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 استهالل

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 رََجاٍت َواللَُّه ِبَمااْلِعْلَم دَ  لَِّذْيَن ُأْوتُ ْوايَ ْرَفِع اللَُّه الَِّذْيَن َءاَمُنوْا ِمْنُكْم َوا
ٌر   تَ ْعَمُلْوَن َخِبي ْ

( 11) سورة المجادلة أية   

 

َربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْونَ نَّا َأنْ َزْلَنُه قُ ْرآنًا عَ إِ   

( 2سورة يوسف )   

 صدق اللَّه العظيم

 

 قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه :

{ ٌء ِمْن ِديِْنُكمْ ِاْحِرُصْو َعَلى تَ َعلَُّم اللَُّغِة الَعَربِيَِّة فَِإن ََّها ُجزْ  } 
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 إهداء :

، لعل ربياني صغيرا اللذين انالمكرملى أبي وأمي إ -1
ة الدين والدنيا الله أن يحفظهما وأبقهما في سالم

  اآلخرة كما اكرمني في الدنيا.و 

أساتذتي في جامعة الرانيري اإلسالمية  وإلى -2
الحكومية، الذين قد علموني أنواع العلوم المفيدة 

صحيحا، لهم بالكثير تقديرا وأرشدوني إرشادا 
 وإجالال.

عة الرانيري اإلسالمية وإلى جميع زمالئي في جام -3
تكم في أقول شكرا جزيال على مساعد الحكومية.

 ألف خير.جزاكم الله  تشجيعي لكتابة هذا البحث

 

 



 

 و

 

 شكر وتقدير

 بسم الله الرحمن الرحيم

 أفضل اللغات التي ينطقهي الحمدلله الذي جعل القرآن عربيا و           
بها اإلنسان. والصالة والسالم على حبيب الرحمن سيدنا محمد وعلى آله 

                               إلى يوم الدين.                                                 أجمعين ومن تبعه بهدايته وأصحابه

قسم تعليم  هر وتوفيقه تأليف هذا البحث الذي يلله فقد تم بإذن ا
اللغة العربية بكلية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية  

حت تهذه الرسالة حث اختص البوي  ،مادة من المواد يتعلمها الطلبةك
 3102تطوير مادة اللغة العربية على المنهج الدراسي "الموضوع : 

 "MIN 11 Banda Acehعند تالميذ الصف الخامس بـ  Komikبتصميم

 اف المشرفين الكريمين هماوتم إشراف كتابة هذا البحث بإشر 
، فيقّدم الماجستيرسلمى حياتي، و  س عثمان حسين، الماجستيرو الدكتوراند

تهما ومساعد قد أنفقا أوقاتهما الثمينةأفضل الشكر لهما اللذان  الباحث
هما ، لعل الله باركهإلى آخر   من أولهإشرافا جيدا كامالإلشراف هذا البحث 
 وجزاهما جزاءا كثيرا. 
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 كليةشكر الخالص لمدير الجامعة وعميد  ال يقّدم الباحثلما 
 ألساتذةاتعليم اللغة العربية ولجميع  ورئيس قسم وتأهيل المعلمين التربية

 قدميكذلك جامعة الرانيري. و التربية وتأهيل المعاملين بفي كلية  واألستاذات
في  وأوقاتهمرهم ابأفك األصدقاء الذين قد ساعدوه الشكر الجزيل لجميع

 إتمام كتابة هذا البحث، وباركهم الله في الدنيا واآلخرة.

دهرينا   MIN 11 Banda Aceh بـ ة المدرسةئيسالشكر والتقدير لر 
سين ، ولجميع المدرّ  S.Pd.I، رحمتي أوليا ة اللغة العربيةسدرّ وم ،الماجستير

في جمع البيانات المحتاجة عند عملية البحث، عسى أن  والطلبة الذين أعانوه
ربية تويتقّدم الباحث بالشكر العظيم لوالديه قد ربياه  أجرا عظيما.الله يعطيهم 

قن الباحث أن وأخيرا، يتي سليمة، ربي اغفرله ولولديه وارحمهما كما ربياه صغيرا.
 في لو من األخطاء والنقصان، وإن كان قد بذل كل جهدهخهذا البحث ال ي

ليكون ا صالحهمن القارئين نقدا بنائيا خالصا وإرجو لك يإعداد هذا البحث، لذ
 وللقارئين جميعا. له نافع ا البحث ولعل هذا البحثنافعا إلكمال هذ

 1122مبير دس21دار السالم،    
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  MIN 11 Banda Acehالخامس بـتالميذ الصف 
  : جونيكو خدافي االسم الكامل

 021313102:        رقم القيد
وإن اللغة العربية من المواد الدراسية في جميع المدارس  .اللغة هي وسيلة اتصال الفرد بغيره

ة من األدوات المؤثرة في عملية التعليمية اوالوسيلة التعليمية أد، اإلسالمية و المعاهد بإندونيسيا
كان التالميذ  . و و بوجود الوسيلة ترفع نشاط التالميذ ونتائج تعلمهم في درس اللغة العربية

الكتاب  ، وإن الكتاب المقرر تخداميتعلمون اللغة العربية باس  MIN 11 Banda Acehبـ
قليال ما يبعث رغبة التالميذ في تعلم اللغة العربية، والمادة الموجودة في الكتاب المقرر المقرر 

سآمة وكسال وعدم  تجعلهمو رغبة التالميذ  فيصعبة لدي التالميذ أن يفهمها، بهذه الواقعة تؤثر 
 Komikتطوير مادة اللغة العربية بتصميم  هو بحثغراض الأو  .العربية نشاط في تعلم اللغة

 طريقة. و في تعلم اللغة العربية Komik والتعرف على فعالية تطوير مادة اللغة العربية بتصميم 
أخذ و  وفيها عشر خطوات. علمي والتطويرطريقة البحث الهي  الباحث البحث التي استخدم

 عددهم كعينة البحث ويبلغ  MIN 11 Banda Acehالتالميذ الصف الخامس بـ   الباحث
االختبار القبلى أسئلة أسئلة المقابلة الشخصية و  ، ولجمع البيانات استخدم الباحثطالبا 27

 SPSS“البرامج ل القمية واستخدام تحليل الكيفية وتحلي ماستخدابنات اوتحليل البي والبعدي.
Statistics 20”    أن تطوير مادة اللغة وهو  تصديق االنتاج من الخبير  أنيدل  البحثنتائج و
، تعليمية في تعليم اللغة العربيةكوسيلة   جدير أن يستخدمو جذابة  Komik العربية بتصميم 

( ومستوى الداللة -04،722)Test-تتحصيل   أن ونتيجة التجريبية يدل
(Sig.)(1010<1،11وهذا يدل على أن ) فرض البديل ال(Ha)  :"  إن تطوير مادة اللغة العربية

إن تطوير مادة اللغة العربية  ":  ((Hoفرض الصفري الو  مقبوالكون ي " Komikبتصميم  
التالميذ في  ترقية نتيجةفي  فعال Komikأن استعمال أي  امردود يكون " Komikبتصميم  

   .تعلم اللغة العربية
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ABSTRACT 

 

Title of Research      : Development of Arabic Language Teaching subjects 

Curriculum 2013 with Forms of Comics for Grade 

V students at MIN 11 Banda Aceh 

Researchers             : Joniko Kadapi  

Student Number      : 140202158 

 

Language is one way of the communication for someone with other 

people, , Arabic is one of the subjects in Madrasah and Islamic Boarding 

Schools in Indonesia. In teaching Arabic language, there are components 

of teaching that must be considered such as; methods, approaches, 

materials  and media. Learning Media is one component that is very 

influential in learning because the presence of media can increase student 

interest and them value in learning Arabic. At MIN 11 Banda Aceh, 

students learn Arabic using an Arabic language handbook that does not 

arouse students' desire to learn Arabic. The subjects in the book is very 

difficult for students to understand and the implementation of teaching 

Arabic all this time is still in the form of translating and reading texts and 

teaching Arabic using less media. This will affect students' interest in 

learning Arabic and cause students to become bored, lazy and not excited. 

The purpose of this study is to develop Arabic material in the form of 

comics and also to find out the effectiveness of developing Arabic subject 

in the form of comics in the teaching of Arabic. The research method used 

is the Research and Development (R & D) method using ten steps. The 

trial results of the development were carried out to 37 students as the 

subject of the study. The research techniques used were interviews and 

tests (pre test and post test). Data were analyzed using qualitative 

descriptive analysis and quantitative analysis (T-test) using SPSS 

Statistics 20. The results showed that: (1) expert validation stated that the 

product of comic-based teaching material development was interesting 

and suitable to be used as an Arabic language learning media, (2 ) The 

experimental results show that the results of the T-test (- 18,744) and 

standard deviation (sig.) (0.00 <0.05) and this shows that Ha: the 

development of Arabic teaching subject with comic forms is accepted, 

and Ho: subject development teaching Arabic with comic forms is 

rejected. Or in other words that the use of comic media effectively 

increases student learning value in learning Arabic. 
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Abstrak 

 

Judul skripsi          : Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Kurikulum 

2013 dengan Bentuk Komik untuk siswa kelas V di 

MIN 11 Banda Aceh 

Peneliti     : Joniko Kadapi 

NIM     : 140202158 

 

Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi seseorang dengan orang 

lain. Dalam pengajaran Bahasa Arab harus diperhatikan komponen 

pengajaran seperti metode, pendekatan, materi  dan media. Media 

Pembelajaran merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh 

didalam pembelajaran karena dengan adanya media dapat meningkatkan 

minat dan hasil belajar siswa didalam belajar Bahasa Arab. Di MIN 11 

Banda Aceh, murid  belajar bahasa arab mengunakan buku pegangan 

Bahasa Arab yang kurang membangkitkan keinginan siswa untuk 

belajar Bahasa Arab. Materi yang ada di dalam buku tersebut sangat 

susah di pahami oleh siswa. Hal tersebut akan mempengaruhi minat 

siswa belajar Bahasa Arab dan menyebabkan siswa menjadi bosan, 

malas dan tidak bersemangat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengembangkan  materi bahasa arab dalam bentuk komik dan juga 

untuk mengetahui efektivitas  pengembangan  materi bahasa arab dalam 

bentuk komik di dalam pengajaran Bahasa Arab. Metode Penelitian 

yang digunakan adalah metode penelitian Reseach  and Development ( 

R&D) dengan menggunakan sepuluh langkah. uji coba hasil 

pengembangan dilakukan kepada 37 siswa sebagai subjek penelitian. 

Teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara dan test (pre test 

dan post test). Data dianalisis mengunakan analisis deskriptif kualitatif 

dan analisis kuantitatif (uji-T) mengunakan aplikasi SPSS Statistiks 20. 

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) validasi ahli 

menyatakan produk pengembangan bahan ajar berbasis komik menarik 

dan layak digunakan sebagai media pembalajaran bahasa arab, (2) Hasil 

eksperimen menunjukkan bahwa hasil T-test (- 18,744) dan setandar 

deviasi (sig.)(0,00  < 0,05 ) dan ini menunjukkan bahwa  Ha: 

pengembangan materi ajar bahasa arab dengan bentuk komik diterima, 

dan Ho:  pengembangan materi ajar bahasa arab dengan bentuk komik 

ditolak. Atau dengan kata lain bahwasanya pengunaan media komik 

efektif  meningkatkan hasil balajar siswa dalam belajar bahasa arab. 
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

  مشكلة البحث -أ
ل يدرك ه، و بهذا االتصاوسيلة اتصال الفرد بغير  هي اللغة

وإن اللغة العربية من المواد الدراسية في جميع 1.راضهغحاجته وأ
بد التعليم اللغة العربية و  ،بإندونيسياالمدارس اإلسالمية و المعاهد 

المدخل و األدوات التعليمية المهمة نحو الطرق التعليمية بأن تهتم 
ية أدة من يمالتعل وسيلةالو  .الوسائل التعليميةو المواد التعليمية و 

ع نشاط بوجود الوسيلة ترفات المؤثرة في عملية التعليمية و األدو 
اختيار المادة و  2.اللغة العربيةس ونتائج تعلمهم في در التالميذ 

: أساس اإلرتباط هيأسس ثالثة الدراسية البد أن تناسب ب

                                                           
دون المطبع،  ، )دار السالم :المدخل الى علم اللغةبخاري مسلم، 1

 1( ص:2002

2 Istarani dan Intan Pulungan, Ensiklopedia Pendidikan, (Medan 

:Media Persada, 2015) Hal : 83  
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(Relevansi )  أساس اإلتساقو  (Konsistensi ) أساس الكفايةو 
)Kecukupan ( .3  

 المواد لتطوير البد أن يستحق الكفاءات  المعلمو 
 الكفاءة يسهم في أن يمكن التعليمية المواد تطوير و التعليمية،

 دورا التعليمية تملك والمواد 4.التعليم عند التالميذ عملية وفعالية
 لتعلما سياق وفي الفردي التعلم في والطلبة للمعلمين هاما

أن  ثالباح علم النفس وجد يةنظر في و  .الجماعي أو الكالسيكي
ولما   ايةسمع الحكا التالميذ باللعب و مرحلة الطفولة يرغب فيه

شخصية التالميذ وترقي مهارتهم  كانت الحكاية تفيد تكوين
ظهار إ على التالميذ بهاقدرتهم، على حين أن الحكاية حصل و 
  5.فكارهمأ

                                                           
3https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/04/konsep-

pengembangan-bahan-ajar-2 (diakses pada 12-10-2018 jam 10:30) 
4 Ruti diah puspita djelita, pemilihan dan pengembangan bahan 

ajar mata pelajaran PKN sebagai tuntutan propesionalisme, e-jurnal dinas 

pendidikan kota Surabaya, V (1), 2013, hal. 1-8  
5Ahmad Atabik, pendidikan dan Pengembangan Potensi Anak 

Usia Dini, II (1), 2014 : 149 
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المادة الكائنة في  وعلى هذا المطلوب يرى الباحث أن
لمساعدة  Komikسية جدير بأن تصمم بشكل در مكتب الال

هو وسيلة  Komik العربية وفهمها.التالميذ في تعلم مادة اللغة 
االتصال بشكل مصور وغرضه لتقديم المعلومات للقارئ، 

يساعد تصوير أفكار التالميذ الذين لم يقدروا على فهم  Komikو
وهناك باحثة قامت ببحثها في تأثير  6.النص العربي خالل الصورة

استخدام الكتب المصورة في المدرسة اإلبتدائية وقالت أن هناك 
 الذين يدرسون المادة باستخدام الكتب التالميذبين  اواضح ارقف

صورة من مالكتب غير الالذين يدرسون المادة ب التالميذالمصورة و 
 7.نجاح تعلمهم وفهمهم عن المادة الدراسية

 يتعلمون اللغة MIN 11 Banda Aceh ـبكان التالميذ 
صدرت وزارة الشؤون الدينية أ تيب الالعربية باستخدام الكت

، 2013عتماد علي المنهج الدراسي للجمهرية اإلندونسية باال
                                                           

6Nick Soedarso, Komik : Karya Sastra Bergambar,  

Humaniora, VI (4), 2014: 496- 506 
7Noor Alfu Laila danWati, Pengaruh pengunaan Media buku 

cerita terhadap Kemampuan membaca siswa Kelas IV MI, Studi Gender 

dan Anak, II (2), 2014: 174- 187 
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ع المدارس غة العربية في جميوهذا الكتاب تكون مقررا في تعليم الل
مالحظة المباشرة والمقابلة العتمادا على وا .إندونيسيافي 

وجد  MIN 11 Banda Aceh ،8 ـبالشخصية بمعلم اللغة العربية 
يال ما يبعث قلكتاب المقرر في تدريس اللغة العربية الأن الباحث 

لمادة وقالت المعلمة أن ا ،م اللغة العربيةرغبة التالميذ في تعل
، اهو كتاب المقرر صعبة لدي التالميذ أن يفهمالالموجودة في 

وال  ،وقراءة الكلمات النص ترجمةتعليم اللغة العربية بيجري و 
الواقعة تؤثر  بهذه، في عملية تعلم اللغة العربيةتستخدم الوسائل 

تعليم اللغة ي يلة فالوس ، وقلةم اللغة العربيةرغبة التالميذ في تعل
م اللغة تعلفي  طوكسال وعدم نشا سآمة التالميذ العربية تجعل

 العربية.

تعليم قدم وسيلة الن يرد الباحث أأ اعالهن بيااللى ونظرا إ 
  ولذلك ،في تعليم اللغة العربية Komik شكل علي  ةذبوالمج ةر السا

 تخدامباسللغة العربية تطوير مادة ا عنبحث  اد الباحث أن ير أ
                                                           

لتارخ األستاذة رحمتي أوليا في ا الشخصية بمعلم اللغة العربية المقابلة8 
 2012 -أبريل  -20
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Komik  واختار الباحثنجاح تعلم التالميذفي  فعاليتهاو . 
على المنهج الدراسي  الموضوع "تطوير مادة اللغة العربية

 MIN ـب  تالميذ الصف الخامس عند   Komik استخدامب2013

11 Banda Aceh." 

 البحث سؤاال -ب
وبعد ما أورد الباحث األسس الفكرية السابقة يقدم 

 :يوه ،البحث سؤاالالباحث 
 ؟ Komik  طوير مادة اللغة العربية باستخدامت  كيف -1
تكون   Komik  باستخدامهل تطوير مادة اللغة العربية   -2

 في تعلم اللغة العربية ؟ التالميذ نتيجة في ترقية فعالة

 البحث افهد -ج
 البحث في هذه الرسالة كما يلي: افأما هد

 Komik باستخدامتطوير مادة اللغة العربية  التعرف على -1
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  استخدامبة تطوير مادة اللغة العربية يالتعرف على فعال -2
Komikفي تعلم اللغة العربية 

 أهمية  البحث -د
يكون هذا البحث يحفز نشاط التالميذ في  للطالب : -1

 تعلم مادة اللغة العربية
ية و ة العربللمدرس : يكون مرجعا  في تدريس المادة اللغ -2

 الوسيلة        استعمال علىمعتمدا 
للباحث  : زيادة المعلومات والمعرفة و الخبرة أثناء تطوير  -3

 المادة اللغة العربية 

 ضهفتراض البحث وفر ا -ه
  Komikهذا البحث على االفتراض بأن  في الباحثاعتمد 

 يمكن استخدامها في تطوير مادة اللغة العربية التي لائوسالحدى إ
 في تعلم اللغة العربية. التالميذ رقي نتيجةي اوبه
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 :ووأما فرض البحث الذي افترض الباحث في هذه الرسالة، فه

 تطوير مادة اللغة العربية إن :  (Ha)فرض البديل ال  -1
 تالميذال نتيجة في ترقية تكون فعالة  Komik  باستخدام

 في تعلم اللغة العربية 
تطوير مادة اللغة العربية  إن :  ((Hoفرض الصفري ال  -2

 لتالميذا نتيجة في ترقية ن فعالةو تكال  Komik  باستخدام
 في تعلم اللغة العربية

 حدود البحث -و
 الحد الموضوعي -1

الموضوع  تحته الرسالة يحدد الباحث هذ
تطوير مادة اللغة العربية على المنهج الدراسي "

ـ الخامس ب لصفتالميذ اعند  Komik استخدامب2013
Banda Aceh MIN 11"مادة  يفية تطويرك  ا. بأن يبحث فيه
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 في تعلم همليحفز رغبت Komik اللغة العربية باستحدام
 اللغة العربية.

 

 الحد المكاني -2
 Bandaـ الصف الخامس ب يجري هذا البحث  في

Aceh MIN 11 
 الحد الزمني -3

 -2019راسة في السنة الدراسية قتصر هذه الدت
2012 

 طالحات البحثصم -ز
 تطوير -1
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ر ُر معناه حّول من طو يطو  –التطوير مصدر من كلمة طوََّر 
مسؤولة عن إنشاء أو تعديل إحدى وهي عملية  9.إلى طور

المعلومات أو إحدى التطبيقات، يستخدم و خدمات التكنولوجيا 
هذا المصطلح أيضا بمعنى الدور أو المجموعة التي تقوم بأعمال 

 والمراد بتطوير هو جعل شيئ يدور في عملية ما. 10.التطوير

 مادة اللغة العربية -2

كل شيئ يكون مددا مادة جمعها مواد ويراد بها  
ية  منها يتكون، حس يئ :أصوله وعناصره التيشلغيره.ومادة ال

 ةكانت أو معنوي

                                                           

( ص. 2003، )بيروت: دار المشرق، المنجد الوسيط مؤسسة دار المشرق،9 
624 

ول ختاريخ الد ar-http://www.almaany.com/ar/dict/ar/ تطوير10 
22\10\2017 
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ة كلمة مركبة من كلمتين "اللغة" و "العربية" فاللغ  العربية اللغة 
هي : لغى ولغات ولغون، أي الكالم المصطلح عليه بين كل 

 12.واصطالحا : ألفاظ يعبرها كل قوم عن أغراضهم، 11قوم

 لعربية في هذا البحث هي مجموعةوالمراد بمادة اللغة ا
التي تدرس للتالميذ من الحوار والتركيب و المحادثة الدروس 

. وتخصص هذا في الصف الخامس  MIN 11 Banda Acehـب
 . تعلم مهارة القراءةالبحث في 

 2013المنهج الدراسي  -3

متين هما المنهج من كل نكو يتالمنهج الدراسي 
ويقال نهج ينهج -من نهج مصدر ميميوالدراسي. و منهج 

ونهج الطريق أو سلوكه،  ،أبانه وأوضحهمحمد األمر نهجا أي 

                                                           

السالم : دون المطبع، ، )دار المدخل الى علم اللغةبخاري مسلم، 11
 1( ص:2002

 

 1ص: .....المدخل الىبخاري مسلم، 12 
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يريد و  13.الطريقة الواضحوالنهج )بسكون الهاء( أي سلك 
الباحث بكلمة المنهج في هذه الرسالة هي الخطة الدراسية. 

وهي الخطة  kurikulum نهج يقال أيضا باللغة اإلندونسيةوالم
ر األغراض المقررة من قبل مقر  الدراسية المستعملة للحصول علي

درسا ودراسة الكتاب او -يدرس-والدراسي من درس14.التعليم
العلم بمعني أقبل عليه يحفظها. فالدراسي  بزيادة ياء النسبة 
للداللة علي نسبتها إلي ما قبلها وهو المنهج. كان للمنهج 

 Harold)الدراسي تعريفات مختلفة منها ما قدمه هرول البرتي 

Alberty:) 
 “The curriculum of school is all the experiences that 

pupils have under the guidance of the school15” 

في  يذالتالمأي المنهج الدراسي هو كل الخبرات التي تلقاها 
 .المدرسة تحت رعاية المدرسة

                                                           
ن تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقيترميز نينوورسي، 13

 2( ص : 2015) بندا أتشه : الممتاز، بغيرها

14Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar 
Mengajar, Cet III (Jakarta  Rineka Cipta, 2002), hal: 53  

15S.Nasution, Pengembangan Kurikulum, Cet.V (Bandung  

Citra Aditya Bakti, 1993) hal: 10 
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كانت التعريفات للمنهج الدراسي تختلف باختالف العلماء 
 رأوا فيه، ولكن هذه التعريفات كلها دلت على اتجاه واحد.الذين 

4- Komik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Komik adalah 
cerita bergambar (dalam majalah, surat kabar, atau 
berbentuk buku) yang umumnya mudah dibaca dan dicerna16 

 اإلندونسيةللغة في القاموس الكيبر  Komikتعريف 
( أو بشكل الكتاب جريدة،الهو القصة المصورة )في المجلة،

هي رسم أو  احاصطالKomik  و. االقراءة وفهمه بها يسهل
هي و صة أو يعبر عن رسالة. سلسلة من الرسوم التي تحكي ق
 حدث أو حالة الشؤون العامة قد تعلم أو تعلق على شخص أو

 17لفظية.الفيها الحورات و التعليقات و 

ذه الرسالة هو رسوم مسلسلة في ه Komikـ والمراد ب
لي تكون في الكتاب المدرسي ع التياللغة العربية ادة متصمم 

                                                           
16 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Media Pustaka Phionix) hal: 463 
17Nick Soedarso, Komik :Karya Sastra….. hal: 496-506 
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وزارة الشؤون الدينية للجمهرية ب 2013المنهج الدراسي 
 اإلندونسية.

 الدراسة السابقة -ح
عدد ب لتحرز الباحث عن الرسالة المتساوية فقام الباحث

 لي :يالدراسات السابقة وهي كما 

تحت العنوان "  2013الدراسة األولى رسالة نور حفني  -1
صور الكرتونية لترقية قدرة الطلبة علي مهارة الاستعمال 
التحصيل الدراسي معرفة هي  أهداف البحثو الكالم" 

 ،جراء الصور الكرتونية على مهارة الكالمإعند الطلبة بعد 
 ،هو منهج البحث اإلجرائىلهذه الرسالة  منهج البحثو 
ية إن استعمال الصور الكرتونلهذه الرسالة  نتائج البحثو 
ل م الكالم. كما ظهر في تحليرقي قدرة الطلبة في تعلي

أجوبة الطلبة في اإلمتحان لكل الدور بعد إجراء التعليم 
عدلة مالكرتونية. وجدت الباحثة درجة  باستخدام الصور
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جه و من  الدراسة السابقة بالدراسة الحاليةعالقة و  .2،61
البحث الحالي يختلف بالبحث الذي   أن االختالف

بحث.  قة النور حفني في المضوع والمكان وطري اكتبته
صور الاستعمال  فيبحث تكانت الدراسة السابقة 

ما ة الكالم. وأالكرتونية لترقية قدرة الطلبة علي مهار 
لى مادة اللغة العربية عتبحث عن تطوير الدراسة الحالية 

تالميذ عند   Komik باستخدام 2013المنهج الدراسي 
 دراسةلوا .MIN 11 Banda Aceh الصف الخامس بـ

الية الدراسة الح البحث اإلجراء والسابقة تستخدم طريقة 
ه وجوأما  يستخدم الباحث طريقة البحث و التطوير

  ختباروهي االأدوات البحث في استخدام  التشبيه
 اوضوعوم 2014رسالة البحث نور مايانا الدراسة الثانية  -2

لى ع  التالميذ"استخدام القصة المصورة لترقية دوافع 
معرفة  هو أهداف البحثو  القراءة بمعهد دار اإلحسان"

يم القراءة لفي تعباستخدام القصة المصورة  التالميذدوافع 
معرفة التحصيل الدراسي عند و  بمعهد دار اإلحسان
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 باستخدام القصة المصورة بمعهد دار اإلحسان. التالميذ
 منهج البحث اإلجرائى منهج البحث لهذه الرسالة فهوو 
فع يرقي دوا نتائج البحث إن استخدام القصة المصورةو 

لي يرقي التحصيل الدراسي ع و على فهم المقروء التالميذ
لبحث اأن  عالقة الدراسة السابقة بالدراسة الحاليةو القراءة.

 المكاني ف ميانانور  االحالي يختلف بالبحث الذي كتبته
بحث تقة البحث. كانت الدراسة السابقة طريو الموضوع و 

على   ذالتالمياستخدام القصة المصورة لترقية دوافع  في
القراءة بمعهد دار اإلحسان. وأما الدراسة الحالية تبحث 

 2013اسي تطوير مادة اللغة العربية على المنهج الدر عن 
 MINـ تالميذ الصف الخامس بعند   Komik باستخدام

11 Banda Aceh  .حث البتستخدم طريقة  الدراسة السابقة
الدراسة الحالية يستخدم الباحث طريقة  و ئىاإلجرا

خدام التشبيه: لهما تشبيه في است وجه البحث و التطوير
 أدوات البحث
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 طريقة كتابة الرسالة -ط
إلعداد الباحث على دليل االرسالة  فاعتمد أما كيفية كتابة  

كتابة الرسالة العلمية )درجة المرحلة الجامعة األولى( قسم و 
 .2016سنة  تعليم اللغة العربية
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 دراسيةمادة الال -أ
 دراسيةمادة الال تعريف -6

التعليم  عوامل عملية أحد املواد الدراسيةواملواد التعليمية أ
كان    املواد التعليميةوباستخدام  ،التعليمفي عملية  وهلا دور هام

ال يعتمدون على شرح المعلم فقط ولكن يستطيعوا أن  التالميذ
ا الكتاب ية متنوعة منهيتعلموا بأنفسهم ألن مصادر المواد التعليم

  6ني.بياالرسم الالحاسوب و األفالم و و   الصورةو  التسجيلالمدرسي و 
المواد التعليمية هي المادة المتركبة والمنظمة التي يعطيها 

( الوجدنية cognitiveة )يالمعرفمن تتكون  وهي للتالميذالمعلم 
(affectiveو النفس الحركي )ة (psikomotor )عرفها عبد قد و
كل ما يستعمله املعلم يف "على أن املواد التعليمية هي  مجيدال

                 
1Istarani dan Intan Pulungan, Ensiklopedia..., hal. 89 
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والمادة الدراسية   2."عملية التعليم كانت مكتوبة أو غري مكتوبة
السلوك ة و المهار لتطوير المعرفة و ي صممه المعلم امج التى البر حدإ

جسمد : المواد التعليمية وقال ويدودو و  3.اإليجابي لدى التالميذ
لحدود االطريقة و لتعليمية التي تتكون من المادة و من األدوات ا

ل على و حصلمسرور لالتقويم الذي يصمم بطريق منظم و  كيفيةو 
  4لى الكفاءة.الغرض المقصود وهو الحصول ع

مية المادة التعلي ث أنرأى الباح هذا البيان اعتمادا على
لية التعليم المعلم في عم االتي يستعملهالتعليمية امج ر الب حدهي أ

الكتاب المدرسي وهي تتكون من  أو غري مكتوبة كانتمكتوبة 
  الصورة.و  لتسجيلاو 

 
 
 

                 
2Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007) hal.174 
3Yunus abidin, Design Sistem Pembelajaran dalam Konteks 

Kurikulum 2013 (Bandung: Refilka Aditama, 2014) hal. 263 
4Bahanajarpendidikan.blogspot.com/2016/07/pengertian-

bahan-ajar-serta-jenis-jenis.html?m=1 (diakses pada 17-09-2018 jam 

09:24)  
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 سا  إلعداد المادة الدراسيةاأل -2

 ةعداد المادالمهمة في إاألسس ب المعلم البد أن يهتم إن
 الآلتية :  األسسعى اير أن  المعلم إذا على هااختيار  وفي

 ( Relevansi) أسا  اإلرتباط     (أ
يقصد بأسا  اإلرتباط هو اإلرتباط بين معايير الكفاءة 

 ألسلوب أن المعلم البد أن يعلموفي هذا ا األساسية. والكفاءة
ية كون عمللت حسنة معرفة معايير الكفاءة و الكفاءة األساسية

 جيدا وحسنا عند التالميذالتعليم 
 (  Konsistensi) أسا  اإلتساق    (ب

األسا  ف ،األساسية معايير الكفاءة والكفاءةبعد االرتباط بين 
ة دراسيهو المناسبة بين مادة و  اإلتساقأسا  الهام الثاني هو 

 أساسية.كفاءة و 
  ( Kecukupan) أسا  الكفاية    (ج

 كائنة تكفى حاجةالالمادة أن   هو أسا  الكفايةالمراد ب 
بد ا المدر . الي يعلمهالت المادةفي فهم هم تساعدالتالميذ و 
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 يناالرتباط بالمادة المقدمة و ب مناسبنهج الدراسي مال أن يكون
 5 معايير الكفاءة والكفاءة األساسية.

بالمدرسة  2163 الدراسي المنهجفي مواد اللغة العربية  -3
 اإلبتدائية

في المدرسة اإلبتدائة يتعلم اللغة العربية  التالميذكان   
صدرت وزارة الشؤون الدينية للجمهرية أ يذباستخدام الكتاب ال

وهذا الكتاب ، 2163عتماد علي المنهج الدراسي اإلندونسية باال
غة العربية في جميع المدار  في كون مقررا في تعليم اللي

الكتاب تتكون من األبواب والموضوعات ، وهذا إندونيسيا
، و قدم الباحث مادة اللغة العربية للصف الخامس المختلفة

 1: كما يلى  وهي بالمدرسة اإلبتدائية
 
 

                 
5https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/04/konsep-

pengembangan-bahan-ajar-2 (diakses pada tgl 19-08-2018, jam 09.51 

WIB) 
6 Shofar sholahudin dkk, Buku Suswa Bahasa Arab Pendekatan 

Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Ibtidaiyyah V, (Jakarta: Kementerian 

Agama Republik Indonesia, 2015) hal. 1- 81 
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 : في غرفة الجلو  الدر  األول (أ

سي، مثل : كر  في غرفة الجلو األشياء  هذا الدر  يبين 
صورة لايهتم ببأن يأمر التالميذ  وفي أول األمر، جريدة، و مجلة

راءة يوجد نص للق وفي هذا الدر  .الكائنة ثم أمر بنطق الكلمات
حوار بين . وفيه نص للاألسئلةأن يقدم التالميذ  يلزموبعد القراءة 

يذ في يعلمه التالم. والتركيب الذي غرفة الجلو عن  نالتلمذي
  هذا الدر  هو النعت و اسم االشارة.

 المذاكرة: في غرفة  الدر  الثاني   (ب
لمفردات ا نطقيعلم التالميذ كيفية  األولى الصفحة في 

عن غرفة المذاكرة مثل كتاب اللغة العربية وكتاب الفقه، وفيه النص 
للقراءة واألسئلة التي يجب اجابته بعد القراءة، ثم يدور الحوار 

ه لتركيب الذي يدر  فيوا هشام وعثمان عن غرفة المذاكرةبين 
 شارة اسم االهو النعت و 

 :في الحديقة الدر  الثالث   (ج
األشياء في الحديقة مثل : الوردة والزهرة  هذا الدر  يبين 

 لن، الحوار األو ار در  فيه القراءة والحوالثمرات، وتوالشجارة وا
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ه الكتابة وتعلم فيبين هند وعائشة والثاني بين حنيفة وأمينة، 
نات في  وفيه التمري ونعت شارة + منعوتتركيب اسم اإلباستخدام 

 كل المهارات.
 : األلوان الدر  الرابع   (د

 ةتلفن مخالو أعلى ول الدر  يظهر للتالميذ األدوات في أ 
  ةياء والزهرة والسيارة ثم يظهر األلوان وكيفذمثل المحفظة والح

ر بين فهم نص للحوالغة العربية. وفيه نص للقراءة و بال اكتابته
 .عتمنعوت وناسم اإلشارة +  فيه تركيب الذي يعلم الو  ،والهام

 : في الفصل الدر  الخامس   (ه
المكتب األشياء في الفصل مثل  هذا الدر  يبين 

 رة والمعمل. في أول الدر  يظهروالممسحة والكرسي والسبو 
عما  ان بين فريد وأحمد ويتحدثانالمفردات ثم القراءة، فيه الحوار 

و خبر هذا الدر  هعلم في التركيب الذي ي، و الفصل يتعلق عن
 كل المهارات.ل م و مبتدأ مؤخر وفيه التمريناتمقد

 : في مكتبة المدرسة الدر  الساد   (و
لمفردات ا األولى يعلم التالميذ كيفية نطق الصفحة في 

رّف وجريدة ومجلة وموظف، وفيه  مثل "في مكتبة المدرسة"عن 
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دور يبعد القراءة، ثم  اجابتهنص للقراءة واألسئلة التي يجب إ
 "في مكتبة المدرسة"عن  أم فائزة و السيدة عزيزةالحوار بين 

  .اتمبتدأ والخبر وفيه التمرينالوالتركيب الذي يدر  فيه هو 
 ةي: في مكتبة األدوات الكتاب الدر  السابع  (ز

في أول الدر  يظهر للتالميذ المفردات عن مكتبة  
هر فيه يظ ة مثل مثّلث ومقلمة ومسطرة وقلم ثمياألدوات الكتاب

النص للقراءة والنص للحوار بين هاشم وعثمان وفيه التمرينات 
 خبر مقدم + مبتدأ مؤخر+ صفة.تركيب الذي يعلم فيه هو الو 

 : في المقصف الدر  الثامن   (ح

ن لب هذا الدر  يبين عن األشياء في المقصف مثل : 
وشاي وخبز وفاكهة ورز، ويدر  فيه القراءة  عن المقصف وفيه 
الحوار بين مشيطة ولطيفة، وتعلم فيه الكتابة باستخدام التركيب 

 كل المهارات.وفيه التمرينات لخبر مقدم + مبتدأ مؤخر 
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 للغة العربية 3102 المنهج الدراسي -ب
 المنهج الدراسي  تعريف -6

 تعريفات عديدة للمنهج منها ما يلي : هناك

 ول إلىلوصالمعلم و المتعلم ل الكهي يسالطريقة الت  (أ
 األهداف التربوية من التراث المتراكم.

مجموعة من المواد الدراسية في المدرسة أو الجامعة  (ب
يجب احتيازها للحصول على الشهادة أو للنجاح في 

 مرحلة ما.
الميدان إن المنهج هو خطة العمل، وهو في  -ج

ل أنواع الخبرات والدراسات التي المدرسي يشم
 1وصلها المدر  إلي التلميذ.ي

ريف يميل إلي التعالتعريفات  هذه ورد الباحثوبعد ما ا   
 الدراسية التي يستعمله المنهج هو مجموعة من الموادأن  الثاني

 الشهادة.  ى األهداف التربوية أوول علصحلاالمعلم 

                 
  5ص:  ،...تطوير منهج تعليمترميز نينوورسي، 7
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 المنهج الدراسي عناصر -2
يتكون المنهج الدراسي من خمسة عناصر أساسية  

سام، وهي وترتبط ارتباطا وثيقا دون انق بعضها بعضاتداخل فيها ت
: 

هي عملية مخططة و مقصودة، :  التربية األهداف  (أ
العمالية ن تكون األهداف حجر الزاوية في والبد أ
 1التربوية.

م فيه الذي يت هويعتبر المحتوى المضمون :  المحتوى (ب
تحقيق أهداف المنهج، ويتكون من الحقائق، 

 والنظريات وكذلك والمفاهيم، والمبادئ، والقوانين، 
 1.التالميذ القيم التي يجب أن يكتسبها

تعليمية تعتمد على العملية الإن :  طرق التدريس  (ج
الطريقة التي يستخدمها المعلم في توصيل المعلومات 

                 
 11ص:...،تطوير منهج تعليمترميز نينوورسي، 8

 13ص:...،تطوير منهج تعليمترميز نينوورسي، 9
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إلى تالميذه، والطريقة هي مجموعة من السبل، 
والوسائل، والنشاطات، والمعدات التي يتم بواسطتها 

 61.توصيل المادة من المعلم إلي المتعلم
ل ويقصد بالوسائل التعلمية هي ك: الوسائل التعليمية  (د

 المعلم لتحسين عملية التعليم، وتوضيح أداة يستخدمها
معاني الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسين علي 
المهارت واكتسابهم العادات وتنمية االتجاهات وغر  

 66.القيم
ما  التقويم هو الوسيلة إلى معرفة مدى تعريف: التقويم  (ه

لى أي ، وإمن أهداف و نظام التعليم القائم تم تحقيقه
ذل من جهد من جانب بالنتائج مع ما يمدي تتفق 

المعلمين والموجهين واإلداريين وما استخدم من 
 62.إمكانيات

 
                 

 16ص:...،تطوير منهج تعليمترميز نينوورسي، 10

 666ص:...،تطوير منهج تعليمترميز نينوورسي، 11

 656ص:، ...تطوير منهج تعليمترميز نينوورسي، 12
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 2163 منهج الدراسي  -3

عتمد علي تكوين السلوك ي 2163 كان المنهج الدراسي  
تهدف و ،  KTSPقادات من منهج كفاءة، استجابة على انتوال

 ملكليسيا يإندون مجتمع نيتكو  في 2163لمنهج الدراسي ا
 ع أنيستطيو  ن و منتج ومخترعمؤم الحياة كشخص في مهاراتال

  63حضارة العالم.يتبرع في المجتمع و البالد و 

تأسس على ثالث أسس  2163راسي إن المنهج الد
 :وهي

   الفلسفيااألس (أ

لوك إندونسيا تعمل لتطوير وتكوين الس بلدإن التربية في   
ندونسيا إبلد  دستور) حياة األمة ربيةتو  إندونسيا وحضارة مجتمع

اعتمادا على  (.وطنيةعن نظام التربية ال 2113سنة  21نمرة 
 تأسسيالمنهج البد أن  األعراض من التربية الوطنية إن تطوير

ال  لتعليميةمادة االتقديم  كانو  ،اإندونيسي تمعبثقافة مج تعلقوي
ى صول عللحا هاب ويهدف إندونيسيا تمعمن قيمة ثقافة مج يخرج

                 
13Istarani dan Intan Pulungan, Ensiklopedia..., hal.  293  
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لتطوير   العوامل دأحتربية وال .إندونيسيا تمعة بثقافة مجحقيقة معرف
ة والثقافة يفي تطوير العلوم الحديثة والتكنولوجكفاءة التالميذ 

خر تزاحم الشعب األواإلجتماعية  والسياسية لعالج   قتصادواال
  64في المستقبل.

 األسا  النظري  (ب

يف في كتابه وأخذ رأي ش (Istaraniكتبت استارنى ) 
 يمالمنهج ليس لتعللم يكن قال : "(  Syaiful Sagala) سغالال

 . ولكنه لتطوير الفكرة وزيادة المعرفة والمادة التعليمية فحسب
هج ه التالميذ، والمنهج الجيد هو المنالتي يكتسب تطوير المهارة
اب ببعده.هناك بعض األس  احلمر الو  ىمرحلة األولالالمتربط بين 

 لتطوير المنهج وهو :

 زيادة السكان السريع وزيادة إرادة المجتمع للتربية  -
 تطوير العلوم الحديثة -
  65تطوير التكنولوجية -

                 
14Istarani dan Intan Pulungan, Ensiklopedia..., hal.  291  
15Istarani dan Intan Pulungan, Ensiklopedia..., hal.292  
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 (yuridis) قىاألسا   الح  (ج

حقى هو سياسة العام التي تعتمد المنهج من جهة الإن  
سا  أ في التربية.و ة الدولة و تقرير الحقىيسفعلى مصدر فل

 : هو 2163المنهج الدرا  عملية 

 6145سنة  اإلندونيسية الدولة قانون -
عن  2113سنة  21نمرة  اإلندونسية قانون الدولة -

 نظام التربية الوطنية
عن  2163سنة  11والثقافة نمرة  التربية وزارةنظام  -

تركيب المنهج الدراسي في شكل األساسي و ال
 المدرسة اإلبتدائية

 2163سنة  (أ) 16التربية والثقافة نمرة  وزارةنظام  -
 61 .2163عن مقرر تطبيق  المنهج الدراسي

 
 

                 
16 Istarani dan Intan Pulungan, Ensiklopedia..., hal.292 
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 2163خصائص المنهج الدراسي   -4

تطور على األسس اآلتية،  2163إن المنهج الدراسي  
لتالميذ ا كفاءة التالميذ وتطوير العلوم واحتياجصدر على  يوهي :

 الطبيعية العلومب هتميو   مندمجو  متنوع واهتمامهم بها، 
 61التعلم طول الحياة.، والشامل و التكنولوجية والفنونو 

المنهج كان تطوير   اعتمادا على األسس اآلتية  
 ية :التعلى الخصائص ال طوري 2163الدراسي 

التوازن بين معيار الكفاءة )من الناحية الوجدانية  -
ركية( الح فية والوجدانية دانية المعر الروحية، والوج

ع في جمي ذلك القدرة على التطبيقاضافًة إلى 
 األحوال المطلوبة.

توفر  المدرسة جزءا من المجتمع وهيأصبحت  -
لى يقدروا عل رات التعلم المباشرة للتالميذ، خب

                 
17Istarani dan Intan Pulungan, Ensiklopedia..., hal.293  
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تطبيق ما يتم تعلمه في المدرسة إلى المجتمع 
 61وباعتبارها كمصدر التعليم.

ال لتطوير المج 2163منهج الدراسي اليمنح   -
  فة والوجدانية منحا واسعا.والمعر  السلوك الفردية

ن مترابط بيطوير الكفاءة األساسية على مبدأ ت -
  61 .مستوى الدراسيالالمواد الدراسية و 

 
 اللغة العربيةمنهج تعليم   -5

تم عن بية هو تنظيم معين يالمراد بمنهج تعليم اللغة العر و  
جدانية من الخبرات المعرفية والو  وعةتزويد المتعلمين بمجمطريقه 

والنفس الحركية التي تمكنهم من االتصال باللغة العربية التي 
تمكنهم من فهم ثقافتهم وممارسة أوجه  عن لغاتهم تختلف 

                 
18 Istarani dan Intan Pulungan, Ensiklopedia..., hal.293 
19 Mulyadi dan A. Firdaus, Materi Pelatihan Guru Implementasi 

Kurikulum 2013 tahun 2015, (Jakarta: PSDMPK-PMPN Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), hal. 6-7  
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كان تطبيق   21داخل غرفة التعلم أو خارجه. ط الالزمةاالنش
مبتكرا يطلب المعلم أن يكون خالقا و  2163المنهج الدراسي 

سرور يطلب لبا متعليالو ا في تطبيق وتعليم اللغة العربية، جمنتو 
المدخل  ة وتطبيقاستخدام الوسائل المختلف المعلم أن يقدر على

للغة العربية ليمية. كانت مادة استراتيجية التعالوا والطريقة والتقنية
ريريا أو تح االتصاالتتطوير كفاءة التالميذ من جهة هدف إلى ت

وهي  مهارة اللغة األربع واشفهيا وبها يرجي للتالميذ أن يسيطر 
 26مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.

بني على ثالثة أسس وهي األسس ومنهج اللغة العربية  
س النفسية يقصد باألس األسس اللغوية واألسس الثقافية،و النفسية 

هي مجموعة من المفاهيم والحقائق والمبادئ المستقاة من نتائج 
يل فس فيما يتصل بتعلم اللغة وتعليمها على سبدراسيات علم الن

يقصد و المثال "العوامل الشخصية ودورها في تعلم اللغة العربية". 
                 

 
لناطقين و تقويم اللغة العربية ل تطوير منهج تعليمترميز نينوورسي، 21

 23( ص. 2165، الممتاز :الطابع الثاني،)بندا أتشيهبغيرها، 

21Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Materi Pelatihan 

Guru Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2015 Mata Pelajaran Bahasa 

Arab, (Jakarta: tanpa penerbit, 2015) Hal. 80   
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باألسس اللغوية مجموعة من المفاهيم والحقائق والمبادئ 
منها  لتي ينبغي أن ينطلقات اللغوية ادراسالاة من نتائج المستق

ية ليها منهج تعليم اللغة العربية. ويقصد باألسس الثقافويستند ع
ما. فاللغة الثقافية تحرم الفصل بينه هي العالقة القوية بين اللغة و

وعاء الثقافة وعنصر أساسي والوسيلة األولى للتعبير عنها فال 
ء بلغة ما وهو معتزل عن ثقافته، ولهذا المر  حدثتيمكن أن ي

ينبغي أن يكون منهج تعليم هذه اللغة ال يخلو من مالمح ثقافتها 
)الثقافة اإلسالمية( بل يستند إليها ويستمد منها محتواه ويجعل 

  22من أهداف الرئسية.التعرف عليها 

 استخدامها في التدريسو  Komik تعريف -ج
 Komikو أنواع  تعريف -6

  Komikالتي تحكي قصة  رسم أو سلسلة من الرسوم وه
دث خص أو حتعلم أو تعلق على ش وهي قد ،أو يعبر عن رسالة

ية رات و التعليقات لفظاوتضم فيها الحو  أو حالة الشؤون العامة

                 

 32ص.،و تقويم... تطوير منهج تعليمترميز نينوورسي، 22 
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د يتم تصغير ق 23من خالل الرسوم، ةلكن بعضها يعبر عن رسال
ي ف ميح في الشخصية مثل الرأ  واليدأو تضخيم بعض المال

بعض األحيان يستخدم الرسامون الرموز بوصفها نوعا من 
ختصار لكي تساعدهم في سرد القصة، مثال يستخدمون  الا

 24.  الشخصية لكي يشيره إلى فكرة ذكية مشرفةأمصباحا فوق ر 
 أنواع وهي : إلى ثالثة komikقسم  واعتمادا على شكله وجنسه 

 الرسوم االفتتاحية (أ
يفعل الرسم االفتتاحي بالخطوط ما تفعله االفتتاحيات 

إلى التأثير على القارئ ليكوّ ن  Komik بالكلمات. ويسعى الرسام 
رأيًا عن شخص ما، أو حدٍث بارز ما في األخبار. وتظهر غالبية 
الرسوم االفتتاحية في الصفحات االفتتاحية بالصحف، رسوًما 
مفردا أو بدون تعليقات أو عناوين. ويمكن للرسوم أن تدعم 
افتتاحية الصحيفة الرئيسية، أو يمكن أن تتعامل مع بعض 

                 
23 Ambaryani dan Gamaliel septian, Pengembangan Media 

Komik Untuk Efektifitas dan Meningkatkan Hasil Belajar Koognitif 

Materi Perubahan Lingkungan Fisik, Jurnal Pendidikan Surya Edukasi, 

III (1), 2017, Hal 19-28 
24 Andika Dwi Anggara  , Pengembangan Bahan Ajar dalam 

Bentuk Komik Pada Materi Cahaya untuk SMP (skripsi: Universitas 

Negeri Semarang, 2011) 
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ث الواردة في أخبار اليوم. ويستعمل كثير من الرسامين األحدا
أسلوبا في الفن ي سمَّى فن الكاريكاتير للسخرية من أنا  

 25مشهورين، وذلك بتضخيم صفاتهم الجسدية أو تعبيرات الوجه.
 المثيرة للضحك (ب

لوحات تكون عادة مصحوبة بتعليق قصير. ويتكّون 
اللوحة.  الموجودة في التعليق من كلمات ت نطق  بوساطة الشخصية

وبعض الرسوم المثيرة للضحك ال تشتمل على تعليقات، وبعضها 
اآلخر يشكل سلسلة من اللوحات الصامتة. ومثل هذه السلسلة 

في أنها وشخصياتها، تظهر مرة واحدة فقط Komikتختلف عن 
وليست بابًا مستمرًا. وتسخر الرسوم المثيرة للضحك من النا  

ا تسخر من شخصيات محددة، كما تفعل بوجه عام، وأحيانً 
الرسوم الهزلية االفتتاحية. وهي ت قدّ م الفكاهة عن طريق التصريح 
المعقول أو التصريح المبالغ فيه. إن الوظيفة الرئيسية للرسوم 
الفكاهية هي أن تسلي، ولكن الرسم الهزلي يمكن أيًض أن يسخر 

 21.من أخطاء اإلنسان
                 

25Nick Soedarso, Komik: Karya Sastra…,hal. 496-506 
26 Nick Soedarso, Komik: Karya Sastra…,hal. 496-506 
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 التوضيحية واإلعالنية (ج
تساعد في عرض القصص، والمواد التعليمية واإلعالنات، 

نها تفيد إها، و المعنى في ذات كثيرة الرسوم الهزلية التوضيحية  وغالبي
في جذب االنتباه، وتعميق معنى النص الذي تصحبه. ومثل هذه 

 21الرسوم توضح مواضع ومعلومات مهمة في كتب مدرسية كثيرة.
 للتدريس Komikاستخدام  -2

يطلب المعلم أن يكون  2163المنهج الدراسي كان و 
 تكونو  خالقا و مبتكرا ومنتجا في تطبيق وتعليم المادة الدراسية،

Komik وسيلة جديدة لدى المعلم في تعليم اللغة العربية و Komik 

ي الصورة والكتابة والحوار ف فيها إحدى وسائل بصرية يستخدم
 التدريس يساعد التالميذفي عملية  Komikاستخدام و  بيان القصة
التعليمية  إحدى وسائلKomik و مادة اللغة العربية،في فهم 

يحفز و  المخترعة يستطيع استخدامه في ترقية رغبة التالميذ
 كوسيلة في التعليم يلعبKomikو في تعلم اللغة العربية  همنشاط

معلومات التعليمية من المدر  إلى التالميذ الدورا هاما في نقل 

                 
27Nick Soedarso, Komik: KaryaSastra…,hal. 496-506 
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في عملية التدريس وهي Komikالمزايا في استخدام  وهناك بعض ،
: 21 

6) Komikيرفع دوافع التالميذ في تعلم اللغة العربية 
2) Komik،يلةوالصورة كوس يتكون من الصورة المرتبة 

 بيةفي تعلم اللغة العر  يحفز نشاط التالميذ التعليم
3) Komik يرقي قدرة التالميذ في فهم مادة اللغة

 الصورة والحوارالعربية خالل 
4) Komikالتالميذ  قراءة يرقي مهارة 

 

                 
28http://www.eurekapendidikan.com/2015/02/komik-sebagai-

media-pembelajaran.html (diakses pada tgl 19-07-2018 jam 10.30 WIB) 
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 الباب الثالث
 إجراءات البحث الحقلي

 

 منهج البحث -أ

بة هذه في كتا الباحث اهستخدميي تأما طريقة البحث ال
 & Research)طريقة البحث العلمي والتطوير  الرسالة فهي

Development / R & D). هو  والمراد بالبحث العلمي والتطوير
التجريبة و مستخدمة للحصول على إنتاج الشيء المعين الطريقة ال

ث إلنتاج المحصول المعين ولديه ض من هذا البحغر الو  1الفعلية.
 .حل المشكلة الموجودة في عملية التعليم والتعلملدة ائز قيمة 

خطوات في تصميم هذه العدة إلى  حتاج الباحثيو 
حتمل الم من عشر خطوات، وهي: تتكونوهذه الطريقة  ،الطريقة

، جمع البيانات، تصميم اإلنتاج، تصديق اإلنتاج، لمشاكوال

                                              
1Sugiyono, MetodePenelitian Kuantitatif Kualitatifdan R&D, 

cet,19 (Bandung: Alfabeta 2013), hal. 297.  
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بة تطبيق تجر  تحسين اإلنتاج، تجربة اإلنتاج، تحسين اإلنتاج،
 والمنتاجات النهائية.اإلنتاج، تحسين اإلنتاج، 

 
 
 
 
 

 ي:هخطوات العشرة اللكل خطوة من بيان و 
 المحتمل والمشاكل -1

جة ل الحايلحفي ت تبدأ قبل تصميم اإلنتاج يرجي الباحث أن
طور حتى يمكن أن ت التالميذأحوال لمعرفة األحوال في المدرسة و 

  يعطي الباحث التصويرف ،األحوال الموجودة وتحليل الحاجات
 2. نتاج الذي يناسب بالحاجةكيفية تصميم اإل

 
                                              

2Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatatif…, hal, 

298-299. 

المحتمل  تصديق اإلنتاج
لمشاكوال  

البياناتمع ج  تصميم اإلنتاج 

 تجربة تطبيق 
 اإلنتاج 

تجربة  تحسين اإلنتاج
 اإلنتاج

تحسين 
 اإلنتاج

المنتاجات 
ةالنهائي  

تحسين 
 اإلنتاج
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 جمع البيانات -2
طة خالواقعيا، ف تحليل الحاجات بعد إشارة الباحث إلى

نتاج تصميم اإليل الحقائق و حصجمع البيانات لتهي  ةالتالي
إلى  حتاج الباحثيالمعين لتحليل المشكلة. وفي هذه الخطة 

 دة.النتائج ليحل المشكالت الموجو  تحقيقالطريقة المعينة في 
 تصميم اإلنتاج -7

نتاج حتى جدر بتصميم اإليبجمع البيانات ف بعد قيام الباحث
أن  على سبيل المثاليكون اإلنتاج المحصول إنتاجيا طاقتيا. 

 . komikبشكل صمم اإلنتاج ي
 تصديق اإلنتاج -4
اج تصديق اإلنت الرابعة هي ، الخطوةاإلنتاجتصميم  عدب

 ستعملهين ستطيع أي. فاألنشطة لتقويم تصميم اإلنتاج أو تحكمه
 لتربيةفي مجال ا ينراء المؤهلالخب من تراحاالقالرأي و  إحضاربعد 

 هصنعيالذي حتى يتعرف على المزايا والعيوب لهذا اإلنتاج 
 .الباحث
 تحسين اإلنتاج -5
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 نياء المؤهلالخبر  تقويم يليهصديق اإلنتاج، و قيام بتالبعد 
 لحصينتاج المصمم. و إلمزايا والعيوب لالمنتاج المصمم من ال

قلل حتى يمناسبا بتصديق الخبراء المؤهل،  نتاجالباحث اإل
 نتاج.العيوب والسلبيات في اإل

 تجربة اإلنتاج -6
ي فرقة فبتجريبة اإلنتاج  قام الباحثبعد تحسين اإلنتاج 

لخامس الصف ا من التالميذ ةيبيالمجموعة التجر  ، واختارصغيرة
زايا والم. وهذه التجريبية لمعرفة على طالبا 15ويبلغ عددهم 

 وفعالية اإلنتاج المطور والعيوب
 تحسين اإلنتاج -3
ويظهر النقد  بتجريبه قيامقوم الباحث بتحسين اإلنتاج بعد ي

في اإلنتاج المصمم أثناء التجريبة. فيلزم الباحث أن يصلح اإلنتاج 
 حتى زال من النقد الموفر في اإلنتاج المصمم.

 تجربة تطبيق اإلنتاج -3
وبعد تحسين اإلنتاج واصالح جميع العيوب والنقصان الذي 
وجده الباحث في تجريبة األولى، قام الباحث بتجريبة تطبيق 

ي حصول على النتائج وتعرف على فعالية هذه الوسيلة فلاإلنتاج ل
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ه باالختبار القبلي والبعدي لهذ وقام الباحث. عملية التعليم
( في  Sugiyonoغييونو )المجموعة، وهذا تعتمد على نظرية سو 

يبة األسلوب من النظرية كما تقوم بالتجر  ختار الباحثيف كتابه،
 التجربية الذي أخذ الباحث تصميمومن  ،في المجموعة الواحدة

 . وشكله كما يلى :(One-Group Pretest-Posttest Design)هو
 

 
 حيث أن:

O1 :ختبارنتائج قبل االال 
:O2 ختباربعد االنتائج ال 

Xختبار: اال 
  تحسين اإلنتاج -3

تحسين اإلنتاج بعد في هذه الخطوة قام الباحث ب
ذا التحسين عملية التعليمية، وتهدف هالتجريبة تطبيق اإلنتاج في 

ي واستفادته ف األخطاء من خاليالحصول على اإلنتاج الجيد 
 .عملية التعليميةال

 

O1 O2 X 
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 المنتاجات النهائية -14
 لمنتاجاتا هي والتطوير العلمي للبحث النهائية الخطوة

نتاج بالمنتاجات النهائية بعد تجربية اإلويقوم الباحث النهائية 
 . نه يوتحس

 المجتمع والعينة -ب

ل منهجي يراد به كالعلمي المصطلح لمجتمع البحث إن 
و كتب أ فرديةمجموعة  عليه نتائج البحث إماأن تعمم من يمكن 
  ميذالتالتمع في هذا البحث هو جميع المجو  7.مدرسة أو مبان أو

 .طالب 674وكان عددهم   MIN 11 Banda Aceh بـ
اعتمادا على مجتمع البحث،  كانت طريقة اختيار العينة 

صودة في الصف قالعمدية المالطريقة  هي الباحث التي اختار
واختار ، طالبا 73ويبلغ عددهم   MIN 11 Banda Aceh الخامس بـ

المجموعة كعينة في هذه البحث اعتمادا على إشارة الباحث هذه 
                                              

لطبعة ا، السلوكية، المدخل إلى البحث في العلوم صالح بن حمد العساف7
 31ص . م2444الثانية،)مكتب العبكان، 
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معلمة اللغة العربية عند المقابلة الشخصية، وقالت أن بعضهم لم 
 يقدروا علي فهم اللغة العربية على وجه عام.

 طريقة جمع البيانات وأدوات البحث -ج

أو  لجمع البيانات ستعملها الباحثيالتي  طريقةأما ال 
 لي:التي تتعلق بهذا البحث فهي كما تالمعلومات إلجابة األسئلة 

 المقابلة الشخصية -1
ي محادثة مواجهة يقوم بها هالشخصية إن المقابلة 

مع شخص آخر أو أشخاص آخرين، هدفها  الباحث
لومات الستغاللها في بحث ستشارة أنوا  معينة من المعإل

 4ج.التشخيص و العالعلمي أو الستعانة بها في التوجيه و 
 ـبالمقابلة الشخصية مع معلم  اللغة العربية ب قام الباحثو 

MIN 11 Banda Aceh 

ورقة المقابلة  واألدوات من المقابلة الشخصية هي
 هي بعض ورقة المقابلة الشخصية الشخصية ، كان في

العربية  تعليم اللغةحول عملية  معلم اللغة العربيةسئلة لاأل
ستطيع الباحث وبها ي وفعالية استخدام الوسيلة التعليمية فيها،

                                              
 733...ص. ، المدخل إلى البحث صالح ابن حمد العساف4
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 MIN 11ـبأن يأخذ الخالصة من المشكالت الموجودة 

Banda Aceh 
 االختبار -2

جمع المعلومات او البيانات  طرقإن االختبار من 
ن لتقويم امتحاإلجابة األسئلة، هو  حتاج إليه الباحثيالتي 

 )مثال، يمدرسالفصل الأو  لتالميذاقدرات التحصيل و 
 5معين(.  و المعرفة الخاصة بموض

 أداة البحث التي استخدم وكانت االختبارات
في تعلم اللغة   Komikالباحث فيه لمعرفة فعالية استخدام 

في هذه  قوم الباحثيو . MIN 11 Banda Acehالعربية بـ 
 الدراسة باالختبارين وهما االختبار القبلي واالختبار البعدي.

 االختبار القبلي -
 يقدم الباحث إلىالذي االختبار االختبار القبلي هو 

والسؤال لهذا االختبار ، Komikاستخدام وسيلة قبل التالميذ 
 لفهم المقروء و ترجمة الجمل. المقالية هو األسئلة

                                              
ة الطبعة األولى، )بيروت: مكتبمعجم المصطلحات التربية، يوسف خليل، 5

 747لبنان ناشرةن(، ص 
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 االختبار البعدي -

 ستخدمه الباحثياالختبار البعدي هو االختبار الذي 
 . Komik استخدام وسيلة  الختبار الطلبة بعد
نقسم ي. األسئلة البحث بهذه الطريقة هي وكانت أدة

مة وترج المقاليةنوعين هما: األسئلة  إلى أسئلة االختبار
 األسئلة التي تكونهو  قاليةالميقصد باألسئلة و  ،الجمل

والمناسبة بالنص القراءة وتقديم هذه  االستجابة لها قصيرة
 هم المقروء عند التالميذ بعد قراءة النص فياألسئلة لمعرفة ف

komik ، وأما ترجمة الجمل هو ترجمة الجملة  من اللغة العربية
 .اللغة االندونسي إلى
 مستوى صدق المحتوى وثبات االختبار -

إن الصدق هو صواب وصحة. إذ يتعلق بوظيفة االختبار، 
 فال يكون االختبار صادق إال بقدرة االختبار على التقييس

ة يعتبر به االتفاق بين درجات الطلبة في حال بصحة وصواب.
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ويعتبر على أن النتيجة ال  6إعطائه االختبار أكثر من مرة.
واألسئلة  3تختلف عند تكرار عملية التقويم لنفس االختبار.
لة ألن األسئفي هذا البحث ال تجري فيه صدق المحتوي 
ة ون الدينيتأخذ من كتاب المقرر الذي أصدرت بوزارة الشؤ 

  .صدق المحتويور اإلندونسية وكان األسئلة فيه للجمه
  

 طريقة تحليل البيانات -د
وأما الطريقة المستخدمة في كتابة هذا البحث لجمع 

الكمية  و البيانات في تحصيل اإلنتاج المعين فهي الطريقة الكيفية
ية ومحاولة ف، والطريقة الكيفية هي استنتاج المؤشرات واألدلة الكي

بة يستخدم الباحث الجا و 3ستنتاج العالقة.إالربط بين الحقائق و 
م دااللغة العربية باستخ مادة تطوير األسئلة األولي  وهي كيف

komik. ة الكمية، الطريق ستخدم الباحثيف تعرف على فعاليتهو
                                              

مكتب  )إسكندرية: ال، التقويم والقياس النفسي التربوي، أحمد محمد طبيب 6
 132سالجامعي الحديث، دون سنة(، ص 

المدخل للمناهج وطرق التدريس، ماهر إسماعيل صبري محمد يوسف،  3
 .211(، ص 2414)الرياض: مكتبة الشقري، 

 144ص.   …، المدخل إلى البحث صالح بن حمد العساف8
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ج ستنتا إوالطريقة الكمية هي تحليل المعلومات رقميا، أي 
فأما  3،مية الدالة على الظاهرة المدروسةالرقالمؤشرات واألدلة 

تحليل البيانات كميا الذي استعمله الباحث إلجابة أسئلة البحث 
هج التعرف على فعالة تطوير مادة اللغة العربية على المنهي و لثاني ا

 ستعملفا في تعلم اللغة العربية Komik  استخدامب 2417الدراسي 
المجمو  والمعدل من إجابة االختبارين )االختبار القبلي  الباحث
بنو   Tفالتحليل الذي يستعمله الباحث هو اختبار  ،والبعدي(

Paired Sample T-test  وهذا بسبب استعمال المجموعة الواحدة
(One Group Sample باستعانة الحساب على األدوات الرقمية )

“SPSS Statistics 20” 
 فهما T-Testبشرطي  يقوم الباحثT-Test  قبل إجراء

 Uji)ختبار المتجانس الاو   (Uji Normalitas) العمل ختبارا

Homogenitas) فائيلالضبط . إن(Normalitas Data) متجانس وال
(Homogenitas Data) توزيع البيانات  تحصيله يدل على

(Distribusi Data)  بمستوى الداللة(Sig.)<4،45 فالتحليل.
 يلي: كما Paired   Sample T Testمن  (.Sig)بمستوى الداللة 
                                              

 144ص.  المدخل إلى البحث...،صالح بن حمد العساف، 3
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فهذا  4،45  > (.Sig) نتيجة مستوى الداللة تإذا كان -
  ( مردود وفرض البديل(Hoفرض الصفري يدل على أن 

(Ha)مقبول. 
فهذا  4،45  < (.Sig) نتيجة مستوى الداللة تإذا كان -

  وفرض البديل مقبول ((Hoفرض الصفري يدل على أن 
(Ha) مردود. 
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 الرابع الفصل 

 هانتائج البحث وتحليل
 

 عرض البيانات -أ
مادة وير يتعلق بتط الباحث في الفصول السابقة عما شرح 

إلتمام  إليها من النظريات المحتاج komikاللغة العربية  بتصميم 
مادة تطوير كيفية فصل  ال هذاالباحث في ثم يبين ،هذا التطوير

ذ تالمي فعالية إنتاجه عندبيان و  komik اللغة العربية  باستخدام
على  عتمد الباحثي. و  MIN 11 Banda Acehالصف الخامس بـ

يري اإلسالمية الرانبجامعة  عميد كلية التربية وتأهيل المعلمينإفادة 
 /B-9064/Un.08/FTK  الحكومية بدار السالم بندا أتشية برقم:

Kp.O7.6/09/2018 كانت  .في إجراء هذا البحثMIN 11 Banda 

Aceh دا بنفي  الحكومية إحدى المدارس اإلبتدائية اإلسالمية
. أسست هذه المدرسة Rukoh ،Banda Acehأتشيه تقع في قرية 

ن.زالي أميغتحت قيادة الدكتورندس محمد  ميالدية 3441سنة 
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 تليس  MIN 11 Banda Aceh   كانت  هاتأسيس في أولو 
ة، تعلم فيها العلوم اإلسالميو  أهليةمدرسة  اولكنهحكومية مدرسة 

اعتمادا على  3444سنة  حكوميةصارت مدرسة إسالمية ثم 
 سنة 13 رقم اإلندونيسية للجمهورية الشؤون الدينية ةر وزا رتقري

 عندقوية رادة إ على يجريهذه المدرسة  سيأستو 53444
اءة في بيئتهم ولتطوير كفسالمية بوجود المدرسة اإلمجتمع ال
 .اإلسالميةعلوم ال في والدهمأ

اد حدى المو كإ  م اللغة العربيةتعل MIN 11 Banda Aceh و 
ة وتعرف اللغة األجنبيم على لتطوير معرفته ة عند التالميذالالزم
لتأييد و  .والحديث الشريف ، والقرآن الكريم،سالميةاإل العلومعلى 

ت الغرف بني  MIN 11 Banda Aceh بـ عملية التعليم والتدريس
 MIN 11 Banda بـ يتعليملترقية غرض تربوي و  البناءو  التعلمية

Aceh  التالي: 1،4في الجدول  ظهر والبناء الغرف،وحال
 1،4الجدول 

 MIN 11 Banda Acehفي  الغرفة والبناء
 عدد البناءالغرفة و نوع من  رقم
 31 التعليمية الغرف  -3
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 3 مكتبة ال  -5
 3 رئيس المدرسة غرفة  -1
 3 غرفة المعلمين  -9
 3 مصلىال  -0
 3 غرفة العالج  -6
 5 حمامال  -1

 55 المجموع
 ( MIN 11 Banda Aceh، 5532)مصدر: إدارة          

 MIN 11 Bandaبـ  والبناء الغرفبأن  1،4يدل الجدول 

Aceh  ة في هذه المدرس الغرفة والبناء، وكل بناء 55 ايبلغ عدده
تعليمية بـ ملية الولتأييد ع .لعملية التعليمومرتب في حال جيد 

MIN 11 Banda Aceh   لدروس ا يعلمالمعلم الذي  افيهيحضر
ظهر  المعلملتوضيح عدد و ا. معلم 56عددهم  ويبلغ المدرسية

 التالي: 1،2في الجدول 
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 1،2الجدول 
 5532السنة الدراسية  MIN 11 Banda Acehبـ  عدد المعلم

 سماال الرقم
 الماجستير دهرينا محمد 3
 S.Ag ,رخماوتي 5
 الدكتورندا رسماوار 1
  S.Pd. I  ،أغوسمياتي 9
 S.Pd. I  ، شةعائ 0
 S.Pd. I  ،سوريانا 6
 S.Pd. I  ،محمد نور 1
 S.Pd. I  ،عين المرضية 2
 S.Ag ، خزيمة 4

 S.Pd. I  ،محمد حسن 35
 S.Pd. I  ،نور فجري 33
 S.Pd. I  ،فتماواتي 35
 SS، ابن 31
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 عينالدكتورندا نور  39
 S.Pd. I  ،نور عزيزة 30
 .S.Pd  ،نوفا ديانا 36
 S.Pd. I  ،سيريانتي 31
 S.Pd. I  ،خير النساء 32
 S.Si  ،ريان فردينا 34
 S.Pd. I  ،نصري 55
 S.Pd. I  ،مخرين 53
  .S.Pd  ،إندرا مرديان  55
 S.Pd. I  ،صافيان 51
  .S.Pd  ،أديك الفيرا 59
  .S.Pd  ،جت فوزياني 50
 S.Pd. I  ،يوسريانا 56

 (MIN 11 Banda Aceh ،5532مصدر: إدارة )   
  يعلمون بـ نالذي ينمعلمال عدد أن 1،2 يدل الجدول 

MIN 11 Banda Aceh 56 دورا هاما في عملية  يلعبون وهم، معلما
 MINبـالتالميذ  كانو . MIN 11 Banda Aceh التعليم والتدريس بـ
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11 Banda    حول المدرسة مثل قرية  جاء من القرى Rukoh 
. تلميذ 615ويبلغ عددهم  Tungkopوقرية  Blang kruengقرية و 
  التالي: 1،4ظهر في الجدول لتوضيح عدد التالميذ و 

 1،4الجدول 
السنة الدراسية  MIN 11 Banda Acehعدد التالميذ بـ 

5532 

 العدد
 الجنس

 الفصل
 الذكر االناس

95 53 34 3-3  
95 53 34 3-5  

    

16 53 30 5-3  
16 36 55 5-5  
16 31 34 5-1  

    

93 32 51 1-3  
95 55 55 1-5  
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16 31 34 9-3  
54 33 32 9-5  
10 31 34 9-1  

    

14 55 34 0-3  
11 53 36 0-5  
14 34 55 0-1  

    

16 32 32 6-3  
16 32 32 6-5  
16 31 34 6-1  
11 36 53 6-9  

 المجموع 153 154 615
 (MIN 11 Banda Aceh ،5532)مصدر: إدارة 

ن يتعلمو  نالذي ن التالميذيكو  1،4الجدول على اعتمادا 
 السادس الفصلإلى  األول الفصلمن  MIN 11 Banda Aceh بـ
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( كعينة 5-0وقد اختار الباحث الصف الخامس ) .تلميذ 615
 تلميذا. 11ويبلع عددهم  هذا البحث

 متصمياللغة العربية ب تطوير مادةعن  تحليل البيانات -ب
Komik   

تطوير ب قام الباحث البيانات المحتاج إليهاوللنيل على 
 باستخدام 5531اللغة العربية على المنهج الدراسي  مادة 

Komik   تالميذ الصف الخامس بـعندMIN 11 Banda Aceh  .
 الشخصية البيانات المحتاجة للبحث بالمقابلة وقد جمع

ي كتابة ف الباحث هاستخدميي تأما طريقة البحث ال.و واالختبار
 & Research)هذه الرسالة فهي طريقة البحث العلمي والتطوير 

Development / R & D) .  بالخطوات الخاصة  الباحث قوميو
مل : المحتوهي خطوات، مي والتطوير، وهي عشرللبحث العل

والمسائل، جمع البيانات، تصميم اإلنتاج، تجربة اإلنتاج، تحسين 
اإلنتاج، تصديق اإلنتاج، تحسين اإلنتاج، تجربة تطبيق اإلنتاج، 

ل ما يتعلق ك  بين الباحثيو  تحسين اإلنتاج، والمنتاجات النهائية.
 بتحليل البيانات في النقاط التالية:
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 لشاكالمحتمل والم -3
اللغة  مادة يتعلمون  MIN 11 Banda Acehبـ التالميذكان 

 ا كي يسهلجيد مادة اللغة العربيةأن يفهموا  وينبغي لهم العربية
لكن و .الحوار والقراءة والكتابةاالستماع و  ادة منسيطرة الم همل

 MIN 11 Bandaبـ  التالميذالمشكالت لدى  هناك الباحث ىرأ

Aceh ينطيشر نميذ غيوكان التال ربية،اللغة الع عملية تعليم عند 
ءة النص قراب إنما يجريم اللغة العربيىة ألن تعليفي التعلم 

 للغة العربيىة.تعليم انشاط التالميذ في  يحفز ، والمعلم لموترجمتها
طوير مادة تبالمقالبة الشخصية لجمع البيانات ل قوم الباحثيثم 

عند   Komik باستخدام 5531اللغة العربية على المنهج الدراسي 
قوم الباحث ي،  MIN 11 Banda Acehتالميذ الصف الخامس بـ

 ياللغة العربية وهي األستاذة رحمت ةمع معلمبالمقالبة الشخصية 
شرحت و  .5532 من أبريل 55  يوم الخامس تاريخ األوليا

 كتاب المقرر في تدريس اللغة العربية لم يكن فعاالالأن  المعلمة 
ن التالميذ لم يقدروا ام اللغة العربية وكالتالميذ في تعلفي ترقية رغبة 

وزارة  اب المقرر التي أصدرتمادة اللغة العربية في الكتعلى فهم 
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دي تاب صعبا لكالكان و   جمهور اإلندونيسيةشؤون الدينية لل
  .فهمهالتالميذ 

وتعلم ية اللغة العرب م الوسيلة في تعليمستخدال ت المعلمةو  
تلفة وال تستخدم الوسائل المخكتاب المقرر ال العربية إالمادة اللغة 

ير حتى صار التالميذ سائمين وغفي عملية تعلم اللغة العربية 
حتاج بية يولما كان تعليم اللغة العر  في تعلم اللغة العربية ينطيشن

 تتعطي المعلوماكثيرا ما ألن الوسيلة  إلى استخدام الوسيلة 
 حفزهميو  التالميذ في التعلم همفعتدللتالميذ عن غرض التعليم و 

     3عملية التالميذ في التمرينات والتقويم. توجهإلى المناقشة و 

 م اللغة العربية باستخدام طريقةتعلقالت المعلمة أنها و 
خرى أو الطرق المتعددة األ وال تستخدم طرقترجمة القواعد و ال

طريقة تفهم ال ت المعلمة أنها  الوزاد ،م اللغة العربيةيفي تعل
سم ق غة العربية، ألنها ليست متخرجة فيم الليالخاصة في تعل

المدرسة  يقسم تعليم مدرس تعليم اللغة العربية بل متخرجة في
مها سيطرة اللغة العربية وفهؤثر في تاألمر وهذا  (PGMI) اإلبتدائية

                                                           
1 Istarani dan Intan Pulungan, Ensiklopedia..... hal. 83 
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 كتابأن ال ةالمعلم تأكدر المقابلة يوفي أخ .د التالميذعن
المعلم و  لمساعدة التالميذ جدير بأن تصصم بشكل معين الكائن

علم مادة اللغة تمادة اللغة العربية ولترقية رغبة التالميذ في في فهم 
 .العربية

المادة الكائنة  وعلى هذا المطلوب يرى الباحث أن
جدير بأن  MIN 11 Banda Acehبـ سية در مكتب الالفي 

تعلم مادة اللغة لمساعدة التالميذ في  Komikتصمم بشكل 
هو وسيلة االتصال بشكل مصور  Komik العربية وفهمها.

يساعد تصوير  Komikوغرضه لتقديم المعلومات للقارئ، و
أفكار التالميذ الذين لم يقدروا على فهم النص العربي خالل 

 .الصورة
 مع البياناتج -5

مي الخطوة الثانية في البحث العل يكون فيجمع البيانات 
 ياناتبالوالتطوير. وهو من أهم الخطوة ألجل تنفيذه في جمع 

إلنتاج تصميم افي يل الحقائق صلتطوير الكتاب المقرر ولتح
ة في إلى الطريقة المعين حتاج الباحثي. وفي هذه الخطة المعين

 ل النتائج ليحل المشكالت الموجودة.جع
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في المقابلة  ةالنتائج من أجوبة المعلم الباحث وجد
 حتاج إلى التطوير. وكانكتاب المقرر يال أن الشخصية، وقالت

هم اإلبداعية لترقية حماستجذابة إلى المواد ال ينحتاجالتالميذ م
دهم لذلك يريد الباحث أن يساعو  اللغة العربيةفي تعلم  هموفهم
إلى    Komik  قدم الباحث وسيلةفمشكالت ال تلك صالحفي إ

رسم  وه Komikأن هذا الرأي ذكي ألن  وقالت معلمة اللغة العربية
م قديو   التي تحكي قصة أو يعبر عن رسالة أو سلسلة من الرسوم

وهذه الوسيلة تستطيع أن  5،خالل الصورة المعلومات للقارئ
يذ في تعلم ز نشاط التالميحفعدها في تعليم اللغة العربية لتساي

لهذه  ةالباحث هذا الرأي إلى المشرف ةناقشم ويليه ،اللغة العربية
م هذا تدعستاذة سلمي حياتي الماجستير وهي األ وهيالرسالة 

إلى أن  Komikالرأي وتريد أن تساعد الباحث في تطوير هذا 
هذه  نألهذه الوسيلة  اريفي اخت ىأخر وحجة  ا.جذابر كتابا يصي

                                                           
2 Ambaryani dan Gamaliel septian, Pengembangan Media 

Komik Untuk Efektifitas dan Meningkatkan Hasil Belajar Koognitif 

Materi Perubahan Lingkungan Fisik, Jurnal Pendidikan Surya Edukasi, 

III (1), 2017, Hal 19-28 
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بجامعة  عربيةتعليم اللغة الفي قسم  ه في الرسالةحثندير ب الوسيلة
 . الرانري

يحتاج  ،ةمشرفعلمة اللغة العربية والع مموبعد تم المناقشة 
 ر المهمة في اختيار اإلنتاج المطورايععلى المعتمد الباحث أن ي

 1 وهي :قبل تصميم اإلنتاج 
 .اإلنتاج للتربية أهمية (3

 ةساعدممطور البد أن يكون مهمة للتربية لإن اإلنتاج ال
تاج وكان اإلنأو التالميذ في عملية التعليم،  ةالمعلم

نه دورا هاما في التربية أل الذي يصصمه الباحث يلعب
يساعد التالميذ في تعلم اللغة العربية و هذا اإلنتاج 

ويكون وسيلة جديدة عند يكون جذابا لدى التالميذ 
 معلم اللغة العربية في تعلم اللغة العربية.

 سهولة االستخدام  (5
 هصمم اإلنتاج المطور يملك السهولة ألن الباحثإن 

 ه إلىو بشكل الكتاب الصغير ويسهل للتالميذ أن يحمل

                                                           
3https://noordyah.wordpress.com/tugas-kuliah/langkah-langkah-

penelitian-dan-pengembangan (diakses pada tggal 24-09-2018 jam 11:53) 



61 
 

 

 ليحفز نشاطومصورة فيه ملونة  مكان ما، والجمل
 .التالميذ في قراءته

 تصميم اإلنتاج  -1
 عمبعد ج قوم بتصميم اإلنتاج يالباحث أن ب جدري

ميم اإلنتاج صتتيا. و يكون اإلنتاج المحصول إنتاجيا طاقل البيانات
ف كشتل لكتاب المقررمواصفته، بناء على االجديد تاما ب

 Komikكل بشصمم اإلنتاج يالسلبيات منه، على سبيل المثال أن 
 .ةالصور خالل مادة اللغة العربية فهم في  التالميذليسهل 

 ,Paint Tool SAI ستخدم الباحثيولهذا التصميم 

Adobe Photoshop  تب كالتصميم   ي أولف ،في تصميم اإلنتاج
وصنع الباحث  Microsoft Wordالباحث عقدة الحكاية في 

مصدرا  العقدة تكون وهذه اإلنتاج،الفاعل لهذا  الحوار و عين فيه
 رالصو  رسمالباحث  ثم صمم، Komik في صناعة الحكاية في 

(gambar sketsa)  كل ش مثل بعقدة الحكايةفي القرطاس مطابقا
اإلنسان و شكل بناء المدرسة وبناء المكتبة وشكل الكتاب و 

قرطاس بدأ ر في الرسم الصو  تصميم  ما بعد ،شكل الكرسي
 Pen Tabletر في الحاسوب باستخدام الباحث تصميم رسم الصو 
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Wacom ، أدخل  ر في الحاسوبتم تصميم رسم الصو ما بعد
 ،تالميذجذابة لدى ال كون هذه الوسيلةباحث اللون في الصور لتال

وفي النهاية أدخل الباحث الحوار و الكلمات المحتاجة في كل 
 بيةتطوير مادة اللغة العر  هو تصميم اإلنتاج في 1،4الرسم  صورةال

  .Komik باستخدام
 
 
 1،4الرسم 

 تصميم اإلنتاج
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 تصديق اإلنتاج -9
 ،اإلنتاج تصديق الرابعة هي الخطوةف اإلنتاجتصميم  عدب

 من تراحاالقالرأي و  إحضاربعد  ستعملهيأن الباحث ستطيع يف
ا حتى يتعرف على المزاي في مجال التربية ينراء المؤهلالخب

ذان لل. أما الخبيران االباحث هصنعيالذي  اإلنتاجوالعيوب لهذا 
من  9،الماجستير قصياألستاذ  هويحكمان في هذا التصميم ف

وفي د و .المستخدمة في كتابة اإلنتاجوالتراكيب جهة اللغة 
المستخدمة  ر واأللوان والمواضعمن جهة الصو  S,Tp 0سوفريزال، 
يبين مالحظة الخبيرفي تصديق اإلنتاج  1،1 الجدولو . في اإلنتاج

 من جهة اللغة.  

                                                           

 بجامعة الرانرية العربية في قسم تعليم اللغ حاضرالم 4 

) PANYOET komunitas  ببندا أتشيه komik ع الرسامو مرئيس مج 5 
komik aceh) 
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 1،1الجدول 
 من جهة اللغة في تصديق اإلنتاج ريمالحظة الخب 

 
 قتراحاال المادة النمرة

 المفردات 3
اإلصالح  في بعض المفردات 
والكلمات كما قد خط الخبير 

 في اإلنتاج 

ر التركيب المناسب في ي  غ التراكيب 5
 بعض الكتابة

 استخدام اللغة جيد  استخدام اللغة 1

 
التالى يبين مالحظة الخبير في  9،0وأما الجدول 

 تصديق اإلنتاج من جهة الشكل.
 1،5 لالجدو 

 من جهة الشكل في تصديق اإلنتاج ريمالحظة الخب
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 قتراحاال المادة النمرة

 االصورة جيدكان استخدام  الصورة 3

 اللون 5
 في بعص الجذابةاأللوان زِْد 

الصورة كما قد خط الخبير في 
 اإلنتاج

 كان موضع الصورة جيدا الموضع 1

 
 يناالقتراحات من مالحظة الخبير  وجمع الباحث

اإلنتاج فيما بعد، حتى صار تكون مذكرة هامة لتحسين 
Komik .كتابا جيدا جذابا، وانظر في المالحق 

 تحسين اإلنتاج -0
ر ضقتراح من المحاوبعد المناقشة والحصول على اال

احث االنتاج. فقام الب يصلح أن الباحثبحسن ي ينأو الخبر 
هة جأما االصالح  من و   ،لخبيرشرح اباصالح  اإلنتاج كما 
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، ويظهر تحسين اإلنتاج كما في الرسم اللغة ومن جهة الشكل
 :التالي 1،2

 
 1،2الرسم 

 اإلنتاج حسينت
 
 
 
 

 تجريبة اإلنتاج -6
 تار، واخ في فرقة محددة بتجريبة اإلنتاج الباحث قام

ويبلغ  MIN 11 Banda Aceh بـ التالميذمن  ةيالمجموعة التجريب
ية لالتعرف على فعاة التجريبويهدف هذه  .تالميذ 35عددهم 

ما من جهة اللغة مثل المفردات التالميذ إ اإلنتاج المطور عند
ر واأللوان وإما جهة الشكل مثل الصو ، بالتراكيالكلمات و و 

كيفية   بينو  في هذه الفرقة يةقام الباحث بعملية التعليم والمواضع.
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 قام الباحث التعليمية  ، وبعد عمليةاإلنتاج  هذه استخدام
بالمقابلة الشخصية مع التالميذ التعرف على المزايا والعيوب من 

حسين لت ناتاالتالميذ تكون بي من المعلوماتو  اإلنتاج المطور،
 فعاليا. ج حتى يكون اإلنتاج كتابا جذابا اإلنتا 

 تحسين اإلنتاج -1
 عيوبلا وجد الباحث  اإلنتاج، بتجريبة الباحث مايق بعد

لتراكيب ا بعض عدم النمرة واألخطاء فيمثل  اإلنتاجفي  النقصانو 
 بعض كتابته، موفه استعمالهلتالميذ صعب لالمفردات حتى وكتابة 

 من خاليا اإلنتاج يكون حتى بتحسينه الباحث قام ثم ومن
 .9،1وحال التحسين كما في الرسم .األخطاء

 1،4الرسم 
 تحسين اإلنتاج
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 تجريبة تطبيق اإلنتاج -2
ي ن التاتحسين اإلنتاج واصالح جميع العيوب والنقص وبعد

تطبيق  دأ الباحث بتجريبة، باإلنتاجالباحث في تجريبة  اوجده
سيلة في تعرف على فعالية هذه الو اللحصول على النتائج و ل اإلنتاج

الصف  ذعند تالمي قام الباحث بعملية التعليم، عملية التعليم
ي لباالختبار القب وقام الباحث ،MIN 11 Banda Aceh بـ الخامس  

نو سوغييو  رأيد على اعتمباالوالبعدي لهذه المجموعة، وهذا 
(Sugiyonoفي كتاب ) رية  األسلوب من النظ ختار الباحثيف ه،ل

لتجربية ا تصميمومن  ،قوم بالتجريبة في المجموعة الواحدةيكما 
. (One-Group Pretest-Posttest Design)هو الذي أخذ الباحث
 وشكله كما يلى :

 
 

 حيث أن:
O1 :ختبارنتائج قبل االال 

:O2 ختبارنتائج بعد االال 
Xختبار: اال 

O1 O2 X 



13 
 

 

اء التعليم إجر  عرض الباحثعملية التعليمية  ولتوضيح 
 فيما يلي:

 (ولإجراء التعليم )اللقاء األ 
 اللغة العربية:    المادة
 الخامس :    الفصل

 الفصل:    الموضوع
 دقيقة x 15 5:   زمان الدرس

 
 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم  رقم

3 

 

 

 

 مقدمة

 

 لم السالمالقى المع -
 أعد المعلم الفصل للتعلم -
طلب المعلم التالميذ بقراءة  -

 الدعاء
ما سبقت شرح المعلم المادة  م -

 خبرة التالميذ

35 
 يقةدق
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 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم  رقم

 

 

 طمعلومات عن ربشرح المعلم ال -
 بالمادة الحاليةالمادة السابقة 

 قام التالميذ باالختبار القبلي -
المعلومات  التالميذدرك است -

باستخدام التعلم  ةقيعن طر 
 .Komik وسيلة 

األنشطة  5
 التعليمية

 

 Komik إلى التالميذ لمتأ -
 .ه المعلمقدمي ذال

 اشرحشرح المعلم المادة  -
 اواضح

  Komikقرأ المعلم نص  -

 به تمونوالتالميذ يه
فع المعلم التالميذ بتقديم د -

 األسئلة

 

95 
 دقيقة
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 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم  رقم

من  التالميذ األسئلة قدم -
الكلمات والجمل الذين لم 

 يفهموا
ر خفضل المعلم التلميذ اآل -

 إلجابة األسئلة
مهتمين   Komikقرأ التالميذ  -

 الحروفرج ابمخ
التالميذ مع رفقائهم ناقش   -

 .Komikت وناضمم
بحث التالميذ معانى  -

   Komikالكلمات والجمل في  
ؤوا بأن يقر  التالميذ معلمأمر ال -

 Komikالحكاية في  ويترجموا
 أمام الفصل واحدا فواحدا
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 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم  رقم

صلح المعلم قراءة التالميذ أ -
 وترجمتهم

 
 االختتام 1

 
المواد  التالميذستخلص ا -

ا تعليمية التي تمت مناقشتهال
 .معلمال هبتوجي

م عملية التعلي التالميذعكس  -
 والتعلم التي تجري في الفصل
الدراسي، وتشمل: الضعف 

ونقاط القوة، والمشاعر 
والصعوبات التي يواجهها 

 الطلبة.
ختم المعلم الدرس بقراءة  -

 لقاء السالموإ  الدعاء

 

35 
 يقةدق
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 (ثانىإجراء التعليم )اللقاء ال
 اللغة العربية:    المادة
 الخامس :    الفصل

 الفصل:    الموضوع
 دقيقة x 15 5:   زمان الدرس

 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم  رقم

3 

 

 

 

 

 

 مقدمة

 

 لقى المعلم السالمأ -
 أعد المعلم الفصل للتعلم -
طلب المعلم التالميذ بقراءة  -

 الدعاء
شرح المعلم المادة  مما سبقت  -

 خبرة التالميذ
شرح المعلم المعلومات عن ربط  -

 بالمادة الحاليةالمادة السابقة 

35 
 يقةدق
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 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم  رقم

المعلومات  التالميذدرك است -
باستخدام التعلم  ةقيعن طر 
 .Komik وسيلة 

األنشطة  5
 التعليمية

 

ي ذال Komik إلى التالميذ لمتأ -
 .قدمه المعلم

شرح المعلم المادة شرحا  -
 واضحا

  Komikقرأ المعلم نص  -

 والتالميذ يهتمون به
دفع المعلم التالميذ بتقديم  -

 األسئلة
قدم التالميذ األسئلة من  -

الكلمات والجمل الذين لم 
 يفهموا

 

95 
 دقيقة
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 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم  رقم

خر فضل المعلم التلميذ اآل -
 إلجابة األسئلة

مهتمين   Komikقرأ التالميذ  -
 بمخارج الحروف

التالميذ مع رفقائهم ناقش   -
 .Komikت ونامضم

بحث التالميذ معانى الكلمات  -
   Komikوالجمل في  

ا بأن يقرؤو  التالميذ معلمأمر ال -
 Komikويترجموا الحكاية في 

 أمام الفصل واحدا فواحدا
أصلح المعلم قراءة التالميذ  -

 وترجمتهم
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 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم  رقم

 االختتام 1
 

المواد  التالميذستخلص ا -
تعليمية التي تمت مناقشتها ال

 .معلمال هبتوجي
عملية التعليم  التالميذعكس  -

والتعلم التي تجري في الفصل 
الدراسي، وتشمل: الضعف 

ونقاط القوة، والمشاعر 
والصعوبات التي يواجهها 

 الطلبة.
م المعلم الدرس بقراءة خت -

 لقاء السالمالدعاء  وإ

 

35 
 ةيقدق

 
 (ثالثإجراء التعليم )اللقاء ال

 اللغة العربية:    المادة
 الخامس :    الفصل
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 الفصل:    الموضوع
 دقيقة x 15 5:   زمان الدرس

 
 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم  رقم

3 

 

 

 

 

 

 مقدمة

 

 القى المعلم السالم -
 أعد المعلم الفصل للتعلم -
طلب المعلم التالميذ بقراءة  -

 الدعاء
شرح المعلم المادة  مما سبقت  -

 خبرة التالميذ
شرح المعلم المعلومات عن ربط  -

 بالمادة الحاليةالمادة السابقة 
المعلومات  التالميذدرك است -

باستخدام التعلم  ةقيعن طر 
 .Komik وسيلة 

35 
 يقةدق
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 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم  رقم

األنشطة  5
 التعليمية

 

 Komik إلى التالميذ لمتأ -
 .قدمه المعلمي ذال

شرح المعلم المادة شرحا  -
 واضحا

  Komikقرأ المعلم نص  -

 والتالميذ يهتمون به
دفع المعلم التالميذ بتقديم  -

 األسئلة
قدم التالميذ األسئلة من  -

الكلمات والجمل الذين لم 
 يفهموا

فضل المعلم التلميذ اآلخر  -
 إلجابة األسئلة

مهتمين   Komikقرأ التالميذ  -
 بمخارج الحروف

 

95 
 دقيقة
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 الوقت خطوات عملية التعليم والتعلم  رقم

التالميذ مع رفقائهم ناقش   -
 .Komikت ونامضم

بحث التالميذ معانى  -
   Komikالكلمات والجمل في  

ؤوا بأن يقر  التالميذ معلمأمر ال -
 Komikويترجموا الحكاية في 

 أمام الفصل واحدا فواحدا
أصلح المعلم قراءة التالميذ  -

 وترجمتهم
 

 االختتام 1
 

واد الم التالميذستخلص ا -
تعليمية التي تمت ال

 .معلمال همناقشتها بتوجي
عملية  التالميذعكس  -

التعليم والتعلم التي 

 
35 

 يقةدق
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 االختتام 3
 

المواد  التالميذستخلص ا -
تعليمية التي تمت ال

 .لممعال همناقشتها بتوجي
عملية  التالميذعكس  -

التعليم والتعلم التي تجري 
راسي، في الفصل الد

وتشمل: الضعف ونقاط 
 والمشاعر القوة،

والصعوبات التي يواجهها 
 الطلبة.

قام التالميذ باالختبار  -
 البعدي

ختم المعلم الدرس بقراءة  -
 الدعاء  وإلقاء السالم

 

01 
 يقةدق
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 الختباراوبعد تم عملية التعليمية وجد الباحث النتيجة 
التالي  6،4واالختبار البعدي، وتظهر نتيجنه في الجدول  القبلي

 : 
 
 6،4الجدول 
 واالختبار البعدي نتيجة االختبار القبلي

 أسماء الطلبة رقم
نتيجة 

االختبار 
 القبلي

نتيجة 
االختبار 
 البعدي

 9 7 (0الطالب ) .0
 7 5 (8الطالب ) .8
 7 4 (3) ةالطالب .3
 6 4 (4) الطالب .4
 7،5 5 (5الطالب ) .5
 7،5 4 (6الطالب ) .6
 2 5 (7الطالب ) .7
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 9 7 (2الطالب ) .2
 7 4 (9الطالبة ) .9

 9 2 (01الطالبة ) .01
 9،5 9 (00) الطالب .00
 6 8 (08الطالبة ) .08
 6،5 3،5 (03الطالبة ) .03
 5 8 (04الطالبة ) .04
 2،5 7 (05الطالبة ) .05
 2 5 (06) الطالبة .06
 6 8 (07) الطالبة .07
 2،5 6 (02الطالب ) .02
 6 3 (09الطالب ) .09
 7 4 (81) الطالبة .81
 7،5 4،5 (80) الطالبة .80
 2 6 (88) الطالبة .88
 9 7 (83) الطالبة .83



25 
 

 2 6 (84) الطالبة .84
 7 6 (85) الطالبة .85
 2 4 (86) الطالبة .86
 9،5 7 (87الطالب ) .87
 5،5 8،5 (82الطالب ) .82
 2،5 5 (89) الطالبة .89
 7 5 (31) الطالبة .31
 6،5 4 (30) الطالب .30
 2 5 ( 38) الطالبة .38
 6،5 5 (33) الطالبة .33
 5 8 (34) الطالب .34
 7 4 (35) الطالب .35
 7،5 5 (36) الطالبة .36
 2،5 5 (37الطالب ) .37

 

 SPSS“هذه البيانات باستعمال البرامج  ثم استغل الباحث

Statistics  20” ت بــــــأداة التحليل  واستخدم- Test. 
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ضبط يقوم الباحث ب، Test-قبل إجراء االختبار بــــــ ت
 Ujiباستعمال اختبار العمل (Normalitas Data)الفائيل

Normalitas))  يبين عن تحصيل ضبط الفائيل 6،7والجدول
(Normalitas Data). 

 6،7الجدول 
 تحصيل ضبط الفائيل

Tests of Normality 

 Mahasiswa 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai 

dimensio 

Pre_tes 
1،062 37 1،101 1،953 37 1،081 

Pos_tes 1،003 37 1،811 1،966 37 1،316 
 

 

 

  

االختبار القبلي يدل على أن تحصيل  6،7الجدول ومن 
 (.Sig)بمستوى الداللة  ((Uji Normalitasباستعمال اختبار العمل 

 وتحصيل االختبار البعدي( 1،081<1015)
فتشير تلك النتيجة إلى أن البيانات يتم   (1،316<1015)

 توزيعها بشكل طبيعي.
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 (Uji Homogenitas)باالختبار المتجانس  يقوم الباحث اوكذ

 Uji)االختبار المتجانس يبين عن تحصيل 6،8 الجدولو

Homogenitas): 

8،6الجدول   
 (Uji Homogenitas)نتيجة االختبار المتجانس 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

8،886 0 78 1،041 
 

 االختباريدل على أن تحصيل  6،8الجدول  ومن
الداللة  بمستوى (Uji Homogenitas)المتجانس 

(Sig.)(1015>1،041.) فتشير تلك النتيجة إلى أن البيانات 
 (.uji tاختبارات ) ويمكن إجراء ،متجانسة

حلل اختبارات البد أن ي  Komik عالية استخداملمعرفة ف
(uji t)  بنظر إلى نتيجة المعدلة من االختبار القبلي واالختبار

 اآلتي:6،4الجدول البعدي، ويبين 
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 6،4الجدول 
 نتيجة المعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي

Paired Samples Statistics 

 
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pre_tes 4،2504 37 0،71782 1،82167 
Pos_tes 7،4384 37 0،81255 1،09262 

 المعدلة من أن نتيجةعلى يدل  6،4الجدول  ومن
البعدي  ختبارالا المعدلة من نتيجةو  4،2504القبلي  ختبارالا

7،4384 . 
 Komikوالخطوة التالية هي نظر إلى فعالية استعمال 

 اآلتي: 6،40الجدول وتحصيله كما بين . Test -باستعمال ت
 6،40الجدول 

 t-Test)تحصيل االختبارات ت )
Paired Samples Test 

 

35Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 
Pre- 

Pos 
8،52012-  1،23761 1،03771 8،26135 8،31020 02،744 36 1،111 



29 
 

-تالجدول يدل على أن تحصيل هذا من و 
Test(02،744 )ومستوى الداللة (Sig.)(1015<111 ). وهذا يدل

تطوير مادة اللغة العربية  إن :  (Ha)فرض البديل ال على أن
تطوير إن :  ((Hoفرض الصفري مقبول و ال  Komik  باستخدام

 ستخداماأي أن  .مردود  Komik  باستخداممادة اللغة العربية  
Komik  اللغة العربية في تعلم التالميذ ترقية نتيجة في فعاال يكون. 

عرض  واالختبار البعدينتيجة االختبار القبلي و ترقية 
   البيان عنها في الرسوم البيانية األتية: الباحث

6،6الرسم   
 ترقية نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي

 
 
 
 
 

 
 

4,85

7,43

ارتفاع

اختبار قبلي بعدي         اختبار   
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القبلي  ختبارالا أن نتيجةعلى يدل  6،6الرسم  ومن
 بارختالاوترقية نتيجة من   .7،43البعدي  ختبارالا نتيجةو  4،25
دل هذه النتيجة وت  8،52هي  البعدي ختبارالا نتيجةو  القبلي

نتبجة يرقي   Komik  باستخدامتطوير مادة اللغة العربية  على أن 
 .عاالفتعلم التالميذ واستخدامه في تعليم اللغة العربية يكون 

 
 تحسين اإلنتاج -0

في هذه الخطوة قام الباحث بتحسين اإلنتاج بعد تجريبة 
حسين هدف هذا التاإلنتاج في العملية التعليمية، ويتطبيق 

 األخطاء واستفادته في من لحصول على اإلنتاج الجيد خالياا
   التعليمية.العملية 

 المنتاجات النهائية -8
 نتاجاتالم هي والتطوير العلمي للبحث النهائية الخطوة

ولم يقم  اإلنتاج، تحسين بخطوة الباحث ىاكتفولكن . النهائية
 .اإلنتاج المنتاجاتالباحث ب

 ضينتحقيق الفر  -ج
 :هذ البحث هو فرضكما ذكر في الفصل األول أن 
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مادة اللغة العربية  تطوير إن :  (Ha)فرض البديل ال -0
 تالميذال نتيجة في ترقية  كون فعاالي  Komik  باستخدام

 في تعلم اللغة العربية 
تطوير مادة اللغة العربية  إن :  ((Hoفرض الصفري ال  -8

 لتالميذا ةنتيج في ترقية ن فعاالو كيال  Komik  باستخدام
 في تعلم اللغة العربية

أن نتيجة  6،40الجدول في  Test-تبواسطة تحصيل   
وهذا يدل على أن ( 1،11>1015) وهو   (.Sig) مستوى الداللة

أي أن  مقبول (Ha)فرض البديل المردود و  ((Hoفرض الصفري ال
ي تعلم ف التالميذ ترقية نتيجة في فعاال يكون  Komikستعمال ا

 .اللغة العربية
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

  

 ةاللغة العربي مادة بعملية تطوير الباحث يامبعد ق 
غة في تدريس المادة الل التالميذ لترقية نتيجة komik  باستخدام

 حات فيما يلي:تر مقالنتائج وال عرض الباحثي العربية
 النتائج -أ
بالخطوات يكون  komik بتصميم  اللغة العربية مادةر يطو  -1

 المحتمل والمسائل، جمع البيانات، تصميم اإلنتاج،التالية: 
تصديق اإلنتاج مع الخبراء في مجال التعليم والتعلم، تحسين 

المنتاجات و اإلنتاج،  تحسين اإلنتاج، تجربة تطبيق اإلنتاج،
 .Komik  النهائية. وأما اإلنتاج لهذا البحث فهو كتاب

ادة تطوير م تصديق االنتاج من الخبير وهو أن اعتمادا على -2
أن ُيستعمل   اوجدير  ايكون جذاب Komik  باستخداماللغة العربية 

 .كوسيلة تعليمية في تعليم اللغة العربية
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أن نتيجة  1،40الجدول في  Test-تبواسطة تحصيل  -9
وهذا يدل على أن ( ,,،,>0,0,) وهو   (.Sig) مستوى الداللة

أي  مقبول (Ha)مردود والفرض البديل  ((Hoالفرض الصفري 
تعلم  في التالميذ ترقية نتيجة في فعال Komikستعمال اأن 

 .اللغة العربية
 حاتتر مقال -ب

 قدم الباحثيئج السابقة، اعتمادا على الظواهر والنتا
 حات اآلتية:تر مقال

لمعلم تطوير المواد التعليمية باستخدام الوسيلة من لينبغي  -1
عليم لتكون عملية الت والجذابة الوسائل التعليمية المناسبة

 اقي األثر.ب تالميذصير ما يتعلمه الفي ،نجاحة وممتعةوالتعلم 
 ليميةوالوسيلة التع لمعلم أن يطبق طرق التدريسلينبغي  -2

وم كما أن العالم الي المناسبة بالفروق الفردية لدى الطالب
 يتيح الوسائل الجذابة والطرق المعنية.



99 
 

 
 

مراجع البحث العلمي أن يكون هذا البحث مرجعا من  -9
في  يدافمين اآلخرين، حتى يكون البحث والتطوير للباحث

 مجال التعليم والتعلم.
نقد، الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا باللقارئين ينبغي ل -9

إذا وجدوا فيه خطأ أو نقصا فأن يصلحوا هذه العيوب حتى 
اعوالقارئين جمي ن هذا البحث كامال ومفيدا للباحثيكو 
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Output SPSS 

 

Tests of Normalityb,c 

 siswa Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pre 
d

i

m

e

n

s

i

o

n

1 

1,00 ,168 37 ,010 ,953 37 ,120 

pos 
d

i

m

e

n

s

i

o

n

1 

1,00 ,113 37 ,200* ,966 37 ,306 

 

 



Test of Homogeneity of Variances 

Nilai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,226 1 72 ,140 

 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pre 4,8514 37 1,70728 ,28067 

pos 7,4324 37 1,20855 ,19868 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-tail

ed) Mean 

Std. 

Devia

tion 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

pre - pos -2,581

08 

,8376

0 

,13770 -2,860

35 

-2,301

81 

-18,74

4 

36 ,000 



 

 



 

 

Instrument Penelitian 

Pedoman Wawancara untuk Guru 

Nama Sekolah  : 

Alamat Sekolah : 

Nama Guru  : 

Hari/Tanggal  : 

 

1. Apa buku pedoman yang digunakan dalam 

pembelajaran Bahasa Arab di MIN ini ? 

2. Apakah ada buku lain yang digunakan ? 

3. Bagaimana penyajian buku pelajaran yang 

ada di MIN ini ? 

4. Bagaimana pandangan ibu tentang 

keefektifan penggunaan buku yang ada 

sekarang ? 

5. Apa saja hambatan yang dialami guru 

dalam mengunakan buku bahasa arab ? 

6. Adakah kesulitan yang dialami oleh siswa 

dalam pengunaan buku yang sekarang? 

7. Apa saja metode yang digunakan guru 

dalam pembelajaran bahasa arab ? 



 

8. Media apa saja yang digunakan dalam 

pembelajaran bahasa arab ? 

9. Apakah perlu pengembangan bahan ajar 

bahasa arab untuk menarik minat siswa 

dalam belajar bahasa arab    ?



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Jenjang Sekolah  : Madrasah Ibtidaiyah  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : V/ 1 (Ganjil) 

Materi Pokok  : في الفصل ( di dalam kelas) 

Alokasi Waktu : 2 x 30 menit (1 pertemuan) 

 

Kompetensi  Inti : 

1. Menghayati  dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya 

2. Mengembangkan perilaku (  jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong-

royong,cinta damai,  kerjasama, toleran, damai, 

responsif dan pro-aktif)dan menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 



3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan 

 

A.  Tujuan Pembelajaran 

Melalului media ini diharapkan siswa dapat  memahami 

tentang topik  في الفصل sesuai dengan yang sudah 

dipelajari bersama didalam kelas serta siswa mampu 

untuk membaca teks yang ada didalam komik dengan 

baik dan benar sekaligus mengetahui kosakata yang 



terdapat dalam teks tersebut dan juga mampu 

mengucapkn dan menterjemahkannya. 

 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.1 Menerima dan 

meyakini bahwa 

kemampuan 

berbahasa 

merupakan 

anugerah Allah 

swt. 

 

1.2 Menggunakan 

kemampuan 

berbahasa untuk 

hal-hal yang 

baik sebagai 

wujud syukur 

1.1.1 Menghargai rasa syukur 

terhadap kemampuan 

berbahasa yang 

merupakan anugrah dari 

Allah swt 

 

 

 

1.2.1 mempraktekan 

kemampuan berbahasa 

dengan sopan dan santun 

sebagai wujud syukur 

atas anugerah Allah swt 



atas anugerah 

Allah swt 

tersebut. 

2 2.1 Memotivasi rasa 

ingin tahu 

Terhadap 

keberadaan 

wujud benda 

melalui media 

bahasa Arab 

dalam 

berinteraksi 

dengan 

keluarga, teman, 

guru dan 

tetangga. 

2.2 Membiasakan 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggung jawab, 

dan percaya diri 

dalam 

2.1.1 Membangkitkan rasa ingin 

tau terhadap benda-benda 

melalui media bahasa arab 

dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan 

tetangga. 

2.2.1 Menunjukkan prilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab dan percaya diri 

dalam mengunakan bahasa 

arab sebagai bahasa 

pengantar dan komunikasi 

antar keluarga, teman dan 

guru. 



berinteraksi 

menggunakan 

bahasa Arab 

dengan keluarga, 

teman, dan guru 

3 3.1 Mengidentifikasi 

bunyi huruf, kata, 

frase, dan kalimat  

sederhana terkait 

topik: في الفصل 
baik secara lisan 

maupun tulisan. 

 

 

3.2 Menemukan 

makna dari 

ujaran kata, 

frase, dan 

kalimat 

sederhana 

3.1.1 Menemukan bunyi huruf, 

kata, frase, dan kalimat 

sederhana terkait topik : 

 secara lisan في الفصل

3.1.2 Membaca kalimat dan 

frase bahasa arab sesuai 

dengan topik : في الفصل 
3.2.1 Menjelaskan arti kata, 

frase dan kalimat sederhana 

terkait topik: الفصل   في 
3.2.2 Menyebutkan makna kata 

dan kalimat dengan 

memperhatikan unsur bunyi 

yang ada dalam topik  : 



terkait topik: 

 في الفصل
 

 

 dengan baik dan في الفصل

benar  

4 4.1 Mempraktikkan 

bunyi huruf, 

kata, frase, dan 

kalimat bahasa 

Arab terkait 

topik: في الفصل 
 

 

 

 

 

 

4.2 Menghafalkan 

makna dari 

ujaran kata, 

frase, dan 

4.1.1 Mendemontrasikan 

bunyi huruf bahasa arab 

berkenaan dengan topik : 

 في الفصل
4.1.2 Memperagakan bunyi 

kata, frase dan kalimat 

bahasa arab dengan 

memperhatikan unsur bunyi 

yang terkait topik : الفصل 

 dengan baik dan benar في

 

4.2.1 Menyebutkan makna 

dari ujaran kata, frasa dan 



kalimat bahasa 

Arab terkait 

topik: في الفصل 
 

kalimat bahasa arab terkait 

topik: الفصل 

 

4.2.2 Menghafalkan makna 

dari kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab 

terkait topik: في الفصل 
 

 

 

  
 
 

C. Materi Pembelajaran ( Terlampir ) 

  (di dalam kelas ) في الفصل         

D. Metode pembelajaran 

1. Sam’iyah syafawiyah 

2. Diskusi kelompok 

3. Tanya jawab 

 



 

 

E. Media Pembelajaran 

a. Spidol 

b. Papan Tulis 

c. Komik 

 

F. Sumber Pembelajaran  

a. Kemenag, Buku siswa Ta’lim Al-lughah Al-

‘Arabiyyah untuk MI kelas V (Jakarta : Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama 

Republik Indonesi, 2015) 

b. Kemenag, Buku guru Al-lughah Al-‘Arabiyyah untuk 

MI kelas V(Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam Kementrian Agama Republik Indonesi, 2015) 

c. Muhammad Yunus. Kamus Bahasa Arab – Indonesia, 

( Jakarta : Mahmud yunus-halim .2010) 

 

 

 



 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama  

Langkah 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

pendahuluan 

 

- Guru dan siswa 

melaksanakan salam 

- Guru mengkondisikan kelas 

dengan tertib dan nyaman 

untuk belajar 

- Guru meminta siswa untuk 

membacakan doa dan 

mengabsen kehadiran siswa 

- Guru menjelaskan materi 

belajar dengan pengalaman 

siswa 

- guru memberikan informasi 

tentang keterkaitan 

pembelajaran sebelumnya 

10 

Menit 



dengan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan  

- Peserta didik 

memperhatikan setiap 

informasi tentang materi dan 

tujuan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan 

- Guru mengarahkan siswa 

cara belajar mengunakan 

media komik 

- Guru mengarahkan siswa 

duduk berdasarkan 

kelompok yang  dibagikan 

oleh guru 

Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

- Guru membuka materi 

belajar dan memberi 

penjelasan ringkas tentang 

topik pembelajaran 

- Siswa memperhatikan 

komik yang telah dibagikan 

oleh guru 

40 

menit 



- Siswa memperhatikan 

bacaan guru terkait kata, 

frasa dan kalimat yang ada 

di dalam komik 

- Siswa melakukan pelafalan 

kata, frasa dan kalimat 

dengan baik dan benar 

b. Menanya 

- Guru mendorong siswa 

untuk mengajukan 

pertanyaan pertanyaan 

- Siswa baik secara individu 

maupun kelompok 

menanyakan kalimat dan 

kata yang tidak dimengerti 

dari isi komik  

- Guru mempersilahkan siswa 

lain untuk mencoba mencari 

jawaban dari pertanyan 

pertanyaan tersebut 

 

c. Mengeksplorasi (mencoba) 



- Siswa membaca teks yang 

ada di komik dengan 

makhraj dan intonasi yang 

benar. 

  

d. Mengasosiasi ( menalar ) 

- Siswa mencermati teks 

komik yang diberikan oleh 

guru terkait topik  في الفصل  
melalui diskusi kelompok 

- Siswa menemukan arti kata, 

frasa dan kalimat yang ada 

didalam komik. 

e. Mengkomunikasikan  

- Siswa memperagakan  

pengucapan kata, frasa dan 

kalimat  serta maknanya 

berkaitan dengan isi teks 

komik didepan kelas 

bersama kelompoknya 



- Siswa lain memberi 

tanggapan terhadap 

penampilan  kelompok lain 

- guru memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang 

ada  

- Guru melakukan penilaian 

terhadap hasil kerja 

kelompok yang telah 

ditampilkan didepan kelas 

 

 

Penutup 

- Guru melakukan tanya 

jawab singkat seputar kata, 

frasa dan kalimat yang telah 

didiskusikan sebelumnya 

- Siswa menjawab beberapa 

soal singkat yg diberikan 

guru untuk menguji 

pemahaman mereka 

- Guru bersama siswa 

menyimpulkan hasil 

10 

Menit 

 



pembelajaran yang telah 

dipelajari 

- Siswa bersama dengan guru 

menutup pembelajaran 

dengan berdoa dan salam 

 

          

 



 

 

  

Khaddafy 



فرداتالم  

bertemu  :    ِىقِ ت ِ ل ِا     

 teman:ِِ  ٌِلِيِ ز مِ 

 : datang    ِ  رٌِوِ ُحضُِ

 ِِِ          :menunggu ِِِرُِظِ تِ ن ِ ي ِ 

               : berhenti/ berdiri  فِ ق ِوِ  

             : benda-benda  اتٌِوِ دِ أ ِ 

         :yang disebutkan ةر ِوِ كُِذِ المِ  

أِ   : mulai    ب د 

ب ةُِ  : tugas   الو اج 

ك نُِيُِ  : mungkin  م 

 : kamu baik sekali كِ نِ سِ حِ أِ اِمِ 

 : berbunyi  قِ دُِيِ 

 : lonceng    سُِرِ الجِ 

 : habis/selesai  ىهِ ت ِ ن ِ اِ 

 :pinjamkan saya  ا ع ر ن ى

 : cepat  ةِ عِ رِ سُِبِ 

 :kantin فُِصِ مقِ الِ 

 :mencari  ي  ب ح ثُِ

ِ:rak buku بِ تُِالكُِِو فف ُِرُِ

ِ jam:ِِِِِِِِِِِِِِةُِاعِ السِ 

 papan tulis:ِِِِِِِِِِِِِِِةُِر ِوِ ب ِ سِ ال

 bangku:ِِِِِِِِِِِِِ    يٌِسِ رِ كُِ



 
 
 
 

 
 

  

ِةِ سِ رِ المدِ ِىل ِإ ِِنِ وِ ب ِ هِ ذِ ي ِِةِ يِ ائِ دِ ت ِبِ ال ِِةِ سِ رِ دِ ميِالفِ ِبِ ّل ِالطِ ِنِ إِ 
ِدِ مِ أحِ ِهِ ل ِيِ ز مِ ِعِ مِ ِنِ سِ حِ ىِقِ ت ِ الِ ا.ِوِ احِ بِ صِ ِةِ نِ امِ الثِ ِةِ اعِ يِالسِ فِ 
ن  ه م اِ ةِ سِ رِ المدِ ِامِ مِ أِ  ِب  ي   و ار  ِالح  ِو د ار 

 هت ِاك ِر ِب  ِوِ ِللهِ اِةِ مِ حِ ر ِوِ ِمِ كِ ي ِلِ عِ ِمِ ّل ِالسِ 

هِ ِنِ ي ِأ ِِإ ل ىِد،مِ حِ اِأِ يِ  ِت ذ   ؟بِ ت ر ي د ِأ ن 

؟ِتِ ن ِأ ِِ،ِوِ لِ صِ الفِ ِىل ِإ ِِبِ هِ ذِ أ ِِنِ أ ِِدِ ي ِر ِأِ   

ي ض اأِلِ صِ الفِ ِىل ِإ ِِبِ هِ ذِ أ ِِنِ أ ِِدِ ي ِر ِأِ   

 هِ اتِ ك ِر ِب  ِوِ ِلهِ الِةِ مِ حِ ر ِوِ ِمِ ّل ِالسِ ِمِ كِ ي ِلِ عِ وِ 

1
1

1

1 

2 

4 
3 



ِلِ صِ الفِ ِامِ مِ أ ِِتِ فِ ق ِ و ِوِ ِةِ مِ ل ِ عِ المِ ِتِ رِ ضِ حِ 
 

 

 

  

ي ذِ الك ان ِ ةِ مِ ل ِ عِ المِ ِنِ و ِرِ ظِ تِ ن ِ ي ِ ِت ّل م   

ِمِ كِ ي ِلِ عِ ِمِ ّل ِالسِ 

 هاتِ ك ِر ِب  ِوِ ِاللهِ ِةِ مِ حِ ر ِوِ 

ي ذِ اِالهِ ي ِ أِ  ِاتِ وِ دِ أ ِِنِ عِ ِيِ هِ وِ ِةِ ي ِب ِرِ العِ ِةِ غِ اللِ ِمِ لِ عِ ت ِ ن ِ ِمِ وِ الي ِ ،ِِت ّل م 
ي ةِ  ر س  ي ةِ ِاتِ وِ دِ أ ِِيِ اِهِ مِ .ِالم د  ر س  ِ؟ِالم د 

 

ةِ اذِ تِ سِ أِ اِي ِِة ِر ِوِ ب ِ سِ   

 

ةِ اذِ تِ سِ أِ اِي ِِيِ سِ رِ كِ   

 

ِمِ ّل ِالسِ ِمِ كِ ي ِلِ عِ وِ 

ِاللهِ ِةِ مِ حِ ر ِوِ 
 هِ اتِ ك ِر ِب  ِوِ 

5 6 

7 

8 

9 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِاكِ نِ ،ِهِ ة ِر ِوِ كِ ذِ المِ ِاتِ وِ دِ الِ ِبِ انِ جِ ،ِبِ مِ تِ ن ِ سِ حِ أِ 
ي ةِ ِاتِ وِ دِ أ ِِضِ عِ ب ِ  ر س   ؟ِيِ اِهِ مِ .ىرِ خِ لِ اِالم د 

ةِ اذِ تِ سِ أِ اِي ِِابِ تِ كِ   

ةِ اذِ تِ سِ أِ اِي ِِبِ تِ كِ مِ   

ةِ اذِ تِ سِ الِ ِىل ِإ ِِواب هاو أ تِ ِمِ كِ ت ِااسِ رِ يِكِ فِ ِة ِر ِوِ كِ ذِ المِ ِاتِ وِ دِ لِ اِاوِ ب ِ ت ِ كِ ا ِِنِ .ِاآلبِ ي ِ طِ   

11 

11 

12 

13 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

الت ّل مِ  أِ  ت  و ب  و نِ ف  ب د  ب ةِ ِي ذ ِي ك  الو اج   

 م اذ اِت  ب ح ث ي نِ؟

دِ حِ اوِ ِإ ل ي كِ ِ،انِ مِ لِ يِق ِ دِ ن ِعِ   

يت ِلِ ي ِ م ِز ِِي اِكِ نِ سِ حِ أِ اِ،ِمِ اللهِ م اش اء ِ  

ارِ ي ِ اللهِخِ ِاكِ زِ جِ   

و ا  ع ف 

ِ ِل م ِأ جِ يمِ لِ ق ِ أ ب ح ث  ُِ ،ِو ل ك ن   !د 

 

ك نِ يِ  يِفِ ِبِ تِ كِ ىِالمِ لِ عِ ِهِ تِ ك ِر ِت ِ ِم 
 ة ِرِ جِ الحِ 

14
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ِةِ اعِ يِالسِ فِ ِسِ رِ الجِ ِقِ دِ ي ِِمِ ثِ 
 ةِ احِ ر ِلل ِِإ ش ار ةِ ِوِ هِ وِ ِة ِرِ اشِ العِ 

ي ذِ تِ الاِهِ ي ِ أِ  ِتِ قِ الوِ ِىهِ ت ِ ن ِ ا ِِ،ّل م 
اِِوِ عِ مِ جِ ا ِ نِ اآل .ةِ ابِ تِ كِ ل ِلِ 
 لِ صِ الفِ ِامِ مِ أ ِِِمِ كِ اتِ اسِ رِ كِ 

ِإ ّل ِ ت ب  ِأ ك  ِقِ ك ل مِ ِِل م  ل ةِ ة  ،ِل ي  
ِف ضِ ارِ ا ع ر ن يِكِ  ِم ن  ِ!س ت ك   ل ك 

ِهِ ب ِ ت ِ كِ اِ  ِتِ الِ ق ِوِ ِ،ةِ عِ رِ سِ بِ ا
ِمِ لِ معِ الِ  ِِخِ سِ ن ِِعِ و ِن ِ مِ مِ ة 
سِ ب ن  فِ ب اق ي ة ِالِبِ تِ كِ أِ ،ِمِ عِ ن ِ  نِ ي ِرِ خِ اآلِةِ ابِ تِ كِ   

15 

17 18 

21 19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ع ِِدِ عِ ب ِ   ةِ احِ لرِ ل ِِلِ صِ لفِ اِنِ مِ ِنِ وِ جِ رِ خِ .ِيِ ةِ اسِ رِ الكِ ج م 
 

فِ صِ قِ مىِالِ ل ِإ ِِبِ هِ ذِ ن ِِاي ِهِ ِةِ مِ اطِ اِفِ يِ   

ِمِ كِ ي ِلِ عِ ِمِ ّل ِالسِ ِ.ةِ د ِر ِفِ ن ِ مِ ِبِ هِ ذِ أ ِِ،بِ ي ِ طِ 
 هِ اتِ ك ِر ِب  ِوِ ِاللهِ ِةِ مِ حِ ر ِوِ 

 

 هِ اتِ ك ِر ِب  ِوِ ِاللهِ ِةِ مِ حِ ر ِوِ ِمِ ّل ِالسِ ِمِ كِ ي ِلِ عِ وِ .ِن  ع مِ 

ِيِ رِ ذِ عِ  ِرِ ا ِةِ ضِ وِ ا ِالمل ِإ ِِبِ هِ ذِ أ ِِنِ أ ِِأ ر ي دِ . ِعِ مِ ِةِ بِ ت ِ كِ ى
ِنِ سِ حِ وِ ِدِ مِ حِ أِ  ِالِ ل ِإ ِِبِ هِ ذِ نِ . ِتِ ق ِوِ ِيفِ ِفِ صِ مقِ ى
ِش اء ِاللهِ ِىخرِ أِ   إ ن 
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ِفِ  ِِنِ سِ حِ ِوِ ِدِ مِ حِ أ ِِي  ب ح ثِ ِةِ بِ ت ِ المكِ ي ِةِ ضِ و ِرِ و 
 بِ تِ الكِ ِو فِ ف  ِر ِِيفِ ِابِ تِ الكِ 

 

عِ  ِالص ر فِ ِِأ ي ن ِم و ض  ؟ِك ت اب   

ِفِ ثِ حِ ب ِاِ  ِي ِنِ مِ ِثِ الِ الثِ ِف ِ الرِ ي
انِ  ِ،ِكِ م ك  ِبِ تِ كِ ِِف ِ رِ ِم نِ ِِبِ ي ِر ِقِ و ه و 

وِ ال  ن ح 

 ارِ ي ِ خِ ِاللهِ ِمِ اكِ زِ ،ِجِ هِ ت ِدِ جِ وِ ِهِ ل ِل ِِدِ مِ الحِ 

 و إ ي اكِ 
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ي ذِ التِ ِثِ حِ بِ ي ِ ِنِ أ ِِدِ عِ ب ِ  ،ِابِ تِ لكِ اِّل م 
 ةِ اءِ ر ِقِ ل ِل ِِدِ عِ قِ المِ ِىلِ عِ ِنِ وِ سِ لِ جِ يِ 

سِ عِ أ ن ِ ِان ِأِ ،ِمِ ّل ِسِ اِيِ   

ادِ يِ جِ ِأ ِرِ ق ِ اِ   

نِ سِ اِحِ ي ِِلِ سِ كِ ِتِ ّل ِ  

 

 

ِةِ اعِ سِ ِدِ عِ ب ِ ِسِ رِ الجِ ِقِ دِ ي ِِمِ ثِ 
 

ل ت يِاي ِِ ي    ِسِ رِ لجِ اِقِ دِ ِز م 

نِ سِ اِحِ ي ِِمِ قِ   

ِزِ أي  هِ  ِِئ ىّل ِمِ ا م حِ ، ِا س  ِأ ن  ِإِ رِ ك ِ ب ِمِ ِعِ جِ ر ِأِ و ال ي ىِلِ ا،
 ادِ غِ ِلِ صِ يِالفِ فِ ِاءِ قِ لل ِ ا

ةِ مِ ّل ِالسِ ِعِ مِ  اءِ قِ للِ اىِل ِإِ    

29 

31 

32 31 



Nama Siswa : 

Kelas  : 

 

 

 

 

Soal pretest 

" ةِ ن  الجَ  اح  تَ فْ "مِ  ةِ ي  سِ رَ دْ ي المَ فِ  سِ امِ َهاِسٌم تِْلِمْيٌذ ِفي الَصفِّ الخَ 
 ي. فِ ةِ فَ ي ْ ظِ النَ  ةِ رَ اكَ ذَ الم   ة  فَ رْ غ   ه  . لَ دٌ هِ تَ جْ م   طٌ يْ شِ نَ  دٌ لَ وَ  وَ . ه  ةِ ي  ائِ دَ تِ بْ الِ 
ي لَ . عَ احٌ بَ صْ مِ وَ  بٌ اتَ الكِ وَ  فٌ رَ وَ  ةٌ انَ زَ خِ وَ  بٌ تَ كْ مَ  ةِ رَ اكَ ذَ الم   ةِ فَ رْ غ  
 ب  ت  ك  َو  خِ يْ ارِ التَ  ب  ت  ك    اكَ نَ . ه  ةٌ يدَ دِ جَ  ةٌ انَ ذَ خِ وَ  ةٌ رَ ي ْ ثِ كَ   بٌ ت  ك    فِ وْ ف   الر  
 .ةٌ لَ ي ْ مِ جَ  ةٌ ظَ فَ حْ مَ  بِ تَ كْ ي المَ لَ ا. عَ هَ ر  ي ْ غَ وَ  هِ قْ الفِ  ب  ت  ك  َو  ةِ غَ الل  

Jawablah Pertanyaan berikut dengan benar sesuai teks diatas 

! 

 ِفي َأيًِّ َصفٍِّّ يَ تَ َعل م  َهاِشْيم  ؟ .1
 َماَذ ِفي غ ْرَفِة الم َذاَكَرِة ؟ .2
 ِخزَانٌَة ؟َهْل ِفي غ ْرَفِة الم َذاَكَرِة  .3
 َهْل ِفي غ ْرَفِة الم َذاَكَرِة َرٌف ؟ .4
 َماَذا َعَلى الَرفِّ ؟ .5



 
Terjemahkanlah Kalimat Berikut ini kedalam Bahasa 

Indonesia ! 

 

َفةٌ تِْلَك غ ْرَفة   .1  الم َذاَكَرِة. ِهَي َنِظي ْ
َرةٌ  .2  ِفي غ ْرَفِة الم َذاَكَرِة ك ت ٌب َكِثي ْ
 َهَذا َمْكَتٌب َجِدْيدٌ  .3
 َهِذِه غ ْرَفة  الم َذاَكَرةِ  .4
 ًهَو َوَلٌد َنِشْيطٌ  .5

  



 
Soal Postest 

  

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar sesuai dengan 

teks komik ! 

 أَْيَن َيْذَهب  َأْحَمد  ؟ .1
 ؟ لِ صْ ي الفَ فِ  الَمْدَرِسي ةِ  ات  وَ دَ الَ ِهَي ا مَ  .2

 َماَذا تَ ْبَحث  َرْوَضة  ؟ .3

 ؟ أََماَم الَفْصلِ  َهْل َوقَ َفِت الم َعلَِّمة   .4
 ؟ ْذَهب  فَاِطَمة  إَِلى الَمْقَصفِ َهْل تَ  .5

 
 

 

 

Nama Siswa : 

Kelas  : 



Terjemahkanlah kalimat berikut ini kedalam Bahasa 

Indonesia ! 

   دِ عَ قْ المَ  ىلَ عَ  س  لِ جْ يَ  .1

 َجِميلٌ  ا ك ْرِسي  َهذَ  .2

 ةِ بَ ت َ ى المكْ لَ إِ  ب  هَ ذْ أَ  .3

 الم َعلَِّمة  أََماَم الَفْصلِ  .4

 ةٌ َهِذِه َسب  ْوَرٌة َجِدْيدَ  .5

 



 صور البحث
  

المعلم المادة قرأ  

 المادة التالميذ ناقش

الكتاب  التالميذ لمتأ  



 

 شرح المعلم المادة

 حاور التالميذ أمام الفصل
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