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 الباب الثاين

 النظرايت

،  (Cooperative Learning)حيتوي الباب الثاين عن مفهوم الطريقة تعليم التعاوين  

، (Student Team Achievement Division)م ومفهوم الطريقة اجلماعية متعدد األقسا

 البحوث السابقة.، و ومفهوم مهاراة القراءة

  (Cooperative Learning)  مفهوم الطريقة التعليم التعاوين .أ 

 ليم التعاوينعتعريف الطريقة الت .1

 ويف مشًتكة، أحداف ربقيق اجل من معا العمل ىو ىنا التعاون 

 يعود الذي النهائ النتائج لتحقيق يسعون األفرد كل فإن التعاونية األنشطة

 اإلستخدام ىو التعاوين التعلم فإن وابلتال اجملموعة، أفرد كل على ابالنفع

 أجل من معا يعلمون الطلبة فإن وذلذا الصغَتة، للمجموعة  )الًتبوي( التعليم

 1.بينهم ادلتبادل والتعلم والتعليم أحدافهم وربقيق جهودىم تضحيم

وقال سالفن، أّن التعليم التعاوين ىو طريقة التعليم حيث جلس الطالب  

أعضاؤىا من أربعة أشخاص هبدف إلتقان ادلواد اليت تبّلغ  معا يف رلموعة اليت
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يعّرف أفندي يف كتابو، أن التعليم  2ادلعّلم، وأعضاء اجملموعة غَت ادلتجانسة.

التعاوين كنوع من اسًتاتيجيات التعليم دبجموعات، يتعّلم الطالب معا، وجيعل 

طالب يتعمون يف األعمال مع الًتكيز على ادلساعة ادلتبادلة بُت األعضاء. ال

 3رلموعة أكثرىم تعّلما من الذين يتعّلمون يف النظام التقليدي.

وقال محداين أّن طريقة التعليم التعاوين ىو سلسلة من األنشطة التعلمية  

وقال أريس أيضا أّن  4ىداف احملددة.لطالب يف رلموعة معينة لتحقيق األ

التعليم التعاوين ىو طريقة التعليم الذي يتعّلم الطالب يف رلموعات صغَتة 

ولديهم قدرات سلتلفة. يف استكمال أعمال اجملموعات، كل أعضاء تتعاون 

التعّلم مل تنتو إذا أصدقاء يف رلموعة ال يتقن  5وتساعد على فهم مادة الدرس.

دلذكورة، فأخذ الباحث االستنتاج أن طريقة عن مادة الدرس. ومن التعريف ا

التعليم التعاوين ىو نظام التعليم الذي يعطي الطالب الفرصة لتعاون مع 

 يعملو الذي التعليم ىو التعاوين التعلم 6الطالب اآلخرى يف األعمال ادلركب.
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 غَت والطلبة طلبة، 6-2 وفيها الصغَتة اجملموعة يف يعملو وىو الطلبة،

 7.الطلبة قدرة لًتقية ادلناقشة يف والتعاون السواء، األىداف موذل متجانسة،

 الصف يف التالميذ من رلموعة بُت مشًتكة عمال التعليمية الطريقة ربمل 

 عدد الواحدة اجملموعة يف ويشارك مجاعي، واجب أو تعليمي ىدف اجل من

 ويسعى سلتلفة، واجتماعية تعليمية  )قدرات(  تمستواي من التالميذ من

 مراحل من الدراسي صف يف مجاعي تعليمي ىدف لتحقيق اجملموعة أعضاء

 خالل من التعاوين التعلم تنفيد ويتم. ادلعلم وتوجيو اشراف ربت العام التعليم

 وذلا التعليمية، العلمية جوانب بكافة تتعلق اليت التعليمية النشاطات من رلموعة

 التعلم أىداف لتحقيق اتباعها جيب الذي التعليمية اخلطوات من رلموعة

)ا( اإلعتماد  :التعاوين التعلم للمدخل أساسية عناصر ثالثة ىناك 8.التعاوين

سامهة ادلتبادل اإلجيايب )ب( ادلسؤلية الفردية )ج( التفاعل ادلعزز وجها لوجو، ادل

 9وادلواصالت.

 التعاوين التعلم ادلدخل تعترب اخلرباء، رأي إىل استنادا ذلك، إىل وابإلضافة 

 ىذه تطبيق يف .األخرف تعليم تطبيق يف فعالية يعطي الذي ادلدخل افضل
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 Aziz Fahrurrozi, dkk, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Ciputat: UIN Jakarata 
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 مفتوحة، مستقلة، التعاون، ادلثال سبيل على تطويرىا، ديكن قيم ىناك ادلدخل

 أبدب، يتحدث رأي، عن التعبَت على سجاع اآلخرين، آراء احًتام متسازلة،

 ىذه مع طبقت إذا موضوع أي لذلك. ودينامية وخالقة منطقية، حرجة،

 10.األحرف تعليم ابلفعل نفذت وقد الطريقة،

 .األخر التالميذ إىل ادلاىرة التالميذ يساعد التعاوين التعلم ىذا يف 

 استطاعة ال اليت التالميذ .تعليمها يف استطاعة اليت التالميذ ىي ادلاىرة التالميذ

 سيشًتك التعاوين التعلم ابستخدام 11.ادلساعدة بتلك فرحة ستكون تعليمها يف

 .التعلم يف قلبها من نشيطا التالميذ

 أهداف الطريقة التعليم التعاوين .2

 مشاركة يتطلب التعاوين التعلم طريقة تنفيذ أن البداية، يف ذكره سبق وقد 

 من سلتلفة التعاوين التعلم أغراض .التعلم تقدم عن وادلسؤولة اجملموعة يف وتعاون

 فشل إىل موجو الفردي النجاح ادلنافسة، منهج تنفذ اليت التقليدية اجملموعات

 ربديد يتم حيث حالة فيو يكون أن ىو التعاوين التعلم من اىدف أن ن.اآلخري
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 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: 
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 التعليم تّطور (Aninditya) أنينديتيا وقال .اجملموعة صلاح يتأثر أو الفرد صلاح

 12:كمايلى أىداف، ثالثة لتحقيق التعاوين

 يعٍت منخفضة، وقدرة عالية قدرة لديهم الذين الطالب تعّلم نتائجلًتقية  .(أ 

 والذين عالية، قدرة لديهم الذين الطالب تصنف التعليمية، العملية ىذه يف

 ي أن يستطيعون والذين أصدقاءىم، إىل كمرشد ُيسامهوا أن   يستطيعون

سنوا  لفهم أصدقاءىم إىل ادلساعدة األنشطة خالل من األكادديية قدراهتم ربح

 قدرة لديهم الذين الطالب كان ذلك، من العكس .التعليمية ادلادة

ُلون سيح  منخفضة الذين  أصدقاءىم يساعد ألنّ  اخلارجية ادلعلومات َنح

 لديهم اإلذباه الشبو يف عملية التعّلمية.

 يف خاصة الطالب، على هتّتم اليت الفردية اإلختالفات معرفةلتطوير   .(ب 

 أو  العنصريّ  أو الرأي على ادلتبادل ترام واالح القبول من ادلواقف تشكيل

 يعٍت الدراسة، رلموعة أعضاء بُت األكادديية والقدرات، االجتماعي الوضع

 رلموعتهم من الرئيسي اذلدف زبقيق يف الطالب بُت التعاون أمناط لتعزيز

 األخرى اجملموعات منح  أفضل الذي
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 Aninditya Sri Nugraheni, Penerapan Strategi Cooperative Learning dalam 
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 عملية عن مسامهةً  تعطي اليت التعاوين والتعليم االجتماعية، ادلهاراتلتطوير  .(ج 

 أجل من أفراد كل التحضحاُمن شعور لتنمية يعٍت التعاونية، ادلهارات تشكيل

 .اجملموعة على الرئيسي اذلدف زبقيق

 خصائص الطريقة التعليم التعاوين .3

 من الفرق ىذا فيتبُت ى.األخر  التعلم طريقة عن خيتلف التعاوين التعلم 

 ليس منو واذلدف. اجملموعة داخل التعاون عملية على تركز اليت التعلم عملية

 عناصر فيو تتكون ولكنو الدراسية، ادلادة سيطرة فهم على األكادديية القدرة

 من خاصة يكون التعاون وىذا .ادلواد ىذه على السيطرة أجل من التعاون

 .التعاوين التعلم خصائص

 13يلى: يف كتابو توكَتان التعليم التعاوين لديها خصائص التعليم، كما 

 يوجد الًتابط اإلجيايب بُت أعضاء اجملموعة. .(أ 

 يستطيع أن يعزى إىل الفرد. .(ب 

 يكون الصفة غَت ادلتجانسة. .(ج 

 يستطيع أن يقتسم القيادة. .(د 

 يستطيع أن يقتسم ادلسؤولية. .(ه 

 يستطيع أن يؤكد على األمال والشراكة. .(و 
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 يستطيع أن يصنع ادلهارات االجتماعية. .(ز 

 التعّلم الطالب.يساىم معّلم أن يشاىد يف عملية  .(ح 

 تستطيع رلموعة أن تؤثر فعالية التعّلم. .(ط 

 على يوصف أن ديكن التعاوين التعلم خصائص أن يقال آخرويف ادلراجع 

 14:التايل النحو

 التعلم من خالل الفريق .(أ 

احلايل يف الفريق. جيب أن يكون الفريق قادار على  التعلم التعاوين ىو التعلم

جعل كل طالب يتعلم. جيب على كل عضو من أعضاء الفريق أن يساعد 

 بعضها ببعض لتحقيق أىداف التعلم.

 بناء على إدارة التعاونية .(ب 

اإلدارة عن تنفيد التخطيط،  اإلدارة التعاونية ذلا ثالث وظائف: وظائف

وظائف إدارة كمنظمة، وظائف اإلدارة كعنصر ربكم، يف التعلم التعاوين 

 حيتاج إىل معايَت النجاح يتحدد سواء من خالل اختبار أو بدونو.

 الرغبة يف العمل اجلماعي .(ج 

 وصلاح التعلم التعاوين يف رلموعات يتم بتحديد النجاح.
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 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 208 
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 مهارات العمل اجلماعي .(د 

 يف التعلم أنشطة خالل من اجلماعي العمل علىارس القدرة كان دي

 وقادرين متسعدين ليكونوا الطالب تشجيع ينبغي وابلتايل، ت.اجملموعا

 التعلم أىداف ربقيق أجل من اآلخرين األعضاء مع والتواصل التفاعل على

 رلموعات يف ذبري التعاوين التعلم يف تعليم عملية إن. وضعها مت اليت

 االختالفات مقارنة دون متجانسة غَت ،)أوأكثر نفرين من يتكون(  صغَتة

 .غَتىا أو العرق، أو اجلنس أو األكادديية قدرة يف

 مزااي الطريقة التعليم التعاوين وعيوهبا .4

 15 وأما ادلزااي من التعليم التعاوين ىو: .(أ 

 يستطيع أن يتحسن عزّة النفس من كل أفراد. .(1

اإلختالفات الفردية حىت النزاعات بُت ستطيع أن يتقبل أكرب من  .(2

 األفراد اليت قليلة.

 يستطيع أن يتناقص ادلواقف الباردة. .(3

 يكون أن يتحّسن التفاىم واحملتجزات، أو التخزين الطويل. .(4

 يستطيع أن يتحسن اللطف واحلساسية والتسامع. .(5
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 Shoimin, 68 Model Pembelajaran....., h.48 
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يستطيع التعليم التعاوين أن دينع العدوان يف نظام ادلسابقة والفتور يف  .(6

 األنظمة الفردية دون التضحية إىل اجلوانب ادلعرفية

 يستطيع أن يتحسن تقدم التعلم أو اإلصلارات األكادديية. .(7

 يستطيع أن يتحسن حضور الطالب وموقفهم أكثر إجيابية .(8

 يستطيع أن يزيد احلافز والثقة .(9

 يستطيع أن يزيد الشعور الفرحة يف مكان التعّلم وإرضاء الزمالء. .(10

 16التعليم التعاوين كما يلي:وأما عيوهبا من  .(ب 

يشعر ادلعلم خوفا أنو سوف يوجد ضوضاء يف الفصل. كثَت من  .(1

 الطالب ال يسّر عند ما يعمرىم لتشكيل التعاون مع اآلخرين.

ويكون شعور الشّك يف أعضاء اجملموعاة ستكون اختفائها خصائص  .(2

 أو تفرد الشخصية ألن جييب لديهم للتكيف مع اجملموعة.

من الطالب أّن العمل لن تنقسم ابلتساوي أو العادل إذا وخيشى كثَت  .(3

 جييب شخص واحد أن يعمل مجيع األعمال.
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 Student Team Achievement) مفهوم الطريقة اجلماعية متعدد األقسام .ب 

Division) 

 تعريف الطريقة اجلماعية متعدد األقسام .1

التعاوين طريقة اجلماعية متعدد األقسام ىي واحدة من طريقة التعلم  

معظم بسيط، وأفضل منوذج لبداية جديدة للمعلمُت ابستخدام النهج 

يف تعلم اجلماعي متعدد األقسام تقسيم الطالب إىل رلموعات من  17التعاونية.

أربعة أشخاص من قدرات متنوعة، ونوع اجلنس، والقبيلة. ادلعلم يعطى درسا، مث 

موعة ديكن السيطرة على طالب اجملموعة يف التأكد من أن مجيع أعضاء اجمل

 18الدروس.

 كور الذى من تتكون متجانسة، رلموعة غَت كل تكون أنينبغي  

 .منخفضة و ومتوسطة عالية قدرة لديو،سلتلفة قبائل من أتيتو ،َنثواأل

 مساعدة مث ومن ادلواد درس الستكمال النشاط ورقة الفريق أعضاء استحدام

. لفكرة الرئيسية الطريقة الدروس خالل من ادةادل فهم على البعض بعضهم

اجلماعية متعدد األقسام ىو يشجع الطالب حىت مساعدة بعضهم البعض يف 
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 Slavin, Cooperative Learning....., h. 143 

 18
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اتقان ادلهارات تدرس من قبل ادلعلمُت. إذا كان الطالب يريدون فريقة للحصول 

 19على جائزة الفريق، جيب أن مساعدة زمالئو ليدرس ادلواد.

 ألقساماخلطوات يف الطريقة اجلماعية متعدد ا .2

 20وأما اخلطوات يف الطريقة اجلماعية متعدد األقسام كما يلي: 

يسلم ادلعلم ادلواد التعليمية للطالب وفّقا للكفاءات األساسية اليت يتعيُت  .(أ 

ديكن للمدرسُت استخدام خيارات متعددة يف تقدًن ادلواد ربقيقها. 

التعليمية، ادلثال بطرق اكتشاف موجهة أو طرق زلاضرة. ليس من 

القيام هبذه اخلطوة يف جلسة واحدة، ولكن يف أكثر من جلسة  الضروري

 واحدة.

 يتم احلصول على القيمة األولية يقدم ادلعلم اختبارا لكل طالب حىت .(ب 

 لقدرة الطالب.

أعضاء،  5-4ادلعلم أشكال عدة رلموعات. تتكون كل رلموعة من   .(ج 

)عالية وتوسطة بقدرات أكادديية سلتلفة حيث يتمتع أعضاء اجملموعة 

ومنخفضة(. أعضاء اجملموعة أيتون من ثقافات أو قبائل سلتلفة وينتبهون 

 إىل ادلساواة بُت اجلنسُت.
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 20
 Shoimin, 68 Model Pembelajaran....., h. 187 
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 ومناقشتها تقدديها مت اليت ابدلواد ادلتعلقة للمجموعة مهاميقوم ادلعلم بتعيُت  .(د 

 اإلجاابت ومناقشة اآلخرين األعضاء بُت البعض بعضهم ومساعدة مًعا

 رلموعة كل أن من التأكد ىو الرئيسي اذلدف .ادلعلم قدمها اليت ادلهام عن

 من للمجموعات ادلادية الواجبات إعداد يتم .وادلواد ادلفاىيم إتقان ديكنها

 .األساسية الكفاءات ربقيق يتم حبيث ادلعلم قبل

 يعطى ادلعلم اختبار لكل طالب على حدة. .(ه 

التأكيد على ادلواد يسهل ادلعلم يف إعداد ادللخصات وتوجيو وإعطاء  .(و 

 التعليمية اليت مت تعلمها.

يكافئ ادلعلم اجملموعة بناء على اكتساب قيمة زايدة نتائج التعلم الفردية من  .(ز 

 القيمة األولية إىل قيمة االختبار التالية.

 مزااي وعيوب الطريقة اجلماعية متعدد األقسام .3

 21وأما ادلزااي من الطريقة اجلماعية متعدد األقسام ىو:  .(أ 

يعمل الطالب معا يف ربقيق األىداف من خالل التمسك دبعايَت  .(1

 اجملموعة.

 الطالب النشطُت يساغدون وحيفزون روح النجاح معا.  .(2

 تعمل بنشط كمدرسُت نظراء لزايدة تعزيز صلاح اجملموعة.  .(3
                                                           
 21

 Ibid., h. 189 
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 التفاعل بُت الطالب مع زايدة يف قدرهتم على اجلدال.  .(4

 22األقسام ىو:وأما العيوب من الطريقة اجلماعية متعدد  .(ب 

 مسامهات الطالب منخفضي التحصيل تصبح أقل.  .(1

خيبة األمل آلن دور األعضاء األذكياء  سيؤدي الطالب ادلتفوقون إىل .(2

 ىو ادلهيمن.

يتطلب قدرات خاصة حىت اليستطيع مجيع ادلعلمُت القيام ابلتعلم   .(3

 التعاوين.

 .طلب خصائص معينة من الطالب، على سبيل ادلثال طبيعة التعاون  .(4

 مفهوم مهارة القراءة .ج 

 تعريف مهارة القراءة .1

 زبقيق أو معريفة إلكتساب اإلنسان بو يقوم فكري نشاط ىي القراءة 

 منها يطل اليت اإلنسانية ادلعريفة نوافذ أىم شكشك غَت من ىي و غاية

 ىي القراءة 23.وإتساعا وعمقا وعرضا طوال اإلنساىن الفكر علي اإلنسان

 اإلستماع، كمهارة األخرى ادلهارات جبانب اللغة تعلم يف الرئيسي العنصر

                                                           
 

22
 Ibid., h. 189 

 
، وتطبيقائو الًتبوية تدريس اللغة العربية يف ادلرحلة الثانوية أسسو دمحم صالح الدين على اجملاور،  23

 291(، ص. 2000القاىرة: دار الفكر العريب، (
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 اليت مّهمة مكوَنت من احدى ىي القراءة 24.الكتابة ومهارة ومهارةالكالم،

 القلب، داخل التلفيظ خالل من يكتب شلا احملتوى وفهم النظر علي ربتوي

 25.ادلكتوبة الرموز من والنطق

 ادلكتوبة الرموز على التعرف غلى القدرة مضى فيما ابلقراءة يقصد 

 ادلادة قراء تعٍت القراءة أصبحت حيث ادلفهوم، ىذا تبّددل مثّ  .هبا والنطق

 وفهمها، الرموز، حلّ  على القدرة :تعٍت صارت النهاية ويف .وفهمها ادلكتوبة

 القارئ، هبا ديرّ  اليّت  ادلشكالت مواجهة يف يُقرأ ما واستثمار معها والتفاعل

 سبثّلو سلوكي إىل القرائية اخلربات ترمجة طريق عن حياتو، يف بو واالنتفاع

 26.القارئ

 اليت الوسيلة وىي اللغوي، اإلتصال وسائل من مهمة وسيلة ىي القراءة 

 غَت يكون عندما أو الكالم، طريق عن ادلباشر اإلتصال يتعذر عندما إليها نلجاً 

 قليلة أصبحت القراءة أبن خطئينادي مفهوم األخَتة افًتة يف شاع وقد .كاف

 وشلا .فقد الكالم يف االن منحصر اإلىتمام وأن ادلعاصر، عادلنا يف األمهية

 مستوى على اليوم متعاظم دو من القراءة بو تقوم ما الرأي، ىذا بطالن يوضح

                                                           
 24

 Muhammad Ali Al-khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2010), h. 107 

 25
 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2009), 

h. 149 

 
، )عمان: دار الفكر، يس اللغة العربية مفاىيم نظرية وتطبيقات عمليةر تدوليد أمحد جابر،   26

 47(، ص. 2002
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 اللغوي اإلتصال الوسائل من وسيلة والصحف، واجملالت فالتكتب اإلتصال،

 اللغوية، ادلهارات أىم من فالقراءة ذلك، على وبناء .يوميا الناس يدارسها اليت

 27.تعلمها إىل اللغة متعلم يسعى اليت

 الرسالة على للحصول القراء وُتستخدامها تُعمل اليت العملية ىي القراءة 

القدرة  28.ادلكتوبة اللغة أو الكلمات من وسيلة خالل من ادلؤلف سُتقدم اليت

 ىذه خالل من .ادلعلومات عصر يف خاصة جدا، مهّمة مهارة ىي القراءة

 تصويرىا اليت احلياة تطور عن ادلتنّوعة ادلعلومات يفّهم أن للمرء ديكن قراءة،

 29.أشكاذلا مجيع يف ادلطبوعة وسائل وخاصة ادلتنّوعة، الوسائل يف وتوزيعها

 القراءة، ليُ فحّضل أكثر بكيفية الدراسية ادلواد يعرض ىي القراءة مهارات 

 اليت ادلهارات ىذه .الطالب يُتبحع مث القراءة، موضوعات ادلعلم يقرأ أواًل، يعٍت

 الفصيح للتكّلم الفم والتدريب الفم، إىل النطق أو الشفهية التدريبات على تركز

 يف مكتوب ىو ما احملتوايت وتفهم ترى ىي القراءة مهارات .والعفوية والواتم

                                                           

 
)اذلرم: الدار العادلية  ،، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا يف ضوء ادلناىج احلديثةسلتار الطاىر حسُت  27

 281(، ص. 2011للننشر والتوزيع،
 28

 Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, 

(Tanggerang Selatan: Alkitabah, 2012), h. 130 

 29
 Imam Asrori, dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2014), h. 

105 
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 من اثنُت القراءة مهارات تشمل حىت .مكتوب ىو ما وتقرأ القلب يف التعبَت

 30.زلتوايهتا وتفهم فيها ادلكتوب الرموز تعًتف وىي ادلهارات،

 للحصول القارئ وتستخدامها ذبرى الىت عملية ىي القراءة مهارات 

 31.مكتوبة لغة أو الكلمات وسيلة خالل من الكاتب سُتحاضرىا الرسالة،

 الصوتية الرموز يف ادلعٍت القبض مهارات ىي القراءة مهارات أخر، دلصدر ووفقا

 تلك يف جّدا مّهم دور لو الرؤية احلواس أداة .معُت لنظام وفقا تنظم الىت ادلكتوبة

 .فقط النطق وأداة الرؤية حواس من العمل عملية ليست القراءة ولكن .العملية

 وحل وتقييم وربليل التفكَت من منط :وتشمل العقلية، أنشيطة أيضا ىي لكنها

 اإلستنتاج الباحث فأخذ ادلختلفة، ادلذكورة التعارف ومن 32.وغَتىا مشكالت

 ال وبسيطة، سهلة ليست اللغوية مهارات من احدى ىي القراءة مهارات أنّ 

 تنطوي اليت ادلهارة ولكن فقط العربية اللغة يف الكلمات أو احلروف ينطق

 33.)ادلشكالت وحل والتحليل، التقييم،) والفكر العقل أعمال

 

 

                                                           
 30

 Syamsuddin Asyrofi, Model, strategi, dan Permainan Edukatif dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), h. 127-128 

 31
 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Kosep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 95 

 32
 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 2008), h. 7 

 33
 Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

2012), h. 99 
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 العربية اللغة تعليم يف القراءة أمهية .2

 و .أخرى مادة بكل لصالتها الدراسية ادلواد من مادة أىم القراءة تعد  

 التلميد يستطيع وال التعليم مراحل مجيع يف األخرى ادلواد يف يتفوق الذي التلميد

 وىي .القراءة مهارة على السيطرة استطاع إذا إال ادلواد من مادة أية يف يتقدم أن

 .اللغة تعليم من ادلطلوبة الغاية إىل موصلة وسيلة أعضم

 هبا. فيو يعيش الذى والعامل اإلنسان بُت االتصال وسائل أىم من وىي  

 سروره مصدر أهنا كما ،عليو رلهولة كانت حقائق عن ويكشف ،معلوماتو تزداد

، ادلعرفة يكتسب هبا ى،النفس وتكوينو، سخصية بناء عوامل من وعامل ،وسعادتو

، قدرات ىذه اكتساب على القراءة أثر يقتصر وال .وانفعاالتو عواطفو يهذب وهبا

 مراحل مجيع يف اإلنسان يستطيع وال ،التعبَت على اإلنسان يساعد خَتما ىي بل

 إىل تتعداىا بل ،وحدىا ابدلدرسة تنحصر ال فائدهتا ألن عنها يستغٌت أن حياتو

 وإذا .حُت كل يف معارفو يوسع أن شخص لكل ديكن فبوسطتها ،كلها احلياة

 وسيلة القراءة أن فيو شك ال فما السلوك يف تغبَت عملية الًتبية إن تقول كما

 ادلباشرة عُت اخلَتة وتوسيع ،االخرين ذبارب على الطالع طريق عن التغبَت ىذا
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 التمهيد من ذلا البد ادلباشرة اخلَتة أن على .ذلك جراء من الفرد جينيها الىت

 34ة.ابلقراء

 أهداف تعليم مهارة القراءة .3

يستهدف تعليم القراءة برامج تعليم العربية للنطقُت بلغات أخرى عدة  

 35أىداف من أمهها العامية ادلهاراة القراءة ىي:

 تعرف الدارس على احلروف الغربية تعريفا دقيقا والتمييز بينها .(أ 

 الربط بُت احلرف والصوت ربطا صحيحا .(ب 

 تكوين كلمات من رلموعة من احلروف لتمكن من .(ج 

التعرف على اجلمل ادلقدمة يف الربَنمج العام تعرفا صحيحا دقيقا وفهم  .(د 

 معنها

 ضبط ىذه الكلمات ضبطا حُت ينطقها .(ه 

 فهم ادلعٌت الكلمات فهما صحيحا .(و 

 الربط بُت الكلمة وصورة اليت تدل عليها. .(ز 

 احلروف بعض يف ادلتشاهبة الكادلات بُتالتمييز  .(ح 

 اإلسناد يف أو الزمن يف ادلختلفة اجلمل بُت التفريق .(ط 
                                                           

 
 75-74. ص، ) 1968، ادلعارف دار :مصر(، العربية اللغة التعليم طرق ،امحد القادر عبد دمحم   34

 
، اإلفريقي الساحل دول يف األساسي للتعليم العربية اللغة تعليم منهجيوسف اخلليفة أبوبكر،   35

 27-26(، ص. 2002، والثقافة والعلوم ًتبيةة للاإلسالمي ادلنظمة منشورات : إيسيسكو)
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 ادلقروء النص يف الرئيسة األفكار فهم .(ي 

 ادلقروء النص يف التفصيلية األفكار فهم .(ك 

 نصوص من لو يقدم دلا الصحيحة اجلهرية القراء .(ل 

 السياق من ادلعٌت على التعريف .(م 

 ادلعاىن فهم يف الًتقيم عالمات أمهية تقدير .(ن 

 .احلرة القراءة إىل ادلقرر حدود يف ادلفيدة القراءة من األنتقال .(س 

 انواع مهارة القراءة .4

 36.الصامتة القراءة و اجلهرية القراءة: قسمُت اىل القراءة ادلربون يقسم 

 القراءة اجلهرية .(أ 

 اثناء ويف .اللسان ونطق العُت، بنظرة اجلهرية القراءة استخدامت 

 .القراءة يف التالميذ اخطاء يعرف ان للمدرس ديكن القراءة،

 :أييت ما االساس ىذه أىم ومن عمة، اساسا على تقوم اجلهرية القراءة ان

 شلثال للقراءة مقاسيا يكون منوذج القراءة درس يف يكون ان جيب .(1

 وادلعلم رلودىم، ويستدعى ادلناقشة حب الطلبة  يف يثَت دلهارهتا

 .األمنوذج ذلك ىو احلال بطبيعية

                                                           

 
 82د.س.(، ص. ، )القاىرة: مكتبة غريب، طرق تدريس اللغة العربيةعبد ادلنعم سيد عبد العال،   36
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 اذا اال الصحيح ابلشكل اجلهرية القراءة يؤدوا أن ديكن ال الطالب ان .(2

اإلمجايل  ادلعٍت تفهم يف يبدا ان جيب ذلك اجل ومن. ادلعٍت فهموا

 .اجلهرية القراءة قبل وادلناقشة الصامتة القراءة طريقة عن ادلقطعة

 القارئ حيمل وان اجتماعية، وضيفة اجلهرية للقراءة تكون أن جيب .(3

 .ربقيقة اىل الطالب يهدف اجتماعي .غرض

 االحساس، صدق ليتحقق ضروري أمر اجلهري االلقاء تشجيع .(4

اجلهري  االلقاء تشجيع مصطنعة، وغَت طبيعية الطالب قراءة وتصبيح

ادلواقف  بتنوع الصوت تنوع على طالبو يدرب فهو ادلعلم، من أييت

أييت  واتشجيع. وابتهاج وحزن وامل واحتجاج رجاء فهناك الوجدانية،

 وأن ال يقاطعوه، أن و زميلهم، من سيخروا ال ان جيب فهم الطلبة من

 .قرءاتو اثناء يف يتحدث

 يسر، يف يكتسب ال الصحيح األداء أن يقدر أن ادلعلم على جيب .(5

خاصة  مهارة يستدعي وىذا. كثَتة ذلك دون ربول اليت العوائق ألن

يف  النطق سالمة عن فضال النصوص، انتقاء ويف ادلعلم قراءة يف

 .حديثو
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 القراءة الصامتو .(ب 

 ابلنضرة ادلقصود ادلعٍت القارئ هبا يدرك قراءة ىي الصامتة القراءة

 تقوم وىي .التديب على يتوقف فيها والنجاح اذلمس، او النطق من اجملردة

 بنطق مقيد غَت ادلكتوبة، اجلمل من ادلعٌت القارئ يستشف ان اساس على

 .يرىقوا ان دون قصَت زمان يف كبَتا يقرأوا أن للتالميذ تتيج. الكلمات

 الكتابية، الرموز هبا تفسَت اليت العملية يف الصامتة القراءة تتمثل

 ربريك او مهس او صوت دون القارئ ذىن يف ومعانيها مدلولتها وادراك

 رموز اىل ابلعُت النظر ذلما او عنصرين علي تقوم فهي وبذلك. شقة

 القارئ وان .الرموز تلك من ادلنظور يشتشَته الذي النشاط واثهنما ادلقروء،

 ليدركو ادلقروء معٍت على جهده يركز فهو ولذلك .فقط لنفسو يقرأ الصامتة

 او سلارجها من احلروف اخراج مراعة او للتلفظ اخر جهدا يصرف ان دون

 األجرى القراءة انواع من شيوعا اكثر الصامتة القراءة اي وىي. ادلعٌت سبثيل

 .اداء واسراع

 البحوث السابقة .د 

 Student)" ابدلوضوع "اسًتاتيجيحة ميكا فريما نغتياسالبحث الذي كتبتها "

Team Achievement Division)  يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلتوسطة
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.(  1اإلسالمية احلكومية ابابدان ابرو سليمان جوكجاكارات". ومسائل البحث: 

.( ما أمهية الفرق بُت ربصيل تعليم 2يف تعليم اللغة العربية.  STADكيف عملية 

اللغة العربيةللطالب يف رلموعة ذبربية ورلموعة مراقبة.دلت نتيجة ىذا البحث أن 

فريق طالب مفيد. وتساعد ترقية مهارة  STADتعليم اللغة العربية ابإلسًتاذبية 

اللغة العربية ابإلسًتاذبية الطالب فصل الثامن وزبتلف اختالفا ىاما بُت تعليم  

STAD .37وتعليم اللغة العربية ابإلسًتاذبية االخري 

" ابدلوضوع " إستخدم طريقة قسم إصلاز عاريف إيكو سوسانطااإلسم "

لًتقية مهارة الكالم  (Student Team Achievement Division)فريق طالب أي 

الثانوية معارف بروبودور  ابللغة العربية عند الطالب للفصل احلادي عشر ابدلدرسة

.( كيف عملية 1ماجالع". ىذا البحث ىو البحث الكمي. ومسائل البحث: 

يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية معارف بروبودور  STADاسًتاذبية 

.( ىل ىناك ترقية مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية ابإلسًتاذبية 2ماجالع. 

STAD نوية معارف بروبودور ماجالع. ونتيجة ىاذ البحث: حبث يف ادلدرسة الثا

الباحث اىل طبيق العمل يف احلجرة الدراسية بدورين. كانت نتيجة الطالب 

ويف دورة األىل ترتفع نتيجة الطالب والدورة  14،72ادلتسطة قبل اإلختبار ىي 
                                                           

  
يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  STADاسًتاتيجيّة ميكا فَتما نغتياس،   37

، )يوكياكارات: مكتبة اجلاميعة سوَنن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية، احلكومية ابابدان ابرو سليمان جوكجاكارات
2009) 
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مع  8،593وحاصل من احصا ئ الثاين  20،86الثانية ترتفع نتيجة ادلتوسطة إىل 

إذن ىناك إرتفاع  2،06ويف اجلدول نتيجة الثاىن  00005 0000مسوى معنوية 

 38معنوي يف مهارة الكالم يف اللغة العربية على الطالب.

ابدلوضوع " تطبيق طريقة  "خالص اهلادى"العلمي الذي كتبة البحث 

  Student Team)على طرز تقسيم الطالبة اىل اجملموعة   Cooperatifتعليم التعاوين

Achievement Division)  لًتقية امكاَنت ادلفردات للطالب الصف الثامن

. وأما نتيجة "2013-2012ابدلدرسة الثانوية احلكمة بسامبنج للسنة الدراسية 

ىذا البحث فتدل على أن التعليم أبسلوب التعليم التعاوين على طرز تقسيم 

الب الصف الثامن ابدلدرسة الطالبة اىل اجملموعة يرقي امكاَنت ادلفردات للط

الثانوية احلكمة بسامبنج الذي وقع يف دورااتن ويقوم خبمس مراحل وىي تكوين 

تقدًن الفصلى واجملموعة والًتينات والتقديرة اجملموعة والتثمينة. ومن نتيجة ربليل 

البياَنت يستنبط منها على أن نتيجة ادلعادلة يف الدور األول قبل اإلختبار فهي  

. وأما الدور الثاين فنتيجة ادلعادلة قبل اإلختبار ىي 8،52وبعد اإلختبار  0،40

. ولذلك يستنبط منو على أن تطبيق طريقة التعليم 82،8وبعد اإلختبار  76،6

                                                           

لًتقية مهارة الكالم  STAD إصلاز فريق طالب أي إستخدام طريقة قسمعاريف إيكو سوسانطا،   38 
، )يوكياكارات: مكتبة ابللغة العربية عند الطالب للفصل احلادي عشر ابدلدرسة الثانوية معارف بروبودور ماجالع

 (2012اجلاميعة سوَنن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية، 



58 
 

التعاوين على طرز تقسيم الطالبة اىل اجملموعة يرقي امكنات ادلفردات للطالب 

 39الصف الثامن ابدلدرسة الثانوية احلكمة بسامبنج.

تطبيق التعليم   " ابدلوضوع " فّعاليةأيو نيغ رحيناالبحث الذي كتبتها " 

لًتقية مهارة القراءة لطالب   Team Assisted Individualization التعاوين أبسلوب

الفصل الثامن دبدرسة التوحيد ادلتوسطة اإلسالمية سيدسرمو سورااباي"، بقضااي 

يف    Team Assisted Individualization .( كيف تطبيق اسلوب1البحث ىي: 

دراسة اللغة العربية لطالب يف الفصل الثامن دبدرسة التوحيد ادلتوسطة اإلسالمية 

.( كيف كفاءة مهارة القراءة لطالب يف الفصل الثامن 2سيدوسرمو سورااباي، 

.(كيف فعلية تطبيق 3دبدرسة التوحيد ادلتسطة اإلسالمية سىدوسرمو سورااباي، 

لًتقية مهارة القراءة لطالب يف    Team Assisted Individualization اسلوب

الفصل الثامن دبدرسة التوحيد ادلتوسطة اإلسالمية سيدوسرمو سورااباي. أماطريقة 

البحث اليت استحدام الباحثة ىي الطريقة الكمية بتصميم رلموعة واحدة بعد 

 Team Assisted طريقة انتهاء اإلختبار. تدل نتائج البحث على أن إستخدم 

Individualization   فعال ابلنظر إىل التحليل الذي قامتبو الباحثة ابستخدام الرمز

                                                           

 
39

طرز تقسيم الطالبة اىل اجملموعة   على  Cooperatifتطبيق طريقة تعليم التعاوين، خالص اذلادى  
STAD  لًتقية امكاَنت ادلفردات للطالب الصف الثامن ابدلدرسة الثانوية احلكمة بسامبنج للسنة الدراسية
 (2013، )يوكياكارات: مكتبة اجلاميعة سوَنن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية، 2012-2013
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T Test  أن نتيجة  ويستنتجT  Hitung (10900 أكرب من )T Tabel 

 40( وىذا يدل علي مردود الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البدلية.2036933)

" ابدلوضوع "فعالية تطبيق طريقة التدريس تعاوين فوزية هانوماإلسم "

 احلكومية الثانوية ابدلدرسة للطلبة القراءة مهارة لًتقية ىيكلي مرقم رأس بنموذج

 ابدلدرسة للطلبة القراءة مهارة كيف.( 1: كمااييل البحث بقضااي "ماديون رلااين

 التعاوين يسالتدر  طريقة تطبيق كيف.( 2 ،ماديون رلااين احلكومية الثانوية

 احلكومية الثانوية ابدلدرسة للطلبة القراءة مهارة لًتقية ىيكلي مرقم رأس بنموذج

 رأس بنموذج التعاوين التدريس طريقة تطبيق مدى أي إيل.( 3، ماديون رلااين

 رلااين احلكومية الثانوية ابدلدرسة للطلبة القراءة مهارة لًتقية فعال ىيكلي مرقم

 قبلي ابالختبار الكمية الطريقة الباحثة استخدامت الذي البحث وطريقة .ماديون

 التعاوين التدريس طريقة بتطبيق البحث نتائج أن ونعرف .البعدي واالختبار

 ابدلدرسة العاشر الصف للطلبة القراءة مهارة لًتقية فعال ىيكلي مرقم رأس بنموذج

 41.ماديون رلااين احلكومية الثانوية

 
                                                           

 
لًتقية   Team Assisted Individualization تطبيق التعليم التعاوين أبسلوب  فعّاليةأيو نيغ رحينا،   40

،  )سورااباي: مكتبة مهارة القراءة لطالب الفصل الثامن دبدرسة التوحيد ادلتوسطة اإلسالمية سيدسرمو سورااباي
 (2016اجلامعة سورااباي، 

 القراءة مهارة لًتقية ىيكلي مرقم أسر  بنموذجفعالية تطبيق طريقة التدريس تعاوين فوزية ىانوم،  41 
   (2016)سورااباي: مكتبة اجلامعة سورااباي،  ،ماديون رلااين احلكومية الثانوية ابدلدرسة للطلبة
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 النتيجة البحث اسم الباحث النمرة

يف  STADاسًتاتيجيحة  ميكا فرديا نغتياس .1

تعليم اللغة العربية يف 

مدرسة ادلتوسطة 

اإلسالمية احلكومية 

ابابدان ابرو سليمان 

 جوكجاكارات

أن تعليم اللغة العربية 

فريق  STADابإلسًتاذبية 

طالب مفيد. وتساعد 

ترقية مهارة الطالب فصل 

الثامن وزبتلف اختالفا 

ا بُت تعليم اللغة ىام

العربية ابإلسًتاذبية 

STAD  وتعليم اللغة

العربية ابإلسًتاذبية 

 االخري. 

عاريف إيكو  .2

 سوسانطا

إستخدام طريقة قسم 

إصلاز فريق طالب أي 

STAD  لًتقية مهارة

الكالم ابللغة العربية 

عند الطالب للفصل 

حبث الباحث اىل طبيق 

العمل يف احلجرة الدراسية 

بدورين. كانت نتيجة 

الطالب ادلتوسطة قبل 

 14،72اإلختبار ىي 
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احلادي عشر ابدلدرسة 

الثانوية معارف 

 بروبودور ماجالع

ويف دورة األوىل ترتفع 

نتيجة الطالب والدورة 

الثانية ترتفع نتيجة 

 20،86ادلتوسطة إىل 

وحاصل من احصائ 

مع  8،593الثاين 

مسوى معنوية 

0،0000،005  ويف

الثاىن اجلدول نتيجة 

إذن ىناك إرتفاع  2،06

معنوي يف مهارة الكالم 

يف اللغة العربية على 

 الطالب.

تطبيق طريقة تعليم  خالص اذلادى .3

  Cooperatifالتعاوين

على طرز تقسيم 

البحث فتدل على أن 

التعليم أبسلوب التعليم 

التعاوين على طرز تقسيم 
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الطالبة اىل اجملموعة 

STAD  لًتقية امكاَنت

ادلفردات للطالب 

الصف الثامن ابدلدرسة 

الثانوية احلكمة 

بسامبنج للسنة 

-2012الدراسية 

2013 

الطالبة اىل اجملموعة يرقي 

 امكاَنت ادلفردات

للطالب الصف الثامن 

ابدلدرسة الثانوية احلكمة 

. ومن نتيجة مبنجبسا

ربليل البياَنت يستنبط 

منها على أن نتيجة 

ادلعادلة يف الدور األول 

  0،40قبل اإلختبار فهي 

. 8،52وبعد اإلختبار 

وأما الدور الثاين فنتيجة 

ادلعادلة قبل اإلختبار ىي 

وبعد اإلختبار  76،6

. ولذلك يستنبط 82،8

منو على أن تطبيق طريقة 

رز التعليم التعاوين على ط
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تقسيم الطالبة اىل 

اجملموعة يرقي امكنات 

ادلفردات للطالب الصف 

الثامن ابدلدرسة الثانوية 

 احلكمة بسامبنج.

تطبيق التعليم   فّعالية أيو نيغ رحينا .4

 التعاوين أبسلوب
Team Assisted 

Individualization  
لًتقية مهارة القراءة 

لطالب الفصل الثامن 

دبدرسة التوحيد 

ة اإلسالمية ادلتوسط

 سيدسرمو سورااباي

 Team أن إستخدم

Assisted 

Individualization   فعال

ابلنظر إىل التحليل الذي 

قامتبو الباحثة ابستخدام 

 ويستنتج  T Testالرمز 

 T  Hitungأن نتيجة 

 T( أكرب من 10900)

Tabel (2036933 )

وىذا يدل علي مردود 

الفرضية الصفرية وقبول 

 الفرضية البدلية.
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فعالية تطبيق طريقة  فوزية ىانوم .5

التدريس تعاوين 

 مرقم رأس بنموذج

 مهارة لًتقية ىيكلي

 ابدلدرسة للطلبة القراءة

 احلكومية الثانوية

 ماديون رلااين

أن نتائج البحث بتطبيق 

طريقة التدريس التعاوين 

بنمذج رأس مرقم ىيكلي 

فعال لًتقية مهارة القراءة 

للطلبة الصف العاشر 

ابدلدرسة الثانوية احلكومية 

 رلااين ماديون.

 

ىذا البحث ليس تكريرا من البحوث السابقة، أما الفرق  ةقوم الباحثت 

 .البحث مكان يف وىي ىذا حول حبوث مع البحث ىذا يف السابقة البحوث بُت

 احلالة الدراسة أماترصلاليك.  األوىل احلكومية الثانوية ادلدرسةالة يف أما الدراسة احل

تطبيق الطريقة اجلماعية متعدد  عن ستبحث البحيثة .العربية للغة القراءة مهارة يف

للطالب  يف تعليم مهارة القراءة  (Student Team Achievement Division)األقسام

صلاليك للعام تر  1لثانوية اإلسالمية احلكومية عشر ابدلدرسة ا ىالصف احلاد

  م.2019/2020سي االدر 


