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ويإشرافاجيداكامالمنأوهلاإىلآخرها،لعلهللالرسالةا زامهاخرياكثريا.جيباركهما
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يفالطلبةتطويركتابالقراءةالرشيدةابلصوراملسلسلةلرتقيةقدرةإنموضوعهذهالرسالةهو

الطلبةفوجدالباحثأن.(Bireunفهمالنصوصاملقروءة)دراسةالبحثوالتطويرمبعهدالزهرة
علىإجابةاألسئلةلقلةالفهموذكراملفرداتاجلديدة.نظرانوقدريماملطالعةواليففهونصعبي

يففهمابابلصوراملسلسلةلتساعدالطلبةإىلاملشكلةالسابقة،يريدالباحثأنيطورهذاالكت
 التعرف هي الرسالة هذه من أهداف أما الرشيدةالكتاب. القراءة كتاب صدق املطورعلى

املسلسلة االيةفعوالتعرفعلىابلصور الرشيدة كتابالقراءة الزهرة.املطورستخدام يفمعهد
هي املستخدمة البحث وأدوات والتطوير. البحث مبنهج الباحث املقابلةاملالحظة،ويقوم

بةيفالفصلالثالثكعينةالبحث.فمنطال25ة،واإلختبار.وأخذالباحثالشخصية،اإلستبان
عن اخلرباء البحثأنصدقمنحتكيم يفهذا احملصولة الرشيدةالنتيجة املطوركتابالقراءة

.والنتيجةالتجريبيةتدلعلىأناستخدام92،5%يفمستوىممتازابلنتيجةابلصوراملسلسلة
 املسلسلة الطلبةفعالالصور قدرة النلرتقية مستوىوالدليلعلىأن.صوصاملقروءةعلىفهم

Sig.)) (05،.<.،.0.) الداللة
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Abstract 
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Supervisor 1 : Moch. Fajarul Falah, MA, Ph.D 
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This thesis is entitled "Development of the Book of Muthalaah by Using Picture 

Series to Improve Students' Ability in Understanding Reading" (research and 

development study at the modern Islamic boarding school Al-Zahrah). The 

researcher found a problem that most students found it difficult to understand 

muthalaah reading texts and they were unable to answer the questions posed by 

the teacher and had difficulty remembering new vocabulary, for that reason the 

researchers wanted to develop a muthalaah book by using serial pictures to help 

students understand the storyline and new mufradhat. The purpose of this study 

was to determine the level of validity and effectiveness of the use of the late 

developed muthalaah book. This study uses the R and D (research and 

development) method by using the research instruments used are direct 

interviews, questionnaires, and exams. This study used 25 students of class 3F 

as a sample. As for the data analysis technique, the researcher used the T-test 

formula from the SPSS program. And the results obtained from this research are 

the development of a muthalaah book using serial images based on valid expert 

assessments with a value of 92, 5%. The test results show that the use of picture 

series is effective in improving students' ability to understand the flow of 

reading. This is based on the results of the sig 0.00 < 0.05. 
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Judul Tesis  : Pengembangan Kitab Muthalaah dengan Menggunakan  
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Nama/Nim : Ismul Amri/191004003 

Pembimbing 1 : Moch. Fajarul Falah, MA, Ph.D 

Pembimbing 2 : Dr. Mukhlisah, MA 

Kata Kunci : Pengembangan, Muthalaah, Gambar Berseri 

 

Tesis ini berjudul "Pengembangan Kitab Muthalaah dengan Menggunakan 

Gambar Berseri Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Memahami 

Bacaan" (study penelitian dan pengembangan di pesantren modern Al-Zahrah). 

Peneliti menemukan masalah kalua kebanyakan siswa merasa sulit dalam 

memehami teks bacaan muthalaah dan mereka tidak mampu menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh guru dan susah dalam mengigat kosakata baru, 

sebeb hal itu peneliti ingin mengembangkan buku muthalaah dengan 

mengunakan gambar berseri agar membantu siswa dalam memahami alur cerita 

dan mufradhat baru. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

tingkat validitas dan efektifitas penggunaan buku muthalaah yang telat 

dikembangkan. Penelitian ini menggunakan metode R and D (research and 

development) dengan mengunakan instrument penelitian yang digunakan adalah 

wawancara langsung, angket, dan ujian. Penelitian ini menggunakan 25 siswa 

kelas 3
F
 sebagai sampel. Adapun tehnik analisis data, peneliti menggunakan 

rumus T-test dari program SPSS. Dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah pengembangan buku muthalaah dengan mengunakan gambar berseri 

berdasarkan penilaian pakar valid itu sangat baik dengan nilai 92, 5%. Adapun 

hasil tes menunjukkan bahwa penggunaan gambar berseri efektif dalam 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami alur bacaan. Hal ini 

didasarkan hasil nilai sig 0, 00 < 0,05. 
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 األول الفصل
 أساسية البحث

 :مشكلة البحث -أ

لنيل القارئ  علجت بهايف بناء الشخصية، ف هلا وظيفة عظيمةإن القراءة 
، كما ابلقراءةإال  حاالا مأن يكتسبه أحد عييستط ال ة اللذيناملعرفة واخلب 
قراءة  الطلبةلنيل املعرفة البد أن يقرأ  .حتصيل علومه الدراسية الطالب يف

يستطيع  بسببهاهي انفذة األجنيب اليت القراءة ، جيدة ليحصل فهما جيدا
ربية وتكون الوسيلة األوىل إلشباع غويرى الثقافة اإلسالمية وال يعرفأن 

 1.رغبات الدارس األجنيب وفهمه الذي يطلع إىل فكر العرب و تراثهم
يف تعليم  بةطلوالدرس املهارات املهمة للم من ىحدإالقراءة علمنا أن 

والقواعد،  ادثةاحمل إالضمن يف النص العربية ما . وهبا يفهم أحد اللغة العربية
 حال الثقافة يعلمونمن النص و  قرؤونأن يستفيدوا مما ي الطلبةمنها يستطيع 

معرفة املعين والفكرة املتضمنة يف  وغريها. ابلقراءة يعلم القارئ اإلسالمية
 2.املقروء

                                                           

 ، أسس اعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني ابلعربيةانصر عبد هللا الغاىل وعبد هللا احلميد 1
 57(، ص. 1992)الرايض: دار الغاىل، 

ليمية لغري الناطقني ابلعربية... ، ع، أسس اعداد الكتاب التانصر عبد هللا الغاىل وعبد هللا احلميد 2
 57ص. 
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على اكتساب املعلومات الكثرية ودفع الرغبة يف  الطلبةوالقراءة تساعد 
يف املفردات والكلمة واجلمل والعبارات  الطلبةالكتابة. ابلقراءة تزداد معرفة 

يف تكوين  الطلبةاملستخدمة يف الكالم والكتابة. بناائ على هذا تساعد 
إحساسهم اللغوي وتذوقهم ملعاين اجلمل وصورهم فيما يستمعون ويقرؤون 

 ويكتبون.
وهو  ة.ءاملقرو النصوص فهم املعىن أي فهم  هوف الغرض من القراءة

 ر ويفهمالقارئ اجليد يستطيع أن يفس كانالقراءة.   مجيعمن  غرضال
بفهم املفردات  ،املكتوبة فهما جيدايفهم الكلمات و  الكلمات يف تركيبها

والكلمة جيعل القارئ فهم اجلملة وهبا يفهم الفقرة وهذه يؤدى إىل فهم 
 3.النصوص املقروءة فهما سليما

ها ومنها: املنهج واملواد وأمور مهمة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغري 
التعليمية وطرق التدريس. يصعب املعلم الوصول إىل األهداف التعليمية 

 اجليدة بدوهنا.
فيما  وامفه شيءإىل أي  بةالطل قدرةيف معرفة   عظيم دور للمعلم

سرتاتيجية االو  املناسبة الطرق ابستعمال يطلعون من النصوص العربية
                                                           

( 1977: دار الثقافة، ة)القاهر  ،ربيةع، أساسيات تعليم اللغة الفتحى على يونس وحممود كامل النافة 3
 185ص. 
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 بةالطل قدرة. وكلها لدفع متنوع إىل شكلالتعليمية املواد  التعليمية أو بتطوير
 4كتاب القراءة الرشيدة.  دريسل املدرس يف تيف الدرس ولتسهي رغبتهمو 

الزهرة معهد يف  بةستخدم الطلي بكت  من أحد القراءة الرشيدة
علم ، يعلمها املمتعلقة ابحلياة توي على قصص وحكاايتحتتشيه، احلديث أب
ال يقدرون على فهم  بةاحلفظ. ولكن الطلو طريقة الشرح والرتمجة ابستخدام 

 وبيان ما قد حفظوا. جابة األسئلةإيف  ونيصعب ونوما زال نصال
غري  ت الكتابة وشكل الكتابةالحظ الباحث ومن انحية العرض كان

. ال يؤدى إىل فهم النصوص والصحيفة ليست ورقة البيضاءوالصورة  واضح
. فهم النصوصيف  اانقص بةالطل بسببه جيعل مهةأساسية مللل  املشكلة وهذه

 5.سئلةألليهم عند إجابة اوالكتاب ال يدافعهم يف اإلمتحان ويصعب ع
. يعين بتكمل اجلوانب حتتاج إىل احلل واحللول شكلةامل كانت  إذا

لمه لتجعل عملية التعليم كما يرى، الكتاب لدفع رغبة الطلبة يف تع
صور مطابقة . من انحية تطوير هذا الكتاب ىعلول الباحث حايوس

مرار ست. إلالصور لتسهيل الطلبة يف فهم النص، وعرض ، واألهدافللناص

                                                           

 861ص.  ،... ربيةعأساسيات تعليم اللغة الفتحى على يونس وحممود كامل النافة،  4

 2021فبائر  15التاريخ  لثفصل الثاالة واملقابلة مع طلبة املالحظ 5
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املقروؤة فهما  يف فهم قصص الطلبةتطيع حىت يس عملية التعليم ممتعة ومرحية،
 سليما.

 :البحث سؤاال -ب

 :الرسالةهلذه د البحث حديت البحث السابقة فالبناء على مشك
 ؟ابلصور املسلسلة املطوركتاب القراءة الرشيدة   صدقيف ك -1

ابلصور  املطوركتاب القراءة الرشيدة ستخدام  افعالية  كيف -2
 ؟الزهرةمعهد  يف املسلسلة

 :البحث هدفا -ج
البحث الذي يهدف إليه  إعتمادا على املسائل السابقة، األغراض

 هذا البحث منها:الباحث يف 
ابلصور  املطور الرشيدةكتاب القراءة صدق  التعرف على  -1

 املسلسلة.

يف  املطورستخدام كتاب القراءة الرشيدة افعالية التعرف على  -2
 الزهرة.معهد 

 :أمهية البحث -د

بعد أن يتأمل الباحث ما كتب من الرسالة، يرى أن أمهية هذه الرسالة 
 هي: 
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هذه الرسالة مفيدا للمدرس الذي يعلم القراءة  كونأن ت -1
 الرشيدة.

يف تعليم   ولرتقية مهة الطلبة الرسالة مفيدا للطلبةكون هذه أن ت -2
ير هذا الكتاب لرتقية كتاب القراءة الراشدة، ألن غرض تطو 

 يف فهم النصوص املقروءة. رغبة الطلبة

لعلى مفيدا للمدرس لزايدة املعلومات وزايدة املراجع يف تعليم   -3
 القراءة.

 رين. سالة مفيدا للباحث والباحثني األخأن تكون هذه الر   -4
 :حدود البحث -ه

  :احلدود املوضوعية -1
 لصورابير كتاب القراءة الرشيدة تطو موضوع البحث هو 

يف معهد الزهرة،  يف فهم النصوص املقروءة الطلبةقدرة لرتقية  املسلسلة
 اجلزء الثاىنطور هذا الكتاب القراءة الرشيدة يف يدد الباحث أن حيو 

، وهذه يف اجلزء الثاىن للسنة الثالثةموضوعات  أربعةوحيتوي على 
، األمانة كنز، جزاء الصدق) ختارها املدرس من قبلاملوضوعات قد ا
 بةوأحوال الطل ياة، وكل موضوع مناسب حب(املدعى، احلمامة والنملة

 الزهرة.معهد يف 
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 :احلدود للتطوير -2

ة خيصص الباحث يف هذا الكتاب جعل الصور املسلسلة املناسب
 يف فهم القراءة. للنصوص، ليسهل الطلبة

 :احلدود املكانية -3
 .تشيهالزهرة أعهد لث يف ميف الفصل الثا يقوم الباحث

 :احلدود الزمانية -4
 م 2021/2022 البحث يف العام

 
 :معاين املصطالحات -و

 :التطوير -1

وهو  6مأخوذ من الكلمة طور أى حوله من طور إىل طور،
من حال إىل سم مشتق من الطور، وهو عبارة من التحويل أو الغيري ا

سم املصدر معجم املعاىن اجلامع وهو ا املوجود يفوير حال. ومعىن تط
تطوير وهو الصناعة لتحصينها إىل ما هو -يطور-من كلمة طّور

                                                           

 431( ص. 1997)لبنان: مكتبة لبنان،  معجم فصاح العامية،هاشم النحاس،  6
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والتطوير إصطالحا هو التحسني إىل حتصيل  7أحسن من قبل.
املناسبة. وأما معىن التطوير كتاب و  اجليدةاألغراض املرجوءة ابلطريقة 

شيدة يف هذه الرسالة  هو البحث العلمي والتطوير الذى الر  القراءة
 هدفه جعل فهما لنصوص املقروءة مستعينا ابلصور املسلسلة.

 :كتاب القراءة الرشيدة -2

كلمتني ومها الكتاب والقراءة. وكتاب لتضمن هذه اجلمل اب
معروف عندان، واجلملة كتب، كتب شيء، يكتبه كتبا وكتااب وكتبة 

 8الكتاب مصدار هو يف اللغة مصدر ملا ُكتب جمموع.وكّتبة: خطه. 
الكتاب هو جمموعة من الصفحات املكتوبة أو الفارغة وأما اصطالحا 
اكة خبيوط من جهة واحدة لتلتصق بغراء أو حم املرتبطة ببعضها

، وقد من اجلانبني اخلارجيني غالف قاس ببعضها البعض، حيميها
أما القراءة  9.فحات املكتوبةمن الص يكون الكتاب عبارة عن جمموعة

قراءة الكتاب فهي تتبع كلمته نظرا ونطقا هبا -يقرأ-لغة مصدر من قرأ
عملية عقلية  وأما القراءة اصطالحا هي 10وتتبع كلماته ومل ينطق هبا.

                                                           

 596(، ص. 1972)القاهرة:  املعجم الوسيط،إبراهيم أنيس وأصحابه،  7

 787(، ص. 2003دار الفكر، اجمللد السابع،  القاهرة: ) ب،لسان العر  ،بن منظورا 8
9 hyatok.com/مفهوم_الكتاب 

 756ص.  (،2004، مكتبة الشروق الدولية :جممع اللغة العربية) ط،ياملعجم الوسإبراهيم أنيس،  10

https://hyatok.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D9%87%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%
https://hyatok.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D9%87%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%
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تشمل تفسري الرموز اليت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه وتتطلب هذه 
ة الشخصية وهذه ب بني اخلربط ما أهنا تتطلب الكملعاين،   الرموز فهما

ابلقراءة معقدة إىل درجة  ، مما جيعل العمليات النفسية املرتبطة يناملعا
 11.كبرية

للسنة  قصد هبا الباحث هي الكتاب وأما القراءة الرشيدة الىت
الذي يتعلم الطلبة منها عما يتعلم عن احلكاية  الثالثة يف اجلزء الثاىن

  ليستفيد منها.
 :املسلسلةالصور  -3

األنشطة أو  يباين عنعبارة عن صور  ة هيصور املسلسلال
على وصف كل صورة  الطلبةقدم ابلتتابع. يتدرب  القصص اليت

 .ل صورة عند جتميعها مقاال مجيالكون وصف كتس والنتيجة

                                                           

القاهرة: دار الثقافة، ) أساسيات تعليم اللغة العربية،فتحي علي يونس وحممود كامل الناقة،  11
 .169(، ص 1977
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عبارة عن عدد من  املسلسلة الصور نأ (Sanada)أوضح سند 
صورة  االستمرارية بنياجلو الذي يقال ويظهر  الصور اليت تصور

 12صورة أخرى.واحدة و 
 :الدراسات السابقة -ز

الرسالة الذي قام به حممد أنور، دراسة العليا جبامعة موالان  -1
القراءة  باتطوير كتمبوضوع مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

لتنمية مهارة القراءة ابلتطبيق على طلبة معهد صالح  الرشيدة
 الدين جايو لويس أتشيه.

 :مشكلة البحث (أ

املستخدمة يف معهد صالح  الكتاب القراءة الرشيدة
ل الفهم عند جايو لويس أتشيه ال يساعد يف تسهيالدين 

هذه  ، ومل جيدميف قراءهت لم، الكتاب له وظيفة ليسهل الطلبةالتع
 .الوظيفة يف الكتاب املستخدم

 
 

                                                           

12 Sudjana, Nana dan Achmad Rivai, Media Pembelajaran 

Penggunaan dan Pembuatannya, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2009), hal. 56 
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 :أهداف البحث (ب

لرشيدة املطور ملعرفة خصائص الكتاب القراءة ا (1
يف معهد صالح الدين جايو  ابلتطبيق على طلبة

 لويس أتشيه.

ملعرفةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةدى فعاليةةةةةةةةةةةةة الكتةةةةةةةةةةةةاب القةةةةةةةةةةةةراءة  (2
يف  لرشةةةةةةةةةةةةةيدة املطةةةةةةةةةةةةةور ابلتطبيةةةةةةةةةةةةةق علةةةةةةةةةةةةةى طلبةةةةةةةةةةةةةةا

 معهد صالح الدين جايو لويس أتشيه.

 :منهج البحث (ج
ستعمل الباحث يف إجناز هذه كانت طريقة البحث الىت ا

 ير.الرسالة هي طريقة البحث العلمي والتطو 
 :تائج البحثن (د

شيدة املطور هي دليل املعلم، خصائص كتاب القراءة الر 
 إعطاء املفردات اجلديدة مع الصور املطابقة.

 :أوجه التشابه واالختالف (ه

ستخدام يف تطوير كتاب املطالعة ابأوجه التشابه منهما 
 (Research & Developmend) والتطويرالبحث العلمي 
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لية، االسابقة والدراسة احلوأما الفرق بني الدراسة 
طور كتاب املطالعة بعرض املفردات اجلديدة سابقة تالدراسة ال

طور كتاب املطالعة بعرض الية توالتدريبات. أما الدراسة احل
 صور كرتون. 

الرسةةةةةةةةالة الةةةةةةةةىت قامةةةةةةةةت بسةةةةةةةةيت وسةةةةةةةةيلة جهةةةةةةةةرا، دراسةةةةةةةةة العليةةةةةةةةا  -2
بنةةةةةةةةةةةدا أتشةةةةةةةةةةةيه، حتةةةةةةةةةةةت املوضةةةةةةةةةةةوع تطةةةةةةةةةةةوير  جبامعةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةرانريي 

 ة الرشيدة ابلصور.كتاب القراء

 

 :مشكلة البحث (أ

عمليةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم والةةةةةةةةةةةةةةةةةةتعلم هتةةةةةةةةةةةةةةةةةةدف إىل  تكانةةةةةةةةةةةةةةةةةة
اكتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب املعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات أو مهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات أو إجياهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
إجيابيةةةةةةةةةةةةةة، وتتأسةةةةةةةةةةةةةس علةةةةةةةةةةةةةى عةةةةةةةةةةةةةدة عناصةةةةةةةةةةةةةر لنجاحهةةةةةةةةةةةةةا يف 
حتقيةةةةةةةةةةةةةق األهةةةةةةةةةةةةةداف، ومنهةةةةةةةةةةةةةا: معلةةةةةةةةةةةةةم، ومةةةةةةةةةةةةةتعلم، وحمتةةةةةةةةةةةةةوى 

 تعليمي كتاب مدرسي مثال.
 :أهداف البحث (ب

 الكتابملعرفة كيفية إجراء تطوير  (1
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ملعرفةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةعوابت والفعاليةةةةةةةةةةةة املواجهةةةةةةةةةةةة أثنةةةةةةةةةةةاء  (2
 التطوير.

 :منهج البحث (ج

يف إجناز  ةالباحث تلتعماست طريقة البحث الىت كان
 هذه الرسالة هي طريقة البحث العلمي والتطوير.

 :نتائج البحث (د

من نتيجة التجريبية تدل على أن استخدام كتاب 
الطلبة على اللغة فعاال لرتقية قدرة يلة الصور بوس املطالعة
 العربية.

 :أوجه التشابه واالختالف (ه

ستخدام يف تطوير كتاب املطالعة ابأوجه التشابه منهما 
 (Research & Developmend) والتطويرالبحث العلمي 

الية، الدراسة وأما الفرق بني الدراسة السابقة والدراسة احل
. الكاريكاتوريةطور كتاب املطالعة ابستعمال الصور السابقة ت

 طور كتاب املطالعة بعرض الصور املسلسلة.الية تأما الدراسة احل
، دراسةةةةةةةةةة العليةةةةةةةةةا جبامعةةةةةةةةةة نةةةةةةةةةور عيةةةةةةةةةدةالرسةةةةةةةةةالة الةةةةةةةةةىت قامةةةةةةةةةت ب -3

 الةةةةةةةةةةةةرانريي بنةةةةةةةةةةةةدا أتشةةةةةةةةةةةةيه، حتةةةةةةةةةةةةت املوضةةةةةةةةةةةةوع تطةةةةةةةةةةةةوير كتةةةةةةةةةةةةاب
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 الصةةةةةةةةةةوربوسةةةةةةةةةةيلة  دروس اللغةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةة لغةةةةةةةةةةري النةةةةةةةةةةاطقني هبةةةةةةةةةةا
 .امللونة

 :مشكلة البحث (أ

دروس اللغة العربية استخدام معهد جامعة الرانريي كتاب 
هبا يف تعليم اللغة العربية. وأما املشكالت يف تعليم  لغري الناطقني
مبعهد جامعة الرانريي فهي أن الكتاب املستخدم يعتب  اللغة العربية

يف الواقع كانت الطالبات ال يفهمن املواد  مناسب للمبتدئني، ولكن
من ذلك الكتاب، ألهنن ال يتعلمن اللغة العربية من  اللغة العربية

 قبل.
 :أهداف البحث  (ب

لتطةةةةةةةةةةوير كتةةةةةةةةةةاب درس اللغةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةة لغةةةةةةةةةةري النةةةةةةةةةةاطقني  (1
 .امللونة الصوربوسيلة هبا 

 الصةةةةةةةةةةةوربوسةةةةةةةةةةةيلة ملعرفةةةةةةةةةةةة عمليةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةتعلم ابسةةةةةةةةةةةتخدام  (2
 مبعهد اجلامعة الرانريي. امللونة

 :منهج البحث (ج

الباحثة يف إجناز هذه كانت طريقة البحث الىت استعملت 
 الرسالة هي طريقة البحث العلمي والتطوير.
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 :نتائج البحث (د

درس اللغة من نتيجة التجريبية تدل على أن استخدام كتاب 
فعاال لرتقية قدرة  يلة الصور امللونةالعربية لغري الناطقني هبا بوس

 الطالبات على اللغة العربية.
 أوجه التشابه واالختالف (ه

ستخدام البحث يف تطوير كتاب ابأوجه التشابه منهما 
 (Research & Developmend) والتطويرالعلمي 

وأما الفرق بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية، الدراسة 
. أما الدراسة امللونة ابستعمال الصور اللغة العربيةالسابقة تطور كتاب 

 املسلسلة.احلالية تطور كتاب املطالعة بعرض الصور 
، دراسة العليا جبامعة الرانريي بندا مري ألفىالرسالة الىت قامت  -4

 .لصوراب النحو الوضحأتشيه، حتت املوضوع تطوير كتاب 

 :مشكلة البحث (أ

أما املشكالت فهي استخدام كتاب النحو الواضح ال يكون 
جاذاب عند الطالبات حىت جعلهن قلة اهتمام ورغبة يف قراءهتا، وهن 

 أن اللغة العربية ليس سهال.يعتبن 
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 :أهداف البحث (ب

 النحو الواضحستخدام كتاب افعالية التعرف على  (1
 .دار العلوممعهد يف  املطور

استخدام كتاب  استجابة الطالبات ىفالتعرف على  (2
 يف معهد دار العلوم. املطورالنحو الواضح 

 :منهج البحث (ج

هذه كانت طريقة البحث الىت استعملت الباحثة يف إجناز 
 .الرسالة هي طريقة البحث العلمي والتطوير

 :نتائج البحث (د

للطالبات معهد دار  املطوركتاب النحو الواضح إن املواد  
 العلوم ببندا أتشيه فعالية.

 :أوجه التشابه واالختالف (ه

ستخدام البحث يف تطوير كتاب ابأوجه التشابه منهما 
 (Research & Developmend) والتطويرالعلمي 

وأما الفرق بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية، الدراسة 
أما الدراسة . ابستعمال الصور النحو الواضحالسابقة تطور كتاب 

 احلالية تطور كتاب املطالعة بعرض الصور املسلسلة.
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جبامعة ، الدراسات العليا همايومي ميس هحث الذي قامت بالب -5
ابلصور  يقنيالكتاب نور التطوير   وضوعمب الرانريي بندا أتشيه

 .البيانية

 :مشكلة البحث (أ

، بندا أتشيهمعهد دار العلوم العصري  يفوميدان البحث 
القراءة.  لتعلم مهارة  نيصة نور اليقالوتستخدم الطالبات كتاب خ

الكثرية وضوعات ملاذا الكتاب تتكون من هتوايت من احملكانت 
ذا الكتاب على هويعتمد بعدها. سئلة األعتمد على النصوص و وي

خاليا من الصورة أو  سيد املرسلني ةبة عن َستة سري املكتو النصوص 
قروءة. وأن ملافهم النصوص  يفالطالبات خرى دلساعدة األالوسائل 

قدرة النصوص عند الطالبات ضعيف. وصعبتهن لفهم الفكرة 
 .قروءملاالرئيسية عن نص 

 :أهداف البحث (ب

 نياليق صة نورالعرفة كيفية تطوير كتاب خم (1
 ابلصور البيانية

 نيصة نور اليقالومعرفة فعالية إنتاج كتاب خ (2
 طورةامل
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 :منهج البحث (ج

ىت استعملت الباحثة يف إجناز هذا كانت طريقة البحث ال
 .هي طريقة البحث العلمي والتطوير البحث

 :نتائج البحث (د

فعالية  نيأن تطوير كتاب خالصة نور اليق حبثنتائج أما 
 .طالعةملام الطالبات يف تعلقية فهم رت ل

 :فالختالوا هالتشاب هوجأ (ه
أوجه التشابه منهما يف تطوير كتاب ابستخدام البحث 

 (Research & Developmend) والتطويرالعلمي 
وأما الفرق بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية، الدراسة 

الدراسة . أما البيانية ابستعمال الصور املطالعةالسابقة تطور كتاب 
 احلالية تطور كتاب املطالعة بعرض الصور املسلسلة.

 البحث:طريقة كتابة  -ح
ويف كتابة هذه الرسالة يعتمد الباحث على دليل كتابة الرسائل الذي 

م بندا المية احلكومية دار السالساإللدراسات العليا جلامعة الرانريي قررهتا ا
 :أتشيه املسمى بة

“Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 

Tahun Akademik 2019” 
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 الثاين الفصل
 نظرير إطا

 :مفهوم القراءة -أ

أو  فحسب اظالنطق ابأللف ليستاحلديث  عندالقراءة مفهوم 
البد للقارئ  أن يهتم إهتماما عملية  إمنا هي  ،فقط الرتاكيب املكتوبة

ما أفاد منه  ، ويستخدمقد قرأ، ويفهم ما اسليم قراءةيقرأ والبد أن ، جيدا
 .ه فردا كان أو إجتماعاحيات وينتفع من القراءة طول، إذا أصابه شيء

 ، ونطقاملقروؤة الكلمات فيتعر  هي القراءة أنقادر أمحد عبد ال قال
األفكار ملعارف الىت ، وتوسيع فهما سليما ملقروءاوفهم مبا فهم من القراءة 

أصبحت القراءة  تعريف سابقةومن  13.قد فهم ويستفيد منها طول حياته
 14لية مفيدة يف حياة اإلنسان فردا أو جمتمعا.عم

 هي القراءة على أن  يونس يعلوفتحي  الناقة حممود كاملورأى 
ريق عينيه عملية عقلية تشمل تفسري الرموز اليت يتلقاها القارئ عن ط

الشخصية ة ب بني اخلما أهنا تتطلب الربط ك  ملعاين،ا وتتطلب هذه الرموز فهم

                                                           

(، ص. 1979)القاهرة: مكتبة النهضة املصرية،  طرق تعليم اللغة العربية،حممد عبد القادر أمحد،  13
120 

 120 ، ص. ...طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد،  14
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ابلقراءة معقدة إىل درجة  ، مما جيعل العمليات النفسية املرتبطة ينوهذه املعا
 15.كبرية

 ة اليت قدمها اخلباء أن للقراءةالسابق اتالتعريف يتلخص الباحث من
ما لفهم ما قرأ أو العمل مبا قد فهم من القراءة، ألن وظيفة عظيمة يف احلياة إ

القراءة ليست لزايدة العلم واملعرفة فحسب ولكن العمل مبا قد فهم من العلم 
 واملعارف.

لكالم الذي يؤدي إىل امعين مكتوب، هي: ثالثة عناصر و  لقراءة
 ة وهبذه األشياء يؤوي إىل فهم سليم.ز املكتوبو الرمو  الفهم

 :أهداف تعليم مهارة القراءة -ب

التعرف والفهم. : مها ،أصليتنيراءة على مهارتني مهارة الق تملإش
املقصود من ز اللغوية، وأما و التعرف على الرم هنا يعىن رفابلتع املقصود
 أي الكلمات ةز املكتوبو الربط بني الرم جهاةاملعاين من فهم  هوهنا الفهم 

 16.حبياة القارئ
 التعرف على الرموز اللغوية  -1

                                                           

) القاهرة: دار الثقافة،  أساسيات تعليم اللغة العربية،وحممود كامل الناقة،  ،فتحي علي يونس 15
 .169(، ص 1977

 691ص.  ،... أساسيات تعليم اللغة العربيةوحممود كامل الناقة،  ،فتحي علي يونس 16
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ما فة املعىن الذي يوصله ، ومعر زو على إدراك الرم هي معرفةو 
 الرموز واأن يتعلم لبةعلى كل ط هذا جيب بناء علي أراد به كاتب.

التعرف على الكلمات فحسب ، املعاين املختلفة هلا وا، ويفهماللغوية
 ال يكفي بدون املعرفة املعاىن املوجودة يف الكلمات أو النصوص. 

 الفهم ) فهم املقروء (  -2
لغرض األول من قروء، وهو افهم امل هنا هو الفهم املقصود من

ات ربط خب  وهي اخلطوة األوىل يف هذه العمليةأما . القراءة مجيع
ما فهم . . لكنه أول أشكال الفهمةوبز املكتو لقارئ ابلرماملتعلقة ل

القارئ اجليد يستطيع  إن، بعض القارئ املعاىن املوجودة ىف الكلمات
املوجودة يف ويفهم الكلمات  مطالقا للنصر الكلمات أن يفس

وفهمها يؤدي إىل فهم النص ، فهم اجلمل يؤدي إىل فهم فقرة، اجلملة
الربط الصحيح  وهو يف القراءة الصحيح الفهم املقروء فهما سليما.

عرتاف املعىن ن السياق واىن وإجياد املعىن ماواملع اللغوي زو بني الرم
حاضرة  يف حياةا تعماهلواس عارفذكر هذه امليو  ،املطابقة

 17.مستقبلةو 

                                                           

 180ص.  ،... أساسيات تعليم اللغة العربيةوحممود كامل الناقة،  ،فتحي علي يونس 17
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تعليم  وأهم أهداف 18.للقراءة أهداف كثرية يف اللغة العربية
 19:يلي كمالعربية لغري الناطقني هبا  القراءة يف اللغة ا

 .على قراءة النص قراءة صحيحة الطلبةيقدر  (أ

تعبري املعىن العام حاال مما قد فهم  الطلبةيقدر ن أ (ب
 .املكتوبمن النص 

ن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق أ (ج
 .حيصح

أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من  (د
تغري املعىن بتغري الصفحة املطبوعة وإدراك 

 .الرتاكيب

عالقات  معرفةو  ةالفقر  لكلأن يفهم معاين اجلمل  (ه
 .الفقرة املعين اليت تربط بني

                                                           

 152-151ص.  ... ،أساسيات تعليم اللغة العربيةفتحي علي يونس وحممود كامل الناقة،  18  
: )الرايض طرائق تدريس اللغة العرابية للناطقني بلغة أخرى،عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  19

 79(، ص. 2002جامعة اإلمام حممد بن سعود 
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 املوجودة يف النص األفكار اجلزئيةالقارئ أن يفهم  (و
للفكرة  وجودةالعالقات امل عرفوأن يوالتفاصيل 

 الرئيسية.

 استخدمدون  ن يقدر القارئ قراءة سريعةأ (ز
 املعاجم.

 . موضعكل   تهالرتقيم ووظيف ةعالم علمأن ي (ح
 :أنواع القراءة -ج

إىل أقسام كثرية وذلك إلعتبارات املختلفة، وذلك تنقسم القراءة 
ابعتبار أغراض القارئ، وأقسامها ابعتبار الشكل وطريقة األداء، وأقسامها 

 من جهة استعداد الذهن للقارئ، وسيأيت بيان ذلك واحدا واحدا.
 من جهة أغراض القارئ: -1

 القراءة إىل عدد كثرية، منها:من جهة أغراض القارئ تنقسم 
القراءة السريعة العاجلة: املقصود منها القراءة بسرعة إىل  (أ

شيء أراد القارئ، وهي القراءة املهمة لباحث، مثال قراءة 
 جدول احملتوايت.

القراءة لفهم الفكرة املقصود عاما من موضوع متوسع،  (ب
 مثال قراءة كتاب جدد.
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لفهم ما ضمن يف النص القراءة التحصيلية، وهي القراءة  (ج
 فهما جيدا إمجاال كان أو تفصيال.

القراءة جلمع املعارف، وهي يقرأ القارئ عدة كثرية من  (د
 20مصادر جلمع املعلومات ما أراد القارئ.

 من جهة األداء: -2

 من جهة األداء تنقسم القراءة إيل عدة أقسام، منها:
القراءة الصامتة، وهي القراءة ابلنظر فحسب دون  (أ

أن يقرؤوا يف  الطلبةوجيب للمدرس أن أيمر  الصوت،
21اإلمتحان بدون الصوت.

 

القراءة املكثفة، القراءة لغرض زايدة املفردات والرتاكيب  (ب
اللغوية اجلديدة، وهذه القراءة تتألف من النص الذي مل 

22.من قبل الطلبةيفهم 
 

                                                           

  73م(، ص. 1273)القاهرة: دار املعارف،  املوجه الفين املدرسي اللغة العربية،عبد العليم إبراهيم،  20
)طرابلس:  العربية يف التعليم العام،طرق التعليم اللغة جاسم حممود احلسون، وحسن جعفر اخلليفة،  21

 82-81(، ص. 1996ختار البيضاوي، جامعة عمر امل

، ص. ... طرق التعليم اللغة العربية يف التعليم العامجاسم حممود احلسون، وحسن جعفر اخلليفة،  22
81-82 
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القراءة التكميلية: القراءة التكميلية أحياان على شكل  (ج
 طويلة. حكاية قصرية و 

 :الطرق يف تعليم القراءة -د

قبل بداية ابلتكلم عن طرق التعليم ملهارة القراءة، سيبني الباحث قليال 
إجراء مرتبط برسالة وكائن.  عما يتعلق عن تعريف الطريقة. الطريقة هي

يتكون الكائن من البياانت والسلوك. تشتمل البياانت والسلوك على واجهة 
بينية، حتدد كيفية استخدام الكائن من قبل أي من املستهلكني املختلفني  

 23والطرق يف تعليم القراءة كثرية، وهي: للكائن.
 الطريقة اجلزئية الرتكيبية -1

زاء، وهي احلروف، وبعد ذلك تنتقل هذه الطريقة مبتدأ ابألج
إىل الكل وهي الكلمة، ألن هذا مسيت ابلطريقة اجلزئية، ويسمى 
أيضا ابلطريقة الرتكيبية، ألن صارت الكلمة من بعض احلروف. 

 وصارت الكلمة مجلة مفيدة.
 
 

                                                           

 ص. ، العام...طرق تعليم اللغة العربية يف التعليم جاسم حممود احلسون، وحسن جعفر اخلليفة،  23
90 
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 الطريقة املقطعية -2

إعتمد هذه الطريقة على الكلمات املقطوعة، وهذة الطريقة 
لمبتدئني تبديل للحروف. وهذة الطريقة أحياان تستعمل عادة ل

تستعمل عند إعطاء املفرادات اجلديدة، ويستطيع للمعلم أيضا أن 
 يستعمل الصور حني تدريس هبذه الطريقة.

 الطريقة الصوتية  -3
هذه الطريقة ختص  به ابلطريقة احلرفية، ولكنتش هذه الطريقة

 .كسوراملضموم أو املفتوح أو املرف تعليم احلب
 أو التحليليةالطريقة الكلية  -4

خيتلف هذه الطريقة ابلطرقة الرتكيبية، تبدأ هذه الطريقة من 
قة أحدها يالكلمات وينتقل إىل احلروف، أهداف من هذه الطر 

 ليعرف الطفل من األشياء الكثرية واألمساء الكثرية.
 ل قانظر و طريقة  -5

 الطلبةمر املعلم مث أي نص القراءةأن ينظر إىل  الطلبةمعلم أيمر 
 على مشيئة املعلم.كرار القراءة يملا قاله املعلم و ل أن يقو 
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 الطريقة النحو والرتمجة -6

وتستخدم هتتم هذه الطريقة مبهارة القراءة والكتابة والرتمجة، 
اللغة األم للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة املنشودة، وهتتم 

الطريقة إىل التحليل النحوي ابألحكام النحوية، ويستخدم هذه 
 جلمل اللغة املنشودة ويتطلب من طلبة القيام هبذ التحليل.

 الطريقة املباشرة -7

إبعطائها األولوية مبهارة الكالم، واجتناهبا متتاز هذه الطريقة 
عن اسخدام الرتمجة، واستغراقها يف اللغة املنشودة، وابتعادا عن 

الطريقة أسلوب التقليد  الطريقة األحكام النحوية، واستخدامها
 واحلفظ.

 طريقة القراءة -8

هتدف هذه الطريقة قدرة طلبة على فهم املقروء فهما دقيقا 
واالهتمام ابلقراءة الصامتة. وقدرته على فهم املعىن من 
النصوص املكتوبة وسيلة إلتقان املهارات األخرى. إذا هذه 

 24.الطريقة تؤمن ابنتقال أثر التدريب من مهارة إىل أخرى

                                                           

)جامعة اإلمام  اللغة  العربية للناطقني بلغة أخرى طرائق تدريسعبد العزيز ابن إبراهيم العصملي،  24
  160(، ص. 2002حممد بن سعود اإلسالمية، 
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 :تعريف الوسيلة التعليمية -ه

اإلنسان نفسه من اجملاالت القدمية قدم عتب جمال تالوسائل التعليمية 
 ريهلم سبل اخل بنيمن األمثال لي إلنسانضرب الةلةه ل اونسةتدل عةلى ذلك مم

يف   والناس 25م.وسبل الشر ويقرب إليهم الصورة أبمثلة حمسوسة من حياهت
األفكار واملفاهيم كل شؤون حياهتم يستخدمون وسائل اإليضاح لتقريب 

 .أذهاهنميرغبون إبيصاله إىل  اولتوضيح مة
وقةد طةور اإلنسةان وسةائل معينةة لتوصةيل أفكةاره بةدءا مةن رسومات 

إىل استخدام التقنيةة احلديثةة التةي  اإلنسان احلجري على الكهوف وصوال
عةلى رأسةها احلاسةوب وتطبيقاتةه املتعةددة واألجهةزة السةمعية والبصريةة 

تلف والزايرات امليدانية واللوحات خم والعينةات واملعةارض والتجةارب املعملية
 .ذلك من وسائل اإليضاح ريأنواعها والسبورات وغ

القدم ولكن  الزمان ليمية موجودة منذأن الوسائل التع عرفناومن هنا 
اإلنسان كان يستخدمها دون برجمة أو ختطيط مسبق وكانت وليةدة اللحظةة 
واملوقةف، ثةم تطةورت بتطةور اإلنسةان نفسةه وبرزت احلاجة للوسائل التعليمية 

حاجة املعلم  يف جمال الرتبية والتعليم منذ بدايت التعليم إذ أدرك املربون
 التعلم والتعليم. لوسائل التعليمية إلجناح عمليةواملتعلم ل

                                                           

 5(، ص. 2017)مكة مكرمة: اململكة العربية السعودية،  الوسيلة التعليمية،مسري جلوب،  25
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خدمها تيمية يف كتاب أخرى هي كل أداة يسويقصد ابلوسائل التعل
فكار األ الكلمات وشرح ينعاموتوضيح ، معلم لتحسني عملية التعليم

وغرس االجتاهات  م العادات وتنميةهبكساا هارات و املعلى  ارسنيوتدريب الد
فاظ لاألخدام ستعلم على ااملن جانب مساس األاالعتماد القيم، دون 

 26.رقاماألوز و موالر 
ن م الي عبارة عن تركيبة تضم كهعليمية تكن القول إن الوسيلة الميو 

 اللهن خمم تهاز الذي يجل، واملتعلموا إلدارةواى حملتو عليمية أو اتدة الاملا
الهلا ربط احملتوى ن خمكن مي يتل التعاموى، وطريقة التحملذا اهعرض 

خدام فعال تج، واستا تصميم، وإن ريتعمل على توفابجلهاز، أو اإلطار حبيث 
 27حيقق االتصال الكايف. عليميةتللوسيلة ال

وقد وضع الرتبويون العديد من التعريفات للوسيلة التعليمية ومن أشهر 
 28:تلك التعريفات وأكرثها دقة ما يلي

                                                           

26 Tarmizi Ninoersy, Tathwir Manhaj Ta'lim wa Taqwim Al-

Lughah Al-'Arabiyah Li An-Nathiqina Bighairiha, (Banda Aceh: Al-

Mumtaz Institute, 2015), hal. 112  
27 Tarmizi Ninoersy, Tathwir Manhaj Ta'lim wa Taqwim Al-

Lughah Al-'Arabiyah Li An-Nathiqina Bighairiha…, hal. 113  

  7ص.  الوسيلة التعليمية... ،مسري جلوب،   28



29 

 

عناصر النظام التعليمي الشامل : عنصر من الوسائل التعليمية هي
 .تسعى إىل حتقيق أهداف تعليمية حمددة

: املواد واألجهزة واملواقف التعليمية التةي الوسائل التعليمية هي
يسةتخدمها املعلةم يف جمال االتصال التعليمي بطريقة ونظام خاص لتوضيح 

أحد املوضوعات بغرض حتقيق فكرة أو تفسري مفهوم غامض أو شرح 
 .ألهداف سلوكية حمددة طلبةال

: األدوات والطةةرق املختلفةةة التةةي تسةةتخدم يف الوسةةائل التعليميةةة هةةي
 .املواقةةف التعليمية واليت ال تعتمد كلية على فهم الكالم والرموز واألرقام

: جمموعةة مةن اخلةبات واملةواد واألدوات التةي الوسائل التعليمية هي
م لنقل املعلومةات إىل ذهةن التلميةذ سةواء داخةل الصةف يسةتخدمها املعل

الةدراسي، أو خارجةه هبدف حتسين املوقف التعليمي الذي يعتب التلميذ 
 29.النقطة األساسية فيه

 م:لعملية التعليم والتع نيدور الوسائل التعليمية يف حتس -و
التعليمةي. كن للوسائل التعليمية أن تلعةب دورا هامةا يف النظةام مي

وضوحا يف اجملتمعات اليت نشأ فيها هذا العلم،   ثرورغةم أن هةذا الةدور أكة
للمجال من جهة، واملساهامت العديدة  يدل على ذلك النمو املفاهيم اكم

                                                           

 7ص.  ... ،الوسيلة التعليميةمسري جلوب،  29
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، تشري إىل ذلك أدبيات اجملال امليم يف برامج التعليم والتدريب كلتقنية التع
سةتخدام يةة عمومةا ال يتعةدى االإال أن هذا الدور يف جمتمعاتنةا العرب

دون التأثري املباشر يف عمليةة  -إن وجدت  - التقليةدي لةبعض الوسائل
الةتعلم وافتقةاد هةذا االسةتخدام لألسةلوب النظامي الذي يؤكد علية املفهوم 

 30.املعاصر لتقنية التعليم
 31:عملية التعليم والتعلم نيلوسائل التعليمية يف حتسل املهملدور ا

 أوال: إثراء التعليم

( أوضحت الدراسات واألحباث )منذ حركة التعليم السمعي البصري 
ومرورا بةالعقود التاليةة أن الوسائل التعليمية تلعب دورا جوهراي يف إثراء التعليم 
من خالل إضافة أبعةاد ومةؤثرات خاصةة وبرامج متميزة. إن هذا الدور 

على نتائج األحبةاث حةول أمهيةة الوسائل للوسائل التعليمية يعيد التأكيد 
التعليمية يف توسيع خبات املتعلم وتيسةري بنةاء املفةاهيم وختطةي احلةدود 
اجلغرافيةةً  والطبيعية وال ريب أن هذا الدور تضاعف حاليا بسبب التطورات 

من البيئة احمليطة ابملدرسة تشكل حتداي  تالتقنية املتالحقة اليت جعلة
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التعليم والتعلم املدرسية ملةا تزخةر بةه هةذه البيئة من وسائل اتصال ألساليب 
 .متنوعة تعرض الرسائل أبساليب مثرية ومشرقة وجذابة

 .اثنيا : اقتصادية التعليم
ويقصد بذلك جعل عملية التعلةيم اقتصةادية بدرجةة أكةب مةن خةالل 

ائل التعليمية حتقيق زيةادة نسةبة الةتعلم إىل تكلفته. فاهلدف الرئيس للوس
أهداف تعلم قابلةة للقيةاس مبسةتوى فعةال من حيث التكلفة يف الوقت 

  .واجلهد واملصادر
تساعد الوسائل التعليمية على استثارة اهتامم التلميذ وإشباع : اثلثا
 لم. حاجته للتع

أيخذ التلميذ من خالل استخدام الوسائل التعليمية املختلفة بعض 
 .تثةري اهتاممةه وحتقيق أهدافه اخلةبات التةي

مام جيعله أكرث استعدادا  تساعد على زايدة خبة التلميذ :رابعا
، هذا االستعداد الذي إذا وصل إليه التلميذ يكون تعلمه يف أفضل للتعلم
 . صورة

حول بعض املوضوعات الدراسية هتيؤ  ومثال على ذلك مشاهدة فيلم
خامسا : تساعد . استعدادا للتعلمأكثر وجتعله اخلةبات الالزمةة للتلميذ 

إن اشرتاك مجيع احلواس . الوسائل التعليمية على اشرتاك مجيع حواس املتعلم
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والوسةةائل التعليميةةة التعلم تعليم يؤدي إىل ترسيخ وتعميق هذا عملية اليف 
 .تسةةاعد عةةلى اشةةرتاك مجيةةع حةةواس املةةتعلم

 .ية على اشرتاك مجيع حواس املتعلمخامسا : تساعد الوسائل التعليم
إن اشرتاك مجيع احلواس يف عمليات الّ  تعليم يؤدي إىل ترسيخ 
وتعميق هذا الةتعلمّ  والوسةةائل التعليميةةة تسةةاعد عةةلى اشةةرتاك مجيةةع حةةواس 

مةا تعلمةه  نية بتساعد على إجياد عالقات راسخ املةةتعلم، وهةةي بةةذلك
 .ويرتتةب عةلى ذلةك بقةاء أثةر التعلم، التلميةذ

 قواعد استخدام الوسائل التعليمية:فوائد و  -ز

 :الوسائل التعليميةفوائد  -1

 الطلبةلبعثة الدوافع للتعلم عند  (أ

 باشرمابلبيئة  نيعلممت نيكن تفاعل بمت (ب

 علم نفسيةتل الطلبةكن متو  (ج

.اتمعلو املاد إلجي الطلبةتسهل  (د
32

 

 :التعليميةقواعد استخدام الوسائل  -2

عليم تعملية ال عليمية للمعلم يفتل الئخدم الوساستويساعد ا
 :اليةتور الاألمعلى 

                                                           

32 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, 

(UIN: Malang Press, 2009).hal. 3 
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 هعدادتهنية، واسامل تهتساعده على رفع درجة كفاي (أ

 اهبحكم تيها، والم، وتقو املادةتساعده على حسن عرض  (ب

 ح بشكل أفضلملتا ل كل الوقت اتعالن اسم هكنمت (ج

 لبةإاثرة دافعية ط يفتساعده  (د

حجرة يف ان مغلب على حدود الز تتساعده على ال (ه
ل عن ئبعض الوسال عرض الن خمالدراسية، وذلك 

.كان بعيدم يفان فات أو مز  يفر وقعت هظوا
33 

 :مفهوم الصور التعليمية -ح

 الطلبةمن وسائل املستخدمة ملساعدة الصور التعليمية هي وسيلة 
 رأئ یعل الطلبة إهتماممع جت ومنهاعديدة لنيل املعارف، وعندها أهداف 

 ذوقالصورة  جتعل، و ةأو قص مكانوقت، ولتوضيح حمتوى نفس الواحد يف 
 34ة.والتشويق نظرديدا يف الصف وتصبح مصدرا للج

الصورة هي وسيلة من وسائل التعليمية البصرية الىت أكثر استعماهلا يف 
عملية التعليم. والوسيلة التعليمية البصرية تضم الصورة الفوتوغرافية والصور 

                                                           

33 Tarmizi Ninoersy, Tathwir Manhaj Ta'lim wa Taqwim Al-Lughah 

Al-'Arabiyah Li An-Nathiqina Bighairiha…, hal. 124-125 

)القاهرة: دار غريب للتباعة  ،تكنولوجيا إنتاج املواد التعليميةعبد السالم الفرجاين، و  ،عبد العظيم34  
 .91( ص. 2002والنشر والتوزيع، 
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التحركة واجلداول والرسم التوضيحية والرسوم البياانت والعينات والنماذج 
 35والشرائح وجمالت احلائط.

هي العامل املشرتك األساسي يف التعليمية  الصورة يمظعبد الع وأخب
، لذلك فهي ية العروض الضوئية، والعروض املباشرة، والكتب املدرسيةبالغال

 اللغة األساسية يف تعليم لصورةدور ابعض تضح ل، و یميإحدى نظام تعل
 36.رتبيةيف الها األساسية وتعليقلبعض اجلوانب املهمة فيها،  إلقاء نبغيي

 :التعليميةأمهية الصور  -ط

 37هلا أمهية كثرية، منها: التعليمية الصورة( فريث) وقال
 .ةتبصري معلوما فيصور الواقعية احلقائق إخبار (أ

 طول.وال األبعادملقارنة بني يف إخبار ارس مدلل يسهل (ب

 جتعل املعلومات واضحة. (ج
الصورة التعليمية أمهية   وأمجع )براون، وويتش، وكارلتون( على أن

 منها: كثرية،
 .متعددة األمناط ومتعددة أساليب العرض (أ

                                                           

)جامعة امللك  املعينات البصرية يف التعليم اللغة،حممود إمساعيل صيين، وعمر الصديق، وعبد هللا،  35
 4(، ص. 1984سعود: عمارة شؤون املكتبات، 

 92ص. ... ، تكنولوجيا إنتاج املواد التعليميةعبد السالم الفرجاين، و  ،عبد العظيم 36

  39ص.  ،... إنتاج املواد التعليمية تكنولوجياوعبد السالم الفرجاين،  ،عبد العظيم 37
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العامل املشرتك يف معظم العروض  إن الصورة التعليمية هي (ب
 التعليمية.

 .لوجدها وصنعهاسهل و أهنا سهلة اإلنتاج  (ج
( أن الصورة كعامل ارتباط معريف يف حياة الدارس، ويرى )منسرت بريج

 38ی:فإن حتقيق اهلدف منها يتوقف عل
 التقاط املعرفة املعنية يف الصورة.قدرة الدارس على  (أ

 وعيه ابالختالف بني معلوماته السابقة و معلومات الصورة. (ب
مقارنته لالنطباع اجلديد الناتج عن املشاهدة و سابق خبته  (ج

 املعرفية.

 :وسائل الصور ایمزا -ي

 39من مزااي هذه الوسائل عند تدريس اللغة العربية هي:
 .وقتنفس العلى منظر واحد يف  الطلبةعيون  علجت (أ

 تكون حمور حمادثة أو أية نشاطات شفوية أخرى. (ب
 توضح استعمال بعض الرتاكيب اللغوية. (ج

 تكون حمور كتابة وصفية أو قصصية. (د

                                                           

 39... ، ص. تكنولوجيا إنتاج املواد التعليميةعبد العظيم وعبد السالم الفرجاين،  38
)دراسة جتريبية يف مدرسة املنورة  استخدام الصور التعليمية يف تنمية مهارة الكتابةنور طائفة،  39

 86(، ص. 2009الثانوية بولوالوانج، ماالنج جاوى الشرقية، 
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 توضح حمتوى مقال أو قصة. (ه

حتلق الصورة جوا جديدا يف الصف وتصبح مصدرا للتنويع  (و
 والتشويق.

 :أنواع الصور التعليمية -ك

 40التعليمية أنواع، هي:الصور 
 :الصور الفوتوغرافية -1

ريس، وقد تكون الصورة ملونة، فهي وسائل بصرية فعالة يف التد
، ألن رة تثري اهتمام التالميذ للدراسة، وهذه الصو أو بيضاء وسوداء

 .التالميذ يفضلون عادة رؤية الصور امللونة عند التعلم
  :صور الواقعية غري فوتوغرافيةال -2

لصور الواقعية غري فوتوغرافية هي الرسوم الواقعية املقصود اب
وقد تكون تلك الرسوم أصلية  ،( (Realistic Illustrationلألشياء 

مرسومة ابليد وميكن أن تستخدم األقالم الرصاص احلب الشيين أو 
 األقالم امللونة ، وأنواع األقالم املختلفة يف رسم هذا النوع من الصور
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  :سمةر اجملصو ال -3
سمة هي نوع خاص من الصور الثابتة، وكل صورة الصور اجمل

جمسمة هي يف الواقع عبارة عن صورتني شفافتني عاديتني. ويستخدم 
عد الواحدة يستني تديف أخذ هذه الصورة آلة تصويري خاصة ذات ع

 با للمسافة بني العينني.يمسافة مساوية تقر يبر خعن األ
 األفالم الثابتة: -4

عبارة عن قطعة فيلم يرتاوح طوهلا (film strip)  الشاتالفيلم 
قدم ، و تشتمل على جمموعة من الصور اليت تعاجل  5،2عادة بني 

. وميكن أن يرتاوح وحدة معينة يف ترتيب وتسلسل معنيموضوع أو 
عدد الصور يف الفيلم الواحد من عشرة صور ميكن أن يرتاوح عدد 

، ثر من مائة صورة أكالصور يف الفيلم الواحد من عشرة صور إىل
 .وخيتلف تبعا لذلك طول الفيلم

 :شرائح الصور الشفافة -5
صور ، وهي عبارة عن بوصة( ۲X۲شرائح الصور الشفافة )
. وتؤخذ هذه الصورة بواسطة آلة أفالم ملونة أو بيضاء وسوداء

، وميكن أن حيصل من الفيلم الواحد على عدد من مم 35تصويري 
 .مصورة ۲۹إىل  ۲۰الصور يرتاوح من 
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 :الشرائح امليكروسكوبية -6
شاهدة الشرائح واملواد الدقيقية، غري امليكروسكوبية مل يستخدم

، وميكن عرض كوب أساسا أداة للمشاهدة الفرديةوس للميكر أن
ة صالشرائح ومواد مهرية متعادة أجهزة عرض حامكبة على الشاشة 

 .(Microprojectors) أو اجملهرية وبيةأجهزة العرض امليكروسك یسمت
 الصور الكاريكاتورية: -7

يعتب الكاريكاتور من املوضوعات الثابتة اليت تظهر يوميا يف  
كثري من الصحف يتبعها القراء يشوق ملا هلا من القدرة على 

ه والتأثري على اجتاهاته االستحواذ على االنتباه القارئ واهتمام
 .وسلوكه

 :الصور املسلسلة -ل

 :تعريف الصور املسلسلة -1

األنشطة أو  يباين عنعبارة عن صور  ة هيصور املسلسلال
على وصف كل صورة  الطلبةقدم ابلتتابع. يتدرب  القصص اليت

 41.ل صورة عند جتميعها مقاال مجيالكون وصف كتس والنتيجة

                                                           

41  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 

2009), hal. 119 
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الصورة املسلسلة هي الوسائل التعليمية االستخدام مدرس يف 
حبيث بني صورة شكل صورة حيتوي على قصة، مع ترتيب معني 

ن واحدة مع صورة أخرى أن لديه قصة العالقة هذه وسيلة احدى م
  42.وتشكيل وحدة وطينية الوسائل التعليمية، متصف مفهوم

الصورة املسلسلة هي الوسائل التعليمية تستخدام املدرس يف 
املستوية من الصورة حتتوى على القصص مع التسلسالت معينة 

 .رة أخرى عالقة قصة وتشكيل واحدةفيكون بني صورة واحدة وصو 
عبارة عن عدد من  املسلسلة الصور نأ (Sanada)أوضح سند 
صورة  اجلو الذي يقال ويظهر االستمرارية بني الصور اليت تصور

 43صورة أخرى.واحدة و 
، الصور إىل نوعني الوسائل، تنقسم (sudjana)وقال سجان 

 :ومها
املعلومات كما هو ي وحدة وسائط الصورة الواحدة وه (أ

 .ورقة واحدة الصورة موضح يف

                                                           

تطبيق طريقة العصف الذهين ابستخدام الصور املسلسلة يف تعليم مهارة الكالم لطلبة خالدى،  42
 7(، ص. 2014)لنجسا: جامعة زاوية جوت اإلسالمية احلكومية لنجسا،  مدرسة العالية دار اهلدى لنجسا،

43 Sudjana, Nana dan Achmad Rivai, Media Pembelajaran 

Penggunaan dan Pembuatannya, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2009), hal. 56 
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سلسلة وهي وحدة املعلومات اليت الصور امل لوسائال (ب
يف عدة مراحل يتم إجراؤها يف مرحلة واحدة  بسكت

تتطلب وحدة املعلومات صورا  على ورقة واحدة حبيث
44متعددة.

 

 45،و منها:سلسلةالصور امل لوسائالمزااي  -2
تستخدم والوسائل الصور األسعار الوسائل رخيصة،  (أ

 رخيص. الورق كمادة لذالك السعر

 .أن جيدها ابلسهليستطيع املعلم  السهل حلصول عليها، (ب

، وميكن رؤية استخدام هذه الوسائط سهل االستخدام (ج
صعوبة يف  الطلبةيف مجيع االجتاهات حىت ال يواجه  من

 مراقبة الوسائط.
 46، ومنها:سلسلةفوائد استخدام الصور امل -3

اء أو األشخاص يف تذكر أمساء األشي بةمساعدة الطل (أ
 .يروهنا

                                                           

44 Sudjana, Nana dan Achmad Rivai, Media Pembelajaran 

Penggunaan dan Pembuatannya …, hal. 57 

45  Sadiman, Media Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 

hal. 29 
46 Sadiman, Media Pendidikan … , hal. 30 
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 .بةتساعد على تسريع فهم الطل (ب

 النص املقروء.يف فهم  بةعدة الطلمسا (ج

القراءة يف تعلم  الطلبةميكن للمعلمني تطوير الرغبة  (د
 الصور املسلسلة.من خالل الرشيدة 

 أن الفوائد اليت ميكن احلصول عليها (tarigan)تريغا وضح أ
 47من تطوير الفقرة عن طريق حتليل الصور وهي: الطلبة

 بني السبب والنتيجة هارات ملعرفة العالقاتتطوير امل (أ
 .يف الصور املوجودة

 .الطلبةتطوير قدرة خيال  (ب

 .يف االهتمام بشيء ما الطلبةلية دقة ومشو  الطلبةتدريب  (ج

 .تطوير قوة تفسري األشكال املرئية إىل كلمات أو عبارات (د
لذا فإن املقصود ابلصور املسلسلة هي جمموعة من الصور 
ختتلف عن بعضها البعض ولكن ابلتتابع وترتبط ببعضها البعض. مع 

أنه من  الطلبةالوجود الصور املسلسلة الىت يؤدي إىل سهولة سيجد 
 األسهل فهم النصوص املقروءة.

                                                           

47 Tarigan, Henry Guntur, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 2008), hal. 55 
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 :أهداف الصور املسلسلة -4
 الطلبةتطوير مهارة الكتابة  (أ

 ليسخرين املفردات يف املكتوب الطلبةتطوير مهارة  (ب

 48.قواعد النحوية الصحيحة يف املكتوب الطلبةيستطيع  (ج
 :ةمفهوم كتاب القرءة الرشيد -م

 يعبد الفتاح صبي وعلالذي ألفه كتاب القراءة الرشيدة هو كتاب 
يف  الطلبةملساعدة وهو كتاب التعليم على نفقة مكتبة اهلداية سورااباي  عمر

 . اتلدثالثة جم وعندهاالقراءة.  مهارة
 :شکل کتاب القراءة الرشيدة -ن

العربية األحضر يعرض بصورة الثقافة  الغالف األمامي لون -1
 عباملألف واملط سم الكتاب وا( وفيه )املصر

على رسم طبع على األوراق التقليدية لون األمسر بكتابة  -2
Tradisional Arab 

49الصور من الرسوم غري ملونة. -3
 

 

                                                           

بلعبة وصف  “eview RotatingR ”فعالية استخدام استرياتيجيةدينا موتيارا سيبتياان،  48
يف الفصل العاشر مبدرسة "املصطفى" الثانوية  الطلبةالكتابة على  1٨الصور املتسلسلة لرتقية مهارة 

 17(، ص. 2018)سورااباي: جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية، جماكرطا، –اإلسالمية جيتيس 

 25(، ص. 1990: دار السالم كنتور للرتبية اإلسالمية، اسيي)إندون الرتبية العملية،إمام زركشي،  49
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 :الصفات الواجبات ملدرس املطالعة -س

طالقة اللسان وسالسة الكالم مع فصاحته ومالئمته ملدارك  -1
 الطلبة.

 .واضحأن يكون له صوت  -2
 .الطلبةالقدرة على اختيار املوضوع الرتبوي املناسب ملدارك  -3

 .التبحر يف اللغة -4

 .املناسبة املهارة يف استعمال وسائل اإليضاح -5

الغامضة عند التالميذ إما  املهارة يف بيان معاين الكلمات -6
بوضعها يف اجلمل املفيدة اليت توضح معناها أو ابستعمال 

 .وسائل اإليضاح

املهارة يف تلخيص مضمون املوضوع بعبارة صحيحة واضحة  -7
 الطلبة.مالئمة ملستوى معلومات ا

 .الطلبةاملهارة يف بيان اجلمل أو العبارات الصعبة عند  -8

50مبوضوع الدرس.غزارة معلوماته املتعلقة  -9
 

 :خطوات تدريس املطالعة -ع

 االستعداد لدخول الفصل أبدوات التعليم الالزمة. -1

                                                           

 62ص.  ... ،الرتبية العمليةإمام زركشي،  50
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إىل  الطلبةاملقدمة: األسئلة أو البيان املوجز الذي يوصل أذهان  -2
 موضوع جديد عند اإلمكان، مث كتابة عنوان املوضوع

 وأخذ املغزى:-والربط-ض الغر -3

 معناها.املفردات بتلفيظها وكتابتها مث شرح شرح  (أ

إذا  ،الكلمات الصعبة يف اجلمل املفيدة الطلبةوضع  (ب
 .احتاج إىل ذلك لتأكيد الفهم

شرح الدرس أو املوضوع مع الربط وحتليله ابملناقشة  (ج
والتشويقات مث استنتاج أو أخذ املغزى ابملناقشة عند 

 .اإلمكان

 معرفتهم بعد الطلبة لقراءة منوذجا املقالة املدرس قراءة (د
 .كتبهم  يف املوضوع

 ،املدرس من اإلصالح مع فواحدا واحدا الطلبة قراءة (ه
 .الكالم متام بعد وذلك

 عن البحث مع خفيف بصوت املقالة الطلبة قراءة (و
 .هولة لتوجيه األسئلة إىل املدرساجلمل اجملو  املفردات

من حيث املفردات مث اإلجابة من  الطلبةاألسئلة من  (ز
 .أومن املدرس الطلبة
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مع اإلصالح  ما على السبورة الطلبةقراءة املدرس أو  (ح
 .من املدرس والطلبة يالحظونه

 ما على السبورة يف كراساهتم ومالحظة الطلبةكتابة  (ط
 .راءة كشف الغيابقاملدرس الطلبة مث 

ما كتبوه يف كراساهتم حتقيقا على  قراءة بعض الطلبة (ي
 صحتها واآلخرون يالحظون.

ملواجهة قراءة الطلبة مادة الدرس صامتة إعدادا  (ك
 التطبيق إبشراف املدرس مث ميسح املدرس السبورة.

 :التطبيق -4

 سئلة التطبيق عن مضمون املوضوع. األ (أ

 األسئلة عن معاين املفردات ووضعها يف مجل مفيدة. (ب

 التكلم عن املقالة )املوضوع( برمتها عند اإلمكان. (ج

 :اإلختتام -5

 51اإلرشادات واملواعظ، وخيتتم املدرس تدريسه ابلسالم.

 

 
                                                           

 29-28ص.  ... ،الرتبية العمليةإمام زركشي،  51
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 :مفهوم التطوير -ف
طوير . ويرى نورغيان أن التل، ومعناه التنميةجمرد على وزن فعّ التطوير 

التطوير فهي تصميم وأما املراد بعملية  52.هو عملية تدل على إنتاج شيء
إىل . ووظيفة التطوير هي عملية الرتمجة من مستوى التصميم وتنفيذ وتكميل

 املتعددة اليت تستخدم يف التعليم.. ويشمل هذا اجملال التكنولوجيا اإلنتاج
ستكون دقة و فعالة.  تطوير جيد إىل إنتاج منتجالسيؤدي اختيار منوذج 

 منتجمن خصائص دقة و إنتاج املنتج املناسب.  إىل اختيار منوذج التطوير
ملستخدميها.  تقدم فوائدأي املنتج ميكن تطبيقه بشكل صحيح و  التطوير

ىف لبة الدافع والرغبة لدى الطإىل  دةنتائج تطوير املنتج اجليستجعل 
، ميكن التغلب يداجلنتاج تطوير التعلم  . إىل جانب ذلكمعرفة اكتساب

 53.ا يف عملية التعلماليت تظهر غالب على مشاكل التعلم

من الوسائط اليت تويل اهتماما للمراحل األساسية  احد ADDIEمنوذج 
 ADDIEمنوذج و  لتصميم تطوير الوسائط الىت سهولة الفهم وسهولة جعله.

 54.لوصف منهج لتطوير التعلم الناس هو مصطلح عام يستخدم

                                                           

52 Burhan Nurgiyantoyo, Dasar-dasar pengembangan 

Kurikulum sekolah, (Yogjakarta: BPFE, 1998), hal. 11 
53 Donald Ary, Introduction to research in education, Terj. Arif 

Furqon (Surabaya: Usaha Nasional, 1982) hal. 50 
54 http://www.indian.edu 
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( "هناك ثالثة 2014تطوير برانمج دراسة األحياء ) ةقفر  رأىو  
 Research and) والتطوير العلمي خلطوات البحث يف البحثأهداف 

Development) ،وفعالية االختبار )اجلزئي(جاملنت ة: إنتاج تصموهي ، ،
 .وفعالية االختبار )الكلية(

حتسني  أبهدافتطويره ب قومإنتاج تصميم للمنتج الذي سيأوال:  
 .املنتج السابق. تصميم املنتج هو تطوير املنتج السابق

، من خالل اختبار لذي أجنز تطويرهااختبار فعالية املنتج اثنيا:  
 يف مكان الذي سيقوم به التطبيق.حمدود أو دقيق للمنتج 

ختبار فعالية وكفاءة وجاذبية املنتج من خالل اختبار املنتج يف اثلثا: ا 
امليدان مباشرة على نطاق أوسع حيث سيتم تطبيق املنتج يف عملية 

 55التعلم.
، لكن اخلطوات التعليم ة والطرق يف تطوير وسائلهناك النظري

هذه املرحلة تتم  ،(pendefinisian) إمجال. اخلطوة األوىل التعريفاملتساوية 
حتليل خصائص املتعلمني، وحتليل املواد. لتحديد و لتحليل املنهج الدراسي، 

دف يف تعيني وتعريف احلاجات أو اليت هت الغرض من احلد من البحوث
، هدفها (perancangan) الثانيةالتصميم إحتياجات التعليمية. اخلطوةحتليل 

                                                           

55 https://www.researchgate.net 
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 فهده (pengembangan) واخلطوة الثالثة التطوير .لتجعل الطراز املبدئي
استخدام (penyebaran) ع واخلطوة اآلخرة التوزي لتجعل الوسيلة التعليمية.

 56.تعليمية املطورةالوسيلة ال
 حبث العلمي والتطوير ميكن االستنتاج أن  ،ومن التعريفات السابقة

اليت مت نظام هي عملية جلعل األشياء املوجودة أكثر فعالية من خالل املرور 
 مفيدا يف تطبيق.حتديدها حبيث يكون ما يتم إنتاجه 

                                                           

56 Andriani Pratiwi, Pengembangan Sistem Informasi 

Pendukung Pengambilan Keputusan Menggunakan Data Historis 

Bidang Akadamik Melalui Teknologi Pengembangan Data (Studi 

Pengembangan di Pilinema), Disertasi tidak diterbitkan (Malang: 

Disertasi Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang, 2009), 

hal. 19 
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 الثالث الفصل
 مناهج البحث

 :واهتاططريقة البحث وخ -أ
عتمد على كتابة هذه الرسالة البحث العلمي إن منهج البحث الذي ي

واملراد ابلبحث العلمي والتطوير  .(Research and Development)والتطوير 
هو طريقة اليت مستخدمة للحصول على إنتاج الشيئ املعني والتجريبة 
الفعلية. ومن أغراض تصميم البحث فهو لتنمية إنتاج احملصول الرتبوي 
وتوظفية يف حل املشكلة املوجودة يف عملية التعليمية. تكون يف منهج 

. وخيتار الباحث منهج البحث البحث العلمي والتطوير أساليب كثرية
من مخسة  ADDIE. تتكون أسلوب ADDIEالعلمي والتطوير أبسلوب 

 خطوات، وهي:

 ،(Development) التطوير، (Design) التصميم، (Analysis) التحليل
 . (Evaluation)والتقومي  ،(Implementation)التطبيق 

 ADDIEطوات أسلوب ح خيوض 3-1اجلدول 
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 3-1اجلدول 

 ADDIEخطوات أسلوب 

 

 

 تفصيلها يف إجراء البحث فيما يلي:ADDIE طوات أسلوب وأما خ
 :اخلطوة األوىل: التحليل -1

جات إىل تطوير كتاب القراة ياتكون هذه اخلطوة هي حتليل احت
ىف القراءة. ويقوم الباحث مبالحظة أحوال  دة لرتقية قدرة الطلبةيشالر 

ب واملناقشة مع بعض املعلم يف درس اتعليم الطلبة ابستعمل ذلك الكت
ما حيتاج الطلبة. وأما املعلومات يف هذه اخلطوة  ملعرفةاملطالعة 

 ات الطلبة إىل تطوير هذا الكتاب.املعلومات عن احتياج

مالتقوي

التحليل

مالتصمي

التطوير

التطبيق
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 :: التصميماخلطوة الثانية -2
تكون يف هذه اخلطوة أن الباحث يقوم بتصميم اإلنتاج حىت 
يكون اإلنتاج احملصول إنتاجا مرجوا، وتصميم اإلنتاج اجلديد يبىن 
على اإلنتاج القدمي ليكتشف السلبيات منه. ومن املستحسن أن يبني 

 على كتابة احلروف. التصميم بورقة العمل ليسهل الطلبة
 :اخلطوة الثالثة: التطوير -3

تكون يف هذه اخلطوة عملية تطوير النتائج على أساسي خطة 
التصميم. وهي عملية لتحقيق ورقة العمل من املواد التعليمية بشكل 
الورق أو القرص. وبعد إمتام عملية التطوير يصلح الباحث وسيلة 
الصور عند اخلباء لتحكيمه األول. مث يقدم الباحث املواد التعليمية 

ابلتقومي واالصالحات واالرشادات  القراءة ليقومواللخباء يف تعليم 
حىت تكون وسيلة الصور على صورهتا املرجوة. على ذلك يقوم 

 الباحث على حتسني الوسيلة بناء على إقرتاحات اخلباء. 
 :اخلطوة الرابعة: التطبيق -4

تكون يف هذه اخلطوة تطبيق الوسيلة، بعد تطوير الوسيلة، قام 
 متحان قام الباحث  ابالا عملية التطبيق الباحث بتطبيقها. وأم
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تطويرها. وهذه سيجري مرة  الصور املسلسلة يففعالية ملعرفة للطلبة 
 أخرى لتحسينها مبساعدة اخلباء املعنية.

 :اخلطوة اخلامسة: التقييم -5
ج. يقوم الباحث ئتكون يف هذه اخلطوة األنشطة النهائية لنتا

وحتكيم اخلباء  النتائج الفعاليةقومي عن تها وهي تيلاابلتقومي كل عم
على مهارة قدرة الطلبة لرتقية  كتاب القراءة الرشيدةعلى تطوير  

القراءة. أما التحسني النتائج فهو من اخلباء املعنية، حىت تكون 
ملدرس اهلدف النهائي للتقييم حتقيق أهداف التنمية، سواء كان مفيدا 

 . وطلبة
 :ع البحثتمجم -ب

من ميكن أن تعمم عليه نتائج البحث. وفس  جمتمع البحث هو كل
تعريف آخر يقول أن جمتمع البحث هو اهلدف األساسي من الدراسة 

 57حيث إن البحث يعمم يف هناية النتائج عليه.
يف  باحث يف هذا البحث هو مجيع الطلبةوأما اجملتمع الذي خيتار ال

 .طالبا 437وبلغ عددهم  معهد الزهرة

                                                           

)القاهرة: دار النشر للجامعات،  مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية،رجاء حممود ابو عالم، 57
 .163م( ص. 2001
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 :عينة البحث -ج
البحث يف هذا البحث فهي ممثلة حقه من تعميم النتائج  وأما عينة

وعينة البحث يف هذا البحث أخد  58على مجيع األفراد جمتمع البحث.
 .طالبة 25 نوبلغ عدده والباحث من الطلبة يف الفصل الثالث 

 :أدوات مجع البياانت -د
 وجلمع البياانت فاستخدم الباحث أدوات البحث األتية، وكما يلي:

 :املالحظة -1

خدمها الناس جلمع املعلومات واخلبات املالحظة هي وسيلة سي
وتكون مالحظة أداة مهمة للباحث يف  59بطريقة السمع واملشاهدة.

مجع الوااثئق والبياانت املتعلقة بكتاب القراءة الرشيدة، وعن أحوال 
 الطلبة يف اثناء التدريس يف معهد الزهرة.

 :الشخصيةاملقابلة  -2

الباحث مع  الشخصية هي حمادثة مواجهة يقوم هباإن املقابلة 
ستشارة أنواع معينة من اإل شخص آخر أو أشخاص آخرين، وأهدفها
هبا يف التوجيه والتشخيص  املعلومات يف حبث العلمي أو االستعانة

                                                           

: املكتبة العبيكان، )الرايض، خل إىل البحث يف العلوم السلوكيةاملد بن محد العساف،اصاحل  58
 91ص.  ( 1409

رايض: دار اسامة ال) اساليبه-ادواته-البحث العلمي، مفهومهذوقان عبيدة، وعبد الرمحن عدس،  59
 149(، ص. 1998للنشر والتوزيع، 
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لدرس املطالعة  وقام الباحث ابملقابلة الشخصية مع معلم  60ج.والعال
 .مبعهد الزهرة

، لشخصية هي ورقة املقابلة الشخصيةاملقابلة ادوات من ألوا
حول  املطالعةاملقابلة الشخصية هي بعض األسئلة ملعلم  كان ورقةو 

وفعالية استخدام الوسيلة التعليمية فيها، وهبا  املطالعةعملية تعليم 
 .ت املوجودةالمن املشك خيلصأن  يستطيع الباحث

حمتاجون إىل الكتاب  والطلبةن نتائج املقابلة على أن املعلم وم
أو الوسائل املطورة أو الطريقة ملمارسة ولدفاع على أنفسهم يف تعلم 

را من مصادر وليكون تعليم جذااب وممتعا، وأن يكون مصد املطالعة
 التعليم يف املدرسة.

 :االستبانة -3
اإلستبانة هي املدلول العريب الصحيح للمراد منها الذي يشري 

لعبارة ا  توي على جمموعة من األسئلة أوإىل تلك اإلستمارة اليت حت
لإلجابة. ويطلب من  األراء احملتملة، أو بفراغاملكتوبة مزدة إبجابتها و 

اإلشارة إىل مايراه مهما. أو ما ينطبق عليها  -مثال اجمليب عليها،
 61منها، أو من يعتقد أنه هو اإلجابة الصحيحة.

                                                           

 733ص. ،... يف العلوم السلوكية ، املدخل إىل البحثصاحل ابن محد العساف 60

 242ص. ...،  يف العلوم السلوكية البحث املدخل إىلصلح بن محد العساق،  61
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األراء  ملعرفةاليت استخدم الباحث فيه اإلستبانة  وكانت
وملعرفة املدرسي شيدة تطوير الكتاب القراءة الر  يف اخلباء من تحكيموال

قبل أن يستخدم الباحث يف ميدان الصور املسلسلة صديق استخدام 
املشاكل املوجودة اليت يوجهها الطلبة وحلوهلا يف تعليم  ملعرفةالبحث و 
 املطالعة.

 :اإلختبار -4

ستخدمها يكن أن مياألدوات اليت  جزء منإن اإلختبار 
قوم يالباحث جلمع املعلومات اليت حيتاجه إلجابة أسئلة البحث. و 

 ، يعىن:انالباحث إبختبار 
 اإلختبار القبلى (أ

لرتقية  املطالعةم يقوم الباحث ابالختبار القبلى قبل تعليف
 فهم النصوص املقروءة.على  قدرة الطلبة

 اإلختبار البعدي (ب

الصور  ابستخدام طالعةم امليتعل قوم الباحث بعديف
 فهم النصوص املقروءة.قدرة الطلبة على لرتقية  املسلسلة

 من كل البنود: عن أجوبة الطالبات حتليل البياانت -ه

وقبل إجراء هذا االختبار فيقوم الباحث بتحليل البياانت عن أجوبة 
وفقا ملعيار لياقة أداة البحث وهي صدق االختبار وثباهتا ومستوى  الطالبات
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صعوبتها ومتيزها لكل سؤال من أسئلتها. وإذا حتققت هذه املعيار فكانت 
 االختبارات صاحلة والثقة ألداة البحث.

 توى:مستوى صدق احمل -1

صدق احملتوى يعين مدى متثيل بنود االختبار للمحتوى املراد 
احملتوى من االختبار فينبغي للمدرس أن أيخذ أما صدق  62قياسه.

السؤال من املواد املدروسة. لذالك كان االختبار من هذا البحث 
احلمامة عن  الباتمن املواد اليت قد علمواها الطأخذ الباحث 

 يف اجلدول األيت: الباحث بنييو والنملة، 
 3-2 اجلدوال

 بيان مستوى صدق احملتوى
عدد  األسئلة أنواع بنود املوضوع الرقم

 األسئلة
يف 
 املائة

بيان  املفردات الفهم
 الصور

  

احلمامة  1
 والنملة

1،2،3،4،5 6،7،8 9،10 10 100 

 100 10 اجملموع

                                                           

 430ص. ....،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العّساف،  62
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وهذا التطبيق يدل على أن مستوى صدق احملتوى صادقة، ألن كل أسئلة 
 مأخوذة من املواد الدراسية اليت يدرسه.

 مستوى ثبات االختبار: -2

االختبار هو مستوى أو درجة اتساق األدة. أسئلة ثبات 
االختبار تكون اثبتة إذا كانت تطبق على نفس األفراد متكررة 

 63اليزال نفس النتائج أو متساوية.

 64وأما معيار مستوى ثبات االختبار فهو كما يلي:

 مستوى ثبات االختبار
 املعيار درجة معامل ثبات االختبار

00،1≥ ir ≥ 90،0  عالشدة 
90،0≥ ir ≥ 70،0 عال 
70،0≥ ir ≥ 50،0 متوسط 
50،0≥ ir ≥ 00،0 أدىن 

                                                           

63 Kasiram, Teknik-Teknik Analisis Item Test Hasil Belajar dan Cara-

Cara Menghitung Validitydan Reliability, (Usaha Nasional: Surabaya, 
1984), hal. 179 

64 Aloisius Loka Son, Instrumentasi Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis: Analisis Reabilitas, Validitas, Tingkat Kesukaran Dan Daya 

Beda, Jurnal Gema Wiralodra, Vol 10, No 1 April 2019, hal. 45. 
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 3-3 اجلدول
 مستوى ثبات االختبار من كل أسئلة يف هذا البحث

 األسئلة الطلبة

 اجملموع 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6 

3 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 

4 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 6 

5 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 6 

6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 

7 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 7 

8 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 

9 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4 
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10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 

11 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

13 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 

14 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 

15 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 

 
.  وكانت SPSS رفة مستوى ثبات االختبار فاستخدم الباحثوملع

 النتائج اليت مت احلصول عليها هي:

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

.522 .523 10 

لثبات االختبار  Cronbach's Alpha أعالها أن نتائج لاجلدو يشسر 
70،0 ≥ir  ≥50،0  االختبار اثبتة دل على أنت ه. وهذ,5220وهي 
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فمستوى ثباتته على درجة   معيار مستوى ثبات االختباروبناء على 
 .متواسط

 :مستوى صعبة اإلختبار -3

 65:وأما معيار مستوى صعوبة االختبار فهي
 املعيار االختبارالدرجة ملستوى صعوبة 

 صعوبة .0،10-0،30.
 متوسط 0,70 -0.31
 سهولة 0,71-100

وابلتايل بيان  . SPSS ولتحليل صعوبة االختبار فاستخدم الباحث
نتائج مستوى صعوبة االختبار من كل أسئلة يف هذا البحث ابستخدام 

SPSS: 
 3-4اجلدول 

 مستوى صعوبة االختبار من كل أسئلة
Statistics 

 soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 soal7 soal8 soal9 soal10 

N Valid 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean .67 .53 .53 .53 .60 .60 .53 .53 .73 .67 

           

                                                           

65 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: 

Raja Grafindo, 2005), hal.373. 
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السابق أن مستوى صعوبة االختبار  يف هذا البحث  ليشري اجلدو 
 تكون متوسط. 

 :مستوى التمييز -4

األذكياء  الطلبةمستوى التمييز هو قدرة السؤال على التمييز بني 
  67االختبارمستوى التمييز وأما معيار . 66ذوي القدرات املنخفضة الطلبةو 

 معيار مستوى التمييز
 املعيار الدرجة ملستوى التمييز

 انقص 0،00 -0،19

 متوسط 0،20 -0،39

 جيد 0،40 -0،69

 جيد جدا 0،70 -1،00

 يلزم أن حتذف السؤال (-السليب )

                                                           

66 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 100. 
67

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi …, hal.389. 
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ملساعدة على  SPSSواستخدم الباحث يف هذا البحث برانمج  
اجلدول التايل هو نتائج مستوى وحتليل مستوى التمييز الختبار. و حساب 

 التمييز لكل بنود األسئلة:

 3-5 اجلدول
 نتائج مستوى التمييز

Correlations 

 
soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 soal7 soal8 soal9 soal10 jumlah 

soal_1 Pearson Correlation 1 -.378 -.094 .189 .000 .577* -.094 .189 -.107 .400 .379 

Sig. (2-tailed) 
 

.165 .738 .500 1.000 .024 .738 .500 .705 .140 .163 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

soal_2 Pearson Correlation -.378 1 -.071 -.071 .327 .055 .464 .196 .342 -.094 .413 

Sig. (2-tailed) .165 
 

.800 .800 .234 .847 .081 .483 .211 .738 .126 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

soal_3 Pearson Correlation -.094 -.071 1 -.071 .327 -.218 -.071 .196 .040 -.094 .224 

Sig. (2-tailed) .738 .800 
 

.800 .234 .435 .800 .483 .887 .738 .423 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

soal_4 Pearson Correlation .189 -.071 -.071 1 -.218 .055 -.071 -.071 .040 .189 .224 

Sig. (2-tailed) .500 .800 .800 
 

.435 .847 .800 .800 .887 .500 .423 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

soal_5 Pearson Correlation .000 .327 .327 -.218 1 .167 .327 .327 .431 .289 .683** 

Sig. (2-tailed) 1.000 .234 .234 .435 
 

.553 .234 .234 .109 .297 .005 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

soal_6 Pearson Correlation .577* .055 -.218 .055 .167 1 .055 .600* .123 .289 .618* 

Sig. (2-tailed) .024 .847 .435 .847 .553 
 

.847 .018 .662 .297 .014 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

soal_7 Pearson Correlation -.094 .464 -.071 -.071 .327 .055 1 .196 .342 -.378 .413 

Sig. (2-tailed) .738 .081 .800 .800 .234 .847 
 

.483 .211 .165 .126 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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soal_8 Pearson Correlation .189 .196 .196 -.071 .327 .600* .196 1 .342 -.094 .666** 

Sig. (2-tailed) .500 .483 .483 .800 .234 .018 .483 
 

.211 .738 .007 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

soal_9 Pearson Correlation -.107 .342 .040 .040 .431 .123 .342 .342 1 -.426 .481 

Sig. (2-tailed) .705 .211 .887 .887 .109 .662 .211 .211 
 

.113 .070 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

soal_10 Pearson Correlation .400 -.094 -.094 .189 .289 .289 -.378 -.094 -.426 1 .245 

Sig. (2-tailed) .140 .738 .738 .500 .297 .297 .165 .738 .113 
 

.378 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

jumlah Pearson Correlation .379 .413 .224 .224 .683** .618* .413 .666** .481 .245 1 

Sig. (2-tailed) .163 .126 .423 .423 .005 .014 .126 .007 .070 .378 
 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

يشري جدول السابق أن السؤال األول والعاشر يف مستوى معيار 
متوسط. والسؤال الثاىن والثالث والرابع واخلامس والسادس والسابع والتاسع 

 معيار جيد وأما السؤال الثامن يف مستوى معيار جيد جدا.يف مستوى 
 :طريقة حتليل البياانت -و

. مالحظة اخلبريستبانة امجع الباحث من اتتكون البياانت اليت 
استخدم الباحث الرموز لتحليل املعلومات ابستخدام التحليل اإلحصائي 

الباحث الرموز الوصفي للحصول على النتائج النهائية ابملعدلة. واستخدام 
 ملعرفة نتائج البحث، منها:

 ، ورموز اإلستبانة هي:اخلباءنتائج االستبانة  -1
P = 

𝒇𝑵 x 100% 
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  البيان :
Pيةئو : النسبة امل 
fجمموع القيمة احملصولة عليها : 

N68.: النتيجة الكاملة  
ة ابلصور املسلسلة  املطور صدق الكتاب القراءة الرشيدة دد حيو 

 كما يلي:
81-100.  = ممتاز ⁄.
66- 80.  = جيد جدا ⁄.
56- 65 .  = جيد ⁄.
41- 55 .  = مقبول ⁄.
0– 40 .  = انقص ⁄.

حتليل البياانت لإلختبار القبلي والبعدي. ولتحليل على نتيجة  -2
 .   (Test-t)ابختبارات االختبار القبلي والبعدي 

فأما حتليل البياانت كما الذي استعمله الباحث إلجابة أسئلة 
كتاب القراءة البحث الثاين وهي التعرف على فعالية إنتاج تطوير  

، فاستعمل فهم النصوص املقروءةلرتقية فهم الطلبة على الرشيدة 
الباحث اجملموع واملعدل من إجابة االختبين يعين االختبار القبلي 

                                                           

68
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 43 
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 (Test-t) ابختباراتو ستعمله الباحث هي والبعدي، فالتحليل

 .SPSS Statistic 17 ابستعانة احلساب على األدوات الرقيمة
فهما اختبار  T-tesيقوم الباحث بشرطي  T-tesقبل إجراء 

. (Uji Homogenitas)واالختبار املتجانس (UjiNormalitas) العمل 

 Homogenitas)واملتجانس  (Normalitas Data)إن ضبط الفائيل 

Data)  حتصيله يدل على توزيع البياانت(Distribusi 

Data) مبستوى الداللة(Sig.) منPaired Sample T-tes  :كما يلي 

 0،05 (.Sing) >إذا كانت نتيجة مستوى الداللة  (أ
مردود  (Ho) فهذا يدل على أن فرض الصفري

 مقبول. (Ha)وفروض البديل 

 0،05 <  (.sing) إذا كانت نتيجة مستوى الداللة (ب
مقبول  (Ho)فهذا يدل على أن فرض الصفري 

 مردود. (Ha)وفروض البديل 
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 الرابع الفصل
 نتائج البحث ومناقشتها

 :عرض البياانت -أ

ولقد شرح الباحث يف الفصل السابق  عما يتعلق ابملناهج  
يتعلق ابلبحث التطوير واألدوات والطرق. وسيبحث الباحث هنا فيما 

. ولتكميل هذا البحث معهد الزهرة الذي يرتكب من عرض اللمحة عن
جامعة فقام الباحث ابلبحث التطوير اعتمادا على الدراسات العليا 

بند اتشيه:  دار السالم الرانريي االسالمية احلكومية
3593/un.08/ps.I/09/2021  م.2021 أكتوبر 9اتريخ 

 :الدراسةحملة عن ميدان  -1

، لرتبية اإلسالمية احلديثةمعهد الزهرة قبل أن يطلق عليه 
 "يف األصل وهي هذا املعهدسمى يخالل فرتة التطوير، كان 

Dayah Tengku Syik Awe Geutah"  مدرسة داخلية إسالمية
 Dayahمعهد  يناير، تغري 2 يف التاريخ، 1999مث يف عام  سلفية.

Tengku Syik Awe Geutah" " لرتبية  معهد الزهرة احلديثةإىل
الوزير  بريوين ويف ذلك الوقت كان مدير هو األستاذ اإلسالمية

وهو متخرج من معهد دار السالم  ، الذى جاء من مدينة ابدانج
 كونتور للرتبية اإلسالمية احلديث.
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املهمة هلذه املدرسة فهي كما يف اجلدول  األماكنأما عدد 
 التايل:

 4-1 اجلدول
 ةاملعدة يف هذه املدرساملباين 

 اجملموع املباين  رقم
 31 الفصول الدراسي 1
 2 املصلى 2
 2 مكتبة املدرسة 3
 2 غرفة املدرسني 4
 3 دوان 5
 1 قاعة اإلجتماعية 6
 2 بالكل للطاألغرفة  7
 4 الشركة 8
 10 املسكن 9
 5 احلمام 10
 5 ميدان 11
 1 بواب 12



68 

 

املباين املوجودة يف معهد يظهر لنا عن  4-1اجلدول   
 .الزهرة

وملعرفة عدد املدرسني يف معهد الزهرة فننظر إىل جدول 
  اآليت:

 4-2 اجلدول
 أمساء املدرسني يف معهد الزهرة لرتبية اإلسالمية

 أمساء املدرسني الرقم

 S. Pdزرينىت  1

 S. Pdرحم العزة  2

 S. Pdسري إيلى  3

 S. Pdسكدية  4

 S. Pdحنيف عبد هللا  5

 S. Pd.Iسفراين  6

 S. Pd.Iمشكور  7

 S. Pdحينوتى  8
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 S. Pdجوميىت  9

 S. Pdجسمدى  10

 S. Pdمرلنا  11

 S. Pdمرىن ينىت  12

 S. Pdزحللمى  13

 S. Pdرصبيان  14

 S. Pdنور العني  15

 S. Pdمرينىت  16

 S. Pdفيزة  17

 S. Pdمولدوات  18

 S. Pdفرتى غشتكى  19

 S. Pdحسب هللا  20

 S. Pdإيلزر  21

  S. Pd دارى موتيا 22
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  S. Pd انىن أنديناىن 23

 S. Pdحممد إرون إدريس  24

 S. Pdزين األضحى  25

 S. Pdنور الولد  26

 S. Pdإسم األمر  27

 S. Pdجونكو كديف  28

 S. Pdسيف اخللص  29

 S. Pdخملص  30

 S. Pdروضة اجلنة  31

 S. Pdأندينسه  32

معهد نا على أن عدد املدرسني يف ليظهر  4-2اجلدول 
 .مدرسا 32الزهرة 

فننظر إىل جدول  معهد الزهرةيف  الطلبةوملعرفة عدد 
 اآلتية:
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 4-3اجلدول 
 يف معهد الزهرة الطلبةعدد 

 2022-2021يف السنة 
 العدد الفصل رقم
 23 أاألول  1
ب األول 2

 20 
جاألول  3

 27 
داألول  4

 34 
فاألول  5

 32 
 31 أالثاين  6
بالثاين  7

 27 
جالثاين  8

 25 
دالثاين  9

 33 
هالثاين  10

 31 
 27 أالثالث  11
ب الثالث 12

 26 
ج الثالث 13

 26 
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 25 د الثالث 14
ه الثالث 15

 26 
والثالث  16

 25 
 437 اجملموع

 437يظهر لنا أن عدد التالميذ يف معهد الزهرة  4-3اجلدول  
 تلميذا.

 .و اإلجراءات يف الفصل الثالث هذه ثوخصص الباح 

شيدة بصور ياانت عن تطوير كتاب القراءة الر حتليل الب -ب
 :املسلسلة

، ومكانه شيدة بصور املسلسلةتطوير كتاب القراءة الر قام الباحث ب
يف معهد الزهرة لرتبية اإلسالمية ببريون. وكان الباحث نفسه كمعلم 

ابملالحظة واالختبار، مث جة للبحث احملتاع البياانت مجوقد املطالعة. 
، التحليلحلل الباحث تلك مجيعا، وهي مخسة خطوات، منها: 

 .التقومي، التطبيق، التطوير، التصميم
ة بياان بتحليل البياانت يف النقاط التالي وسيبني الباحث عما يتعلق

 واضحا:

 :التحليل -1

ما احتاج الطلبة يف  يف هذا احملتوى قام الباحث ببحث
ويقوم الباحث مبالحظة أحوال تعليم الطلبة الدرس املطالعة، 
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لكل سنة واملناقشة  الطلبةابستعمل كتب املطالعة الذى استعمل 
ما حيتاج الطلبة. ورأى  ملعرفةمع بعض املعلم يف درس املطالعة 

 املطالعة، وأكثرهم دون الفهم والعجزالباحث أن الطلبة حيفظ 
عرف الباحث تلك  ص.املفردات املوجودات يف الن ذكرعن 

 مشلكلة حني عرض األسئلة هلم.

بناء على ذالك أراد الباحث أن يطور الكتاب القراءة 
الرشيدة املوجودة يف هذا املعهد ابلصور املسلسلة لسهولة الطلبة 

 يف فهم النصوص املقروءة وسهولة ذكر املفردات.

 :التصميم -2

 قوميتعرف هذه املرحلة أيضا ابسم صنع التصميم. أوال 
 :، منهابصياغة خطة الباحث

 حتديد أهداف التعلم. (أ

صياغة اختبار، حيث جيب أن يستند االختبار إىل  (ب
 التعليم.الغرض 

حتديد اسرتاتيجية التعلم الصحيحة ابستخدام طرق  (ج
 .املناقشة لتحقيق هذا اهلدف

 ور املسلسلة.جعل خطوات التدريس ابستخدام الص (د
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 :التطوير  -3

. يف هذا احملتوى التطوير هو عملية حتقيق التصميم يف حقيقة
أمر الباحث املصور أي الذي ميهر يف تصوير الصورة جلعل 

 الصور املناسب للنص املقروءة املوجودة يف الكتاب.

 4-4 اجلدول
 القراءة الرشيدة كتابتطوير  

 املطورالكتاب  الكتاب السابق
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 4-5 اجلدول
 مالحظة اخلبري األول يف تطوير الكتاب

 التقدير:
 = جيد جدا 4
 = جيد 3
 = مقبول 2
 = غري مقبول 1
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العناصر  رقم
 للتحكيم

 1 2 3 4 البنود

 غالف 1
 الكتاب

غالف الكتاب جيذب  .أ
 الطلبةاهتمام 

    

يشمل غالف الكتاب  .ب
 جلميع املوضوع

    

الصور  2
 املسلسلة

تساعد الصور يف فهم  .أ
 النصوص املقروءة

    

الكتاب املطور مناسب  .ب
 الطلبةمع احتياج 

    

     الصور مثرية لألهتمام .ج
 الطلبةالصور جتعل رغبة  .د

 يف عملية التعليم دافعة 
    

     مناسبة اللون واملادة .ه
تساعد الصور يف ذكر  .و

 املفردات
    

    يف  الطلبةتساهل الصور  .ز
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 فهم املادة
يف  الطلبةالصور تساعد  .ح

 إجابة األسئلة
    

مناسبة املادة والصور  .أ املادة 3
 املسلسلة

    

مناسبة املادة والصور مع  .ب
 الطلبةتنمية 

    

املادة مناسبة وسهلة  .ج
 الطلبةلفهم عند 

    

 الطلبةتشجيع فضول  .د
 للمادة

    

العمل ما  الطلبةجعل  .ه
 قد تعلم

    

املادة مناسبة حلاجة  .و
 الطلبة
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 بري األول كما يلي:إن حتكيم اخل

 (13X4  =52) مرة  13:  مفافق جيد

 (X3  =9 3) مرة  3:   موافق

 61=  9+52:    اجملموع

 64 البنود= X 16كان أربعة أعلى قيمة من البنود 

 = P: ويستخدم الباحث صيغة
𝒇𝑵 x 100% 

P = 
𝟔𝟏𝟔𝟒 x 100% = 95% 

 .95%الباحث إذا أتمل نتيجة بتحكيم اخلبري األول فوجد 
موافق ومناسب يف يف مستوى ممتاز وهي صيل أن هذه الوسيلة واحل

 .الفصل الثالث

 4-6 اجلدول
 يف تطوير الكتاب الثاينمالحظة اخلبري 

العناصر  رقم
 للتحكيم

 1 2 3 4 البنود

غالف  1
 الكتاب

غالف الكتاب جيذب  .أ
 الطلبةاهتمام 
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يشمل غالف الكتاب  .ب
 جلميع املوضوع

    

الصور  2
 املسلسلة

تساعد الصور يف فهم  .أ
 النصوص املقروءة

    

الكتاب املطور  .ب
مناسب مع احتياج 

 الطلبة

    

     الصور مثرية لألهتمام .ج

الصور جتعل رغبة  .د
يف عملية  الطلبة

 التعليم دافعة 

    

     مناسبة اللون واملادة .ه

تساعد الصور يف ذكر  .و
 املفردات

    

 الطلبةتساهل الصور  .ز
 يف فهم املادة

    

     الطلبةالصور تساعد  .ح
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 يف إجابة األسئلة

مناسبة املادة والصور  .أ املادة 3
 املسلسلة

    

مناسبة املادة والصور  .ب
 الطلبةمع تنمية 

    

املادة مناسبة وسهلة  .ج
 الطلبةلفهم عند 

    

 الطلبةتشجيع فضول  .د
 للمادة

    

العمل ما  الطلبةجعل  .ه
 قد تعلم

    

املادة مناسبة حلاجة  .و
 الطلبة

    

 كما يلي:  إن حتكيم اخلبري الثاين 

 (10X4  =40)   10 : مفافق جيد

 (6X3  =18)   6 :  موافق
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 58=  9+48:   اجملموع

 64 = البنود X 16كان أربعة أعلى قيمة من البنود 

 = P: ويستخدم الباحث صيغة
𝒇𝑵 x 100% 

P = 
𝟓𝟖𝟔𝟒 x 100% = 90% 

. 90%فوجد الباحث  الثاينإذا أتمل نتيجة بتحكيم اخلبري 
موافق ومناسب يف  يف مستوى ممتاز وهي صيل أن هذه الوسيلةواحل

. 92،5%. ومن نتيجة حتكيم اخلبريين وجد الباحث الفصل الثالث
يف مستوى  وهذه النتيجة دليل على أن الكتاب ملتطور ابلصور املسلسلة

 صدق كوسيلة يف تعليم القراءة الرشيدة.و  ممتاز 

 :التطبيق -4

لتطبيق الكتاب الذى قد طور  هو خطوة حقيقيةالتطبيق 
مت تطويره  ذىالكتاب ليدرس الباحث اب. يف هذه املرحلة ابجليد

يكون انجحا كما بطريقة مناسبة مع دورها أو وظيفتها حبيث 
 أراد الباحث.
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 4-7 اجلدول
 )اللقاء األول( إعداد التدريس

 املوضوع : احلمامة والنملة  : إسم األمر املدرس

 و: الثالث   الفصل  : املطالعة املادة

 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم  الرقم
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

 مقدمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األنشطة
 التعليمية

 السالم املعلم القى -
 للتعلم الفصل املعلم أعد -
 بقراءةالطالبات  املعلم طلب -

 الدعاء

يبنّي املعلم أهداف التعلمية  -
 الصور املسلسلة وسيلة ابستخدام

 القبلي ابالختبارت الطالبات قام -
 عن املعلومات الطالبات تاستدرك -

 وسيلة ابستخدام التعلم ريقةط
 الصور املسلسلة

الصور  إىل طالباتال أتملت -
 .املعلم قدمه الذي املسلسلة

  واضحا شرحا املادة املعلم شرح -

10 
 دقيقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 دقيقة
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 النص عن احلمامة والنملة املعلم قرأ -
 األسئلة بتقدميالطالبات  املعلم دفع -
 من األسئلة الطالباتت قدم -

 نيفهم مل الذين واجلمل الكلمات
 إلجابة اآلخربة الالط املعلم فضل -

 األسئلة
النص عن احلمامة  طالباتال تقرأ -

 لقراءة الصحيحةابوالنملة 

 ن رفقائه معت الطالبات انقش -
 الكلمات معاين ت الطالباتحبث -

 املوضوع احلمامة والنملة يف واجلمل
ن يقرؤ  أبنالطالبات  املعلم أمر -

 فواحدا واحداه في احلكايةبنّي وي
 الفصل أمام

الطالبات  قراءة املعلم أصلح -
 بياهنن و 

 املواد الطالبات تاستخلص -
 بتوجيه مناقشتها متت اليت التعليمية
 السؤال.
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 اإلختتام 3
 
 
 
 

 

 التعليم عملية الطالبات لقيتأ -
 الفصل يف جتري اليت والتعلم

 ونقاط الضعف :وتشمل الدراسي،
 اليت والصعوابت واملشاعر القوة،

 الطالبات وجههات

 الدعاء بقراءة الدرس املعلم ختم -
 السالم وإلقاء

10 
 دقيقة

 )اللقاء الثاين( إعداد التدريس

 املوضوع : احلمامة والنملة  : إسم األمر املدرس

 و: الثالث   الفصل  : املطالعة املادة

 الوقت التعليم والتعلمخطوات عملية   الرقم
 
 
 
1 

 
 

 
 
 

 مقدمة
 
 

 السالم املعلم القى -
 للتعلم الفصل املعلم أعد -
 الدعاء بقراءةالطالبات  املعلم طلب -
 خبة سبقت مما املادة املعلم شرح -

 الطالبات
 املادة ربط عن املعلومات املعلم شرح -

 
 
 

 
 10 

 دقيقة
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

األنشطة 
 التعليمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  احلالية ابملادة السابقة
 ريقةط عن املعلومات الطالبات تاستدرك -

 الصور املسلسلة وسيلة ابستخدام التعلم
 الذي املطورالكتاب  إىل الطالبات أتمل -

 .املعلم قدمه

  واضحا شرحا املادة املعلم شرح -
 احلمامة والنملةعن ص الن املعلم قرأ -

 به نيهتم الطالباتو 
 األسئلة بتقدمي الطالبات املعلم دفع -
 الكلمات من األسئلة الطالبات تقدم -

 نيفهم مل يتال واجلمل
 األسئلة إلجابة اآلخر الطالبة املعلم فضل -
احلمامة ص عن الطالبات الن تقرأ -

 احلروف مبخارجوالنملة 
  نرفقائه مع الطالبات تانقش -
 واجلمل الكلمات معاىن الطالبات تحبث -

 املطورالكتاب  يف

 
 
 
 
 
 
40 
 دقيقة
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3 
 

 
 
 
 
 
 
 

 االختتام

 نويرتمج نيقرؤ  أبن الطالبات املعلم أمر -
 الفصل أمام فواحدا واحداه في احلكاية

 نوترمجته الطالبات قراءة املعلم أصلح -
 اليت التعليمية املواد الطالبات تاستخلص -

 .املعلم بتوجيه مناقشتها متت
 والتعلم التعليم عمليةالطالبات  ألقيت -

 :وتشمل الدراسي، الفصل يف جتري اليت
 واملشاعر القوة، ونقاط الضعف

 الطالبات. وجههات اليت والصعوابت

 وإلقاء الدعاء بقراءة الدرس املعلم ختم -
 السالم

 
 
 
 
 

 
10 
 دقيقة
 

 )اللقاء الثالث( إعداد التدريس

 املوضوع : احلمامة والنملة  : إسم األمر املدرس

 و: الثالث   الفصل  : املطالعة املادة

 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم  الرقم
1 

 
 مقدمة
 

 السالم املعلم القى -
 للتعلم الفصل املعلم أعد -

 10 
 دقيقة
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 

األنشطة 
 التعليمية

 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلختتام
 

 الدعاء بقراءة التالميذ املعلم طلب -
 استعدادا لألمتحان

قسم املدرس ورقة االمتحان واحدا  -
 واحدا

اجتاهات السؤال شرح املدرس  -
 للطالبات 

سألت الطالبات عن اجتاهات  -
 السؤال الىت مل يفهمن

أمر املدرس الطالبات إبجابة األسئلة  -
 الىت قسم هلن

مت الطالبات إبجابة األسئلة يف قا -
 وقت معينة

أمر املدرس الطالبات جبمع اإلجابة  -
 الىت أجنزن

 الدعاء بقراءة الدرس املعلم ختم -
 .السالم وإلقاء

 

 
 

45 
 دقيقة

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 دقيقة

حصلت عليها التالميذ من االختبار القبلي  يتوالنتائج ال
 والبعدي، عرضها الباحث يف اجلدول التايل:
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 4-٨ اجلدول
 االختبار القبلي والبعدينتائج التالميذ 

االختبار نتيجة  سم الطلبةا رقم التالميذ
 القبلي

 االختبارنتيجة 
 البعدي

 75 60 1الطالبة  1
 70 60 2 الطالبة 2
 75 65 3 الطالبة 3
 70 55 4 الطالبة 4
 65 55 5 الطالبة 5
 80 60 6 الطالبة 6
 65 45 7 الطالبة 7
 70 55 8 الطالبة 8
 65 50 9 الطالبة 9
 60 50 10 الطالبة 10
 85 70 11 الطالبة 11
 90 75 12 الطالبة 12
 65 50 13 الطالبة 13
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 80 65 14 الطالبة 14
 60 40 15 الطالبة 15
 65 40 16 الطالبة 16
 70 55 17 الطالبة 17
 80 70 18 الطالبة 18
 65 55 19 الطالبة 19
 75 60 20 الطالبة 20
 80 70 21 الطالبة 21
 55 45 22 الطالبة 22
 70 55 23 الطالبة 23
 70 65 24 الطالبة 24
 80 60 25 الطالبة 25

 
 SPSS"مث شرح الباحث هذه البياانت ابستعمال البامج  

Statistik 17"   واستخدام أداة التحليل بT-test 
 Normalitas)يقوم الباحث ابلبياانت الطبيعية  T-testقبل أداء  

Data) تبار احلالة الطبيعة اخ أبداء(Uji Normalitas)  والفروض يف .
 الطبيعية على اإلختبار القبلي والبعدي كما يلي:بياانت اختبار احلالة 
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 0،05 (.Sig) >إذا كانت نتيجة مستوى الداللة -1
 فالتوزيع البياانت توزيع العادى.

 0،05(.Sig) <  إذا كانت نتيجة مستوى الداللة -2
  فالتوزيع البياانت ال توزيع العادى.

 4-9 اجلدول
 (Test of Normality) اختبار احلالة الطبيعة

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

post_test .166 25 .075 .960 25 .416 

pre_test .127 25 .200* .965 25 .514 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 القبلي االختبار حتصيل أن على يدل 4-9 اجلدول ومن
 (.Sig) الداللة مبستوى Normalitas  ujiاختبار العمل  ابستعمال

 فتشري( .416 >05،0) البعدي االختبار وحتصيل( .514 >0،05)
 .طبيعي بشكل توزيعها يتم البياانت أن إىل النتيجة تلك

( (Uji Homogenitas املتجانس ابالختبار الباحث يقوم وكذا

 (:(Uji Homogenitas املتجانس االختبار حتصيل عن يبني اجلدول
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 4-10 اجلدول
 املتجانس االختبارنتيجة 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.178 1 48 .675 

 املتجانس االختبار حتصيل أن على يدل 4-10 اجلدول ومن
Uji Homogenitas   الداللة مبستوى (Sig.) (05،0<675.) تلك فتشري 

 (.Uji T) اختبارات إجراء وميكن متجانسة، البياانت أن إىل النتيجة
 اختبارات حيلل أن البد الصور املسلسلةالوسيلة  استخدام فعالية ملعرفةو
(Uji T )البعدي، واالختبار القبلي االختبار من املعدلة نتيجة إىل بنظر 

 اجلدول  ويبني

 4-11 اجلدول
 البعدي واالختبار القبلي االختباربعد املعدلة نتيجة 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pre_test 57.20 25 9.363 1.873 

post_test 71.40 25 8.480 1.696 

 االختبار من املعدلة نتيجة أن على يدل 4-11اجلدول  ومن
 .71،40 البعدي االختبار من املعدلة ونتيجة 57،20 القبلي
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 الصور املسلسلةخدام است فعالية إىل نظر هي التالية واخلطوة 
 اآليت: 4-12اجلدول  بني كما  وحتصيله، Test– ت ابستعمال

 4-12 اجلدول

 (T-test)حتصيل االختبارات ت 

( (.Sig الداللةمستوى أن نتيجة  على يدل 4-12ومن جدول 

الفرض و مقبول  (Ha)ل البديوهذا يدل على أن الفرض ( 0،..>.،05)
لقراءة مردود. مبعىن استخدام الصور املسلسلة يف تعليم ا( Ho) الصفري

 ملقروءة.يف فهم النصوص ا الطلبةشيدة فعاال لرتقية قدرة الر 

 التقومي -5

 بناء على ج.ئتكون يف هذه اخلطوة األنشطة النهائية لنتا
واحلصيل أن هذه الوسيلة موافق  واالختبار نتيجة من اخلبريين

اخلبريين وجد ومناسب يف الفصل الثالث. ومن نتيجة حتكيم 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Lower Upper 

Pair 1 pre_test - 

post_test 

-14.200 4.491 .898 -16.054 -12.346 -15.810 24 .000 
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 الفرض الصفريو مقبول  (Ha)ل البديالفرض و  .92،5الباحث %

(Ho ) .ابلصور  املطورعلى أن الكتاب  دليالن ان شيئانوهذمردود
لرتقية قدرة  كوسيلة يف تعليم القراءة الرشيدة  وفعال املسلسلة صدق

 .يف فهم النصوص املقروءة الطلبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 اخلامس الفصل

 خامتة

شيدة مبنهج لر بعد أداء الباحث عملية تطوير كتاب القراءة ا
البحث العلمي والتطوير إبذن هللا تعاىل وقدرته، فسيعرض الباحث 

 النتائج واالقرتاحات فيما يلي:

 :النتائج -أ

يكون  ابلصور املسلسلةكتاب القراءة الرشيدة تطوير   -1
 النتيجة املطالعة بنسبةتعليمية يف تعليم الكوسيلة ممتازا  

 % 92،5من اخلبريين 

شيدة ر املسلسلة يف تعليم القراءة الر استخدام الصو  -2
 يف فهم النصوص املقروءة. الطلبةفعاال لرتقية قدرة 
على  4-12ول اجلد يف Test -بواسطة حتصيل ت

( (.Sig ومستوى الداللة ،4،491الداللة أن نتيجة 

ل على أن الفرض البدي( وهذا دليل 0.،.>.،05)
(Ha)  والفرض الصفريمقبول (Ho ) .مردود 
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 :قرتحاتاال -ب

رتحات ج السابقة يقدم الباحث املقعلى الظواهر والنتائبناء 
 اآلتية:

التعلمية املناسبة تطوير املواد من واجبات املدرس  -1
 لتكون عملية التعليم والتعلم جناحة وممتعة، ويصري ما

 ابقي األثر. الطلبةيتعلمه 

طرق التدريس والوسيلة  ملدرس أن يستخدم البد -2
 التعليمية املناسبة ابلفروق الفردية لدى الطلبة.

هذا البحث مرجعا من مراجع البحث العلمي لعلى  -3
والتطوير للباحثني اآلخرين، حىت يكون البحث مفيدا 

 .املطالعةيف جمال التعليم والتعلم خاصة يف 

أن يفضلوا  هذه الرسالة قرأواينبغي للقارئني الذين  -4
 هذه الرسالة األخطاء ليكون اابلنقد إذا وجدوا فيه

 جيدا ومفيدا للقارئني أمجعني.
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaaran 

(RPP) 

 

Nama Sekolah :Pesantren Modern Al-Zahrah 

Mata Pelajaran :Muthalaah 

Kelas/Semester :XI/Genap 

Alokasi Waktu :2X35 Menit 

Tema : لحمامة والنملةا  

 

A. Kompetensi Dasar 

1. Menghargai dan mengjayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, goto royong), santun 

percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan social dana lam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual, procedural) berdasarkan rasa ingin tau 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan seni 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, menalar, dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, mengambar, dan mengarang) sesuai yang 

dipelajari di sekolah. 

 

 

 

 

 

 



 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.1 Menyadari pentingnya 

kejujuran dan percaya diri 

sebagai anugerah dari Allah 

dengan cara berkomunikasi 

degan linkungan social sekitar 

dan sekolah 

1.1.1 Menyakini pentingnya 

kejujuran dan percaya akan 

nikmat Allah dengan 

berkomunikasi degan 

linkungan social sekitar dan 

sekolah  

2 2.2 Menunjukkan perilaku jujur 

dan percaya diri dalam 

berkomunikasi degan linkungan 

social sekitar dan sekolah 

2.1.1 Menunjukkan perilaku 

baik dalam berkomunikasi 

antara pribadi, guru dan 

temam 

3 3.3 Mengidentifikasi bunyi 

makna, gagasan dari kata, frase, 

dan kalimat Bahasa arab sesuai 

dengan struktur kalimat yang 

berkaitan dengan  الحمامة والنملة
baik secara lisan atau tulisan  

3.1.1 Membaca teks yang 

berkaitan dengan topik 

 dengan bacaan الحمامة والنملة

yang baik dan benar 

3.1.2 Menjelaskan teks 

qiraah yang berkaitan 

dengan topik الحمامة والنملة 
4 4.4 Mendemonstaksikan 

ungkapan sederhana terkait topik 

 dengan الحمامة والنملة

mempehatikan struktur tek dan 

unsur kebahasaan dan sesuai 

konteks. 

4.1.1 Menjawab pertanyaan 

tentang isi kandungan teks 

tentang الحمامة والنملة 

C. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini, siswa 

diharapkan mampu memehami dan mengungkapkan informasi 

secara lisan dan dan mampu memjawab segala soal dengan benar 

berkaitan tantang الحمامة والنملة sesuai dengan aturan Bahasa yang 

ditetapkan. 

D. Materi Pembelajaran 



 

 الحمامة والنملة
َرٌة إَِلى َجْدَوِل َماٍء لَِتْشَرَب َوَتْسَترِْيَح، ب َ  ْْعَد ََ ْْ َذَهَبْت َنْمَلٌة َصِغي ْ

َها  ِفي اْلَماِء، َوَل ْْ فَ زَلَّْت َقَدُمَها َوَسَقَطتْ  َتِْعَبْت َكِثي ْرًا ِفي َجْمِع قُ ْوِتَها. يُْمِكن ْ
َباَحَة وََكاَدْت تَ ْغَرُق. وََكاَنْت َحمَّامَ  ََاءٌ اْلُخُرْوُج ِمْنُه، ِِلَن ََّها ََلتَ ْْعِرُف السِ  ةٌ بَ ْي

َلٌة َواِقَفٌة َعَلى َحَجٍر ِفي اْلَماِء، َوَرََْت َماَحَصَل لِْلَنْمَلِة. َرقَّ َلَها قَ ْلبُ َها ف َ  َجِمي ْ
َقارِ َوَسَْعْت ِفي َخََلِصَها، َفطَارَ  َها ُعْوٌد ِم ََ ْت إِلى اْلبر  َوَرَجَْعْت، َوِفي ِمن ْ

. فَ تَ َْعلََّقْت به النَّْمَلةُ وَ  اْلَحِشْيِش، ْتهُ َعَلى اْلَماِء إَِلى اْلَبرِ  َخَرَجْت ِم ََ اْلَماِء َمدَّ
 .ِبَسََلمٍ 

ُل بَِأْورَاِقَها. ل ِ َوبَ ْْعَد َذِلَك بِأَيَّاٍم، نَ زََلْت اَْلَحَماَمةُ َعَلى فَ رِْع َشَجَرةٍ تُ َتظِ  
ِصْيَدَها، َوِهَي َفَمرَّ َصيَّاُد ِم َْ بُ ْْعٍد َوَرآَها. فَ َوَقَف ُيَصوِ ُب بُ ْنُدِقي ََّتُه َنْحَوَها لِيَ 

َها تِْلَك اْلَحَماَمُة َرََتْ  َر. َوَلِك ََّ النَّْمَلَة التى َخلََّصت ْ  اَلصَّيَّاُد َل ْْ تَ َرُه فَ َتِطي ْ
ِق بُ ْنُدِقي ََّتُه َلْيِه، َفَصَْعَدْت ِفى ِجْسِمِه، َوَلمَّا َه َّْ بِِإْطََل َوَعَرَفْت َما َعَزَم عَ 

ُتِصِب اْلَحَماَمُة،  قُ َرَصْتهُ قَ ْرَصةً َشِدْيَدةً ََف َْزَعْتُه، فَ َتَحرََّك َفَماَلِت الرِ َصاَصةُ َوَل ْْ 
رًا يَ رَهُ قَ بل َنَجْت َجزَاَء ِإْحَساِنَها إَِلى النَّْمَلِة. "َوَم َْ يَ ْْعَمْل ِمث ْ   ."اَل َذرٍَّة َخي ْ

 

E. Metode Pembelajaran  

Tanya Jawab, Samiyyah Syafahiyah, Ilqaiiyah. 

F. Media/Alat Pembelajaran. 

Papan Tulis, Buku yang Dikembangkan, Gerak Tubuh. 

G. Suber Belajar 

Buku Muthalaah yang dikembangkan, Kamus Bahasa Arab. 



 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Tahapan 

Pembelajaran 

Deskripsi Kegiatan Guru Dan 

Siswa 
Alokasi 

Waktu 

1. Pendahuluan 1. Guru memberi salam dan 

mengajak siswa berdoa, 

dengan menunjuk salah satu 

siswa memimpin do’a (PPK 
religius) 

2. Guru menanyakan kabar dan  

mengecek kehadiran siswa. 

3. Guru mengadakan appersepsi, 

menanyakan pengalaman 

peserta didik serta mengaitkan 

dengan materi yang akan 
dipelajari. 

4. Guru mengajak siswa agar 

selalu bersyukur kepada Allah 

atas kesempatan yang 

diberikan untuk belajar Bahasa 

Arab. 

5. Guru menjelaskan tujuan dan 

manfaat mempelajari materi 

serta kompetensi yang akan 

dicapai. 

6. Guru menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

7. Guru menjelaskan tehnik 

penilaian yang akan diberikan  

selama proses pembelajaran. 

15 

Menit 

2. Inti 1. Mengamati 40 

Menit 



Peserta didik mengamati 

gambar yang terdapat di buku 

yang sudah dikembangkan. 

2. Menanya 

Siswa diberikan rangsangan 

dan kesempatan seluasnya 

untuk menanya makna 

ungkapan pertanyaan yang 

belum diketahui. 

3. Mencoba/mengeksplorasi 

Peserta didik melafalkan 

mufrodat yang terdapat dalam 

bacaan. 

4. Menalar/mengasosiasi 

Siswa memantapkan 

pemahaman makna kalimat 

yang terkandung judul bacaan 

burung merpati dan semut. 

5. Mengkomunikasikan 

a) Siswa mempresentasikan 

alur cerita tentang judul 

yang dipelajari sesuai yang 

ia pahami. 

b) Siswa yang lain menanggapi 

(critical thinking) 

c) Peserta didik memperoleh 

feedback dari guru tentang 

hasil presentasinya. 

3. Penutupan  1. Peserta didik menyimpulkan 

hasil pembelajaran dibantu 

oleh guru (comunicative) 

2. Guru mengadakan refleksi atau 

penguatan hasil pembelajaran 

(comunicative). 

15 

Menit 



3. Guru menjelaskan secara 

singkat materi dan kegiatan 

pembelajaran yang akan 

datang. 

4. Guru memberikan pesan moral 

yang terkait judul yang 

dipelajari. 

5. Bersama peserta didik guru 

menutup pembelajaran dengan 

membaca hamdalah dan salam. 

  

 

 

 

 



KUESIONER 

LEMBAR VALIDASI AHLI BUKU 

Judul Penelitian : Pengembangan Buku Muthalaah 

dengan Menggunakan Gambar      

Berseri untuk Meningkatkan 

Kemampuan Anak dalam Memahami 

Teks Bacaan 

Sasaran Program : Santri Pesantren Modern Al-Zarah 

Kelas IX 

Mata Pelajaran : Muthalaah 

Petunjuk: 

1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi dari Bapak/Ibu sebagai Ahli Media tentang 

kualitas kelayakan media gambar yang ada di buku 

ajar pengembangan. 

2. Lembar Validasi ini terdiri dari aspek penilain media, 

komentar dan saran dan kesimpulan. 

3. Untuk revisi-revisi, bapak/ibu dapat langsung 

menuliskannya pada naskah yang perlu direvisi atau 

menuliskannya pada kolom saran yang telah saya 

sediakan. 

Skala Penilaian: 

 4 = Sangat Baik 

 3 = Baik 

 2 = Cukup 

 1 = Kurang 

No Jenis Pembahasan Validasi 



    

1 Cover 

1. Cover buku menarik 

perhatian peserta didik 

2. Cover mencakup judul-

judul di buku 

    

2 Isi Buku 

1. Gambar dapat membantu 

anak dalam memahami 

alur cerita buku 

2. Media yang dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan 

siswa 

3. Setiap gambar menarik 

4. Gambar membuat minat 

baca meningkat 

5. Kesesuaian warna dan 

materi pada gambar 

6. Gambar dapat membantu 

siswa dalam 

memperbanyak mengigat 

kosakata 

7. Gambar membantu siswa 

dalam memehami materi 

8. Gambar membantu siswa 

dalam menjawab soal 

9. Gambar mewakili cerita 

    



2 Materi 

1. Kesesuaian materi dengan 

buku bergambar 

2. Kesesuaian materi yang 

diberikan dalam buku 

bergambar dengan tingkat 

perkembangan anak didik 

3. Materi yang disajikan 

akurat dan mudah untuk 

dipahami anak didik 

4. Mendorong rasa ingin tau 

peserta didik 

5. Mendorong anak untuk 

melakukan/mengamalkan 

isi materi 

6. Materi yang 

dikembangkang sesuai 

dengan kebutuhan 

7. Gambar menambah 

pemahaman siswa 

terhadap materi 

    

 

 

 

 

 



Catatan  

 

 

 Banda Aceh, ………. 

Validator 

 

 

 

 

 

 



 القراءة الرشيدة
 عبد الفتاح صبر وعلي عمر



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد 
 وعلى آله وصحبه وسلم.

فإن الزمان قد دار وسار وهب الكل يطلب العلم للصغار 
والكبار وملا كان أوىل املسائل ابالهتمام والعناية تعليم القراءة 

 والكتابة وشىء مما يف الدنيا من آايت هللا.

أنشأان هذه الكتب األربعة أساسها التدرج وسهولة 
األخذ وبناؤها على أحسن أساليب الرتبية وحالة نشوء املدارك 
وتطورها ورجاؤها من املوىل سبحانه وتعاىل أن جيعلها سديدة 

 احلطى رشيدة الغاية إنه وىل التوفيق

 

 عبد الفتاح وعلي عمر  
  

 



 

 

 الصفات الواجبة ملدرس املطالعة

اللسان وسالسة الكالم مع فصاحته ومالئمته  طالقة -1
 ملدارك التالميذ

 أن يكون له صوت رزين واضح -2

رتبوي املناسب ملدارك القدرة على اختيار املوضوع ال -3
 التالميذ

 التبحر يف اللغة -4

 ملهارة يف استعمال وسائل اإليضاحا -5

املهارة يف بيان معاين الكلمات الغامضة عند التالميذ إما  -6
عناها أو ابستعمال اجلمل املفيدة اليت توضح مبوضعها يف 

 وسائل اإليضاح

املهارة يف تلخيص مضمون املوضوع بعبارة صحيحة  -7
 واضحة مالئمة ملستوى معلومات التالميذ

 أو العبارات الصعبة عند التالميذ.املهارة يف بيان اجلمل  -8

 . معلوماته املتعلقة مبوضوع الدرس غزارة -9



 

 

 خطوات تدريس املطالعة
 ستعداد لدخول الفصل أبدوات التعليم الالزمة.اال -أ

املقدمة: األسئلة أو البيان املوجز الذي يوصل أذهان  -ب
التالميذ إىل موضوع جديد عند اإلمكان، مث كتابة 

 عنوان املوضوع

 وأخذ املغزى:-والربط-الغرض-ج

 شرح املفردات بتلفيظها وكتابتها مث شرح معناها -1

 ،اجلمل املفيدةالكلمات الصعبة يف وضع التالميذ  -2
 إذا احتاج إىل ذلك لتأكيد الفهم

شرح الدرس أو املوضوع مع الربط وحتليله  -3
ابملناقشة والتشويقات مث استنتاج أو أخذ املغزى 
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 احلمامة والنملة
َنَ أ ََدَ عَ ب َ َ،حَ ي َت َ سَ ت َوَ َبَ رَ شَ ت َل ََاءَ مَ َلَ وَ دَ َجَ ل َإ ََة َي َ غَ صَ َةَ لَ ن َ َتَ ب َهَ ذَ 
َي َرثَ كَ ََتَ ب َعَ تَ  َا.ت َ وَ ق َ َعَ َج َ اَف 

َ

َ

َ

َوَ هَ مَ دَ قَ َتَ ل َزَ ف َ  ََتَ طَ قَ سَ ا َال َ هَ ن َ كَ ي َ َل َ وَ َ،اءَ مَ َالَ ف  َ َ،هَ ن َمَ َجَ و َرَ ا اَّن َ ل 
َ.قَ ر َغَ ت َ َتَ ادَ ك َو ََةَ احَ بَ الس َ َفَ ر َعَ ت َ ل َ
َ

َ

َ

َ

َ
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ََرَ جَ ىَحَ لَ عَ َةَ فَ اقَ وَ َةَ لَ ي َ ج َ َاءَ ضَ يَ ب َ َةَ امَ ح َ َتَ انَ ك َوَ  َتَ أ َر َوَ َ،اءَ مَ َالَ ف 

َ.ةَ لَ مَ ن َل َل ََلَ صَ احَ مَ 

َ

َ

َ

َ

ََتَ عَ سَ اَوَ هَ ب َ لَ اَق َ َل َ قَ رَ ف َ  َ،تَ عَ جَ رَ لرب َوَ لَاَ إ ََتَ ارَ طَ فَ َ،اهَ صَ ل ََخَ ف 

َوَ  َ،شَ يَ شَ ال َ َنَ مَ َدَ وَ اَعَ هَ ارَ قَ ن َ َمَ ف 

َ

َ

َ

َ



3 

 

َف َ رب  َ َالَ ل َإ ََاءَ مَ ىَالَ لَ عَ َهَ تَ دَ مَ  َالنَ َتَ قَ لَ عَ ت َ . َاءَ مَ الَ َنَ مَ َتَ جَ ر َخَ وَ َةَ لَ مَ به
َ.مَ ل َسَ بَ 

َ
َ

َ

ََ

ا.َهَ اقَ ر َوَ ب َ َلَ ل َ ظَ تَ ت َ َة َرَ جَ شَ َعَ رَ ىَف َ لَ عَ َةَ امَ مَ ل َ ا ََتَ ل َزَ ن َ َ،مَ َيَ ب َ َكَ ل َذَ َدَ عَ ب  َوَ 
َ،اهَ دَ يَ صَ يَ اَلَ هَ وَ ن َ َهَ تَ ي َ قَ دَ نَ ب َ َبَ و َ صَ ي ََفَ ق َوَ ا.َف َ آهَ ر َوَ َدَ عَ ب َ َنَ مَ َادَ يَ صَ َرَ مَ فَ 

َ

َ

َ

َ

َ.ي َ طَ تَ ف َ َه َرَ ت َ َل َ َيَ هَ وَ 
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َ

َ

َ

ََ

َتَ هَ ت َ صَ لَ الىتَخَ َةَ لَ مَ َالنَ نَ كَ ل َوَ  َامَ َتَ ف َرَ عَ وَ َادَ يَ لصَ ا ََتَ أ َرَ َةَ امَ مَ ال َ َكَ لَ ا
َهَ تَ صَ رَ ق َ َهَ تَ ي َ قَ دَ نَ ب َ َقَ ل َطَ َب َ مَ اَهَ مَ ل َوَ َ،هَ مَ سَ َجَ ف ََتَ دَ عَ صَ فَ َ،هَ ي َلَ عَ َم َزَ عَ 
،َةَ امَ مَ ال َ َبَ صَ ت ََل َ وَ َةَ اصَ صَ الر َ َتَ الَ مَ فَ َكَ رَ حَ تَ ف َ َ،هَ ت َعَ زَ ف َ أ ََةَردَ يَ دَ شَ َةَرصَ رَ ق َ 

َإَ اّن َ سَ حَ إ ََاءَ زَ جَ َتَ ن َ بلَ َاي َرخَ َة َرَ ذَ َالَ قَ ث َ مَ َلَ مَ عَ ي َ َنَ مَ .َ"وَ ةَ لَ مَ َالنَ ل َا
َ."ه َرَ ي َ 

َ

َ

َ

َ

َ



5 

 

َََالتمرين:

َوالصورَابلنصَمستعيناَالتيةَالسئلةَأجباللف:َ

َالصغية؟َالنملةَذهبتَأينَإل .1
َذهبت؟َشيءَأي .2
َصغية؟َنلةَسقطتَأينَإل .3
َالمامة؟َوقفتَأين .4
َالنهر؟َمنَخترجَأنَالنملةَتقدرَهل .5
َتشاهد؟َوأينَالواقعة؟َهذهَتشاهدَالذيَما .6
َالمامة؟َمنقارَفَشيءَهوَما .7
َاملاء؟َمنَخترجَالنملةَطريقةَكيف .8
 الكاية؟َهذهَمنَتستنبطَماذا .9

َ

َ
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الباء:َأخرجَاملفرداتَاملوجوداتَفَالصورةَالتيةَواجعلَجلةَ
َمنها

َ
َ
َ
َ

1َ

َ
َ
َ
َ

2َ
َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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 جزاء الصدق

َج ار َل هَ  َف ل ح َإ ل  اذ ه ب  َاب  َم و ل ع  َإ ل ي ه َََش كاَ وَ َ،ص ي دَ لَغ ن    م اَأ ص اب 
ل ه َم ن َالت  لَ  َح ق  ث  رَ َ،فَ ال ق مح َف  َك  َك ل ب هَف ي ه َ"ب س ب ب  َ،َة َد خ و ل  ف  ق ال 

َ  اْل  ار َ: ب  َص اح  َح ق ل كَ ك ث ي راَماَ ََ،"َح ق ي  ق ةرََي  َف  َك ل ِب  و ر َّب  اََ،ن  ز ل ت 

َالت  ل فَ سَ  ئراَم ن  ي   َش  ت عدٌَّلَ َ،ب  ب ت  َم س  َأ َن  َخ س ار ت كَ و   ت  ع و ي ض 

 

 

 

 

 

َ
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َال ف ل حَ  ََف  ق ال  َحَ " َم ا َر أ ي ت  َالت  ل فَ ل م ا َم ن  ي  َب  ر ض  ََ،ل  د ع و ت 
س ار ةَ  ص د ي  قرا َل ت  ق د ي ر َال  َن  ر ىَأ ّن  اَت  ب َ َ،ل  "َََل غَ و  َج ن ي هاَر ف  ق د م َث ل ث ْي 

َ َم ن  َ. ال ع و ضَ إ ل ي ه َالس ر يَُّم اَط ل ب 
َ
َ

َ
َال  ص دَ  و ق ت  تَ َ،و ل م اَج اءَ  َظ ن هَ  ال ذ ي  ل فراَأ ت ىَو ج دَال ف ل ح َأ ن َاْل  ز ءَ 

َالس ر ي َ  َإ ل  .َف ذ ه ب  ل  ا لَ و أَ ،َب  ح س ن َح اص  َوَ ،َع ل م ه َِب  ق ي  ق ة َال  ق ال 

َأ ت ىَل ر د َ :َإ ن هَ  ب  ل غَ ََق د  ف ي هَ َ،ال م  ه َح قًّاَر  ل  ن ه َآلَي  ر ىَل ن  ف س 

 

 

َ

َ
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َالس ر يَُّ َ".َث َ  :ف  ق ال  َو الر ج ل  َالر ج ل  َب ْي   ب غ ي  اَم اَي  ن   ََ"ه ذ  َإ ل  ذ ه ب 
ر ى ر ة َأ خ  َم ع هَ َ،ح ج  ب  ل غَ و ع اد َو  َال م  ث ال  ََ،َخ  س ة َأ م  َال ف ل ح  و ق د م ه َإ ل 

: ب  ل غَ َق ائ لَر ال م  َا َه ذ  ر  ََ،"َإ د خ  ر ي ن  د ىَو ع ش  َإ ح  ر َإ ب ن ك  ي  َع م  َي ص  ح ىت 

ه َإ ل ي هَ س ن ةرَ:َوَ  َس ل  م  َع ل ي ه َق ص ه .َ،إ ذ َذ اك  َو ق صُّ
َ
 

 

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َالتمرين:َ
َأجبَالسئلةَالتيةَمستعيناَابلنصَوالصورَاللف:َ

 ملاَذهبَالفلحَإلَجار؟َ .1

 القمح؟ََماذاَأصب .2

 هلَدخلَالكلبَفَاملزرعة؟َ .3

 كيفَعرفَالفلحَمقدارَخسارته؟ .4

 ماذاَعملَالفلحَلتقديرَخسارته؟َ .5

 وكمَدفع؟هلَدفعَاْلارَخسارةَالفلح؟َ .6

َكلباَرأيتَفَالصورة؟ .7  كم

 ماَاستنبطَمنَهذهَالقصة؟ .8

َ
َ
َ
 



11 

 

الباء:َأخرجَاملفرداتَاملوجوداتَفَالصورةَالتيةَواجعلَجلةَ
َمنها

َ
َ
َ
َ

1َ

 

 

 

 

2َ
َ
َ
َ
َ

3َ

َ

َ

َ
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 املدعى
َ ر  َآَث  َك ث ي  ة َال  ش ج ار ،َف  ر أ ىَأ ح د ُه  اَع ل ىَال  ر ض  َأ ج  ة  ن َف  م ر َر ج ل 
َس ب ع َ َع ل ي ه م ا ََي  ر ج  َأ ن  ََي  ش ى َ:إ ن ه  َل ر ف ي ق ه  َف  ق ال  ، ب اع  َالس   ام  أ ق د 

َ ا َم ع ه م  ت  ل ه م ا،َو ل ي س  َف  ي  ق  َف  ق ال  َن  ف س ي ه م ا. َع ن  َب ه  اف ع ان  َي د  ح  ل  س 
َش ج اع ِت  َ َم ب  ل غ  َت  ع ل م  ،َو أ ن ت  َم ع ك  َأ َن  َم اد م ت  َخت  ف  :َ"َل  خ ر  اآل 
َآت يرا، َد ب   ََس  ع اَص و ت  م ه َح ىت  َك ل  َك اد َي ت مُّ َ......َ".َو م ا َو ق  و ِت  َو 

 

 

 

 

َ

َ
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َ َذ ل ك  َف ت  ك  َق م ت ه اَه ر ابر َر ف ي  ق ه ،َو ج ر ىَن  و َش ج ر ة َو ص ع د َإ ل  ال م د ع ي 
. َالدُّب   َو ل م اََم ن  َن  ف س ه . ت م  َو ك  ت  ل ق ىَع ل ىَال  ر ض  َف اس  خ ر  َاآل  و أ م ا

َف ي ه َن  ف سرا،َف ظ نَ  ف  ل م ََي  د  ن هَ  ي ش مَُّب د  ،َد ار َح و ل هَ  الدُّبُّ َج اءَ  م ي  ت  َأ ن هَ 
ي  ت ة . ََي  ك ل َال م  ،َل  ن ه َل  َو ت  ر ك ه َو ان ص ر ف 

َ

َ 

َ

َ

َع ن َالش ج ر ة ، َال م د ع ي  َذ ل ك  َن  ز ل  َالدُّبُّ َذ ه ب  َأ ن  َو ب  ع د 

َ

َ

َ

َ
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َ َال م ز اح  ،َو س أ ل ه َع ل ىَس ب ي ل  َال  ج ل  د ة  َش  َف   َو ه و  َر ف ي ق ه  َن  و  و أ ق  ب ل 
َ َح ك ي م .َف  ل ق د  اَد بٌّ َالث اِن  :َ"َه ذ  َأ ذ ن  ي ه .َف  ق ال  َف   ع م اَق ال ه َالدُّبُّ

َ َو ل  َي ص د ق  َل  َك ذ اب  ه  رب  ِن  َأ ن َم اد ح َن  ف س  َي  ع ت م د َع ل ي ه َ".َأ خ 

َ 

 

 

 

 

 

 

َ

َ

ََ
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َالتمرين

َ!أجبَالسئلةَالتيةَمستعيناَابلنصَوالصورَاللف:َ

 أينَذهبَالرجلن؟َ .1

 ماذاَرأىَأحدُهاَهناك؟َ .2

 كيفَحالماَبعدَأنَجاءَإليهماَالدب؟َ .3

 ماذاَفعلَالدبَابلرجل؟َ .4

 املدعى؟ََصعدإلَأينَ .5

 ماذاَتستنبطَمنَهذهَالكاية؟ .6

املفرداتَاملوجوداتَفَالصورةَالتيةَواجعلَجلةَالباء:َأخرجَ
َمنها

َ
َ
َ
َ

1َ

َ
َ
َ
َ

2َ
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 األمانة كنز

َالط رَ ت م َص غ ي  َف  َم ار  َب هَ ق د م َغ ل  َس ر ى   َإ ل  ئراَم ن ََ،ي ق  ي   د اه َش  ت ج  و اس 

ت ه .َف أ ع ط اه َق ر شَر َب ه َح اج  َي س دُّ َش اك رراَ،ال ع ط اء  و د ع اَ،َف أ خ ذ ه َال و ل د 
َال م ع ر و فَ  ل  ي  َع ل ىَم اج اد َب ه َم ن  َ.ل ه َاب 

َ

َ

َ

َخ طَ َو ل م ا      َالص ب    َم ن  َالس ر ىُّ َن  ق و د هَ َ،و اتَ اب  ت  ع د  َك ي س  َ،س ق ط 
ر عرا َم س  َالس ر ى   ق ط .َف م ش ىَو ال ت  ق ط ه َو ج ر ىَن  و  م َو ه و ي س  َ،و ر آه َال غ ل 

:َوَ  إ ل ي ه َق ائ لر س ي  د ىَس ق ط َم ن كَ "ق د م هَ  ََي  ف ال ت  ق ط ت هَ َ،ه ذ اك ي س َن  ق و د ك 
َب ه َإ ل ي كَ  ئ ت  َ".و ج 

َ

ََ
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َ

َ

َ

نَ       َم  َالس ي  د  براَب  م اف أ خ ذ  َم ع ج  ث ل هَ ه َال ك ي س  َف ق ي  َم  م  َ،َن ة َغ ل  و ق ال 
َع ل ىَأ م ان ت كَ "َ:َ َم َن   اف أ ت ك  َت ك و ن َم ك  َب َن  َأ ن  ََي  َ،َأ ُت  بُّ َأ ع ط ي ك  أ ن 

أ وَ  َع م لرََن  ق و درَا د َل ك  ََُّ:"أ ج  َالص ب  ف  ق ال  س ي  د ىََ"َ. َي  َا ل ع م لَ  ل ك س ب 
َح اج ىت ََ،ال ع ي شَ  َو ت  ب  ق ى َس ر ي  عرا َف  ت  ن  ف د  ا َآخ ذ ه  َن  ق و د  َم ن  .َ"خ ي  

اب  ت هَ  َإ ج  َالس ر ى  َأ م ان  ت هَ ،ََف س ر ت  ل ك ر اء ََ،ك م اس ر ت ه  َاب  ا ي ذر َت ل م  ه  و أ خ ذ 
ََم  اك ة َل ه . َي  ت  ع ل م َال  ي اك ة َف 

َ

َ

َ

َ
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 َ ن ْي  َس  ئ لَ َو ب  ع د  ََ.ق ل  َال ع م ال  َأ م ه ر  َم ن  ُّ َالص ب  َذ ل ك  ص ار 
ي راَف َ َر ات برا.َو أ خ  ث ر ه م  َو أ ك  ن ع  َك ل  هَ َال م ص  َال ع م ل  س ة  َر َي  ََ،ت  و ل  ب س ب ب 

ه َو أ م ان ت هَ  ص  َو ر غ دَ َ،م ه ار ت ه َو إ خ ل  َال ع ي ش  َم ن  َخ ف ض  َف  َ.و ع اش 

َ

َ

َ

 

 

َ

َ

َ

َ

َ
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َالتمريت

َ!أجبَالسئلةَالتيةَمستعيناَابلنصَوالصوراللف:َ

 ؟ماذاَطلبَمنَالولد .1

 ؟كيفَكانَالغلمَبعدَأنَأعطاهَالسرىَقرشا .2

َكيسَالسرىَسقطَعلىَ .3 َرأىَأن َيعملَالولدَعندما ماذا
 ؟الرض

 ؟قالَلهَالسرىَبعدَأنَتعجبَبمانةَالغلمَماذا .4

 ؟َيتارَالغلمَالعملَملاذا .5

َكانَ .6  ؟الغلمَمنَأكثرَالعمالَراتباملاذا

 ؟استطاعَالولدَأنَيرأسَجيعَالعمالَملاذا .7

َ

َ

َ

َ
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َجلةَ َواجعل َالتية َالصورة َف َاملوجودات َاملفردات َأخرج الباء:
َمنها!

1َ2َ
َ



 : اإلسم
 : الفصل

 !أجب األسئلة األتية مستعينا بالنص والصوراأللف: 
 إلى أين ذهبت النملة الصغيرة؟ .1
 أين وقفت الحمامة؟ .2
 ما هو شيء في منقار الحمامة؟ .3
 كيف طريقة النملة تخرج من الماء؟ .4
 ماذا تستنبط من هذه الحكاية؟ .5

 !الصورةالباء: أذكر المفردات الموجودات في 

 
 
 

6 

 
 
 

7 
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 !السادسة والسابعةالجيم: إشرج عن الصورة 
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