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  الباب األول

 مقدمة

 

 خلفية المسألة  .أ 

 يف سواءكانت. اليومية احلياة يف دائما استخدامها تتم الىت التفاعل وسيلة هي اللغة
 العلماء رصدها مهمة وظائف – لغة أية – للغة. وغريها واحملاضرة التجارية، األعمال جمال

 يف يدور عما التعبري وسيلة أا كما التفكري، أداة اللغة األوىل: يلي ما أمهها ولعل والباحثون،
 نطاق يف وذلك الناس، بني والتفاهم االتصال وسيلة اللغة والثانية. أفكار من اإلنسان خاطر

  1.والتعليم التعّلم أداة اللغة والثالثة. والشعوب واجلماعات األفراد
الّرمزّي تعّلم اللغة هي أمر مهم لتطّور إجتماع وّشخصّية الفرد ألن اللغة هي كالنظام 

لألصوات االستبدادّي ومستخدمة ألعضاء اتماع يف تبادل اآلراء و الشعور. كاللغة 
املستخدمة لكثري يف جمال املعرفة، يشرتك اللغة العربية كاإلحدى اللغة العاملية. وبصرف النظر، 

أهداف تكون هذه اللغة آلة للحصول على األهداف اإلقتصادية التجارية واإلرتباط بني األمم و 
 اإلجتماعية الثقافية والرتبية والتنمية املهانية. ولذالك إستيعاب اللغة العربية حمتاجة.

 وينشأ القدرة ويبىن وتنمية ديرشتو  دفعل وجهت الىت املادة هي العربية اللغة مادة
 فهم على القدرة هو املتفتح القدرة. ُمْنَتَجةٌ  أو كان ُمتَـَفتحٌ  العربية، اللغة إىل إجيابية مواقف
 كوسيلة اللغة استخدام على القدرة هو اإلنتاجية القدرة. القراءة وفهم اإلنسان الكالم

 جدا مهم العربية اللغة إىل إجيابيا وموقفا العربية اللغة مهارات. خطيا او كان شفويا لالتصال
 اإلسالم ملتعلقة العربية الكتب و واحلديث القرأن ومها اإلسالم مصادر فهم على الساعدة يف

 .للتالميذ
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 الزمان التحديات االستجابة يف الفرد لنجاح مهم شرط يصبح العربية اللغة إستيعاب
 الوسيلة هي اإلسالميةإلبتدائية ا املدرسة يف الرمسية العربية اللغة التعليم .العوملة عصر يف

 االستجابة يستطيع التالميذ لكي أى كذا حالة يف. العربية اللغة إلكتساب للتالميذ األساسية
جناح أهداف تعليم  من الخيلوا وهذا. والتكنولوجيا والعلوم املعلومات املختلفة تطوير من فعاليا

تعني متعلم العناصر يف تنفيذ عملية التعليم والتعلم ألن املتعلم قادر أن يؤثّر ويبىن ويرقى ذكاء 
يستوعب التعلم اجليد وخيتارها الطالب ومهارم. لذلك، دور املتعلم هام ويرجا للمتعلم أن 

 .طريقة التعليم صحيحا ويناسب ياألفكار مادة الدراسة الذي يوصل إليه

التالميذ يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية،  هي إحدى املواد التعليمية اليت درسها اللغة

والكالم  2مهارات أساسية هي االستماع والكالم والقراءة والكتابة. أربعويف تعليم اللغة العربية 

 3ة واحلكاية.شواملناقيها احملادثة علهارة الثانية من حيث الرتتيب ىف التعليم، وحتتوى املهو 

هذا جيعل و  ولكن يف احلقيقة كثري من التالميذ مل يستطيعوا أن يستويل اللغة العربية اجليدة،

تالميذ، القط من نفس فليس  ت. ظهرت تلك املشكالعليميف عملية التلتالميذ  ل تمشكال

 بل أن املعلم تلعب دورا هاما لنجاح التعلمية.

عند  هامية وتطبيقياألساتيذ يف اختيار وسائل التعل لعدم معرفة تحتدث تلك املشكال

 وايستخدم امل يزالو  ألساتيذم. حىت اآلن اد احملادثة والكالوامن م السيماتدريس اللغة العربية، و 

سائمة بتلك الالتالميذ  جتعلالىت  ،)Konvensionalكتاب املقرر بطريقة التدريس التقليدية (ال

 الطريقة.

                                                           
  .127)، ص.2006، مكتبة وهبية(القاهرة:  ،لألجانب  المرجع فى تعليم اللغة العربيةالدكتور حممد عبد الشيح، 2

3 Raddliyah Zaenuddin,Metodologi dan Strategi Aalternatif Bahasa Arab, (Yogyakarta: 
Rihlah Group, 2005), hlm. 62. 



3 

 

يف التعليمية،  الً ائستخدم وسان ي األستاذ يستطع ةذبل التدريس اجلواحأ لتحقيق

 منم اللغة العربية يتعلىف  األستاذ يسهل يستطيع ان وسيلةالومنها وسيلة رسوم اهلزلية. وتلك 

 .والكالم ناحية احملادثة

استخدام طريقة تعبري الصور بوسيلة باملوضوع " اسيقدم الباحث حبث، ومن تلك اخللفية

مبدرسة "منبع العلوم" اإلبتدائية  صف اخلامسيف ال رتقية  مهارة احملادثةل )komik( رسوم اهلزليةال

 ".اإلسالمية كرجنوين دماك

 تحديد المشكلة  .ب 
 ددحي أن لباحثل ينبغي سبق، فيما املكتوب املوضوع عن البحث وينحرف خيرج الئل

 :ليت كما وهي ،املشكلة

ادثة  احمل يف تعليم  زليةاهلرسوم اللة يتعبري الصور بوس طريقة استخدام عملية كيف .1

 ية اإلسالمية كرجنجاوين دمك؟ائ"منبع العلوم" اإلبتدمس مبدرسة اصف اخلال يف

 مهارة ترقي ان تستطيع زليةاهلرسوم اللة يتعبري الصور بوس طريقة هل استخدام .2
كرجنجاوين  ية اإلسالميةائ"منبع العلوم" اإلبتد مبدرسةاخلامس  صفاليف ادثة احمل

 دمك؟

 

 و منافعه البحث أهداف  .ج 

  :هي واملنافع األهداف سيبلغ الكاتب كان السابقة، املسألة بتحديد

 أهداف البحث  .1

 يف تعليمرسوم اهلزلية الملعرفة عملية استخدام طريقة تعبري الصور بوسيلة   .أ 
 ية اإلسالميةائ"منبع العلوم" اإلبتد مبدرسةاخلامس  صفاليف ادثة احمل

 .كرجنجاوين دمك
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 ترقيرسوم اهلزلية تستطيع ان الطريقة تعبري الصور بوسيلة ملعرفة استخدام   .ب 
 ية اإلسالميةائ"منبع العلوم" اإلبتد مبدرسةاخلامس  صفاليف ادثة احمل مهارة

 .كرجنجاوين دمك

  

 منافع البحث .2

 النظرية املنافع  .أ 

 حبث حصول ويغىن اجلنس نفس على لبحث املعلومات لزيادة يستطيع
بطريقة تعبري الصور  ترتبط الذى )classroom action research( الفصل فّعال

 .العربية اللغة تعليم ىف ادثةاحمل ترقية مهارةبوسيلة رسوم اهلزلية 

 العملية املنافع  .ب 
"منبع العلوم"  مبدرسة العربية اللغة تعليم كمادة الرأي يف ترقية جودة يف .1

 .كرجنجاوين دمك ية اإلسالميةائاإلبتد
 ية اإلسالميةائ"منبع العلوم" اإلبتد مبدرسة العربية اللغةكتشجاع معلمني  .2

 يف ترقية جودهم.  كرجنجاوين دمك
 


