
 

 

 البحث ملخص
في تعليم القراءة وأثره في قدرة   (comic)استخدام وسيلة الرسوم الهزلية:  سريوحيوني سلفي

 .بادويوت باندونج ()دراسة تجريبيّة في مدرسة نور اإليمان الثانوية اإلسالمية شي التالميذعليها

 فيه بالصعوبة يشعرون التالميذ كان القراءة تعليم وفي. القراءة منها اتعوضالمو عدة العربية اللغة تعليم في

 الوسائل ستخدمال المدرس همالإ بسبب وهذا.فرداتهامو الجمل تركيب من ناهامع استيعاب في أو النص فهم في إما

 الرسوم الهزلية هي وسيلة قصة. القراءة تعليم في الهزلية الرسوم وسيلة الكاتبة تستخدم المشكلة هذه ولحل. التعليمية

ن وسيلة الرسوم الهزلية إ.لذلك  القّصة للقراءة صورأدات اإلتصال لتعبير الفكرة من كتاب توجد فيه و المرسومة

 التالميذ على القراءة.   قدرة

 وبعداستخدام وسيلة الرسوم الهزلية  قبل القراءة ليمتع في التالميذ قدرة معرفة هي البحث اهذل واألغراض

 . القراءة على القدرة إلى الهزلية الرسوم هذه استخدام من األثر ومعرفة ،استخدامها

 القراءة على التالميذ  قدرة في يؤثر استخدام وسيلة الرسوم الهزلية أنالتفكير  أساس على البحث هذا يعتمد

على ترقية جودة  جدابة وتقدرفى عملية التعليم  وهي يجعلر في عملية التعليم. يؤثالوسائل هي عنصر  .األخص على

 معرفة إلى يدفعهم حتى وحابتهم التالميذ قدرة إهتمام من البد التعليم كوسيلة الهزلية الرسوم استخدام. نتيجة التعلم

 النص.  محتوىميذواستنباط التال معاني المفردات الجديدة ومعرفة األفكار األساسية التالميذ

 – القبلي االختبار بين بمقارنة واحدةال مجموعةال بتصميم تجريبية طريقة فهي المستخدمة الطريقة أما

 بتحليل هايحلل ثم المكتبية والدراسة والمقابلة لمالحظةوا االختبار هي البيانات جمعل واألساليب. البعدياالختبار

 .   تلميذة 94 البحث بمجتمع كميّ  وتحليل جزئى

 القراءة العربية قبل استخدام وسيلة الرسوم أن قدرة التالميذ على لة من هذا البحث هيونتائج المحصالومن 

وحقيقة قدرة ، كافية درجة وهذا تدل التفسير في معيار 96-96 بين تكون وهي 96,1 قدرعلى  تحصل الهزلية

في  866-86وهي تكون بين  88,88قدر  على تصلح استخدام الرسوم الهزليةبعد  القراءة العربية التالميذ على

"ت" أن نتيجة المحصولة أن فرق بينهما كما دلت عليه وهناك مفرق بينهما جيد جدا. درجة وهذا تدل معيار التفسير

استخدام وسيلة الرسوم الهزلية يؤثر في القدرة  أن وهذا يعنى. 8,68 > 8,57 وهيالحسابية أكبر من "ت" الجدولية 

على القراءة العربية  أن قدرة التالميذ ىبالمعن. 6,44 وهيقيمة "د" على القراءة. وأما قدر األثر فحصل على  التالميذ

 باستخدام وسيلة الرسوم الهزلية تدل على درجة متوسطة في معيار التفسير. 

 


