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 الباب األول

 املقّدمة

 خلفية البحث .أ 

لة االتصال استخدمها الناس لنقل األفكار وادلشاعر وىي نظام أاللغة ىي 

تتكون اللغة من كلمات أو رلموعة من الكلمات.  1.الصوتية تنتج أبالت النطق

اللغة جيدة يتطور على أساس النظام الذي كمجموعة من القواعد ادلطبقة. 

تستخدم اللغة كوسيلة للتواصل ووسيلة من التكامل والتكيف. وىكذا فإن اللغة 

 ىي احدى االجات ادلهمة احلياة اإلنسان، وكذلك اللغة العربية.

 يف بويًت العلم ال يفمة ذلاواد الدراسية ادلإحدى ا ىياللغة العربية 

ة ألموىي أعظم مقوامات ا ،مالساإلعربية فهي اللغة العروبية و إندونيسيا. و اللغة ال

ض ومن عليها .و من  هللا األر أن يرثو  ىلإ ىبورسولو العر  هللامية مند أن يبعثو السإلا

ية على عشرين بلدا مسستخدم ر .وىي ت ملالعا يفكانت اللغة العربية إحدى اللغات 

أكثرية  ذلا يتمن اللغات ال . حقيقتها اإلسالملغة القرآن والدين ألهنا تقريبا، 

 2.عربية كانت أو أجنبية ملالعا يف ُتسلمدلمن االيُت مدلأة التناسب 
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عربية كلغة اخرى، ذلا اربعة مهارات، او نسمي مبهارات اللغة يف اللغة ال

تشتمل اىل مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة تعليمها. ادلهارات 

وأىم ادلهارات  3الكتابة اليت تساعد على اتصال بغَت يف اجملتمع الذي يعسش فيو.

اللغوية وىي مهارة القراءة. مهارات القراءة ىو القدرة على التعريف وفهم زلتوايت 

ىي عملية يتم االضطالع فضال  قراءة او ىضمو يف القلب. أن القراءة شيء كتبو

عن ادلستخدمو من قبل القرئ للحصول على الرسالة اليت نقلها الكاتب من خالل  

 4كلمة أو لغة الكتابة.

مهارة القراءة ىي من ادلهارة األساسية للغة، فهي األساس الذى تبٌت عليو 

القدرة وليس ىناك ريب يف أن  فروع النشاط اللغوي من كالم واستماع وكتابة.

على القراءة من أىم ادلهارات الىت ميكن أن ميلكها الفرد يف اجملتمع احلديث الذى 

فرد: ألهنا تسهم أصبحت القراءة فيو ألزم لو، لزوم طعامو وشرابو. وللقراءة أمهيتها لل

يف بناء شخصيتو عن طريق تثقيف العقل واكتساب ادلعرفة، وهتذيب العواطف. 

 أى يف يتقدم أن يستطيع ال فالتلميذ ادلدرسية، احلياة يف التعلم أداةوالقراءة ىي 

 5.القراءة مهارات على السيطرة استطاع إذا إالا  النواحي من انحية
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 الطالب، قبل من مفهوما يكون أن إىليصبح تعلم القراءة سهلة وشلتعة 

 التغلب قادرة التعليم طريقة تطبيق كان إذا .التعلم طريقة تطبيق ان للمعلم ميكن

 رسالة، تسليم رلال يف وخاصة التعليمية، العملية يف التعلم طريقة من ادلشاكل على

 تعلم يف وخاصة العربية اللعة تعلم يف كان. اإلجيايب أثرىا الطالب يشعر سوف مث

 القراءة مهارة تعلم يف خاصة العربية اللغة تعلم يف .التعليم طرائق أكثر القراءة مهارة

 يصبح لكى والدافعية والسعادة االقتضاء التعلم طريقة يستخدام أن للمعلمُت ينبغي

 التعليم طريقة ىي القراءة مهارة لًتقية التعليم طرائق وإحدى .فعالية أكثر التعلم

 .التعاوين

ىي طريقة التعلم من خالل   (Cooperative Learning) التعليم التعاوين

معا لتحقيق أقصى قدر من الظروف  رلموعات صغَتة من الطالب العمل

التعليميية لتحقيق أىداف التعلم. افًتح برن وإريكسون أن التعلم التعاوين ىي 

اليت يعمل الطالب  طريقة التعلم اليت تنظم التعلم ابستخدام رلموعات دراسة صغَتة

طريقة مثَتة لالىتمام الستخدامها إذا  ىذه طريقة ىي  6ف التعلم.معا لتحقيق أىدا

كانت دلادة ادلراد دراستها وميكن تقسيمها إىل عدة أقسام. مزااي ىذه طريقة قادرة 

 7على إشراك مجيع الطالب يف التعلم والتعليم أيضا األخرين.
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يف رلموعات ىو أحد الطريقة لتنشيط الطالب يف عملية التعليم. يف  التعلم

ف الطالب اإلجيابية جتاه اجملال العاطفي، يؤثر التعلم التعاوين بشكل كبَت على مواق

أصدقائهم الرغم أهنم ينتمون إىل رلموعة متنوعة من اخللفيات الثقافية واالجتماعية 

ولديهم احتياجات خاصة. كما يساعد التعليم التعاوين الطالب لتمللك موقف 

تعلمهم معا. إجيايب يف التعليم، ويريد التعامل مع أصدقائهم والعمل معا لتحسُت 

 Student)يقة التعليم التعاوين ىو الطريقة اجلماعية متعدد األقسامويف عداد طر 

Team Achievement Division)  ولذلك حتتاج إىل إحدى الطريقة التعليمية لزايدة

التفاىم وادلصاحل يف دروس اللغة العربية وزايدة نشاط الطالب يف تعلمهم. وىذا 

 Student Team)سامجيرب الباحث بتطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األق

Achievement Division) .كاخلطوة االل جلعل البيئة التعلمية اجليدة 

الطريقة اجلماعية متعدد األقسام ىو أبسط نوع من انوع التعلمية ابدلشاركة 

واصحابو من جامعة جونز ىو    ربَتت أ سالفُت. Robert E. Slavinالىت وضعها 

الدراسة تتكون من اربعة  بكًت. اما يف عمليتها كان الطالب جتمع يف رلموعات

حىت مخسة طالب، وكان كل رلموعة سلتلف و ينبغي أن تتألف من الرجال و 

مث اعطى ادلعلم  8النساء مع مستوايت القدرات: اجليد، وادلتوسط، والضعيف.

. وبعد ذلك اعطى ادلعلم السؤال لكل فرد من افرد السؤال عن ادلواد الدراسية
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الطالب مسابقة عن ادلواد الدراسية السابقة. ولكن على شرط ان اليساعد كل 

 9منهم لالخر ولو مع اعضاء فرقتهم الواحدة.

ميكن يف تعليم اللغة العربية وخاصة يف مهارة القراءة كي يكون  ،وبذلك

ىا وترمجو بسهولة ينبغي للمعلمُت أن تطبيق  الطالب فاىم زلتوايت القارءة وقواعد

وميكن   (Student Team Achievement Division)الطريقة اجلماعية متعدد األقسام 

هبذ طريقة أن يلهم الطالب أن يكون لديهم الشجاعة يف التعبَت عن األراء 

ادلعلومات مع األصدقاء األخرين وتستطع يكون كل أعضاء تتعاون  ومشاركة

على فهم مادة الدرس يف تعليم مهارة القراءة. وترجى ىذه طريقة أن  وتساعد

 تستهل وتؤثر للطالب يف تعليم مهارة القراءة.

عالية التعليم مهارة القراءة ف فعر ة أن تريد الباحثمن البياانت ذلك، ت

 Student Team Achievement)تطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام لاب

Division)   يستعمل ادلعلام يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل الذي

ترصلاليك. قد قام تعليم مهارة القراءة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل 

طريقة اجلماعية متعدد األقسام الترصلاليك ابخلَت. واحدي ادلدرس اللغة العربية يطبق 
(Student Team Achievement Division). 
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اختارت الباحثة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ترصلاليك ألن 

ىذه ادلدرسة لديها العديد من الزااي يعٍت ادلؤسسات التعليمية اإلسالمية حتت 

اإلدارة الدينية اإلسالمية. تستطع ىذه ادلدرسة أنتتخرج الطالب يف كل السنة مع 

طالب كثَتون ومرافق العامة الكميلة، وىذه ادلدرسة ذلا نتيجة تقييم العربية اجليدة. 

تتكون من الفصول العادية والفصول اخلاصة، لديها النظام ادلدرسي مرتبا. وكانت 

األساتيذ ذلا الكفاءة يف رلال أنفسهم. وقد تناولت ىذه ادلدرسة اإلصلازات 

 الشًتاكها قي بعض ادلسابقات أو إلصلاز تعلم طالهبا.

تطبيق الطريقة  انت السابقة، فاختارت الباحثة ادلوضوع "بناء على البيا

يف تعليم مهارة   (Student Team Achievement Division)اجلماعية متعدد األقسام

 1لثانوية اإلسالمية احلكومية عشر ابدلدرسة ا للطالب الصف احلادى القراءة

يقة التعليم م" ألن الباحثة تشعر ىذاه طر 2119/2121سي اصلاليك للعام الدر تر 

ويعتقد الباحثة أن ىذه يستطيع أن يساعد الطالب يف فهم القراءة اللغة العربية. 

عملية التعليم تستطيع أن حتل مشاكل يف تعليم القراءة. وأيضا ترجو أن جتري ىذ 

عملية البحث بسالسة. وحتصل احلقائق الىت توافق أىداف البحث، وتفيد كل 

 فريق ادللتزمات هبا.
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 البحثمسائل  .ب 

 Student Team Achievement)كيف تطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام .1

Division)   عشر ابدلدرسة  للطالب الصف احلادىيف تعليم مهارة القراءة

 ؟م2119/2121سي اصلاليك للعام الدر تر  1احلكومية  الثانوية اإلسالمية

 Student Team)ما ادلشكالت يف تطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام .2

Achievement Division)  عشر  للطالب الصف احلادىيف تعليم مهارة القراءة

سي اصلاليك للعام الدر تر  1احلكومية ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية 

 ؟م2119/2121

 كيف احللول من ادلشكالت عن تطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام .3

(Student Team Achievement Division) للطالب  يف تعليم مهارة القراءة

صلاليك للعام تر  1لثانوية اإلسالمية احلكومية عشر ابدلدرسة ا الصف احلادى

 ؟م2119/2121سي االدر 

 أغرض البحث .ج 

 Student Team)تطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسامدلعرفة عمليات  .1

Achievement Division) عشر  احلادىللطالب الصف  يف تعليم مهارة القراءة
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سي اصلاليك للعام الدر تر  1احلكومية ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية 

 م.2119/2121

 Student Team)تطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسامدلعرفة ادلشكالت يف  .2

Achievement Division) عشر  للطالب الصف احلادى يف تعليم مهارة القراءة

سي اصلاليك للعام الدر تر  1ية لثانوية اإلسالمية احلكومابدلدرسة ا

 م.2119/2121

 دلعرفة احللول من ادلشكالت عن تطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام .3

(Student Team Achievement Division) للطالب  يف تعليم مهارة القراءة

صلاليك للعام تر  1لثانوية اإلسالمية احلكومية عشر ابدلدرسة ا الصف احلادى

 م.2119/2121سي االدر 

 فوائد البحث .د 

 الفائدة النظرية .1

إلزداية النظرية يف عملية تعلم وتعليم مهارة القراءة بتطبيق الطريقة  .(أ 

 (STAD)اجلماعية متعدد األقسام 

 لًتقية تعليم اللغة العربية لدى مجهور ادلسلمُت .(ب 
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 الفائدة التطبيقية .2

أن تكون مداخلة يف توفَت السياسات التعليمية،  لوزارة الشؤون الدينية: .(أ 

 وخاصة يف تعلم اللغة العربية جلميع ادلدرسة احلالية

للجامعة: أن تكون مداخلة  كمرجع للباحثُت قسم تعليم اللغة العربية يف   .(ب 

 ادلستقبل

للمدرسة: أن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية عن تطبيق الطريقة   .(ج 

القراءة للطالب  يف تعليم مهارة القراءة (STAD)اجلماعية متعدد األقسام 

 تراصلاليك 1الصف احلادى عشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

للمدراس: أن تكون نتائج ىذا البحث سهما يف أمر تطبيق الطريقة  .(د 

الطريقة التعليمية يف تعليم كإحدى  (STAD)اجلماعية متعدد األقسام 

 از تعلم التالميذ.مهارة القراءة حىت يًتقي اصل

للطالب: أنتكون نتيجة البحث مساعدة إىل حتسُت قدرة الطالب على  .(ه 

 التواصل يف اللغة العربية ىي جيدة واحلق

للباحث: يرجو الباحث أن يكون ىذا البحث مبدأ مهما يساعد ويزيد  .(و 

 الباحث عندما تكون معلمة وكي تكون مهارة وقادرة يف ىذه ادلهنة
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أنتصَت نتائج ىذا البحث أسسا يف أداء البحث  للباحث القدم: ميكن .(ز 

 مقالعلمي األع

 توضيح املصطلحات .ه 

 التوضيح النظرى .1

 التطبيق .(أ 

تطبيق عند احملدثُت ىو  11ربط الشيء يف مكانو، واإلستعمال. ىي

السعي إىل اشتمالة الشحص أو األشخاص الذين يرغب يف 

 11اشتمالتهم.

 الطريقة اجلماعية متعدد األقسام .(ب 

تعليم التعاوين الذى يوجد فيو عدة رلموعات ادلتعلمُت الصغار مع  يى 

مستوايت سلتلفة من القدرة األكادميية مًتابطة العمل معا إلكمال 

الطالب إىل فرق حتتوى على أربعة أشخاص  ينقسم 12أىداف التعلم.

 13تعلم الناس من سلتلف مستوايت القدرة ونوع اجلنس واخللفية العرقية.

ماعية متعدد األقسام يتكون من مخسة عناصر رئيسية، وىي الطريقة اجل
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، والتقسيم وسجل، وتنمية الفردية فئة العروض واألنشطة اجلماعية

 14واجلوائز اجملموعة.

 مهارة القراءة .(ج 

جاء أو قراءة ىي رؤية وفهم زلتوايت ما يكتبو ابلكالم أو يف القلب واذل 

وفهم زلتوى شيء مكتوب مكتوب. مهارة القراءة ىي القدرة على حتديد 

 15بواسطة نطقة أو ىضمو يف القلب.

 التوضيح التطبيقي .2

 Student)الطريقة اجلماعية متعدد األقسامتطبيق  اما شرح العلمي

Team Achievement Division)  يف تعليم مهارة القراءة للطالب الصف

ىو لتعريف  تراصلاليك 1احلادى عشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

زلاوالت ادلدرسة يف إقامة التعليم مهارة القراءة بتطبيق الطريقة اجلماعية متعدد 

الوسائل يف تعليم مهارة  كيف تطبيقها وتعريف إسهما ىذه  اإلقسام وحتليل

 .القراة ومشكالهتا و حل وشكالهتا
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 ترتيب البحث .و 

العلمية. و كان ترتيب البحث شرطا للحصول على الفهم عن ادلؤلفات 

 العلمي فتضع الكتابة ترتيب البحث كما يلي: لسهولة الفهم عن ىذا البحث

الباب األول ادلقدامة حيث تشتمل على: خلفية البحث، مسائل البحث، 

أغراض البحث، فوائد البحث، توضيح ادلصطلحات، البحوث السابقة، وترتيب 

 .البحث

يقة اجلماعية متعدد  النظرايت حتتوى على: مفهوم الطر الباب الثاين

دد األقسام، مزااي الطريقة اجلماعية متعدد األقسام، عيوب الطريقة اجلماعية متع

 األقسام، مفهوم مهارة القراءة.

مدخل البحث و تصميمو،  الباب الثالث منهج البحث حيث تتكون من:

حضور البحث، مكان البحث، مصادر احلقائق، طريقة مجع احلقائق، طريقة حتليل 

 البحث. مراحلقائق، تفتيش صحة احلقائق، و احل

الباب الرابع تقدمي نتائج البحث و يشتمل على: حملة عن ادلدرسة، و تقدمي 

 احلقائق احملصولة من البحث وحتليلها.

 الباب اخلامس اخلامتة حيث حتتوي على التلخيص واإلقًتاحات.


