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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effectiveness of using pictorial story
media in improving students' reading skills. In the research of students majoring in
Arabic, the method used in this study is a method of analysis with a content analysis
model. Here the researchers analyzed the theses of Arabic language education
students, especially at UIN Ar Raniry Banda Aceh campus which were related to the
use of pictorial story media to improve students' ability to read and understand
Arabic texts. The method used to collect data is the document method. The results of
this study indicate that the use of pictorial story media is very effective in improving
students' reading skills.
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مستخلص البحث

املصورة لرتقية قدرة الطلبة على قصة الأهداف من هذا البحث هي التعرف على فعالية استخدام وسيلة 
هذا البحث هو طريقةيفاملستخدمةالطريقةعند البحوث طلبة قسم اللغة العربية.مهارة القراءة
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اللغة العربية تعليمقامت الباحثة بتحليل على رسائل الطلبة بقسم. احملتوىحتليلبنموذجالتحليل
مهارةقصة املصورة لرتقية قدرة الطلبة علىالاستخدام وسيلة باليت تتعلق امعة الرانريي بندا أتشيهجب

استخدامأنالدراسةهذهنتائجتشري. يةالوثيقطريقةهيالبياناتجلمعاملستخدمةالطريقة.القراءة
.القراءةعلى مهارةالطلبةلرتقية قدرةفعالةاملصورةالقصةوسيلة

قراءةالمهارة ،املصورةقصةالوسيلة حتليل ،:المفتاحيةالكلمات

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivitas penggunaan media cerita
bergambar dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa. Dalam penelitian mahasiswa
jurusan bahasa Arab, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis
dengan model analisis isi. Disini peneliti menganalisis skripsi-skripsi mahasiswa pendidikan
bahasa arab khususnya di kampus UIN Ar Raniry Banda Aceh yang berkaitan dengan
penggunaan media cerita bergambar untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam
membaca dan memahami teks arab. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data
adalah metode dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media
cerita bergambar sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca.

Kata kunci : Analisis, Media Cerita Bergambar, Kemampuan Membaca

مقدمة

واهلدف الرئيس من تعليم القراءة .مهارة القراءة إحدى املهارات املهمة يف تدريس اللغة العربية
هي متكن املتعلم أن يقرأ اللغة العربية من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح، وهذا يعين أن يقرأ يف 

الكلمات أو الرتكيب صمت وسرعة ويسر ملتفظا املعىن مباشرة من الصفحة املطبوعة دون توقف عند 
وال حيدد هدفها يف قدرة املتعلم على قراءة النص ويعرف رموز ١.ودون اإلستغاثة مرة عديدة باملعجم

: إيسسكو(، طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، ١
١٥١.،ص)م٢٠٠٣املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،
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يف احلقيقة القراءة . العريب فقط، بل أبعد منها البد للمتعلم يف املرحلة الثانوية أن يقرؤه، ويفهمه، وحيلله
٢.لنص الذي كتبهعملية التواصل بني القارئ والكاتب من خالل ا

وسيلة قصة اتنوعة منهاملوسائل التعليمية ستخدم املدرس يالقراءة لتحقيق أهداف تعليم و 
إن القصة املصورة هي قصة مكتوبة بأسلوب لغة خفيفة، ومتيل إىل أسلوب الدردشة، مزودة .املصورة

٣.بصور هي وحدة القصة لنقل حقيقة أو فكرة معينة

لرتقية قدرة قصة املصورة الفعالية تطبيق وسيلة على الباحثة أن تعرفويف هذا البحث تريد 
يف قسم تعليم اللغة العربية الطلبةولذالك ستقوم الباحثة بتحليل على رسائل.الطلبة على مهارة القراءة

.القراءةقصة املصورة يف تعليم املهارة الالذين يبحثون عن تطبيق وسيلة امعة الرانريي بندا أتشيهجب

تعريف مهارة القراءة

ا النظر على - قراءة-يقرأ- القراءة لغة هي مصدر من قرأ وقرآنا مبعىن تتبع كلمة ونظر ونطق 
املقروء ونقده والتفاعل وأما مفهوم القراءة اصطالحى هو نطق الرموز وفهمها وحتليل. املكتوب وطالعه

٤.يف املواقف احليوية، واملتعة النفسية بااملقروءمعه، واإلفادة منه يف حل املشكالت، والنتفاع به

ا ومتييزها  إذا مهارة القراءة هي القدرة على فك الرموز املكتوبة والربط بني صوت الكلمة وصور
ا عملية ميكانيكية حبتة ينتهى األمر فيها عند. عن غريها من الكلمات . نطق الكلمة نطقا صحيحاإ

٥:جمموعة من املهارات اللغوية من أمههاإن مهارة القراءة يشتمل على

2Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2013), hal.143

دراسة جتريبية بـ(وسيلة القصة المصورة لترقية قدرة الطالب على مهارة الكتابة، استخدام أنا فرحانا٣
MAN 1 ACEH SELATAN( دارالسالم، رسالة علمّية غري منشور، –، بندا أتشيه) جامعة الرانريي اإلسالمية

٤٥. ، ص)م٢٠١٩-هـ ١٤٤٠احلكومية ، 
، )٢٠١٠دار املسلم، : الرياض (ما هيتها وطرائق تنميتها:المهارات اللغوية أمحد فؤاد عليان ، ٤

١٠١-٩٩.ص
، جامعة أم القرى: دمشق (المرجع تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىشريل حمر طعيمة ، ٥

٥٢١.ص، )١٩٦٩
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قراءة النص من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح)١(
االنتقال من سطر إىل سطر آخر بانتظام)٢(
ربط الرموز الصوتية املكتوبة بسهولة ويسر)٣(
ا)٤( تعرف الكلمات عن طريق حتليلها إىل أصوا
طة منفصلة أو متصلة تعرف الكلمات مهها اختلف شكل كتابتها ، مطبوعة أو حمطو )٥(

.اخل. . ،ونسخ ورقعة 
إدراك التشابه واالختالف بني احلروف والكلمات بعضها بعض)٦(
ا ، أصواتا وأشكاال)٧( تعرف احلروف اهلجائية يف خمتلف جماال
تعرف عالمات الرتقيم وإدراك وظيفة كل منها)٨(
قهاتعرف العالماتالصوتية املصاحية لبعض الكلمات والىت تدل على طريقة نط)٩(
تعرف غشارات الطباعة وتفسريها ، وعالمات الوقف والوصل ومعرفة استخدام )١٠(

.اإلشارة إىل املرجع يف أسفل الصفحة

مفهوم مهارة القراءة هو عملية استخراج املعىن من رمز املكتوب اواداة اتصال فكرى بني القارئ 
.ية كالفهم والتذكري واالستنباطوالكاتب من خالل الرمز املكتوب الىت تشتمل فيها من العملية العقل

أهداف تعليم مهارة القراءة

ولتحقيق هذا اهلدف البد من أن تكون .أما اهلدف األساسي من القراءة هو فهم املقروء
فإذا وجد وقت بعد فهم. والقراءة اجلهرية لتحقيق اهلدف الثاين وهو صحة املقروء. القراءة السرية

تقرتح أهداف القراءة العامة . لتحقيق اهلدف الثاين وهو صحة املقروء،حنول القراءة اجلهريةاملقروء 
٦:هي

.تعريف األصات العربية.١

دار الثقافة للطباعة والنشر، : القاهرة(تصميم المنهج لتعليم اللغة العربية لألجناب،فتحي علي يونس، ٦
١٧٩-١٧٨.، ص)١٩٧٨
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.النطق الصحيح يف أثناء القراءة اجلهرية.٢
.Transliterationمعرفة نظم اللغة العربية املصورة أو .٣
.فهم املعاين الكلمات من السياق.٤
.فهم املعاين اجلمل يف الفقرات.٥
.الرئيسية يف فقرةفهم الفكرة .٦
.فهم املعاين البالغية واملعاين واحلرفية للنص.٧
.فهم وظيفة عالمة الرتقيم.٨
.استخدام املعجم يف استخراج معاين الكلمات.٩

.استخدام التحليل الرتكييب لتحديد معاين الكلمات.١٠
.امليل الستمر يف القراءة يف اللغة العربية.١١
.حتديد تتابع احلواديث.١٢
.استخراج النتائج.١٣
.الوصول إىل تعليمات.١٤
ا.١٥ .ربط النتائج بأسبا

ن اهلدف من أي مادة مقروءة هو فهم املعىن أساسا، واخلطوة العملية تتمثل يف ربط خربة إ
.القارئ بالرمز املكتوب، ألنه أول أشكال الفهم

أنواع القراءة

: فالقراءة تنقسم إىل أربعة أقسام فهي 

القراءة الصامتة-١
القارئ على عينه وعقله فقط فينظر إىل املقروء بعينني فاحصتني ويستوعب ما هي اليت يعتمد 

يقرؤه بعقله دون أن يلتفظ أو يهمس أو حيرك لسانه وشفتيه بأي كلمة بل حيرص على التأمل اجليد 
ببصره وحصر ذهنه يف املادة املقرؤء واالنتباه لرتتيب أفكاره وعدم االنشغال بأي مثري خارجي ميكن أن
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فه عما بني يديه كما يتطلب هذا اللون من القراءة عدم االستسالم للشرود الذهن أو التفكري يف يصر 
٧.شيء غري املادة املقروءة

القراءة اجلهرية-٢

هي حتويل الرموز املكتوبة إىل رموز صوتية عن طريق النطق مع حسن األداء والفهم وهي تقوم 
لب مهارات الصوتية وإلقاء واحساس باملزاج واملشاعر على رفع الصوت وحتريك اللسان والشفتني و تتط

ا  ذه املفهوم يتبني لنا أن القراءة اجلهرية اصعب من القراءة الصامتة، أل اليت قصدها الكاتب، و
العني والعقل : تستغرق وقتا أطول مما تستغرقه القراءة الصامتة وتستخدم احلواس املستخدمة نفسها وهي 

٨.وت واإلدراك والفهمإىل جانب النطق والص

القراءة املكثفة-٣

دف إىل تنمية املهارات األساسية للقراءة  ا بني جدران الفصل و فالقراءة املكثفة تأخذ مكا
وىف هذا النوع من القراءة تنمى . وما حتتاجه هذه املهارات من ثروة لفظية ومعرفة بالقواعد النحوية

٩.املعلم ىف الفصلمهارات فهم املقروء عند االرس حتت إشراف 

القراءة املوسعة-٤

أما بالنسبة للقراءة املوسعة فتتم خارج الفصل ، صحيح أن املعلم يوجه الطالب هلا وحيدد هلم 
الذين يقرأون من فهم. إال أن العبء األكرب يقع على الطالب أنفسهم. ما يقرؤونه مث يتناقشهم فيه

ضوعات منفصلة أو كتابا ذا موضوع واحد مثل موضوعات القراءة املوسعة سواء أكانت ىف شكل مو 
.قصة قصرية أو كتاب مبسط من كتب املعلومات أو غريها

شركة املؤسسة احلديثة : بريوت(المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها، علي سامي احلالق، ٧
٢٠٨ص ،)٢٠١٠للكتاب،

.٢١٠، ص ...المرجع في تدريس مهارات اللغة العربيةعلي سامي احلالق، ٨
دار الفكر :القاهرة(، المرجع فى مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدى أمحد طعيمة، ٩

.٣٤٢. ، ص)م٢٠١٠العرىب،
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التعليميةوسيلةتعريف

الوسيلة التعليمية هي ما يلجأ إليه املدّرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعليم
مية ألّن التالميذ يتعّلم وهي تعليف عمله،علم يستخدمهاوهي تعليمية ألّن امل. وحتسينها وتعزيزهاوالتعلم

١٠.بواسطتها

وتبدولنا أمهيتها من خالل إدراكنا واقع وظيفتها، إذ تتيح للمتعلم أن يستخدم أكثر من حاسة 
ا . واحدة يف تعّلمه وهذا التعدد يف استخدام احلواس يساعد على زيادة الفهم واالستدالل، خاصة وأ

كلما زاد عدد النوافذ املستقبلة كلما سهلت وحتّسنت وتعززت عملية التعلم و ،نوافد املعرفة لإلنسان
.١١واإلدراك

تعريف القصة المصورة

واملصورة هي صيغة .١٢قصصا هي احلديث- يقص- القصة مجعها القصص من لفظ قص
القصة املصورة .١٣تصوير يعين جعل له صورة وشكال ورمسه ونقشه- يصور-اسم املفعول من لفظ صور

هي قصة مكتوبة بأسلوب لغة خفيفة، ومتيل إىل أسلوب الدردشة، مزودة بصور هي وحدة القصة لنقل 
١٤.حقيقة أو فكرة معينة

٢٤٢.ص،)م١٩٩٨دترالنفائس، : بريوت(،هابخصائص العربية وطرائق تدريمعروف، دنايف حممو ١٠
٢٤٣.ص، ...خصائص العربيةمعروف، نايف حممود١١
، )١٩٧٧دار املشرق : بريوت (باللغة واإلعالم، الطبعة الثانية والعشرون،المنجد لويس معلوف، ١٢

٢١١.ص
بوسيلة القصة المصورة لترقية قدرة CIRCاستخدام مدخل التعلم التعاوني بأسلوب ميسرة ١٣

، بندا )Kajhu Aceh Besarدراسة جتريبية باملدرسة الثانوية اإلسالمية دار احلكمة (على مهارة القراءةالطالبات 
٣١.، ص)م٢٠١٩-ه١٤٤١جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، (دارالسالم، رسالة علمّية غري منشور، –أتشيه 

دراسة جتريبية بـ(وسيلة القصة المصورة لترقية قدرة الطالب على مهارة الكتابةأنا فرحانا، استخدام ١٤
MAN 1 ACEH SELATAN( ة علمّية غري منشور، دارالسالم، رسال–، بندا أتشيه) جامعة الرانريي اإلسالمية

٤٥. ص،)م٢٠١٩-هـ ١٤٤٠احلكومية ، 
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الغرض من القصة املصورة هي جلذب االنتباه، لتوضيح األفكار طبق، توضيح أو تزيني فإن 
.صوراحلقيقة اليت قد نسي بسرعة وجتاهلها عندما ال يتم تقدميها يف شكل 

قصة المصورةأنواع 

١٥:صورة توضيحية أو صورة وصفية انتشرت بأربعة أنواع، كما يلي

لة)١ صورة توضيحية علمية توجدها يف كتاب التعليم أو العلوم العامة أو ا
كمثل فن شعر أو قصة قصرية أو قصة طويلة. صورة فن األدب)٢
صورة قصة صورية أو القصص املصورة)٣
صورة كاريكاتري)٤

وعيوب من وسيلة القصة المصورةمزايا

:أّما مزايا من القصة املصورة وقف عبد الودود عبد اهللا فهي كما يلي 

أن ترقى القصة املصورة رغبة التعلم لدى التالميذ)١
أن ترشد التالميذ إىل حب القراءة)٢
أن تزود املفردات لدر القارئ)٣
أن تسهل التالميذ لفهم املعىن التجريدي)٤
وس أخرىأن ترقي رغبة در )٥
.١٦أن تشتمل على اخلريات ودروس أخرى)٦

Discoveryتطبيق أسلوب التعلم االكتشافيهاين سفطري ١٥ Learning بوسيلة القصة المصورة على
جامعة (منشور، دارالسالم، رسالة علمّية غري–، بندا أتشيه )MAN 1 Aceh Baratدراسة جتريبية بـ (فهم النصوص

٥٠.ص،)م٢٠١٩-هـ ١٤٤٠الرانريي اإلسالمية احلكومية ،
أثر استخدام وسيلة القصة المصورة في مهارة الكتابة لدى تالميذ الصف عبد الودود عبد اهللا، ١٦

جامعة شريف هداية اهللا اإلسالمية احلكومية، : جكرتا (األول من مدرسة التقوى الثانوية اإلسالمية تنجرانج 
١٦.، ص)٢٠١٧
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:فهي كما يليcommitالقصة املصورة وفق وأّما مزايا

قصة املصورة ملموسة، صورة أكثر واقعية يعرض املوضوع يف االستئناف مع وسيلة اإلعالم )١
اللفظية وحدها

املراقبةميكن أن تتغلب قصص الصور على املكان والزمان وميكنها التغلب على قيود )٢
ميكن للقصص املصورة توضيح األمور يف أي جمال وألي مستوى عمر)٣
رخيصة وسهلة االستخدام وميكن استخدامها دون احلاجة إىل معدات خاصة)٤

:فهي كما يليا عيوب القصة املصورة وأمّ 

التأكيد فقط على تصري احلواس وحدها)١
التعلمالعرض التقدميي املعقد بشكل كبري أقل فاعلية ألنشطة )٢
١٧.احلجم حمدود جدا للمجموعات الصغرية)٣

الطالب لنظر الصورة وحمتويات القصةتركيز)٤
حيب الطالب على القراءة إذا كانت توجد صورة يف نصها)٥
١٨.ال حتدث األلعاب اليت ترافق التعلم يف القراءة)٦

خطوات استخدام القصة المصورة

التعلم ال بد من اإلهتمام اخلطوات اليت يعرضها الباحث و يف عملية التعليمالقصة املصورةإن استخدام 
١٩:فيما يلي

id.123-thttp://texمتاح على،م٢٠١٨مزايا وعيوب من وسيلة القصة المصورة،، جاجو ١٧

dok.com/document/wq3glg5py –kelebihan-dan-kekuangan-media-cerita bergambar.html,تاريخ
٢٠٢٠يويل ٢٢الدخول

١٧.ص،...استخدام وسيلة القصة المصورةأثرعبد الودود عبد اهللا، ١٨
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مرحلة استعداد موضوع الدرس)١

اختيار وحتديد املوضوعات الدراسية املعروضة))١

تضيق موضوع الدرس إىل عدة األفكار األساسية))٢

انشاء اإلطارات األساسية من املواد الدراسية املعروضة))٣

القصة املصورةمرحلة استعداد ) ٢

اجلديدةإبداء كتابة املوضوع يف البيانة ))١

كتابة املرادةليف ااختار ))٢

مرحلة تعلم وتعلم باستخدام القصة املصورة) ٣

جمموعاتربعةأينقسم الطالب إىل ))١

يشرح املعلم حول املواد التعليمية الذي يقدم بقصة املصورة))٢

املعلمالطالب إىل شرحتركيز))٣

يشارك املعلم أوراق العمل لكل جمموعة))٤

موعة يعمل أوراق العمل))٥ كل عضو يف ا

موعة))٦ مام الفصلأيعرض مث كل رئيس ا

استعداد موضوع القصة املصورة حيتاج اىل ثالث مراحل وهو استخدام بالتعلمو عملية التعليم
.القصة املصورةالقصة املصورة وتعلم وتعلم باستخدام استعداد ، الدرس

بـــــدراسة جتريبية(على فهم المقروءاستخدام القصة المصورة لترقية قدرة الطالبنيل األوطار، ١٩
MTsS Insan Qur’ani Aceh Besar( ،دار السالم، رسالة علمية غري منشور، –بندا أتشيه) جامعة الرانريي

١٣.، ص)م ٢٠١٩-ه١٤٤٠اإلسالمية احلكومية ، 
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منهج البحث

يالباحثة يف هذا البحث فهو منهج الوصفي التحليلهأما منهج البحث الذي استخدمت
)MethodDescriptive Analitive Research(بنوع حتليل احملتوىContentAnalysis حماولة ليصف هو

الكلمات والتعبريات واملعلومات والبيانات تتكون من .٢٠ويقيد وحيلل ويفسر احلالة احلاضرة املوجودة
اليت هلا الرتابط والتالزم وثيق الصلة بواقع الظاهرة حني وقوع البحث مث حيللها الباحث للوصول إىل 

٢١.نتيجة البحث

جبامعة الرانريي بندا م تعليم اللغة العربيةبقسة بالطلسائلحتاول أن تصف ر وكانت الباحثة 
قصة املصورة لرتقية قدرة الطلبة الوسيلة بالبحث عن تطبيقالذين يقومون٢٠١٩-٢٠١٦سنةأتشيه

.تقوم بالتحليلمث على مهارة القراءة 
إن جمتمع البحث كل من ميكن أن تعمم عليه نتائج البحث سواء أكان جمموعة أفراد أو كتب 

تمع يف هذا البحث فهو كل رسالة علمية الطلية ٢٢.اخل...أو مباين مدرسية قسم تعليم اللغة بوأما ا
.٢٠١٩-٢٠١٦نةجبامعة الرانريي  بندا أتشيه سالعربية 

تمع له خصائص مشرتكة ويف هذا البحث ٢٣.وعينة البحث هي جمموعة جزئية من ا
تعىن أن أساسا) (Purposive Sampleاستخدمت الباحثه عينة البحث اختيارًا مقصودًا  أو عمدياً 

20 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal.
26

21 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Edisi revisi,Cetakan V,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal.309.

مكتبة : الرياض(،الطبعة الثانية،، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف٢٢
.٩١.  ، ص)٢٠٠٠العبيكان، 

23 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam
Penelitian, (Yogyakarta: Andi  Offset,  2010),  hal. 186.
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أو العينة اليت ال خيتارها ٢٤.بأن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحثاإلختيار خربة الباحث ومعرفته 
ا متثل األصل ٢٥.الباحث إعتباطيا بسبب وجود دليل على أ

يف جامعة ة قسم تعليم اللغة العربية ببحث هي كل رسالة علمية الطلفعينة البحث يف هذا ال
قصة املصورة لرتقية الوسيلة ث عن تطبيقالذين يقومون بالبح٢٠١٩-٢٠١٦سنةا أتشيهالرانريي بند

.ووجدت الباحثة مخس رساالت. قدرة الطلبة على مهارة القراءة
مبعىن أن مصادر البيانات واألخبار )Library Research(هذا البحث نوع من الدراسة املكتبية 

الت أوالوثائق أو امللحوظات أو قصص التاريخ أو غري  من متنوع املواد يف الغرفة املكتبة، كالكتب أو ا
لذلك فالطريقة اليت تستخدمها الباحثة يف عملية مجع البيانات هي طريقة وثائقية ٢٦.ذلك

)Dokumenter Method(٢٧.نات من مطالعة الكتب املذكورة امللحوظة وغريهاوهي حماولة لتناول البيا

جبامعة الرانريى بندا ة قسم تعليم اللغة بلباحثة مبطالعة رسالة علمية الطلويف هذا البحث تقوم ا
قصة املصورة لرتقية قدرة الطلبة الوسيلة الذين يقومون بالبحث عن تطبيق٢٠١٩-٢٠١٦سنةأتشيه

.على مهارة القراءة
، )ContentAnalysis(البيانات يف هذا البحث استخدمت الباحثة حتليل احملتوىولتحليل 

أسلوب من أساليب البحث العلمي الذي : حتليل احملتوى بقوله أنه Berelsonويعرف بريلسون
٢٨.يستهدف الوصفي املوضوعي املنظم والكمي للمنمون الظاهر ملادة اإلتصال

أوهلا عرض البيانات، وثانيها تصنيف البيانات : خطواتوحللت الباحثة  البيانات بثالث 
.وتبويبها، وثالثها حتليل البيانات وتفسريها

.٩٩.ص،...المدخل إلى البحثصاحل بن محد العساف، ٢٤
علم الكتب، : القاهرة (،الطبعة األوىل،، البحث العلمي خطوات ومهاراتعبد الرمحن سيد سليمان٢٥
.١٢٩. ، ص)٢٠٠٩

26 Mardalis, Metode...,hal. 28.

27 Suharsimi Arikunto, Prosedur...,hal. 158.

28 Suharsimi Arikunto, Prosedur...,hal. 245.
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قشتهااومننتائج البحث

قصة التطبيق وسيلة ببعد ما قامت الباحثة باجلمع البايانات وهي مخس رساالت اليت تتعلق 
:الباحثة نتائج البحث كما يلياملصورة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة، ستشرح 

١الجدول 

)Literatur Review(األدبياتمراجعة

البحثنتائجأهداف البحثالبحثطريقةموضوعالباحثرقم
تطبيق أسلوب التعلم هاين سفطري١

Discoveryاالكتشايف 

Learning بوسيلة القصة
املصورة على فهم النصوص 

MAN 1 Aceh Baratيف 

رسالة جامعة الرانريي (
اإلسالمية احلكومية بندا 
أتشية،كلية الرتبية بقسم

اللغة العربية، تعليم
٢٠١٩(

جابة ستإتعرفال.١دراسة جتريبية
أسلوب على اتبطالال

التعلم االكتشايف 
DiscoveryLearning

.بوسيلة القصة املصورة
معرفة فعالية بوسيلة قصة .٢

املصورة على فهم النصوص 
أسلوب التعلم االكتشايف ب

DiscoveryLearning

استجابات الطالبات.١
على مهارة القراءة 

التعلم باستجدام أسلوب 
Discoveryاالكتشايف 

Learning وحصلت فعالة
على النتيجة ممتاز يف 

.من مائة% ٩١,٦
تطبيق أسلوب إن .٢

التعلم االكتشايف 
DiscoveryLearning

على بوسيلة القصة املصورة 
بالنتيجة فهم النصوص

من أكرب ٢,٨٦اختبار
نتيجة املستوى املعنوي 

كذالك أصغر من ٢,٠٩
نتيجة املستوى املعنوى 
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٢٦,٧٣.
استخدام القصة املصورة نيل األوطار٢

لرتقية قدرة الطالب على 
MTsSــفهم املقروء بـــ

Insan Qur’ani Aceh

Besar) رسالة جامعة
احلكومية الرانريي اإلسالمية

بندا أتشية،كلية الرتبية 
اللغة العربية، تعليمبقسم

٢٠١٩(

عملية أنشطة عرفةمل.١دراسة جتريبية
باستخدام واملدرسالطالب
لرتقية قصة املصورةالوسيلة 

على فهم قدرة الطالب
.املقروء

فعالية علىالتعرف.٢
استخدام القصة املصورة 

على لرتقية قدرة الطالب 
.املقروءفهم 

وقد نالت من نتائج .١
البحث املستنتجة من 

املدرس البحوث أن أنشطة 
يف عملية تعليم الطالبو 

القصة استخدام وسيلة يف
على فهم املقروء املصورة

جيد جدا، نتيجة املدرس 
ونتيجة الطالب % ٨٥

٨٢,٥.%
إن اختبار الفرضيات . ٢

من T-Testباستخدام 
النظام احملسوب نتيجة 

٠,٠٠٥مستوى الداللة 
Sign)(. ستخدام القصة اإن

املصورة فعاال لرتقية قدرة 
.الطالب على فهم املقروء

استخدام مدخل التعلم ميسرة٣
CIRCالتعاوين بأسلوب 

بوسيلة القصة املصورة لرتقية 
قدرة الطالبات على مهارة 
القراءة باملدرسة الثانوية 
اإلسالمية دار احلكمة 

Kajhu Aceh Besar) رسالة

فعالية علىالتعرف. ١دراسة جتريبية
استخدام مدخل التعلم 

CIRCالتعاوين بأسلوب 

بوسيلة القصة املصورة لرتقية 
قدرة الطالبات على مهارة 

.القراءة

فالنتيجة احملصولة يف . ١
هذا البحث تدل على 
مدخل التعلم التعاوين 

بوسيلة CIRCبأسلوب 
يكون فعاال القصة املصورة

لرتقية قدرة الطالبات على 
والدليل على . مهارة القراءة
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جامعة الرانريي اإلسالمية 
احلكومية بندا أتشية،كلية 

اللغة تعليم الرتبية بقسم 
)٢٠١٩العربية، 

أن نتيجة الدراسةهذا
أكرب من ) احلساب- ت(

) : اجلدول- ت(نتيجة 
.٢,٠٥أكرب من ٢,٧٦

ميزة اللفيا٤
تطبيق أسلوب 
Coorperative Integrated
Reading and
Composition (CIRC)

باستخدام الصور لرتقية 
قدرة الطلبة على فهم 

SMANالنصوص العربية بــــ 

رسالة (بندا أتشيه 11
جامعة الرانريي اإلسالمية 
احلكومية بندا أتشية،كلية 
الرتبية بقسم اللغة العربية، 

٢٠١٦(

التعرف فعالية على .١دراسة جتريبية
تطبيق أسلوب 
Coorperative Integrated
Reading and
Composition (CIRC)

باستخدام الصور لرتقية 
قدرة الطلبة على فهم 

النصوص العربية 
جابة الطلبةستالتعرف إ.٢

باستخدام الصور لرتقية 
قدرة الطلبة على فهم

النصوص العربية

أما نتائج البحث من .١
فهي إن تطبيق البحث هذا

Coorperativeأسلوب 

Integrated Reading and
Composition (CIRC)

باستخدام الصور فعالة 
لرتقية قدرة الطلبة على فهم 

قد .النصوص العربية
هذا وجدت الباحثة نتيجة 

مقبوال يعين  البحث 
أكثر من نتيجة ٨,٣١
أكثر من ٨,٣١أو ٢,٧٩
٢,٦٠.

تجابة الطلبة إن اس.٢
الصور فعاال باستخدام 

لرتقية قدرة الطلبة على فهم 
وقد نالت.النصوص العربية

أن نتيجة البحث جيد جدا
أكرب من % ٨٤يعين 

١٧.%
قصة الوسيلة الإن .١القصة التعرف على أثر .١دراسة جتريبيةالقصة القصرية واستخدامها إنده سلفيا٥



١٦

بطريقة تعليم األقران لرتقية 
قدرة الطالبات على مهارة 
القراءة مبعهد عمر ديان 

رسالة جامعة (العصر
الرانريي اإلسالمية احلكومية 
بندا أتشية،كلية الرتبية 
بقسم اللغة العربية، 

٢٠١٩(

بطريقة هااستخدامالقصرية و
تعليم األقران لرتقية قدرة 
الطالبات على مهارة 

.القراءة
استجابة التعرف على .٢

الطالبات يف تعليم القصة 
القصرية واستخدامها  
بطريقة تعليم األقران على 

.مهارة القراءة

واستخدامها القصرية 
فعالة بطريقة تعليم األقران 

قدرة الطالبات ليؤثر كبريا ل
. على مهارة القراءة

) احلساب- ت(ونتيجتها 
- ت(أكرب من نتيجة 

أكرب من ٢,٧٥) : اجلدول
٢,٠٥.

إن استجابة الطالبات . ٢
يف تعليم القصة القصرية 
واستخدامها  بطريقة تعليم 

قدرة فعاال لرتقية األقران 
الطالبات على مهارة 

أما النتيجة البحث  .القراءة
%.١٥أكرب من % ٨٥

، وتقوم الباحث بتحليل على هذه ن عينة هلذا البحثو اليت تكالرساالت اجلدول السابقة هي 
.صورة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءةاملقصة الالرساالت ملعرفة فعالية تطبيق وسيلة 

Discoveryإن تطبيق أسلوب التعلم االكتشايف:Hani Safitriاألوىل اليت كتبتهاالرسالة .١

Learning ٢,٠٩احلساب- تلنتيجة اختبار وا.على فهم النصوصيكون فعاال بوسيلة القصة املصورة
Discoveryولذلك مبعىن إن تطبيق أسلوب التعلم االكتشايف.٢,٨٦>٢٦,٧٣< Learning بوسيلة

.يكون فعاال على فهم النصوصالقصة املصورة 
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من نتائج البحث املستنتجة من وقد نال: Nailul Autharالذي كتبتهةالرسالة الثاني.٢
البحوث أن أنشطة  املدرس والطالب يف عملية تعليم يف استخدام وسيلة القصة املصورة على فهم 

إن اختبار الفرضيات باستخدام%.٨٢,٥ونتيجة الطالب % ٨٥املقروء جيد جدا، نتيجة املدرس 
T-Test ٠,٠٠٥من النظام احملسوب نتيجة مستوى الداللةSign).( استخدام القصة املصورة لرتقية وإن

.قدرة الطالب على فهم املقروء يكون فعاال لرتقية مهارة القراءة

CIRCاستخدام مدخل التعلم التعاوين بأسلوبإن: Maisarahاليت كتبتهاالثالثةالرسالة.٣

والدليل على هذا الدراسة أن . بوسيلة القصة املصورة يكون فعاال لرتقية قدرة الطالبات على مهارة القراءة
.٢,٠٥أكرب من ٢,٧٦) : اجلدول-ت(أكرب من نتيجة ) احلساب- ت(نتيجة 

Coorperative Integratedتطبيق أسلوبإن : Maizatul Liviaاليت كتبتهاةالرسالة الرابع.٤

Reading and Composition (CIRC)النصوص فعالة لرتقية قدرة الطلبة على فهم باستخدام الصور
٨,٣١أو ٢,٧٩أكثر من نتيجة ٨,٣١قد وجدت الباحثة نتيجة هذا البحث مقبوال يعين  .العربية

.٢,٦٠أكثر من 

واستخدامها بطريقة وسيلة القصة القصرية الإن : Indah Silviaالرسالة اخلامسة اليت كتبتها.٥
أكرب من ) احلساب-ت(ونتيجتها . القراءةفعالة  ليؤثر كبريا لقدرة الطالبات على مهارة تعليم األقران 

وإن استجابة الطالبات يف تعليم القصة القصرية  .٢,٠٥أكرب من ٢,٧٥) : اجلدول- ت(نتيجة 
أما النتيجة البحث  و .واستخدامها  بطريقة تعليم األقران فعاال لرتقية قدرة الطالبات على مهارة القراءة

%.١٥أكرب من % ٨٥

قصة املصورة على مهارة القراءة تدل على أن المن مخس رساالت اليت حبثت عن تطبيق وسيلة 
. قصة املصورة تستطيع أن ترقي قدرة الطلبة على مهارة القراءةالوسيلة 

القصة املصورة هي وسيلة تقوم بتوجيه الرسائل أو املعلومات للقارء من خالل Faizahوقالت
.٢٩دام أساليب لغة خفيفة ومثرية لالهتمام لنقل بعض احلقائق أو األفكارالرسومات املكتوبة باستخ

29 Faizah, U, Kefektifan Cerita Gambar untuk Pedidikan Nilai dan Keterampilan Berbahasa
dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. (Jurnal Cakrawala Pendidikan 2009),hal.252
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ا و  صر البصري والقصة القوية، وجتعل القارئ أن يورط أن تشتمل القصة املصورة على العىنمن مزيد
.٣٠وذلك يلهم القصة املصورة مبلئة مادات التعليمية.عاطفته حيث تدعو القارئ إىل دوام القراءة

يف مادة هي وسيلة اليت تساعد الطلبةمن البيانات السابقة تدل على أن وسيلة قصة املصورة 
.ساعد الطلبة يف فهم النصوص العربيةتذه الوسيلة ،مهارة القراءة

الخاتمة

على لرتقية قدرة الطلبة قصة املصورة التقوم الباحثة بالبحث عن حتليل تطبيق وسيلة مابعد
سنة امعة الرانريي بندا أتشيهجبقسم تعليم اللغة العربية الطلبة مهارة القراءة بتحليل على رساالت 

قصة املصورة تكون فعالة لرتقية قدرة الفالنتيجة هذا البحث هي أن تطبيق وسيلة ٢٠١٩- ٢٠١٦
. الطلبة على مهارة القراءة

30 Daryanto, Media Pembelajaran : Peranannya Sangat Penting Dalam Mencapai Tujuan
Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2016) hal.116
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