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 باب األول

 المقدمة
 خلفية البحث -أ 

اللغة ىي ألفظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم. و اللغات كثَتة، وىي سلتلفة من  
حيث اللفظ متحدة من حيث ادلعٌت أي أن ادلعٌت الوحدة الذي خياجل ضمائر الناس 

 1ولكن كل قوم يعربون عنو يلفظ غَت لفظ االخرين.واحد. 

اللغة تعريفات كثَتة، ال زلل إلسهاب القول فيها. إال أن تعريف الذي نقبلو للغة  
ىي: أن اللغة رلمعة من الرموز  الصوتية اليت حيكمها نظام معُت و اليت يتعارف أفراد 

 2بعضهم وبعض.رلتمع ثقافة معينة دالالهتا، من أجل حتقيق االتصال بُت 

واللغة العربية ىي لغٌة ذلا دور الغاية للمسلمُت. وذلك ألّن اللغة العربية ىي لغة  
العلوم الدينية إما التفسَت واحلديث  العلم، سواء العلوم الدينية والعلوم األخرى. غالبية

التاريخ  والفقو والتوحيد وغَتىا مكتوبة باللغة العربية. يف حُت أّن غَتىا من العلوم كل من
 3واالقتصاد والسياسة والعلوم االجتماعية األخرى يف جزء استخدام أيضا باللغة العربية.

وأكثر الناس يتعلم اللغة العربية لسببُت: األول ألهنا لغة لالتصال اليت جيب تعلمها إذا 
أردنا التواصل مع مستخدم اللغة. والثاين ألهنا لغة دينية، وجب على كل ادلسلم تعلمها 

 :2قال اهلل تعاىل يف سورة يوسف اآلية  4لعبادات اهلل.
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ا لََّعلَُّكۡن تَۡعقِلُوَن   نًا َعَزبِيّّٗ هُ قُۡزَءَٰ  ٥ ٢إِنَّآ أَنَزۡلنََٰ

كما اآلية ادلذكورة ديكن ان يكون مفهوما أن اللغة العربية ىي مهمة جدا ألهنا  
 ر وغَت ذلك.لغة ادلصادر اإلسالمية، ويستخدم يف العبادة كالصالة و الذك

يكفي اللغة العربية رفعو وشرفا أهنا لغة الوحي، نزل هبا الذكر احلكيم ليخرج  
الناس من الظلمات إىل النور، وقد تعلق هبا العجم عن طريق القرآن الكرمي، فسكنت 

 6قلبهم، واستولت على السنتهم، وكادت تنسيهم رطانتهم.

تعليم اللغة العربية توجد أربعة ادلهارات ىي: مهارة االستماع، ومهارة الكالم،  
ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة. مهارة القراءة ىي واحدة من ادلهارات اللغوية. مهارة 
القراءة حتتوي على جانبُت، وىي تغيَت الرموز ادلكتبة إىل األصوات، ونيل معان من كل 

وز ادلكتبة. ىذه ادلهارة أشد ضغط يف اإلسالم يف اآلية األوىل اليت حال الذي يرمز بالرم
 نزل اهلل تعاىل حملمد صلى اهلل عليو وسلم إشارة ألمتو أن تتعلم القراءة: 

نَ َخلََق   ١َخلََق  ٱلَِّذيَربَِّك  ٱۡسنِ بِ  ٱۡقَزأۡ  نَسَٰ  ٱۡۡلَۡكَزمُ َوَربَُّك  ٱۡقَزأۡ   ٢ِهۡن َعلٍَق  ٱۡۡلِ

نَ  َعلَّنَ  ٤ ٱۡلقَلَنِ َن بِ َعلَّ  ٱلَِّذي  ٣ نَسَٰ  7 ٥َها لَۡن يَۡعلَۡن  ٱۡۡلِ

أن اختيار رلموعة التفكَت يعتمد  2013سنة  69رقم  (Permendikbud)وفق  
على بطاقات تقرير ادلدرسة ادلتوسطة، عشرات امتحان ادلدرسة الوطنية ادلتوسطة، توجيو 
و تقدمي ادلشورة توصيات ادلعلمُت يف ادلدرسة، و نتائج اختبار التنسيب عند التقدمي 

االىتمام و ادلواىب من قبل علم بطلب للحصول على ادلدرسة الثانوية، ونتائج اختبارات 
النفس، ىذ احلال يعطي كل مدرسة فرصة لتحديد سياسة العُت من التفكَت وفقا لذك 

(Permendikbud) 
                                                             

 )سورة يوسف( 12القرآن،  5

، )الفاتح: دار الكتب الوطنية، طريق التدريس الخاصة باللغة العربية في التربية اإلسالميةفخرالدين عامر،  6
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ألنو  2013برنامج الفائدة ادلشًتكة ىي برنامج يتعلق بتنفيذ ادلناىج الدراسية  
 اختيار يؤكد على قدرات الطالب و كفاءهتم. يف ىذه احلالة، يضطر الطالب إىل

 مواضيع غَت مدرجة يف تفكَتىم. 

 أن، ادلالحظات وادلناقشات مع مدرسي مواد اللغة العربية ىناكبناء على  
 ليسوا الطالب بعض ولكن التعلم برنامج يف للمشاركة متحمسون األساس يف الطالب

 مهارات يف خاصة ، التعلم يف بصعوبات يشعرون اجعلهم إسالمية تعليمية خلفية من
، الًتتيل، سلاريج احلرف، وفهم نصوص القراءة العربية. مع النطق شكل يف سواء القراءة

ىذا البحث، نأمل أن يساعد الطالب يف مهارة القراءة، و يزيد اىتمام الطالب بتعليم 
 اللغة العربية. 

" فّعالية استخدام وسيلة على أساس اخللفية أعاله، دفعت مقدم البالغ إىل تقدمي عنوان
م مهارة القراءة لدى طلبة برنامج الفائدة المشتركة يفي تعل (Komik)رسوم الهزلية

 ج"نتنجو  2في المدرسة الثانوية الحكومية 
 

 التحديد اإلجرئي -ب 

لتيسَت التفّهم على ادلوضوع و التجنب عن اخلطاء يف الشرح، فأردت الباحث أن تقدم  
 البيان االصطالحات ادلستعملة يف ىذا البحث، يعٍت: 

 فعالية -1
ىي من كلمة فعال أي صفة مبالغة، أما فعالية فهي مصدر صناعي، اسم تليها  

العقب، اليت حتمل على  تاء تأنيث للداللة على معاين ادلصدر.  فعالية ىي تأثَت و
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 يفرسوم اذلزيلة  يلةالوس استخدام فعالية ىو ىنا الفعالية من ادلقصود 8حاصل ادلنفعة.
 القراءة ميتعل

 هارة القراءةم -2
ادلقصود بالقراءة يف ىذا البحث قراءة صامتة. و القراءة الصامتة وىي عملية فكرية ال 

دلعانيها بسهولة ودقة، فهي قراءة دخل للصوت فيها أهنا حل للموز ادلكتوبة و فهم 
حتدث بانتقال العُت فوق الكلمات و إدراك مدلوالهتا دون صوت أو مهس أو 

 حتريك لسان.
 أسئلة البحث -د 

 استناد إىل خلفية البحث، أن ادلشكلة الرئيسية يف ىذا البحث: 
م مهارة القراءة لدى طلبة ييف تعل (Komik)زلية اذلاستخدام وسيلة رسوم ىل 

 ، فعال؟جنتنجو  2بربنامج الفائدة ادلشًتكة يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 
 

 أهداف البحث -ه 
 أما أىداف البحث يف البحث :

مهارة القراءة لدى  مييف تعل (Komik)زلية اذلاستخدام وسيلة رسوم دلعرفة فّعلية  
 .جنتنجو  2طلبة بربنامج الفائدة ادلشًتكة يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 

 أهمية البحث -و 

 أمهية ادلعلومات من ىذا البحث كما يلي: 
 أمهية نظرية  -1

 معطيات ىذا البحث الزدياد النظرية يف ادلعايَت عملية تعليم مهارة القراءة. (أ 
 تعليم مهارة القراءة.إصدار االقًتاحات الًتبوية يف  (ب 
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 معطيات ىذا البحث لًتقية تعليم اللغة العربية. (ج 
 ج.نتنجو  2إثراء خزانة القراءة والعلوم مبدرسة الثانوية احلكومية  (د 

 أمهية تطبيقية -2
يف  (Komik)يرجي من ىذا البحث معرفة فّعالية استخدام وسيلة رسوم اذلزلية ( أ

مهارة القراءة لدى طلبة بربنامج الفائدة ادلشًتكة يف ادلدرسة الثانوية  ميتعل
حىت تكون النتيجة لًتقية تعليم مهارة القراءة فيها كذلك ج نتنجو  2احلكومية 

 يف ادلدرسات األخرى ادلمائلة.
ليكون مصدر يف معايَت عملية تعليم مهارة القراءة بعد حتليل مهارة القراءة و  ( ب

 .جنتنجو  2ة يف مدرسة الثانوية احلكومية تقييمو ادلوجود
 

 المسلمات األساسية و فرضية البحث -ز 

 ادلسلمة رزمت الباحثف البحث ىذ يف ومسائلو البحث، أىداف على بناء 
 القراءة مهارة تعليم يف (Komik)وسيلة رسوم اذلزيلة  استخدام كان إن:  أي األساسية
 .خَتا تكون أن الطلبة النجاح تصنع أن تستطيع

 فتشتمل عن : الباحثأما فرضية البحث اليت أخذت 

Ha  : وسيلة فّعالية استخدام ذات داللة  احصائية بُت نتيجة الطلبة  جدفروقتو
برنامج الفائدة ادلشًتكة م مهارة القراءة لدى طلبة يف تعلي (Komik)رسوم اذلزيلة

 .تنجونج 2يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 

Ho  : فّعالية فّعالية استخدام ة الطالبذات داللة احصائية بُت نتيجة  جدفروقال تو
م مهارة القراءة لدى طلبة برنامج ييف تعل (Komik)استخدام وسيلة رسوم اذلزلية 

 .جنتنجو  2الفائدة ادلشًتكة يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 
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 السابقة  ةدراسال -ح 

ادلختار، قد فتش الباحث عدة وقبل أن يتقدم الباحث البحث العلمية ىذا ادلوضوع 
 ادلراجع وادلصادر اليت تتعلق هبذه البحث العلمية و ىي:

حتت  م2018مهيا زىروايت، يف جامعة المفوغ و البحث العلمي الذي كتب -1
" تطوير رسوم اذلزيلة كوسيلة التعليم على مواد االحتباس احلراريموضوع "

دراسة السابقة يبحث أن الالسابقة  لفرق بُت دراسة الباحث والدراسةا
أما يف ىذه . تطوير رسوم اذلزيلة على مواد االحتباس احلراري عن الباحث

 . عن تعليم اللغة العربية بوسيلة رسوم اذلزيلة الباحث الرسلة العلمية
ا فطمويت، يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية البحث العلمي الذي كتبه -2

فعالية استخدام وسيلة نصوص م حتت موضوع " 2010سنة  باحنرماسُت
القصة ادلصورة يف تعليم القراءة لدى طلبة الصف التاسع مبدرسة "اإلخوان" 

" يف ىذا البحث يبحث الباحث عن تعليم اللغة  ادلتوسطة بنجر ماسُت
الرسلة ،. أما يف ىذه بوسيلة نصوص القصة ادلصورة يف التعليم القراءةالعربية 
. بوسيلة رسوم اذلزيلة يف التعليم القراءةلغة العربية عن تعليم ال الباحث العلمية

من الدراسة السابقة أن ىناك تتكون عن تعليم اللغة  الباحثاستفادت 
 .باستخدام وسيلة يف التعليم القراءة العربية

 هيكل البحث -ط 
 ىيكل البحث سأبُت مخسة فصول.  يف 

 من خلفية البحث و أسئلة البحث ومل ادلقدمة تتأّلف يف الباب األّول يش
ادلسّلمات  أىداف البحث وأمهّية البحث و التحديد اإلجرائي وأسباب اختبار العنوان و

 ىيكل البحث. وفرضّية البحث  واألساسية 
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حبث عن اإلطار الّنظري يتأّلف من مفهوم القراءة تعليم مهارة و الباب الثاين 
و و رلاالت مهارة القراءة القراءة وأنواع مهارة القراءة و أىداف تعليم مهارة القراءة 

    فوائدىا و مفهوم الرسوم اذلزيلة. وها ىدافأمهيتها و أو الوسائل التعلمية مفهوم 

تصميم  مدخل البحث ومن نوع و  مل منهج البحث يتأّلفو الباب الثالث يش
 موضوع البحث و ذايت البحث والبيانات و مصادرىا و أساليب مجع البيانات و البحث

 .إجراءات البحثتصميم القياسات و أسلوب حتليل البيانات و 

يتأّلف من  حملة عن ميدان حتليل البيانات و مناقشتها  يشملالرابع  الباب
 فيو وتقدمي البيانات وحتليل البيانات و تفسَتىا.البحث و تعليم اللغة العربية 

البحث  مل اخلامتة يتأّلف من خالصة البحث و توصياتالباب اخلامس يش
 ومقًتحات البحث.

 

 


