Maximum)أقصى درجة 

M =   ُّٕ 

  ََِ 

ة يف اجلدكؿ أٌف القيمة اإلستبانة عن اجلذاب ادلواد الدراسية دلهارة كما شرحت الباحث
القراءة بوسيلة رسـو ىزلية )كوميك( من التجربة الشخصيا من أربعة الطالب ىي 

 % كىو يف مستول "جذاب جدا"ٖٔأك  ٖٔ،َ

عن المواد الدراسية لمهارة القراءة  ةتحليل البيانات من التجربة الميداني -6
 بوسيلة كوميك

عن اجلذابية ادلواد الدراسية دلهارة  الطالب ِِعلى  التجربة ادليدانيةعملت الباحثة 
إبريل  ِْ. أما إجرئت ىذا البحث يف التاريخ القراءة بوسيلة كوميك لفصل العاشر

. أٌف ىذا ادلواد الدراسية قد ربقق الصحة من اخلرباء. كعلمت الباحثة ذبربة َُِٕ
كاستخدمت الباحثة  ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة كوميكادليدانية ليعرؼ اجلذابية 

 ََُ% x 

X ََُ = %َ،ٖٔ  X ََُ = %ٖٔ% 
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أما التقييم الذم يعطى الطالب دلواد الدراسية بوسيلة كوميك كما يف  بالنموذج ليكورت.
 اجلدكؿ:

 قييم بالنموذج ليكور عن الجذابية المواد الدراسيةالت 5.8جدول ال

 رقم سم الطالباإل ستبانة للطالبإلا

 ِٓ=  ٓ x ٓ جيد جدا :

 ِٓ=  ٓ x ٓجيد : 
 -مقبوؿ : 

 -نقص جيد : 
 -نقص جيد جدا : 

 َٓ=  ِٓ+  ِٓعدد : 

 ُ عفيف اهلل

 َٓ=  ٓ x َُ جيد جدا :
 -جيد : 
 - مقبوؿ :

 - نقص جيد :
 - نقص جيد جدا :

 َٓعدد : 

 ِ الف مزٌين

 َِ=  ٓ x ْ جيد جدا :
 ِْ=  ْ x ٔجيد : 
 - مقبوؿ :

 - نقص جيد :
 - جدا : نقص جيد

   ْْ=  ِْ+  َِعدد : 

 ّ ألفنا خفيدة إخفتنا

 ْ أنسا إلوف منادرة َْ=  ٓ x ٖ جيد جدا :
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 ٖ=  ْ x ِجيد : 
 - مقبوؿ :

 -نقص جيد :
 -نقص جيد جدا :

 ْٖ=  ٖ+  َْعدد : 

 َّ=  ٓ x ٔ جيد جدا :
 ُِ= ْ x ّجيد : 
 ّ=  ّ x ُ مقبوؿ :

 - نقص جيد :
 - نقص جيد جدا :

 ْٓ=  ّ+  ُِ + َّعدد : 

 ٓ ز حلميافو 

 َْ=  ٓ x ٖ جيد جدا :
 ْ=  ْ x ُجيد : 
 ّ=  ّ x ُ مقبوؿ :

 - نقص جيد :
 - نقص جيد جدا :

 ْٕ=  ّ+  ْ+  َْعدد : 

 ٔ فنكا ىردياف نيال

 ّٓ=  ٓ x ٕ جيد جدا :
 ُِ=  ْ x ّجيد : 
 - مقبوؿ :

 - نقص جيد :
 - نقص جيد جدا :

 ْٕ=  ُِ+  ّٓعدد : 

 ٕ ر سارمغالوه إنغا
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 َِ= ٓ x ْ جيد جدا :
 ِْ=  ْ x ٔجيد : 
 - مقبوؿ :

 - نقص جيد :
 - نقص جيد جدا :

 ْْ=  ِْ+  َِعدد : 

 ٖ ىلدا فوزية

 ُٓ=  ٓ x ّ جيد جدا :
 ِٖ=  ْ x ٕجيد : 
 - مقبوؿ :

 - نقص جيد :
 - نقص جيد جدا :

 ّْ=  ِٖ+  ُٓعدد : 

 ٗ إذلاـ جوىرم

 َّ=  ٓ x ٔ جيد جدا :
 ُٔ=  ْ x ْجيد : 
 - مقبوؿ :

 - نقص جيد :
 - نقص جيد جدا :

 ْٔ=  ُٔ+  َّعدد : 

 َُ جوجوؾ كديا كايت

 ِٓ=  ٓ x ٓ جيد جدا :
 ٖ=  ْ x ِجيد : 
 ٔ=  ّ x ِ مقبوؿ :

 ْ=  ْ x ُ نقص جيد :
 - نقص جيد جدا :

 ُُ زلمد ىاديك علي
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 ّْ=  ْ+  ٔ+  ٖ+  ِٓعدد : 

 َّ=  ٓ x ٔجيد جدا :
 َِ = ٓ x ْجيد : 
 - مقبوؿ :

 - نقص جيد :
 - نقص جيد جدا :

 َٓ=  َِ+  َّعدد : 

 ُِ مام نور عيٍت

 ُٓ=  ٓ x ّ جيد جدا :
 ِٖ=  ْ x ٕجيد : 
 -مقبوؿ :

 -نقص جيد :
 -نقص جيد جدا :

 ّْ=  ِٖ+  ُٓعدد : 

 ُّ زلمد نفيس رحياننتا

 َِ=  ٓ x ْ جيد جدا :
 ِْ=  ْ x ٔجيد : 
 -مقبوؿ :

 -نقص جيد :
 -يد جدا :نقص ج
 ْْ=  ِْ+  َِعدد : 

 ُْ ضلر احلسُت الغارمي

 َٓ=  ٓ x َُ جيد جدا :
 -جيد : 
 -مقبوؿ :

 -نقص جيد :

 ُٓ ريكا أديتوز
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 -نقص جيد جدا :
 َٓعدد : 

 - جيد جدا :
 َِ= ْ x ٓجيد : 
 ُِ=  ّ x ٓ مقبوؿ :

 - نقص جيد :
 - نقص جيد جدا :

 ّٓ=  ُِ+  َِعدد : 

 ُٔ رجاؿ شهبوترا

 َِ=  ٓ x ْ جدا : جيد
 ِْ=  ْ x ٔجيد : 
 -مقبوؿ :

 -نقص جيد :
 -نقص جيد جدا :

 ْْ=  ِْ+  َِعدد : 

 ُٕ شررل براىيسيت 

 َّ=  ٓ x ٔ جيد جدا :
 ُٔ=  ْ x ْجيد : 
 -مقبوؿ :

 -نقص جيد :
 -نقص جيد جدا :

 ْٔ=  ُٔ+  َّعدد : 

 ُٖ فرنندا فوترم

 ِٓ=  ٓ x ٓ جيد جدا :
 ُٔ=  ْ x ْجيد : 

 ٗ=  ّ x ّ قبوؿ :م

 ُٗ يوجي فراتاما
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 - نقص جيد :
 - نقص جيد جدا :

 َٓ=  ٗ+  ُٔ+  ِٓعدد : 

 ّٓ=  ٓ x ٕ جيد جدا :
 ُِ=  ْ x ّجيد : 
 -مقبوؿ :

 -نقص جيد :
 -نقص جيد جدا :

 ْٕ= ُِ+  ّٓعدد : 

 َِ كالف تنجزغ سارم

 ِٓ=  ٓ x ٓ جيد جدا :
 َِ=   ْ x ٓجيد : 
 - مقبوؿ :

 - نقص جيد :
 -نقص جيد جدا :

 ْٓ=  َِ+  ِٓعدد : 

 ُِ يونيار دكم

 َِ=  ٓ x ْ جيد جدا :
 ِْ=  ْ x ٔجيد : 
 - مقبوؿ :

 -نقص جيد :
 -نقص جيد جدا :

 ْْ=  ِْ+  َِعدد : 

 ِِ أحواؿ إنداه مساريل

ََُٓ = 
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ة  لتجربة ادليدانية عن اجلذاب ادلواد الدراسية بوسيل spssأما نتائج البيانات بااستخداـ 
 :يف جدكاؿ كوميك كما 

 SPSS 0.61عن التقييم لتجربة الميدانية بااستخدام الجدول 
Statistics 

Statistics 

Jumlah Item  

N Valid 22 

Missing 1 

Mean 4566818 

Std. Error of Mean .24261 

Median 4565111 

Mode 44611 

Std. Deviation 3648311 

Variance 126132 

Skewness -16191 

Std. Error of Skewness .491 

Kurtosis 26922 

Std. Error of Kurtosis .953 

Range 15611 

Minimum 35611 

Maximum 51611 

Sum 1115611 

Percentiles 25 4461111 

51 4565111 

25 4865111 

 كمايلي:   SPSSك كصف من اجلدكؿ 

- Mean  درجة احلصوؿ( ىو(SUM) الب : عدد الط(N) = )ََُٓ  :ِِ = 
ْٓ.ُٖٖٔ 
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- Modus   كما يف البياناتSPSS  =ْْ X َٓ /أقصى درجة((Score Maximum 
 %ٖٖ=  َٓ( : ََُ x ْْ)كىو 

- Variance  = ُِىو.ُِّ 

- Standar Deviation  ىو =ّ.ُُّْٖ   

- Skweness = -ََُٗ  

 Std Error Skweness =.ُْٗ 

- Kurtosis =  ِٕٕٗ 

 Std Error Kurtosis =ّٗٓ  

- Sum  =ََُٓ 

أقصى درجة  xعن إجابات الطالب يف اإلستبانة بالنمزذج، عدد السؤاؿ  أما نسبة
(Score Maximum) x N ( َُك ىو X ٓ X ِِ =ََُُ  مث شرحت الباحثة بالرموز .)

 كمايلي:

  
  

   
        

 

 M =    عدد إجابات للطالب  

  (Score Maximum)أقصى درجة 

 

M  =  ََُٓ 

  ََُُ 

-ََُٗ  :ُْٗ  =-ِ،ُِ   

ِٕٕٗ  :ّٗٓ  =ّ،ُِ  

 ََُ% x 

X ََُ = %َ،ُّٗ  X ََُ = %ُٗ% 
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كما شرحت الباحثة يف اجلدكؿ أٌف القيمة اإلستبانة عن اجلذاب ادلواد الدراسية دلهارة 
الطالب ىي  ِِمن  يدانيةالقراءة بوسيلة رسـو ىزلية )كوميك( من التجربة ادل

 .% كىو يف مستول "جذاب جدا"ُٗأك  ُّٗ،َ

 

 

 

 

 

 

 

د الدراسية لمهارة القراءة عن الموا ةتحليل البيانات من التجربة الميداني -7
 بوسيلة كوميك

ربليل البيانات من اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم. كاستخدامت الباحثة من خالؿ 
 كما يلي: SPSSبتطبيق  Tاختبار 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pretest Posttest 

N 22 22 

Normal Parameters
a
 Mean 6168636 9364545 

Std. Deviation 161922E1 4628815 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .245 .326 

Positive .245 .311 

Negative -.211 -.326 

Kolmogorov-Smirnov Z 16148 16528 
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Asymp. Sig. (2-tailed) .143 .119 

a. Test distribution is Normal.   

 كما يلي:  SPSSمن خالؿ  Tك اختبار 

 SPSS 0.61بااستخدام  Tعن التقييم اختبار  جدول لا
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre Tes 6168636 22 11692245 2634141 

Post Tes 9364545 22 4628815 1612184 

 أما كصف اجلدكؿ التارل:

ُ) Mean  يف اختبار القبلي(Pretest)  =ُٔ.ّٖٔٔ 

Mean  يف اختبار البعدم(Posttest)  =ّٗ.ْْٓٓ 
 الطالب ِِعدد الطالب يف اختبار القبلى كاختبار البعدم =  (ِ

ّ) Std. Deviation  = ك  ْٕٕٓٗ.َُقبل التعليمStd. Deviation  = بعد التعليم
يف استخداـ ادلواد الدراسية دلهارة . ىناؾ اختالؼ قيمة الطالب ُٖٖٕٓ.ْ

 استخداـ ادلواد الدراسية كوميك. قبل ك بعدكوميك، القراءة بوسيلة  

ْ) Std. Error Mean  = ك  ََّْْ.ِقبل التعليمStd. Error Mean  = بعد التعليم
ُ.ََِْٖ  

Paired Samples Test 

 Paired Differences T D

f 

Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95: Confidence 

Interval of the 

Difference 



111 
 

Lower Upper 

Pair 1 Pretest- 

Posttest 

-36159E1 9644482 261136

5 

-

35.2285

3 

-22641329 -

156688 

2

1 

.111 

Ho =   ليس ىناؾ ارتفاع يف اإلصلازات التعليم قبل استخدـ ادلواد الدراسية دلهارة القراءة
 بوسيلة كوميك

H1 =  عليم قبل استخدـ ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة  ىناؾ ارتفاع يف اإلصلازات الت
 كوميك

( أصغر َََ،َ= )Sign (2-tailed)ك  ٖٖٔ.ُٓ-= tأٌف القيمة  SPSSاستنذ البيانات 
مقبوؿ، كمعنو أٌف ىناؾ اختالؼ يف اإلصلازات  H1مرفوض ك Ho  (. أما َُ،َمن )

 دراسية دلهارة القراءة بوسيلة كوميك. يستخدـ ادلواد ال حينما لتالميذالتعليم قبل ك بعد ل
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  : مناقشة نتائج البحث رابعالمبحث ال

 عملية التطوير والنتائج فعالية المواد الدراسية لمهارة القراءة بصورة كوميك ( أ

إعداد الباحثة ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بصورة رسـو ىزلية )كوميك( بعملية 
كيف   خصائص التالميذ حينما يتعلم القراءة ك كيف  يف الفصل ليالحظ ادلالحظة

ربت  من كزاة الشؤكف الدينية كتاب الدراسة للتالميذاسًتاتيجة التعليم للمعلمة. أما  
كقليل من التدريبات ليقيس ادلهارات  فيها النصوص ك مفردات، ادلوضوع "درس اللغة"

راءة يف كتاب التالميذ الصور ك زلادثة بُت شخصُت. نصوص القليس ىناؾ ك . التالميذ
  ىي كثَت كطويل جدا، حىت يكوف التالميذ الكسوؿ كالجذابة ليقرأ الكتب العربية.

بذلك، تطوير الباحثة ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بصورة رسـو ىزلية )كوميك( 
لفصل العاشر مدرسة الثانوية الثنائية اللغة العالية باتو. أما يهدؼ ىذا البحث لَتفع 

اذبية عند التالميذ. تصميم الباحثة ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة كوميك بصورة اجل
اجلذابة كمفردات ك التدريب ادلتنوعة كالقصة اإلسالمية. كالتقدمي ادلواد القراءة فيها 

 بااستخداـ اجلملة ك العبارات البسيطة، لكي يساعد التالميذ أف يفهم قراءة جيدا.

 ير والنتائج فعالية المواد الدراسية لمهارة القراءة بصورة كوميكموصفات التطو   ( ب

عملت الباحثة ادلالحظة عن التالميذ لفصل العاشر، مث إعداد الباحثة ادلواد الدراسية 
أٌف يف ذبربة ادلنتج )ادلواد الدراسية( قامت الباحثة بتقومي دلهارة القراءة بصورة كوميك. 

زلمودة ادلاجستَت ىي خبَت يف رلاؿ احملتول ادلواد  على اخلرباء كىو: الدكتور أمي
التعليمي. األستاذ أمحد مكي حسن ىو خبَت يف رلاؿ تصميم الوسائل التعليمية. 
كالدكتور دانياؿ حلمي ادلاجستَت ىو خبَت يف رلاؿ اللغة العربية. كاألستاة بيًتيك فريندكا  

 كلمعلمة اللغة العربية لفصل العاشر. 
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كتاهبا يف الفصل العاشر د. األكؿ، تعلم الباحثة عن ادلواد القراءة   تطبيق الباحثة
ربت ادلوضوع "النظاـ ادلدرسة" يف الفصل بااستخداـ كتاب الطالب من كزارة الشؤكف 
الدينية. بعد ذلك تعطي الباحثة اإلختبار القبلي للتالميذ بعد يتعلم القراءة. كحيصل 

م الباحثة ادلواد القراءة ربت مث تعلٌ  ّٖٔٔ.ُٔىي التالميذ القيمة من اإلختبار القبلي 
بصورة كوميك. كتعطي الباحثة  ادلوضوع "النظاـ ادلدرسة" بااستخداـ كتاب القراءة

. تستند هبذه البيانات أٌف ْْٓٓ.ّٗاإلختبار البعدم، كحيصل التالميذ القيمة ىي 
. كىذا يدؿ أف كثَت من ىناؾ يوجد ارتفاع القيمة بُت اإلختبار القيلي كإلختبار البعدم

التالميذ حيبوف ك يفهموف ادلواد القراء بااستخداـ كتاب الدراسة دلهارة القراءة بصورة 
اجلذابية  أما الدكر من كميك ىو ترفية القارئ ك يرفع الرغبة كرسـو ىزلية )كوميك(. 

 للتالميذ حينما يتعلم القراءة يف الفصل.

أٌف  ّْلشخصية كإعالمي كالًتبوم.كوميك ىو كسائل بسيطة كسهل ليفهم كا
 رسـو ىزلية ديلك مزيد يعٍت: 

 كوميك يستطيع أف يدفع التالميذ حينما يتعليم القراءة (ُ

 كوميك يتكوف من الصور اليت تستطيع أف ترفع جودة التعليم (ِ

كوميك ىو يرفع الرغبة التالميذ يف القراءة كلو كاف بعض التالميذ دل  (ّ
 يستطيع القراءة اجليدة.

 

 التطوير والنتائج فعالية المواد الدراسية لمهارة القراءة بصورة كوميك يةفعال ( ج

تطبيقت الباحثة ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بصورة كوميك، كىناؾ إرتفاع كثَتة 
للتالميذ حنيما يتعلم بااستخداؾ كتاب القراءة بصورة كوميك. نستطيع أف ننظر ىذا 

 بالبيانات التالية:

                                                           
34

 Rohani. A. 1992. Media Intruksional Edukatif. Jakarta : Rineka Cipta. Hal.21 
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سية دلهارة القراءة بوسيلة كوميك، البد أف ومي كالصالحية ادلواد الدرامن حصوؿ التق 
يهتم الباحثة ادلفردات اليت تستخدـ اليومية كيهتم القواعد اللغوية. قد تبُت من خالؿ 
نتائج تقييم اخلرباء كالطالب كادلعلمة اللغة العربية بوسيلة اإلستبانة، أف ادلواد الدراسية 

% َٗالباحثة حاصلت على درجة ة رسـو ىزلية )كوميك( ادلطورت دلهارة القراءة بوسيل
من  %َٖ". كحاصلت على درجة الئق جدامن خبَت احملتول ادلواد كىي على مستول "

". كحاصلت على درجة الئق جداخبَت تصميم الوسائل التعليمية كىي على مستول "
% َٖدرجة ". كحصلت على جيد% من خبَت اللغة العربية كىي على مستول "َٔ

". كحاصلت على الئق جدامن ادلعلمة اللغة العربية لفصل العاشر كىي على مستول "
% من أربعة الطالب )التجربة الشخصيات( كىو على مستول "جذاب ٖٔدرجة 

% من الطالب الفصل العاشر )التجربة ادليدانية( كىو ُٗجدا". كحاصلت على درجة 
ٌف استخداـ ادلواد الدراسية دلهارة القراءة على مستول "جذاب جدا". أما معٌت ذلك أ

بوسيلة رسـو ىزلية )كوميك( صاحلا للتطبيق على الطالب الفصل العاشر مدرسة 
 الثانوية ألنو اجلذاب كالسهل كزيادة احلماسة عند الطالب يف فهم ادلادة القراءة. 
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 الفصل الخامس

 ملخص البحث التطويري واإلقتراحات

  ملخص البحث: المبحث األول 

النتائج فعالية المواد الدراسية لمهارة القراءة بوسيلة رسوم و  عملية تطوير ( أ
 هولية )كوميك(

طورت الباحثة ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة رسـو ىزلية )كوميك( ت
ربليل ( ُ)بالنموج التطوير ديك ك كارم الذم يتكوف من عشر خطوات ىي؛ 

ادلوضوع، ربليل الطالب ك ( ّ، )دريسربليل الت( ِ، )ألىداؼك افًتاض ااالحتياجات 
سًتاتيجية اتطوير ( ٔ) ،بحثالاألدكات تطوير ( ٓ، )افًتاض األىداؼ الدراسية( ْ)
( ٗ، )تصميم ك تقييم التكويٍت( ٖ، )دراسيةك اختيار ادلواد ال ( تطويرٕ، )دريستال

ع البيانات عن فعالية ادلواد أما عملت الباحثة يف مجتقومي التجميعي. ( َُ، )تنقيح
بااستخداـ اإلستبانة من خرباء دلهارة القراءة بوسيلة رسـو ىزلية )كوميك( الدراسية 

، مث عملت الياحثة ادلقابلة مع كمعلمة اللغة العربية كذبربة الشخصية كالتجربة ادليدانية
د مدرسة معلمة اللغة العربية لفصل العاشر عن خصائص الطالب يف الفصل العاشر 

 الثانوية الثنائية اللغة العالية بباتو.

 

 الموصفات من المواد الدراسية لمهارة القراءة بوسيلة رسوم هزلية )كوميك( ( ب

 أف موصفات العاـ يف تطبيق كسيلة كوميك يف عملية التعليم:

رسـو ىزلية )كوميك( ىي ترتيب الصور اليت تتكوف من الوحات حىت تكوف  (ُ
رسـو ىزلية  تتضمن من شخصيات فيها لتسهيل القارئ يف القصة اجلذابية. أما 

 القراءة. 
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رسـو ىزلية )كوميك( ىي القراءة ادلوشهورة يف حوؿ الناس. كثَت من الناس  (ِ
الذم حيبوف يف القراءة كوميك إما يف مستول اإلبتدائية كادلتوسطة كالثانوية حىت 

 مرحلة اجلامعة.

بوسيلة رسـو ىزلية )كوميك(  ة.يعٍت جذاب ك تعزيخصائص من قراءة كوميك  (ّ
  تستطيع أف تنتقل عاطفي للطالب عند القراءة كوميك.

الذم ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة رسـو ىزلية )كوميك(  ىذا وصفات منم ماأ
 يلي:  كماتطورت الباحثة  

يتضمن من  َُِّادلواد الدراسية اليت ألفت الباحثة تطبيق منهج الدرسي  (ُ
 ك العقلية كادلهارات للطالب.ادلعرفة 

 .ياألساس اتاجلوىر ككفاء اتادلواد الدراسية اليت ألفت الباحثة يتكوف عن كفاء (ِ

ة عندما ادلواد الدراسية تتكوف من دليل يف استحداـ الكتاب الذم يسهل ادلعلم (ّ
 تستخدمها.

ليسهل  كالصور اليت تناسب بادلفردات استخدامت الباحثة ادلفردات الكثَتة (ْ
 ب يف حيفظ ادلفردات اجلديدة.الطال

تطبيقت الباحثة الصور يف ادلواد الدراسية تناسب دبستول الثانوية. كاختيارت  (ٓ
ىي لوف الىت تناسب خبصائص الطالب لفصل العاشر يف ادلواد الدراسية األلواف 

 مدرسة الثانوية. 

مية شعور من اليت تن تضمن من ادلادة القراءة بالصورة اجلذابةتادلواد الدراسية ىذه  (ٔ
 عندما يقرأ ادلواد الدراسية بوسيلة كوميك. الرح للقارئ

يف  الطالبليقيس فهم وعة كاجلذذابية ادلواد الدراسية تتكوف من التدربيات ادلتن (ٕ
 .التعليم القراءة
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يتكوف  ألنوالًتبوم  ىو كوميك )كوميك( رسو ىزلية ىذا ادلواد الدراسية بوسيلة (ٖ
لىت التزاؿ تناسب بادلوضوع التدريس يف الفصل من اللوحات مث تكوف القصة ا

 العاشر.

الذم أمسائهم مشهور يف دين اإلسالـ، مثل  اختيارت الباحثة الشخصية كوميك (ٗ
"عمر"، أٌف أخذت الباحثة كلمة "عمر" ىو من أحد األساء اخللفاء الراشدكف. 

ين حيبوف دك كأىداؼ ىذا إلعادة التقدمي إذل الطالب عن شخصيات يف اإلسالـ 
 اإلسالـ.

توفَت الباحثة ادلفردات اجلديدة اليت تناسب دبوضوع التدريس لزيادة  (َُ
 ادلفردات اللغة العربية عند التالميذ.

 من المواد الدراسية لمهارة القراءة بوسيلة رسوم هزلية )كوميك( فعالية ( ج

بة كعرضت الباحثة البيانات عن نتائج التجربة من اخلرباء كمعلمة اللغة العربية كذبر 
لتحسب البيانات رموز كال َ.ُٔ SPSS الباحثة استخدامتالشخصية كذبربة ادليدانية. ك 

. أما رموز الذم اإلستبانة عن فعالية ادلواد الدراسية بوسيلة رسـو ىزلية )كوميك(
 استخدمت الباحثة كمايلي:



 

مة اللغة استخدامت الباحثة منوذج ليكورت ليقيس نتائج اإلستبانة من كل خرباء كمعلأٌف 
ذبربة ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة  العربية كذبربة الشخصية كذبربة ادليدانية. أما 

% كىي يف َٗكوميك إذل اخلرباء منها خبَت احملتول ادلواد، كحصلت على درجة 
% كىو َٖ" كحصلت من خبَت تصميم الوسائل كالتعليم على درجة الئق جدامستول "

% كىو يف َٔ"  كحصلت من كخبَت اللغة على درجة ق جداالئعلى يف مستول "

 مجلة مستجيب xنتيجة من كل بند 
 نسبة اجلواب = %ََُ X مجلة نتيجة احلد األعلى من كل بند
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% كىو َٖ". مث التجربة ادلواد الدراسية إذل ادلعلمة اللغة العربية على درجة جيدمستول "
% كىو ٖٔ" كالتجربة الشخصيات إذل أربعة الطالب على درجة الئق جدايف مستول "

الطالب  يف ادلدرسة  ِِذل يف مستول "جذاب جدا" كالنتائج من التجربية ادليدانية إ
الثانوية الثنائية اللغة العالية باتو عن اجلابية ادلواد الدراسية دلهار القراءة بوسيلة كوميك 

% كىو يف مستول "جذاب جدا". حصلت الباحثة النتائج البيانات من ُٗعلى درجة 
اـ ادلواد اإلستبانة اليت عطيت الباحثة إذل مجيع العاملُت. أما معٌت ذلك أٌف استخد

الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة رسـو ىزلية )كوميك( صاحلا للتطبيق على الطالب الفصل 
كالسهل كزيادة احلماسة عند الطالب يف  ك الفعاال العاشر مدرسة الثانوية ألنو اجلذاب

فهم ادلادة القراءة. 
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 اإلقتراحاتالبحث الثاني : 

 ت الباحثة ادلقًتاحات اآلتية :بعد إجراء ىذا البحث، قدم

ة اللغة العربية عن ادلواد الدراسية بوسيلة رسـو من ادلعلمأما اقًتاحات للمعلمة :  (ُ
 ىزلية )كوميك(، أٌف ىذا ادلواد الدراسية يعطى التعليم اجلذابة كادلتنوعة.

الكتاب  يف التعليم القراءة ألف هملسهٌ يستطيع أف ي الكتابىذا  : للطالب (ِ
 اجلذاب كيستطيع أيضا لَتفع الدكافع يف التعليم.ميك  بوسيلة كو الدراسية

للباحثة : ادلواد الدراسية دلهارة القراءة بوسيلة كوميك ىو اخلطوة األكؿ للبحث  (ّ
 استمرار عن البحث التطوير التارل.
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 مالحق:
نوية الثنائية اللغة العالية باتوعن التجربة الميدانية بمدرسة الثا 0.0 صورة  
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