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 األّول الباب

 مقدّمة

 البحث ةيفخل:  األول الفصل

 في ألنه. ببعض بعضها مرتبطين أمرين لتعليموا التعلم كان 

 هاما ىويلع يتأثر الت عليم مظاهر من مظهر التعل م أن   األساس

( 2: 1991) سيالميتو قال كما. المرء وسلوك صالشخ تكوين
 خالل من الجديد السلوك تغيير على للحصول يسع عملية التعل م

 إذا التعليم ليقا لذلك .بيئة التفاعل في لتجريبته كنتيجة ،شامل
 . السلوك تغيير عملية فيه تكان

ا  المدرسة بين التفاعل إتصال عملي ة هيف التعليم أم 

 هناك ،التعل م أهدف تحقيق أجل من. أهداف لتحقيق والتالميذ

 ستخدمهاي ووسائل وطريقة وأساليب استراتيجية إلى حاجة

 . التعليم عملية لتسهيل المدرس

 الوسائل لوجود. التعليم مليةع في تأثر عنصر هي الوسائل

. التعلم نتيجة جودة ترقية على تقدر التعليم عملية فى اوعاضده

 وسائل اإللحاحي ة التعليم، عملية في ضرورية الوسائل كانت

 والمهارة المعلومات عرض كلية أن   بالنظري ة قلت التربي ة

 الباقىو المباشرة تجربةو البصرى لحواس خالل من والسلوك

 فعالية على التعليم وسيلة يزيد .واألخر السمعي سبالحوا

 فعالية التعليم وسيلة كونت وكذلك. والمتعلم المعلم بين االتصال

 .  إنجازه ثم   التالميذ دافعية لترقية

 وسائل اي   خالل من التربية التكنولوجي لتطوير تبعا

 اتالكتروني الوسائل خالل ومن. والرسالة والكتاب كالمجلة

 لم التى الوسائل من إحدى وكذلك. وغيرذلك والتلفاز كاإلذاعة

 هي الهزلية الرسوم. الهزلية الرسوم وسيلة هي الناس يستخدمها

 رسوم كونت ثم   ومن. الفهم فى وسهلة واضحو بسيط صفة وسيلة
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 ليةالهز رسوم أن ذلك جانب وفي. ةوتربوي ةخباري وسيلة الهزلية

 . للفهم وسهولة الطارئة الجاذبية
 ستندي العربة اللغة تعليم في (1991:  6) المحاجر قال

 كانت العربية اللغة التعليم في، اللغة تعليم" التعليم التعاوني"

 . والكتابة والقراءة والكالم االستماع وهي األربع المهارة

 هي اللغة المهارة( 2001:  66) إيفيندي فؤد أحمد قالو

 شفويا بغيره الفرد لالتصا سيلةو في لغة استخدام في اإلستطاعة

 القراءة ومهارة الكالم ومهارة اإلستماع مهارة منها تحريريا، أو

 مهارة هي العربية اللغة مهارة في كانت سواء. الكتابة ومهارة

 .الكتابة ومهارة القراءة ومهارة الكالم ومهارة اإلستماع

 عملية هي القراءة. القراءة منها ،استيعابها ذالتالمي يجب

 والفهم النظرو القراءة. والكتابية للسانيةا اللغة بين لعالقةا يجادإل

 على القراءة وتشتمل. صامته أو كانت جهرية المقروء على

 إن. فيها ما ومعرفة المكتوبة الرموز معرفة وهما رتينالمها

 يفأش) الكتابة تحتويه ما وفهم تعريف على قدرة القراءة مهارة

 . (11122011 ،وانارمهي
 بتلفظ النصوص وفهم لتعريف قدرة هي راءةالق مهارة

 لتلفظ التلميذ يطلب ليس القراءة التعليم في. القلب في ويمث لها

 مثال يالمعان فهم على يقدر بمعنى ،للفهم يطلب ولكن فحسب

 .بسهولة يفهم الذي الشكل لىإ المادة تعبير ىعل يقدر

 كانت ،األولى ةالمالحظ من المحصولة البيانات على بناء

 يسببها القراءة مهارات في التالميذ يواجهها التي لصعوباتا

 قلة لكذ وغير. النص وطول والقواعد المفردات على قدرة نقص

 والصعوبة .الفصل في تعليم عند األجنبية باللغة قراءةال في وقت

 األسئلة عن التالميذ يجيب عندما ظهرت النصوص فهم في

. التالميذ لدي العامة المعارف وقلة. النص من الموضوع ويثبت
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 حت ى التعليم وسيلة استخدام في المدرس قلة ؤثرت والصعوبة

 . وإنتاجيا اتصاليا التعليم اليكون

 الوسائل ومن معالجتها يجب ،السابقة المشكالت إلى ونظر

 تعلم على قاديرين التالميذ لجعل الكاتبة تعتبيره التى التعليمية

 مهمة التعليمية الوسائل إن .الهزلية الرسوم وسيلة هي القراءة

 على يقدرو أن التالميذ يراد الوسيلة بهذه. القراءة تعلم في لنجاح

. بأنفسهم  قدرتهم ترقية في إليهم الفرصة وإعطاء ،القراءة الفهم

 عمليةال في وايرغب أن التالميذ يجعل لكي مناسبة تكون وأن

 لجديدةا البيئة جعل يحاول اهو الطريقة ائفوظ ومن. التعلمية

 اللغة تعليم في الهزلية الرسوم وسيلة ستخدامبا وتعليم ،والمفريحة

 يرجي الوسائل ههذ استخدام ألن. اصةالخ القراءة وتعليم العربية

 .توتعلم قرأت قد الذي النص لمختوتات حادف قدرة التالميذ

دراسة بثها تريد الكاتبة القيام جابة هذه المشكلة وبحوإل

بة . فلذلك قدمت الكاتتالميذ في القراءةال قدرةتجريبية عن 

تعليم القراءة في رسوم الهزلية استخدام وسيلة الالموضوع : 

بي ة في مدرسة ي)دراسة تجر عليهاالتالميذ قدرةره في وأث

 .شيبادويوت باندونج (نور اإليمان الثانوية اإلسالمية 

 الفصل الثانى : تحقيق البحث 

بة هذا البحث تحددت الكاتقة، على خلفية البحث السابمادا اعت

 :اآلتية األسئلةه في صورة تقوتحق

القراءة قبل استخدام وسيلة  علىتالميذ  قدرةكيف تكون  .1

الثانوية نوراإليمان ة درسمبالتاسع الفصل الرسوم الهزلية فى 

 ؟ شيبادويوت باندونج اإلسالمية

القراءة بعد استخدام وسيلة على تالميذ قدرة كيف تكون  .2

نوراإليمان درسة الفصل التاسع بمفى الرسوم الهزلية  

 شيبادويوت باندونج؟ الثانوية اإلسالمية
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إلى قدرة استخدام وسيلة الرسوم الهزلية  من االثر تكون كيف .3

التاسع فى الفصل ربية عذ على القراءة في تعليم اللغة الالتالمي

 ؟اندونجشيبادويوت ب نوراإليمان الثانوية اإلسالمية درسة مب

 

 

  

 الفصل الثالث : أغرض البحث

القراءة قبل استخدام وسيلة الرسوم  علىتالميذ  قدرة معرفة. 1

نوراإليمان الثانوية درسة مالفصل التاسع بفى الهزلية 

 شيبادويوت باندونج؟ اإلسالمية

عد استخدام وسيلة الرسوم القراءة ب علىالتالميذ  قدرة معرفة.2 

نوراإليمان الثانوية  درسةماسع بالفصل التفى  الهزلية

  ؟شيبادويوت باندونج اإلسالمية

إلى قدرة استخدام وسيلة الرسوم الهزلية  منأثر  معرفة. 3

الفصل التاسع فى ربية عذ على القراءة في تعليم اللغة الالتالمي

 ؟شيبادويوت باندونج الثانوية اإلسالميةنوراإليمان درسة بم

 ير   الفصل الرابع : أساس التفك

تصال بين المدرس والتالميذ فى البيئة التعليم هو عملية اإل 

 8: 2111وان،ايرميف هأشة لنيل أغراض محصوصة ) التربوي

على مهارة، أو حفظ نص . والتعليم هو نقل المعرفة أو التدريب (

أو قانون من القوانين الرياضية أو  من النصوص األدبية،

أى سعي المدرس نقل المعرفة، أيضا التعليم هو  . وقيلطبيعيةال

 ،تالميذ ) سوتيكنووإثباتها فى ذهن ال ةفى إلقاء المواد الدراسي

2118 :111.) 

ة الوسيلة من اللغتعليم ركان في ت الوسيلة من األكان 

 ن الوسيلة هي وسيطة او. ولغة أجمع من كلمة ميديومو الآلتينية

 مدرسال. وةالى مستلم الرسال ،مصدر الرسالة تقدمالتى  مقدمة
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ولكن . ميذومستليم الرسالة هو التل ،متعليالثناء أهو مقدم المصدر 

بيانية و  بمعنى أداةالخاصة تعريف الوسيلة في عملية التعليم 

صورة بيانية وإلكترونية لتحويل وجمع المعلومات البصرية 

 (.19612112 إبراهيم، العليم عبد) الفظية

المدرس إليصال  الوسائل التعليمية هي شيئ يستخدم 

الرسالة وتحفيز األفكار ومشاعر التالميذ حتى يستطيعوا 

:  2111وان،ايرمهأشيف ) التعلمو شتراك في عملية التعليمالا

الوسائل التعليمية هي كل ما يستعين به المدرس على ( 223

القيم إلى أذهان الطالب إيصال المادة العامية وسائر المعارف و

إن وسائل  (61: 2111)يم أحمدالكرقال عبد. وتوضيحها

ب يستخدمها المدرس في عملية تعليم يالتعليمية هي ألة أو أسال

 .فيها اتصال بين المدرس والتالميذكون لي

اح كما وصفها عبد في اللغة العربية تسمى وسائل اإليض 

. وسائل وسيلة التوضيحيةبال( 1263:321العليم إبراهيم )

 . الدراسةيمية وسائل اإليضاح مواد التعل

( هناك وسيلة متنوعة في 3:  2111فاع )يرسدجان ووقال  

وهي الوسيلة البيانية ووسيلة األبعادالثالثة ووسيلة  عملية التعليم

جهزالزأس واستخدام البيئة. ونستخدم وسيلة البيانية في هذا 

 البحث. 

 هاوافرالبيانية التي ت وسيلة الرسوم الهزلية من الوسائل

الصور والمقالة أوالرمز النقاط والخطوط وم ريا باستخدابص

 ادرينط)  يةاقعالووتصوير الفكرة والمعلومة لتلخيص وري البص

 :2111  :12). 

وتتكون من الحالة  الرسوم الهزلية هي القصة المرسومة

، والطبعية في الرسوم الهزلية يلزم ان يعرفه كاهةالمتسلسة والف

  .( 68:  1226 رحانلتكون الوسيلة مفهومة )
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الكاتبة أن الرسوم الهزلية هي  تنتجسالسابقة تمن المناظر  

ت ولكن ليس لى تسلية القارئإ فهدتسلية توسيلة وسيلة قصة و

وسيلة الرسوم نما هي تستخدم للتربية. وإبل  وسيلة تسلية فحسب،

وجد فيه تالفكرة من كتاب  اإلتصال لتعبير اتالهزلية هي أد

ة   راءة .لقلصورية القص 

الرسوم الهزلية من خيار الوسيلة التعليمية  ةالكاتب ترأ 

الرسوم  من . إجراءةالقراءةتعليم في  التى تستخدم المناسبة

تصاالت الذي يفضل على أنشطة اإل منهجالالهزلية يبدأ في 

 يستطيع التالميذ حتىوبإهتمام إلى القصة في الصور.  والقراءة 

 من الفكرة . ن يخلصواأ

ا المؤشرة( أ111:  1221ريف ساديمان ) أقال    من م 

 القراءة :  القدرةوسيلة الرسوم الهزلية في استخدام 

 الغيرة  .1

 هتماماإل .2

 تنمية التعبير .3

 ارتفاع مشركة التالميذ  .4

ها من كلمة " قاموس اللغة العربي ة إن  لقدرة لغة في قال ات 

أ إاالستعاب ىقدر" بمعن مل، فيقال ة على العصطالحا القدر. وام 

ا قول "رابين"قادرا إذا قام بالعمل إن  القدرة  (16: 2116) . وأم 

قييم واجبات المختلفة على العمل والتالقيام بلهي طاقة المرء في ا

من الوالدة أو النفس في  تظهر القدرةالحديث على ما فعله المرء. 

 . اليومية

هي استعداد أو لى التعريفات السابقة أن القدرة وباإلضافة إ

ة الفرد ليقدر على المهارة في عمل الوظيفة المتنوعة  أو التقييم قو 

   على خطوة الفرد .

شتمل على يبالنسبة إلى العبارات السابقة أن  القدرة أساس  

 ( وهي : 16:  2116عنصرين )روبين : 



7 
 

 

عني قدرة يحتاج إليها المرء في القيام بأنشطة القدرة العقلية ت .1

 التفكير والفكرة وحل  المشكلة .خلفية 

عني قدرة على القيام بالواجبات ترجوها قدرة القدرة الجسمي ة ت .2

ة والخصائص المالئمةاالحتمال وال  . مهارة والقو 

 

 

 

 

 

 

 

يفعلها هي  ( القراءة 6:  2118تارغان )عند هنري غنتور

الكاتب يبلغها ويستخدمها القارئ للحصول على الرسالة التي 

 طة الكلمات المكتوبة.بواس

 البيان السابق يعرف أن مؤشرات : 

  التالميذ النص جيدا ءةاقر .1

  المفردات الجديدة ىالتالميذ معانمعرفة  .2

 التالميذ الفكرةمعرفة  .3

 التالميذ من النصط ااستنب  .4
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 الرسم الكاتبة تعرض ،السابق التفكير أساس بيان وليتوضيح

 : تياآل البياني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفرضية:  الخامس الفصل

 وينبغى المبحوثة المسائل عن مؤقتة جابةإ الفرضية أن 

:  2010) كونتويأر قال لككذ. المعلق البحث خالل بعد تحقيقها

 إثبات يجب البحث شكلةم عن مؤقة إجابة هي الفرضية( 110

 من المحصولة واألخبار والظواهر البيانات باستخدام صحتها

 المذكور األساس المبدأ على عتماداإ. الصحيحة والدراسة البحث

 المقارنة نظر في السعي إلى فيهد البحث هذا إن نقول أن يمكن

  التالميذ

قدرة التالميذعلى القراءة 

 العربية

ة ) بعد استخدام الرسوم الهزلي 

 ) 
 ) المتغير السيني الثاني( 

 ا ةالتالميذ النص جيد قراءة .1

 ييذ معانالتالم معرفة .2

 المفردات الجديدة 

األفكار التالميذ  معرفة .3

ط التالميذ استنبا األساسية

 النص  محتوى

 متعلي عملية

 القراءة

 تأثير

قدرة التالميذعلى القراءة 

 العربية

ة استخدام الرسوم الهزليقبل )  

) 
 ) المتغير السيني األول( 

  نص جيدةالتالميذ ال قراءة .1

 معرفة التالميذ معاني .2

 المفردات الجديدة 

معرفة التالميذ األفكار  .3

  األساسية

 محتوى. استنباط التالميذ 4

  النص



9 
 

 

 رسوم وسيلة استخدام قبل القراءة تعليم في التالميذ قدرة بين

 . وبعده المتقطعة الهزلية

 :  مايلى بةالكات استخدامت الفرضية هذه فالختبار
 التعليم إلى الهزلية الرسوم وسيلة استخدام منرثاآل وجود:  1هــ

 .القراءة

 التعليم إلى الهزلية الرسوم وسيلة استخدام من رثاآل عدم .:هــ

 .القراءة

  البحث خطوات:  السادس الفصل

 : اآلتية الخطوات البحث هذا في الكاتبة استخدمت

 البحث موقع .1

 اإلسالمية الثانوية اإليمان ورن بالمدرسة البحث هذا يقام

 المشكالت فيها ألن المدرسة هذه الكاتبة تواختار. شيبادويوة

 يقوم وال البحث بهذا تدعم التى والبيانات البحث بهذا تتعلق التى

 .اآلخر الباحث به

 البحث طريقة .2

 الطريقة هي البحث ههذا في هالكاتب يستخدمها التي الطريقة

 االختبار – القبلي االختبار واحدة وعةمجم بتصميم التجريبية

 هذا. الواحدة المجموعة فى (one group pre test post test design).البعدي

 تحديد يمكن حتى العالج إعطاء قبل القبلي االختبار هو التصميم

 االختبارين فى النتائج بين يقارن أن يمكن ألنه بدقة العالج

 .(76: ٠٢٢1جيونو،سو) تدريس أسلوب فعالية مدى لمعرفة

 البيانات نوعية تعيين .1
 نوعية هما قسمان، هذالبحث فى وردت التى البيانات

 المقابلة طريقة عن الكاتبة تبحثها النوعية والبيانات. وكمية

 .أوالتفكير بالعقل والتحليل الكتب ودراسة والمالحظة
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 وعملية والتسهيالت البحث الموقع هي النوعية والبيانات

 في الهزلية الرسوم وسيلة استحدام هي الكمية والبيانات. التعليم

 .  عليهاالتالميذ قدرة في واثاره القراءة التعليم

 البيانات مصادر تعيين .1
 هما قسمين، إلى البحث هذا في البيانات مصادر تنقسم 

 في األولى أما. الثانية البيانات ومصادر األولى البيانات مصادر

 المدرسة في التاسع الفصل ميذمنالتال فهى البحث هذا

 والثانية . باندونج شيبادويوت األسالمية الثانوية نوراإليمان

 .المدرسة تلك فى العربية اللغة مدرس من محصولة

 المجتمع تعيين .1
 جزء والعينة للموضوع كامل عدد هو البحث مجتمع

 في البحث مجتمع وأما(. 110: 2002 أريكونتو،) البحث مجتمع

 الثانوية نوراإليمان  المدرسة في التاسع التالميذ فهو بحثال هذا

 . نفرا  19 عددهم يبلغ حيث .باندونج شيبادويوت

 البيانات جمع أساليب .6
 المالحظة (أ)

 من تتألف التي العملية وهي معقدة، عملية هي المالحظة

 المراقبة عمليات بينهما أهم من والنفسية، البيولوجية العمليات

 كالطبيعية غيره ولكن الناس على تقتصر ال المالحظة .ةوالذاكر

 األسلوب هذا ويستخدم(.  86: 6891 سوتريسنو،) ذلك وغير

 باستخدام التالميذ حالة عن تفصيلي وصف على بيانات للحصول

 . القراءة تعليم في الهزلية الرسوم
 المقابلة (ب)

 أجل من الباحثون بها يقيم البيانات جمع تفنيات مقابلة إن

 تستعمل المقابلة هذه(. 191: 2010 سوغيونو،) األشياء معرفة

 يستخدم. مباشرة غير أو كانت مباشرة والجواب، السؤال بطريقة

 .   التعليم عملية عن البيانات على للحصول األسلوب هذا
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 االختبار (ج)
 اإلجابات على للحصول للفرد يعطى مقياس هو االختبار

 األلة استخدمت. أوالفعل أوالكتابة ولبالق كان سواء المتوقعة

: 0262أريكونتو،) واإلنجازات األساسية المهارات لقياس

 البيانات لجمع كألة اختبار تستخدم الكاتبة التقييم هذا في(. 001

 الرسوم وسيلة استخدام قبل التالميذ قدرة بين المقارنة عن

 . القراءة تعليم في وبعده الهزلية
  الكتب دراسة (ح)

 البحث هذا بنظريات تتعلق التى الكتب على البحث هىو

 المعلومات ينال أن الكاتبة وسعت المشكالت، إجابة عن والكشف

 التالميذ قدرةو الهزلية الرسوم وسيلة على القراءة تعليمب المتعلقة

 . القراءة في

 البيانات تحليل .7

 هما قسمين، الى الكاتبة تنقسمها كلها البيانات جمعت ما بعد

 والبيانات إستقرائيا منطقيا تحليال تحلل التى النوعية البيانات

 الكمية البيانات تحليل ويجرى. إحصائيا تحليال تحلل التى الكمية

 : األتية الخطوات على
 قةةال كمةةا التفسةةير يسةةتعمل المتغيةةر لكةةل القيمةةة مقةةاييس لمعرفةةة

 : يأتى فيما( 111: 1991) شاه محبين

 جدا دجي=   100 – 70  القيمة

 جيد=   69 – 60  القيمة

 كاف=   69 – 60  القيمة

 ناقص=   19 – 10  القيمة

 فشل=   19 – 0  القيمة

  البيانات استواء امتحان. 1

   أدنى نتيجة إلى أعلى نتيجة من البيانات ترتيب.  أ

 :  اآلتية باخطوات الميل مركز تعيين. ب
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 (: 16:  2001 سوجانا،) بالمعادلة( ر) المدى تعيين (1

   1( + أدنى نتيجة  – أعلى نتيجة= ) ر
:  2001 سوجانا،) بالمعادلة( ك) الفئة عدد تعيين (2

16 :) 

       ن  لوغ  3,1+ 1=  ك   
:  2001سوجانا،) عادلةبالم( ف) الفئة سعة تعيين (1

16) : 

  ك: ر=  ف
 المعياري لالنحراف التكراري التوزيع جدول تكوين.  ج

 :  اآلتية بالخطوات النزعة مركز حساب.  د

 2111حساب قيمة المتوسط )م( بالمعادلة )سوجانا،  (1

 :61:)   

 

   مج ت س     م = 

 ن                  
المعياري )ع( بالمعادلة )سوجانا،  االنحرافحساب  (2

2111 :21:) 

     2مج ت س      -    مج ت س       =  ع    

 ن             ن                      

 الحسابية"  2كا" سابح .ه

 2111 )سوجانا،المعياري بالمعادلة  تعيين االنحراف (1

 :21: ) 

     2   س ت مج   -    س ت مج          =  ع  

   ن           ن                       

 للمالحظة و التوقع تكراريالتوزيع ل الجدوتكوين  (2

 الفيئة تعيين .1
 تعيين حد الفصل .2
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)يايو نور حياتي اب "ز" الحسابية بالمعادلة سح .3

 :(118: 2111 ،راحايو

   م – الفصل حد =  الحسابية" ز"

  ع         

 (iLساب واسع كل الفصل )ح .4

 (iEع  )المتوقتكرار حساب  .1

)يايو نور حياتي بالمعادلة  الحسابية 2كاحساب  .1

 :(111: 2111 ،راحايو

تكرار المتوقع  –تكرار المالحظة مج )   = 2كا (1

)2  

    تكرار المتوقع                

 تعيين درجة الحرية )دح( بالمعادلة : (2

 3 –دح  =  ك 

 ٪1الجدولية على مستوى الداللة  2تعيين قيمة كا (3

 أ( )درجة الحرية( – 1جدولية = )ال 2كا

 بالتعيين إذاالجدولية،  2الحسابية و كا 2مقياس كا (4

الجدولية فتكون  2من كا أصغر الحسابية 2كاكانت 

الحسابية  2كاكانت  إذا وتوزيع البيانات متعادال. 
ة فتكون توزيع البيانات غير الجدولي 2أكبر من كا

 متعادل

 الفرضية امتحان .2

فامتحان "ت"  نت البيانات توزيعا معتدال، إذا كا .أ

 بالخطوات اآلتية :

 القبلي لالختبار( 1م خ) المعياري الخطأ قيمة تعيين .1

 : بالمعادلة
 1ع=      1م م خ

  1 – ن      
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 البعدي لالختبار( 2م خ) المعياري الخطأ قيمة تعيين .2

 : بالمعادلة
 2ع =     2م م خ

  1 – ن       
 

 خ  و 1م م خ بين للمقارنة المعياري الخطأ قيمة تعيين .1

 : بالمعادلة 2م م
2(1م م خ)   = 2م-1م م خ

2(2م م خ+ ) 
 

 : بالمعادلة الحسابية( ت) قيمة تعيين .1
 

 2م – 1م =   الحسابية( ت)

 2م-1م م خ                 

 : بالمعادلة( دح) الحرية درجة تعيين .1
 2 – 2ن+  1ن=   دح

 ٪ 1  الداللة مستوى على الجدولية( ت) قيمة تعيين .6
 إذا بالتعيين،  الجدولية" ت" و  الحسابية" ت" مقياس .7

 فتكون الجدولية" ت" من أكبر بيةالحسا" ت" كانت

 المقترحة الفرضية و     مردودة الصفرية الفرضية

  .مقبولة
 

 


