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 خلفية البحث . ا

جهدة كبير من املجتمع أو . واملوارد البشرّية الجودةفي زيادة عليم دور مهم كان ت

 لتحقيق هذه ألاهداف
ً
معدل تطورها مزال مجتمع الإلندونيس ي في . الحكومة ضروري جدا

 . قة و كفاءة الّتعليمعال, بخاصة املتعلق بالجودة, تواجه مشاكل حادة
ّ
م لديها الواجب املعل

م , تخطيط وتنفيذ الّتدريس في العلمّية التعلمّيةل
ّ
عدد كمحترف يجب أن يكون فلذلك املعل

 .النظريات املختلف التعليم في مجال التدريس الفعالّية والكفاءةمن القدرات لتطبيق 

عملّية تطور , وبعبارة أخرى . كز التعليمامر  ةثالثالبيئة في كثير من ألاحيان يشار الى 

. على كيفية تشغيل نظام التعليم الرسمي تعتمد ى النتائج ل التعليم من الناس لتحقيق أقص 

 على البيئة التعلمّية التي هي خارج بيئة رسمية هولكن
ً
قاعدة  يربية البيئة هت. يعتمد أيضا

نشطة الروتينية اليومية للمجتمعات العلمية القراءة منح ألا .ة القراءةاستراتيجية لتنمية عاد

القراءة هي ش يء مهم يجب أن توضع في وقت عادة . ية لكتساب املعرفة أو املعلوماتوالتعلم

  .ألاساس ي والوسط والتعليم العاليجير التعليم مبكر من أجل تحسين نوعية التعليم 
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تطوير العلوم والتكنولوجيا ودفع جهود التجديد في الاستفادة من نتائج في 

املدرسة أدوات على استخدم  أن يقدر علمميطلب من  , التكنولوجيا في عملية التعليم

 أن ألادوات متوافعة مع العصر, املتوافرة
ً
مكن للمدرسين الحد ألادنى من ي, من املمكن أيضا

املتوقع ضرورة بسيطة ولكن من أجل تحقيق  على الرغم من , استخدام أداة رخيصة وفعالة

 عن .الهدف املتمثل في التدريس
ً
ذلك، هناك حاجة املعلمين أيضا إلى تنمية مهارات  فضال

 اذ وسائل التي سيتم استخدامها عند وسائل ليست متاحة بعداتخ

أن استخدام الوسائل التعليمية في التدريس والتعلم يمكن أن  Hamalik (1986) قال

تثير الرغبة والاهتمام في الجديد، والدافع وتحفيز أنشطة التعلم، وحتى جلب آلاثار النفسية 

  .على الطالب

لتعليم خاصة في ا, استحدامها في تعليم اللغة العربيةالتي يمكن واحدة من وسائل   

 Picture storybooks are books in .(picture story books)  ,قصة الصورةهي كتابة قراءة 

which the  picture and texs are  tisghtly interwined. Neither the pictures nor the words 

are self-sufficient; they need each other to tell the story.
الكتاب قصة ي هذا املعني، ف  

مع بعضها  مترابطةلكن و تقف وحدها، التي ل كتاب الذي يوجد صور وكلمات  هي صورة

  .تصبح وحدة القصة من أجل أنالبعض 
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, هذه الوسيلةب  .لتعلم اللغة العربية و وسيلة فعالية من وسائلهكتاب قصة الصورة    

على قراءة اللغة العربية وفهم مفرداتها  الطالبيقدر كتاب قصة الصورة، ئل اوسواسطة 

 .فيها التوضيحية اتالرسومبإستخدام 

في مدرسة هحّهدية  2 1 فبراير 1 بعد املالحظة التي أبداها باحثون في التاريخ   

 بين الطالب الذين ل متشوق أثناء املتابعة في كثيراعملية تعلم اللغة العربية في . 6املتوسطة 

فلذلك , لتعليم ربّية هي اللغة الصغيبلالطالب اللغة الع ألّن في رأيهم  عملية التدريس والتعلم،

  مألنهعقدة الّنقص  يشعرون هممن كثيرة . الطالب يشعرون إلاشباع خالل في عملية التدريس

فل . قراءةم المنه ون تحمل تكاليف خاصة بعد أنل تستطيع ونشعر ي
ّ
في الحقيقة في عمر الط

 على القراءة 
ً
ولكن في الواقع، ل يزال . بطالقة وجيدة وحقيقيةاملتوشطة يجب أن يكون قادرا

 كثير هذا املجال 
ً
إلقاء نظرة على املشاكل القائمة . قرائتهمبين الطالب الذين هم أقل طالقه في  ا

التي يمكن  التعليمة للطالب، ثم واحدة لتعلم وسائل قرائتحسين لفي الفصول الدراسية، 

 لم يتعلمن الاستخدامها لخلق 
ً
هوالذي الطالب كيفية قراءة الهتمام الذي يؤدي إلى مثيرا

تحتوي على مادة كما يأتي  الوسائلهذه (. cergam)الصورة كتاب قصة تستخدم وسائل 

. موضوع مختلف بحيث ل يشعر الطالب باملللب باإلضافة إلى ذلك مع الصور مرتبة في قصة

ب ل وسائل من خالل هذا
ّ
 .قراءة املواد التي قد قدممتوقع الطالب رغ

صورة كتاب قصة تحقيقها في التعلم باستخدام وسائل  الكفاءة ألاساسية التي  

(cergam )وبالتالي يهتم عملية تعلم اللغة العربية  الطالب ل يشعرون بامللل في هذا حيث أنه

هي قراءة التي ( cergam)لصورة تذكر أن كتاب قصة  ،الطالب بقراءة النص الذي تم تقديمه



 إلى . حرك في عملية تعليم التي مستعدملتيفضلها معظم الطالب، فإن املتوقع للطالب 
ً
استنادا

تحتاج إلى اختبار ملعرفة ( cergam)قصة صورة سائل تطبيق  فكانخلفية لهذه املسألة، 

. يوجياكارتا السادستوشطة باملمحمدية  ةرسمدفي الصف السابع في  الطالب هقرائتالزيادة 

كتاب قصة استخدام  ": فاملوضوع التي يبحث هو  أعاله، البحث يتم إلاشارة إلى الخلفية

فى املستوى السابع فى   يوكياكرتا 6املدرسة املتوسطة محمدية  طالبلفى تعلم القراءة  ة الصور 

 ".  دراسة تجريبية قبلية و بعدية:  2 1  -2 1 السنة الدراسة  

 أسئلة البحث. ب

 إلى وصف املشكلة التي كتبا 
ً
 فإنه يمكن صياغة بعض ألاشياءاتب أعاله، الك ستنادا

 : على النحو التالي

 املحمديةاملتوسطة  باملدرسة  قراءةتحسين مهارة ال في الصورة قصةل وسائ كيف تطبيق     .  

     ؟ يوجياكارتا 6

 ةملدارسبا ة اءقر  قصة الصورة في التعلم لوسائ هل هناك فرق كبير قبل وبعد تطبيق.  

   يوجياكارتا؟ 6 املتوسطة املحمدية

 ف البحث اأهد. ت

 : بناًء على املشكلة أعاله، فأهداف هذا بحوث هو

 املحمديةاملتوسطة  باملدرسة  قراءةتحسين مهارة ال في الصورة قصةل وسائ تطبيقملعرفة .  

 يوجياك



 ةملدارسبا ة اءقر  قصة الصورة في التعلم لوسائ فرق كبير قبل وبعد تطبيقملعرفة   . 

 يوجياكارت 6 املتوسطة املحمدية

 فوائد البحث  . ث

 الفواعد النظرية. 1

باستخدام  بصوت  تعلم القراءةال ، فيخاصة توفير املعرفةالبحث ومن املتوقع أن  هذه نتائج 

 .توسطةاملدرسة باملفي الصف السابع على الطالب وسائل قصة صورة 

  الفوائد التطبيقية. 2

 للطالب.(  

 :للطالب هوالفوائد 

 .يساعد الطالب على تحسين مهارات القراءة بصوت عال. ا

 زيادة الحافز للطالب في القراءة بصوت عال باستخدام وسائل قصة الصورة. ب

 للمدرين .(  

 :للمدرسين هي الفوائد التطبيقية

 تتيح استخدام وسائل قصة صورة إلادخال في تعلم القراءة بصوت عال، من الطالب. ا



 الطالب بصوت عال تعلم القراءةاليعطي كيموداهام للمعلمين في أداء . ب

 مساعدة املعلمين في تحسين نوعية التعلم قراءة الطالب بصوت عال. ج

 للمدارس . (  

تستخدم كمواد املعلومات والبحوث إجراء املزيد من البحوث حول تجربة وسائط في أنشطة 

 .التعلم

 للباحث.( 4

ر إلادخال في نفس الوقت املعرفة ملعرفة كمية وصف كيف كبيرة تأثير يتوف البحث هذه

املتوسطة املحمدية  باملدرسة الصف السابعالطالب ة راءقالتجريب وسائل على القدرة 

 .السادس

   سابقةالدراسة ال .  ج

تطوير كتب قصة "، باملوضوع (6 1 )البحث كتب ألاخت ديس ي أنيسة ويكانتاري  

، في هذه  بحوث تركزعن "piyunganالحكومية  MTSالصورة في التعلم قراءة في صف السابع 

هذا البحث بالبحث الذي . تطوير وسائل الكتاب قصة الصورة كمصدرتعلم البديلة للطالب

ولكن الفرق بالبحوث التي . ام وسائل القصة الصورةسوف تنفيذ هو متساويان بااستخد

نوع البحوث املستخدمة في هذه البحوث هي  .سوف تنفيذ من املزيد التركيزعلى تطبيق



استخسدم بنوع املنهج إلاجرائى، في حين يجري البحث للقيام بهذا النوع من البحوث 

 . باستخدام التجريب

استخدام وسائل الصورفي "باملوضوع ( 6 1 )البحث كتب ألاخت فردا كوستاريكا 

 model  selerang kidulتعلم العربية لبراعة املفردات ف في مدرسة إلابتداعية الحكومية 

lebaksiu tegal  عبارة عن وسائل يستطيع دعم مفردات , في هذه البحث هي أن وسائل

سوف يتم هو  الطالب، في حين البحوث سوف تفعل متساويان بالوسائل الفرق بالبحوث التي

وفي حين يجري البحث للقيام . هدف الذي يتم في البحوث عن دعم املفردات    الطالب

 .بذلك، لتحسين مهارات الطالب في قراءة التعليم  العربية

استخدام وسائل رسوم هزلية في " باملوضوع ( 112 )البحث كتب ألاخ زكي كوفران   

في هذا البحث هي عن وسائل رسوم هزلية التي ( تايوجياكار   ngemplakتجريبي في" )تعلم قراءة

متساويان عنوان بالبحث الذي سيتم . رسوم هزلية هي داخله يحتوي على قصة الصورة

إذا هذه : ولكن الفرق بين هذا البحث بالبحث التي سوف يتم على النحو التالي. القيام به

بوسائل قصة الصورة،  البحث استخدام وسائل ومكن فى هذا البحوث التي سيتم يستعمل

 . في حين ألاهداف التي إنجاز هو متساويان لزيادة قراءة الطالب

 نظام البحث . ح

 البالغ مقدم سيتناول  ثم, البحثأن أعطيكم فكرة عن مضمون املناقشة املتعلقة بهذا  

 :التالي النحو على منتظمة، مداولت



 :ألاول باب ال

مقدمة، الذي يصف الخلفية للمشكلة، وصياغة املشكلة، وأهداف البحث، فوائد البحوث،  

 .ونطاق أو حدود البحث املنهجي ومناقشة واستعراض للمؤلفات

 : الثاني بابال

 تأسيس تاريخ واملوقع الجغرافي، : يوكياكرتا  6املدرسة ااملتوسطة املحمدية   ملحة عامة

ملحة عامة عن تعلم اللغة العربية  و , املدرسة ورؤية ومهمة وأهدافهيكل املنظمة،  و , املدرسة

 .يوكياكرتا 6املدرسة ااملتوسطة املحمدية   في

 :باب الثلث 

تتضمن منهجية البحث منهجية البحث ، ومصادر البيانات والبيانات ، وطرق جمع 

ومتغيرات البيانات ، والسكان والعينات ، وتقنيات تحليل البيانات ، والفرضيات ، 

 .البحث

 باب الرابع 

وسائل  كتاب قصة  الصورة في تعلم قراءة  يحتوي على نتائج البحث على تجربة

وصف نتائج بحوث : والتي تشمل بيوكياكرتا  6الطالب في مدرسة السناوية املحمدية 

  .الفرضية واختبار ،  الطالبقراءة  قدرة من البيانات تحليلالبيانات ، 

   الباب الخامس

 .الخاتمة و يتضمن فيه خالصات البحث و الاقتراحات و كلمة الاختتام  


