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 الباب األول

 املقدمة

 

مة تبُت الباحثة األمور ادلهمة, وىي: )أ( خلفية البحث )ب( ىف ىذه ادلقد

مسائل البحث )ج( أغراض البحث )د( فوائد البحث )ه( توضيح ادلصطلحات )و( 

 البحوث السابقة )ز(  ترتيب البحث.

 خلفية البحث .أ 

األصوات اليت ربصيل  ةاللغة ىي ألة اإلتصال بُت أعضاء اجملتمع بصيفت

كانت الناس يف حاجتو أن ربتجو شديدة إىل اللغة حيث أهنا آلة   1من اللفظ.

مواصلة إستخدامها الناس لنقل األفكار و ادلشاعر و ىي نظام الصوتية تنتج آبالت 

ت اإللتصال لنقل الفكر و ادلشاعر. أمهية اللغة أن يكون النطق و تطبيق كآال

 2الشخص لإلتصال مع الغَت أو اللغة كآلة اإلتصال مع الغَت.

فة، اللغة ىي نسق من اإلشارات والرموز، تشكل أداة من أدوات ادلعر 

وتعترب اللغة أىم وسائل التفاىم واالحتكاك بُت أفراد اجملتمع يف مجيع ميادين احلياة. 

وبدون اللغة يتعذر نشاط الناس ادلعريف .ترتبط اللغة ابلتفكَت ارتباطا ؛ وثيقا فأفكار 
                                                             

1 Keraf Goryas, Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Berbahasa, (Ende Flores Nusa 

Indah: 8991), hlm. 8.  
2 Suja’I, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang, Walisongo Press, 8001), hlm., 
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اإلنسان تصاغ دوما يف قالب لغوي، حىت يف حال تفكَته الباطٍت .ومن خالل اللغة 

ط على وجودىا الواقعي. ولذلك أن اللغة إحد العوامل ادلهمة يف ربصل الفكرة فق

 حياة الناس.

تنقسم اللغة إيل ثالثة أجزاء: اللغة احمللية، اللغة الوطنية، واللغة العادلية. 

وإحدي من اللغة العادلية تعٍت اللغة العربية. إن اللغة العربية من أوسع اللغات 

وقوة اللغة العربية استكشافت يف أنواع النواحي االيت  3واغناىا وادقاىا تصويرا.

 4جعلتها حساب يف العامل سوي أالة اإلتصال. فإهنا أيضا جزاء من حياة ادلسلمُت.

 اللغة العربية ذلا مكان اخلاصة يف حول اللغات األخرى يف ىذه العامل.

واللغة العربية ىي لغة القرآن, لغة كالم هللا, كانت لغة العربية قيمة أدبية 

للغة العربية كلغة األجنبية يف عالية و ال يستطع الناس ان يكون مقارن هبا. ا

إندونيسيا, خصوصا ابلنسبة للمسلمُت. وما إىل ذلك جيب على ادلسلمُت أن 

يتعلموا اللغة العربية ألهنا اللغة العربية ىي اللغة القرآن و احلديث, فهى أساس الدين 

وىكذا  5اإلسالمي مثل فلسفة اللغة و الكالم, و علم احلديث و التفسَت و غَتىا.

 اليك ليفهم لغة العربية و يعرفها فالبّد الطالب تعلم ويتبعون تعليم اللغة العربية جبّيد.

                                                             
3 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metodologi Pengajaranya, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 

8002), hlm. 7 
4 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 8088), hlm. 218 7 
5 Busyairi Madjidi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Sumbangsih 

Offset, 8992), hlm., 8 
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تستمر احلاجة إىل اللغة العربية لتزداد يوما بعد يوم، أكثر يف العصر ىذه 

الزمان. احلاجة للغة العربية نظرا للعوامل التالية. األول، اللغة العربية ىي لغة القرآن. 

الثاين، اللغة العربية ىي اللغة الصالة. الثالث، اللغة العربية ىي اللغة احلديث. 

يدل عادلية ىذه اللغة اهنا  6الرابع، اللغة العربية ذلا مكان من الناحية اإلقتصادية.

منتشرة االن يف كثَت من البلدان اإلسالمية. ودخلت ادلنظمة الدولية وكتبت 

ابالصحف و النشرات يف العامل .وتكلمت هبا الئذاعات العديده وفتح لتدريب كثَت 

ليمات يف كثَت من اضلاء العامل وىناك األعداد من ادلدرس اللغة العربية اعداد من الك

علميا ومهنيا جيدا وتكرميو وتشجيعو ماداي ومعنواي حىت ذبعلو قادرا على اداء واجبو 

 7يف خدمة اللغة العربية وثقافتها وقيمها وحضارهتا.

اللغة العربية كلغة اخرى، ذلا اربعة مهارات، اونسمي دبهارات اللغة يف 

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

و أىم ادلهارات  8يعسش فيو.الكتابة اليت تساعد على اتصال بغَته يف اجملتمع الذي 

اللغوية وىي مهارة القراءة. مهارات القراءة ىو القدرة على التعريف و فهم زلتوايت 

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

                                                             
6 Muhammad Ali al-Khulli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Penerbit 

Basan Publishing, 8080), hlm.81   
7 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Dan Metode Metodenya, (Yogyakarta: 

Sukses Offset,8009), hlm.1 9 
8
 Acep Hermawan, Ibid..., hlm. 889 
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ليت نقلها الكاتب من خالل  عن ادلستخدمو من قبل القرئ للحصول على الرسالة ا

 9كلمة أو لغة الكتابة.

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

اللغوي من كالم واستماع و كتابة. أّن القدرة على القراءة من  فروع النشاط عليو

حلديث الذى أصبحت القراءة أىم ادلهارات الىت ميكن أن ميلكها الفرد يف اجملتمع ا

فيو ألزم لو، لزوم طعامو وشرابو. وللقراءة أمهيتها للفرد: ألهنا تسهم يف بناء شخصيتو 

عن طريق تثقيف العقل واكتساب ادلعرفة، وهتذيب العواطف. والقراءة ىي أداة 

التعلم يف احلياة ادلدرسية، فالتلميذ ال يستطيع أن يتقدم يف أى انحية من النواحي 

 10الّ إذا استطاع السَتة على مهارات القراءة.إ

يصبح تعلم القراءة سهلة وشلتعة إىل أن يكون مفهوما من قبل الطالب 

وذج التعليم قادرة التغلب ميكن للمعلم ان تطبيق منوذج التعليم .إذا كان تطبيق من

على ادلشاكل من منوذج التعليم يف العملية التعليمية، وخاصة يف رلال تسليم رسالة ، 

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

رة القراءة مهارة القراءة أكثر طرائق التعليم. يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مها

ينبغي للمعلمُت أن يستخدام منوذج لتعليم االقتضاء والسعادة والدافعية لكى يصبح 
                                                             

9
 Ibid, hlm., 143. 

10
ه( 1424اثنوية, )الرايض,  -متوّسطة -حعفر اخلليفة, حسن, فصول يف تدريس اللغة العربية ابتدائية  

 .1ص. 
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التعلم أكثر فعالية. وإحدى منوذج التعليم لًتقية مهارة القراءة ىي منوذج التعليم 

 التعاوين.

التعليم التعاوين ىو طريقة التعليم حيث جلس الطالب معا يف رلموعة اليت 

أشخاص هبدف إلنقان ادلواد اليت تبّلغ ادلعّلم, واعضاء اجملموعة  6-4أعضاؤىا من 

أن منوذج التعليم التعاوين ىو نظام التعليم الذي يعطي . heterogen)غَت ادلتجانسة )

الطالب الفرصة لتعاون مع الطالب اآلخرى يف األعمال ادلركب. ىذا منوذج مهمة 

اء تتعاون وتساعد على فهم  مادة لًتقية كفاءة الطالب إبستخدامها تكون كل أعض

 11الدرس. التعلم مل تنتو إذا أصدقاء يف رلموعة ال يتقن عن مادة الدرس.

رلموعات صغَتة من  منوذج التعليم التعاوىن ىي منوذج  التعليم من اخالل

الطالب العمل معا لتحقيق أقصى قدر من الظروف التعليمية لتحقيق أىداف 

التعلم. اقًتح برن وإريكسون أن التعليم التعاوين ىي منوذج التعليم اليت تنظم التعليم 

ابستخدام رلموعات دراسة صغَتة اليت يعمل الطالب معا لتحقيق أىداف 

ىذا النموذج ىي منوذج مثَتة لالىتمام الستخدامها إذا كانت ادلراد  12التعليم.

                                                             
11 Tukiran Taniredja, dkk. Model-model Pembelajaran Inovatif dan Efektif, (Bandung : 

Alfabeta, 8082), hlm. 21 
12 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 8088), h 12 
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دراستها وميكن تقسيمها إىل عدة أقسام. مزااي ىذه طريقة قادرة على إشراك مجيع 

 13ا اآلخرين.الطالب يف التعلم والتعليم أيض

التعليم يف رلموعات ىو أحد الطريقة لتنشيط الطالب يف عملّية التعليم. 

الب اإلجيابية يف اجملال العاطفي ، يؤثر التعلم التعاوين بشكل كبَت على مواقف الط

ذباه أصدقائهم الرغم أهنم ينتمون إىل رلموعة متنوعة من اخللفيات الثقافية 

واالجتماعية ولديهم احتياجات خاصة. كما يساعد التعليم التعاوين الطالب لتملك 

موقف إجيايب يف التعليم, ويريد التعامل مع أصدقائهم و العمل معًا لتحسُت تعلمهم 

 عليم التعاوين أبسلوب سيكرميبيل.ج التعليم التعاوين ىو منوذج التو ىف عداد منوذ   مًعا

ىناك أنواع سلتلفة من منوذج التعليم اليت ميكن استخدام ادلعلم لعملّية 

التعليم الذي يتناسب مع طرقها وأساليب التعلم حبيث ميكن ربقيق أىداف التعليم 

لم لتحسُت إتقان طالب يف األقصى. من أحد منوذج التعليم اليت ميكن استخدام ادلع

 .مهارة القراءة ابستخدام منوذج التعليم التعاوين سيكرميبيل

م التعاوين الذي يتم يىو منوذج لنوع واحد من التعل موذج السيكريكبيل

لتعاوين من نظرية فردية أو مقاربة م ايذج التعلدميو يف شكل بطاقات. ال تتطور منو تق

يكرميبيل زمان يوانين األول، ولكن وجد تطوره  يم. يصدر منوذج السالتعل واحد من

                                                             
13

 Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: 

Pustaka Insan Madani, 8001), h 21 
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معا بتطوير نظرية االدراكية و إىل نتائج رائعة أىل علم النفس يف قرن العشرين 

منوذج  . منتشر(Piaget  & Vygotskyالتطور كما نظرية فياكيت و فيغوستكي )

سود و ىذا العام جيد ادلشكالت بُت جلد األ1954يف العام  احينا م التعاوينيالتعل

حيث يف أمريكي.  الربتغال(جلد األبيض و ىيسفانيك )النيٍت كما: إسباين و 

حدث اتصال جسدي يف ذلك الوقت بُت أجناس البيض والسود والالتينيُت 

على  م يف ىذا الوقت يتعلمي)الالتينية مثل اإلسبانية والربتغالية(. كان مفهوم التعل

ادلختلفة يف  القبائليم ادلتبادل بُت تعلالأساس التعاون العنصري ليجعل األحوال 

82أمريكا.
 

قال  .منوذج التعليم التعاوين سيكرميبيل ىو من بعض منوذج التعليم اجلماعي

الب رلموعة صغَتة ، ىذا منوذج التعليم ىو التعليم الذي يعمل أن جيعل الطسالفُت

 .ذات مقدرة سلتلفة من القدرة ويتفاعلون مع بعضهم البعض بُت أعضاء اجملموعة

 .ابإلضافة إىل ذلك ، يشدد علي الطالب الكتساب اخلربة العملية وتطوير تفكَتىم

ابإلضافة إىل ذلك ، فإن مزيرة منوذج التعليم سيكرميبيل  تقنية اللعبة يف تقوميها 

إبستخدام األسئلة العشوائّي يًتّشخ  .األسئلة مع األجوبة العشوائيّ والذي إلستخدام 

 .الطالب على الكياسة والدؤوب ، و زلكم الطالب

                                                             
82

 Richard Arend, Learning to Teach, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm, 7. 
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السابقة ابألستاذة ديوي نور  ادلقابلة  حصيلة وجدت الباحثة األخبار من

رلاىدين جاتيموليا  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية آسيئة  ىي مدّرسة اللغة العربية يف 

ونج قديري. ، خربت األستاذة آسية ايّل أن تعليم اللغة العربية يستخدم األستاذة  كف

بنموذج التعليم التعاوين أبسلوب سكرميبيل يف مهارة القراءة. يبدأ تطبيق ىذا  منوذج 

من أحوال الفصل يعٍت ينام الطالب يف الفصل اذا تعليم اللغة العربية يف التعلم 

زللوال ابلقراءة الكتلب ابدلوضوع إبتكار تطلب ادلدرسة  ، يستمّر انمهارة القراءة

احلجة ادلدّرسة استخرة تلك الكتاب, ألن من رأيها كانت النقيصة  منوذج التعليم, 

من سَت التعليم الذي تطبيقها. من قراءهتا هتتّم ادلدّرسة بنموذج التعليم التعاوين 

منوذج العليم يف للعام  أبسلوب سيكرميبيل. مث يبدأ أن يستخدم ادلدّرسة ذلك

 .2115الدراسي 

يف ادلالحظة السابقة, رئت الباحثة ابدلباشرة عملّية التعليم اللغة العربية يف 

ب أن وجدت الباحثة يستخدم ادلدّرسة منوذج التعليم التعاوين أبسلوب  -الفصل

موليا  رلاىدين جاتياإلسالمية  ادلتوسطةسيكرميبيل يف تعليم مهارة القراءة ابدلدرسة 

رقة. فرقتا فىذا منوذج التعليم تنقسم ادلدّرسة طالبا على أربعة يف استخدام  كفونج قديري.

على أساس  متجانسُتغَت  فرقتنقسم الالعد.  من سّتة نفر. إنقسما الغرقة ابلطريقة

 العالية كالطالب، يف كل فرقة ىناك طالب لديهم قدرة األكادمييقدرة الدراسّي 
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بعد تقسمهم إىل الفرق الصغَتة )شرذمة(، بعده الطالب  .فضةوادلتوسطة وادلنخ

. أيخذ   ادلدّرسة الوقت عشر اً مهدوب التدريبات بًتتيب بضع كلمة القراءة عشوائي

  إنتهي التدراتبلًتتيب السوئل وإلجابة  ، مث بعد تنتهي مجيع الفرق دقائق لطالب 

 .كل الفرق نتائج ادلناقشةأن تعرض   ، تقدم 

عضو  م ، ينشط الطالب يف مناقشتهم مع يكون عملية التعلعندما ت

رئيو أفكاره للعمل على ادلهمة اليت قدمها  ليأخذ كل طالب لدي الفرصة .فرقتهم

لذلك جيب على الطالب أن يتعلموا ويفكروا يف صلاح فرقتهم يف أداء  .ادلددّرس

  ميبيل جعل الطالبادلهمة ، ألنو يف استخدام منوذج التعليم التعاوين أبسلوب سيكر 

، ادلدّرسة كادلسهل على الطالب يف عملية مسؤليتا يف تعليمهمخالّقا و و   انشطا

 التعليم. 

إلضافة، فإن استخدام منوذج التعليم التعاوين أبسلوب سيكرميبيل يف تعليم اب

لدي قدرة اإلجتماعي اجليد و قدرة اإلتصال اجليد ادلهارة القراءة جيعل الطالب 

م و تعاون الطالب ابلطالب اآلخر. بذالك, يفهم  الطالب ابلسهل أبصدقائه

ابلصيلة ىذه النموذج إلهنا يف فعلية التعليم مهارة القراءة الطالب فرحا و فعليا حيت 

مؤثّر على فهم الطالب و صلاح التعليم الذي إبمتاز حصيلة التقوًن اجلّيد و ال 

ستاذة آسية نوذج التعليم التعاوين يف عملية التعليم. شعرت األ موجود طالبا نوما
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سيكرميبيل خليقا. فصار تستخدم األستاذة أسية نوذج التعليم التعاوين سيكرميبيل 

 ا خصوصا يف تعليم مهارة القراءة.يف عملية تعليمه

السابقة جعلت الباحثة مهتّما. فصار تريد ان تبحث بناء على البياانت 

ذج التعليم التعاوين أبسلوب سيكرميبيل يف تعليم الباحثة  عملية التعليم ابستخدام منو 

استخدام منوذج التعليم " مهارة القراءة عميقا. فاختارت الباحثة ابدلوضوع: 

جماهدين  اإلسالمية املتوسطة يف تعليم مهارة القراءة ابملدرسةسيكرميبيل 

 ."9102/9191جاتيموليا كفونج قديري للعام الدراسي 

 

 مسائل البحث  .ب 

 خبلفية البحث السابقة, فيمكن وضع مسائل البحث كما يلي: وقفا

ابستخدام منوذج التعليم التعاوين أبسلوب مهارة القراءة  التعليم عمليةكيف  (8

للعام  جاتيموليا كفونج قديري رلاىدين اإلسالمية ادلتوسطة ابدلدرسةسيكرميبيل 

 ؟2119/2121الدراسي 

التعاوين أبسلوب سيكرميبيل يف تعليم مهارة كيف أتثَت إستخدام منوذج التعليم  (8

رلاىدين جاتيموليا كفونج قديري للعام  اإلسالمية ادلتوسطة ابدلدرسة القراءة

 ؟2119/2121الدراسي 
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 أغراض البحث .ج 

ابستخدام منوذج التعليم التعاوين ابدلدرسة مهارة القراءة التعليم  عمليةدلعرفة  (8

رلاىدين جاتيموليا كفونج  اإلسالمية توسطةادل ابدلدرسة أبسلوب سيكرميبيل

 .2119/2121قديري للعام الدراسي 

يكرميبيل يف تعليم مهارة أتثَت إستخدام منوذج التعليم التعاوين أبسلوب س دلعرفة (8

رلاىدين جاتيموليا كفونج قديري للعام  اإلسالمية ادلتوسطة ابدلدرسةالقراءة 

 .2119/2121الدراسي 

 

 حثفوائد الب .د 

ترجو الباحثة نتائج ىذا البحث العلمى أن ذبعل الفوائد على كل فريق 

 ادللتزمات. وأما ىذا البحث فائداتن, و ىي الفوائدة النظرية و التطبيقينة. 

 الفائدة النظرية .8

ترجو الباحثة أن تكون نتائج ىذا البحث مزيدة للبحث العلمى ادلتعلق  

يم مهارة القراءة الذي يسَت إبستخدام منوذج بتعليم اللغة العربية خصوصا يف تعل

 التعليم التعاوين أبسلوب السكرميبيل. 

 الفائدة التطبيقية هلذا البحث هي: .8

 للمدرسُت (1
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جعل ادلعلمُت أكثر نشاط ىف رلال التدريس, و ادلدرسُت أسهل 

 دلعرفة منوذج التعليم التعاوين أبسلوب السكرميبيل ىف تعليم مهارة القراءة. 

 للتالميذ (2

لبناء أنشطة التالمذ الفعلي و جيعل أن حيبوا التالميذ ليتعّلم درس 

 اللغة العربية حىت يفهمون على درسهم.

 للباحثة (3

لتطّور فهم الباحثة عن األمور ادلتعلق إبستخدام منوذج التعليم 

 التعاوين أبسلوب السكرميبيل ىف تعليم مهارة القراءة.

 للباحث القادم (4

نتائج ىذا البحث العلمي مفيدة للباحث القادم يف أداء كانت 

 البحث العلمي األعمق فيما يتعلق دبشكالت تعليم اللغة العربية.
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 توضيح املصطلحات .ه 

اإلجتناب و اإلبيعاد عن سوء الفهم ىف فهم موضوع ىذا البحث, فينبغي 

 للباحثة توضيح ادلصطلحات التالية:

 التوضيح النظرى .1

دام: ىو عملية تطبيق األفكار وادلفاىيم والسياسات واالبتكار يف إستخ ( أ

اإلجراءات العملية اليت تكون ذلا أتثَت، إما يف شكل تغَتات يف ادلعارف و 

 15ادلهارات و القيم و ادلوافق.

التعلم التعاوين: الكلمة تعاونية ىي تعمل على شيء معا، ويساعد كل  ( ب

منهما اآلخر مع بعضهم البعض كفريق واحد .لذا، ميكن تعريف التعلم 

التعاوين التعلم معا، تساعد بعضها البعض بُت بعضها البعض، والتأكد من 

 16لى ربقيق ىدف أو إصلاز مهمة اليت مت ربديد.أن كل فرد يف   ع

فلذالك التعليم التعاوين ىو شكل التعليم من قبل الطالب للتعلم و العمل 

ستة أشخاص مع  يف رلموعات تعاونية الصغَتة اليت تتكون من أربعة إىل

 17ىيكل رلموعة غَت متجانسة أعضاء.

                                                             
15 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkatan Satuan Pendidikan Kemandirian Guru 

dan Kepala Sekolah, (Jakarta : Bumi Aksara, 8009), h. 871 
16 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Efektif Cooperative Learning, (Yogyakarta: Diva Press, 

8081), h 27 
17 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta, 

PT Rajagrafindo Persada, 8082), h 808 



14 

 

 منوذج التعليم النعاوين أبسلوب سيكرميبيل ( ت

الطالب ىو منوذج تعليمم يدعوا منوذج التعليم سيكرميبيل  

لإلىتداء على إجاابت وحل ادلشكالت ادلوجودة ابلطريق ينقسم أوراق 

يستخدم النموذج  أللعاب و  اىل الطالب..األسئلة وأوراق اإلجاابت ادلتاحة

 18التمرين األطفال تطوير أن ربسُت ادلعرفة و الفكرة الطّيبة.

منوذج السيكرميبيل ىو منوذج التعليم يدعو الطالب إىل العثور على 

إجاابت وحل ادلشكالت احلالية عن طريق توزيع أوراق ادلشاكل وأوراق 

.اإلجاابت ادلرفقة إبجاابت بديلة مقدمة
19

 

ولكن قال روبيت اتئلور منوذج التعليم سيكرميبيل الذي ميكن أن 

حيسن تركيز الطالب و يرّفع فكرهتم. يبٍت النموذج دماغ اليمُت ودماغ 

 يطلب الطالب إلجابة عن األسئلة ، بل اليسارمن الطالب،ىذا النموذج ال

20يطلب الطالب إلجابة على األسئلة اجلزافا بسرعة.
 

                                                             

18 Syaiful, Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 8002), hal.11 
19

 Aris,Shoimin,  11 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikiulum 8082, (Yogyakarta: 

AR-Ruzz Media, 8082), hlm, 811. 
20

 Miftahul ,Huda, Model-model Pengajaran Dan Pembelajaran, (Yogyakarta:Pustaka 

Belajar, 8082), hlm, 202. 
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و يف مهارة القراءة : القراءة ىي رؤية وفهم زلتوايت ما يكتبو ابلكالم أ ( ث

مهارات القراءة ىي القدرة على  21القلب واذلجاء أو قراءة  مكتوب.

 22ربديد وفهم زلتوى شيء مكتوب بواسطة نطقو أو ىضمو يف القلب.

 توضيح التطبيقى .2

استخدام منوذج التعليم السيكرميبيل " العلمي الباحثة هبذا البحث رأت

 يف مهارة القراءة ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية جماهدين جاتيموليا كفونج

نظاًما لتعليم يستخدم فهم النموذج التعليم يف ىذا البحث ىو منوذج ا "قديري

، حيث يقسم ادلعلم طالاب إىل رلموعات للمشاركة  مجاعًيا يف عملية التعليم

 إلتقان ادلادة

ادلعٌت من ادلؤلفة على تطبيق منوذج التعليم السيكرميبيل على تعليم اللغة 

يموليا كفونج يف مهارة القراءة جات رلاىدين العربية ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية

ما عند نظام اللعبة اجملموعة  من الطالب غَت ادلتجانسة. ةستخدم ادلعلمت يى

األسئلة   ، تعّمد الطالب يستطيع أن يرتيبيعمل الطالب يف اجملموعة مًعا

ة اخلطوات الذي متعلق حثابدة. يبُّت اليو ادلنف لمات الكاملةالكالعشوائية ذبعل 

                                                             
21 Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Nikmah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 95 
22

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran..., hlm. 143 
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رميبيل يف مهارة القراءة، التعليم يف تطبيق منوذج التعليم السيك إبستخدا األستاذة

 .و أتثَته على الطالبمتعلق ابلتقوًن من األستاذة الذي 

 البحوث السابقة .و 

تطبيق منوذج التعليم البحث الذي كتبتو "اوكتفيا اصلكَتايٍت" ابدلوضوع "  (8

سيكريبيل لرتكية نتيجة الدراسة الطالب على اللغة اإلجنلزية يف الفصل 

سة اإلبتدائية طريقة اهلدى كرومسان عونوت تولونج اجونج." الثالث ابملدر 

كيف تطبيق منوذج التعليم سيكريبيل  على ادلادة األايم ( 0ومسائل البحث: 

و األشهر اللغة اإلصللزية يف الفصل الثالث ابدلدرسة اإلبتدائية طريقة اذلدى  

ب على ( كيف ارتفاع نتيجة الدراسة الطال2كرومسان عونوت تولونج اجونج 

ادلادة األايم و األشهر اللغة اإلصللزية اللغة اإلصللزية يف الفصل الثالث ابدلدرسة 

اإلبتدائية طريقة اذلدى كرومسان عونوت تولونج اجونج. و منهج البحث من 

ىذا البحث ابستخدام الطريقة الكمية. تدل نتائج البحث  تطبيق منوذج 

الطالب على ادلادة األايم و األشهر التعليم سيكريبيل لًتكية نتيجة الدراسة 

اللغة اإلصللزية يف الفصل الثالث ابدلدرسة اإلبتدائية طريقة اذلدى كرومسان 

عونوت تولونج اجونج صلاحا. عالمتو موجود تطور الطالب على اثنُت نتائج 

التعليم مها: اشًتاك التعليم و نتيجة الدراسية. تدل اشًتاك التعليم من ارتفاع 
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 %84تعليم الطالب يف التعليم اللغة اإلصللزية. حاصل من الدورة األول عملية ال

خبصائص جيد  %94خبصائص جيد و  حاصل من الدورة من الدورة الثاين 

 جدا.

استخدام منوذج التعليم البحث الذي كتبتو "نوريت رىايو" ابدلوضوع: " (8

دة )يف املدرسة( ابملا اللغة العربيةسيكرميبيل لرتكية مهارة الكتابة الكلمة 

فصل السابع يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية دعوة اخلريية كرسيك للعم 

( كيف استخدام منوذج 1مسائل البحث, م."  9102/9102الدراسي 

ابدلادة )يف ادلدرسة(  اللغة العربيةالتعليم سيكرميبيل لًتكية مهارة الكتابة الكلمة 

( كيف 2ية دعوة اخلَتية كرسيك؟. فصل السابع يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالم

ابدلادة )يف ادلدرسة( ابستخدام منوذج  اللغة العربيةارتفاع مهارة الكتابة الكلمة 

االتعليم سيكرميبيل فصل السابع يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية دعوة اخلَتية  

كرسيك؟. يستخدم الباحثة بطريقة البحث الكمية. و تدل نتائج البحث 

لًتكية مهارة الكتابة . يستخدم منوذج التعليم سيكرميبيل ابلطيب اعموجود اإلرتف

 72ابدلادة )يف ادلدرسة(. يعلم عملية الطالب الدورة األوىل  اللغة العربيةالكلمة 

اللغة العربية . و مهارة الكتابة الكتابة الكلمة 85ارتفاع على الدورة الثاين صار 
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ارتفاع على الدورة  65,69رة األوىل الدو ابستخدام منوذج التعليم سيكرميبيل 

 .83 الثاين صار

: "تطوير نتيجة االتعليم الطالب , ابدلوضوعفئدة النظيفةالبحث الذي كتبتو  (2

على اللغة اإلندونيسيا املادة قراءة اجلهرية بطريقة سيكرميبيل الفصل الثاين 

لدراسي ب يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اإلجتهاد سنوو مسارانج للعام ا

اىداف البحث, لتطور نتيجة االتعليم الطالب على م."  9102/9102

اللغة اإلندونيسيا ادلادة قراءة اجلهرية بطريقة سيكرميبيل الفصل الثاين ب يف 

مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اإلجتهاد سنوو مسارانج للعام الدراسي 

يع ان يتطور م. بطريقة البحث الكمية, ونتائج البحث:  يستط 2117/2118

طريقة سيكرميبيل نتيجة العليم الطالب  اللغة اإلندونسيا على ادلعرفة و االدب 

 % الطالب شلتار.94و احلركة. ابستخدام طريقة سيكرميبيل 

حماولة لرتكية مهارة القراءة , ابدلوضوع: " عفيف مسرورةالبحث الذي كتبتو  (2

ا ابستخدام منوذج التعليم و فهم املقرور ماّدة الدراسي اللغة اإلندونيسي

أ دراسي يف مدرسة اإلبتدائية برول اإلسالم  -سيكرميبيل الفصل السابع 

مسائل البحث: ىل م.  9102/9102فورويوسو مسارانج للعام الدراسي 

يستطيع ان يتطور منوذج التعليم سيكرميبيل مهارة القراءة لفهم القروء ماّدة 
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أ يف مدرسة اإلبتدائية برول  -لسابع الدراسي اللغة اإلندونيسيا الفصل ا

اإلسالم فورويوسو مسارانج؟. و اىدافو لًتكية مهارة القراءة لفهم القروء ماّدة 

الدراسي اللغة اإلندونيسيا ابستخدام منوذج التعليم سيكرميبيل. تدل من نتائج 

اإلمتحان الطالب تتكون على ارتفاع, عالمة يّتسم ابلطالب يستطيعون معرفة 

نّص القراءة و ستة و عشر من من الطالب يستطيعون ان يلّخص نص  فقرة

القراءة ادلوجودة. و  ابستخدام منوذج التعليم  مهارة القراءة لفهم القروء ماّدة 

يف مدرسة اإلبتدائية برول اإلسالم الدراسي اللغة اإلندونيسيا الطالب 

 فورويوسو مسارانج موجودا ارتفاعا.

ن هللا ابملوضوع: "تطوير اإلتقان املفردات اللغة العربية ام البحث الذي كتبة (2

بوصيلة منوذج التعليم سيكرميبيل الصفل السابع يف مدرسة املتوسطة 

" 9102/9102اإلسالمية اخلريية كاليئوي ابندار ملفونج للعام الدراسي 

مسائل البحث, ىل يستطيع ان يتطور منوذج التعليم سيكرميبيل اإلتقان 

لصفل السابع يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اخلَتية كاليئوي ابندار ادلفردات ا

ىذا البحث العلمي ابستخدام الطريقة الكمية. تدل على نتائج ” دلفونج؟

البحث بعد يستخدم منوذج التعليم سيكرميبيل يف تعليم ادلفردات موجود 

 . % 81% إرتفاعا يف دورة الثاين 47اإلرتفاع, عالمة  يف دورة األويل 
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 النتيجة البحث اسم الباحث النمرة

اوكتفيا  1

 اصلكَتايٍت

تطبيق منوذج التعليم 

سيكريبيل لرتكية نتيجة 

الدراسة الطالب على اللغة 

اإلجنلزية يف الفصل الثالث 

ابملدرسة اإلبتدائية طريقة 

اهلدى كرومسان عونوت 

 تولونج اجونج

تدل نتائج البحث  إن 

تطبيق منوذج التعليم 

ل لًتكية نتيجة سيكريبي

الدراسة الطالب على ادلادة 

األايم و األشهر اللغة 

اإلصللزية يف الفصل الثالث 

ابدلدرسة اإلبتدائية طريقة 

اذلدى كرومسان عونوت 

تولونج اجونج صلاحا. 

عالمتو موجود تطور 

الطالب على اثنُت نتائج 

التعليم مها: اشًتاك التعليم 

و نتيجة الدراسية. تدل 

عليم من ارتفاع اشًتاك الت

عملية التعليم الطالب يف 
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التعليم اللغة اإلصللزية. 

حاصل من الدورة األول 

% خبصائص جيد و  84

حاصل من الدورة من 

% 94الدورة الثاين 

 خبصائص جيد جدا.

استخدام منوذج التعليم  نوريت رىايو 2

سيكرميبيل لرتكية مهارة 

الكتابة الكلمة اللغة العربية 

املدرسة( فصل ابملادة )يف 

السابع يف مدرسة اإلبتدائية 

اإلسالمية دعوة اخلريية  

كرسيك للعم الدراسي 

 م 9102/9102

تدل نتائج البحث  إن

موجود اإلرتفاع. يستخدم 

منوذج التعليم سيكرميبيل 

ابلطيب لًتكية مهارة 

الكتابة الكلمة اللغة العربية 

ابدلادة )يف ادلدرسة(. يعلم 

عملية الطالب الدورة 

ارتفاع على  72األوىل 

. و 85الدورة الثاين صار 

مهارة الكتابة الكتابة 
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الكلمة اللغة العربية 

ابستخدام منوذج التعليم 

سيكرميبيل الدورة األوىل 

ارتفاع على الدورة  65,69

 .83الثاين صار 

 

 

لتعليم الطالب تطوير نتيجة ا فئدة النظيفة 3

على اللغة اإلندونيسيا املادة 

هرية بطريقة قراءة اجل

سيكرميبيل الفصل الثاين ب 

يف مدرسة اإلبتدائية 

اإلسالمية اإلجتهاد سنوو 

مسارانج للعام الدراسي 

 م 9102/9102

يستطيع   إن نتائج البحث

ان يتطور طريقة سيكرميبيل 

نتيجة العليم الطالب  اللغة 

اإلندونسيا على ادلعرفة و 

االدب و احلركة. ابستخدام 

% 94 طريقة سيكرميبيل

 الطالب شلتار.

متحان تدل من نتائج اإل زلاولة لًتكية مهارة القراءة و عفيف  4
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فهم ادلقرور ماّدة الدراسي اللغة  مسرورة

اإلندونيسيا ابستخدام منوذج 

التعليم سيكرميبيل الفصل 

أ دراسي يف مدرسة  -السابع 

اإلبتدائية برول اإلسالم 

فورويوسو مسارانج للعام 

 م 2115/2116الدراسي 

الطالب تتكون على 

ارتفاع, عالمة يّتسم 

ابلطالب يستطيعون معرفة 

فقرة نّص القراءة و ستة و 

عشر من من الطالب 

يستطيعون ان يلّخص نص 

القراءة ادلوجودة. و  

ابستخدام منوذج التعليم  

مهارة القراءة لفهم القروء 

ماّدة الدراسي اللغة 

اإلندونيسيا الطالب يف 

ئية برول مدرسة اإلبتدا

اإلسالم فورويوسو مسارانج 

 موجودا ارتفاعا.

تطوير اإلتقان ادلفردات اللغة  امن هللا 5

العربية بوصيلة منوذج التعليم 

ىذا البحث العلمي إن 

طريقة الكمية. ابستخدام ال
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سيكرميبيل الصفل السابع يف 

مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

اخلَتية كاليئوي ابندار دلفونج 

 2114/2115للعام الدراسي 

تدل على نتائج البحث 

بعد يستخدم منوذج التعليم 

سيكرميبيل يف تعليم 

ادلفردات موجود اإلرتفاع, 

عالمة  يف دورة األويل 

% إرتفاعا يف دورة 47

 % .81الثاين 

 

وتقوم الباحثة ىذا البحث ليس تكريرا من البحوث السابقة, أما الفرق بُت 

مع حبوث حول ىذا و ىي يف مكان البحث. أما البحوث السابقة يف ىذا البحث 

الدراسة احلالة يف  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية رلاىدين جاتيموليا كفونج قديري. و 

اإلختالف يف مهارة اليت متلكون الطالب. أما الدراسة احلالة يف مهالرة القراءة اللغة 

يف  أبسلوب سيكرميبيل  العربية. التنيجة ستبحث عن استخدام منوذج التعليم التعاوين

ا كفونج قديري اللعام الدراسي ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية رلاىدين جاتيمولي

 م. 2119/2121
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 ترتيب البحث  .ز 

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

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

اب األول ادلق مل على: خلفية البحث، مسائل البحث، أغراض الب

البحث، فوائد البحث، و توضيح ادلصطلحات, و البحوث السابقة, و ترتيب 

 البحث.

منوذج التعليم التعاوين, و منوذج التعليم الباب الثاين النظرايت ربتوى على: 

 التعاوين أبسلوب سيكرميبيل, و مفهوم مهارة القراءة.

لثالث منهج البحث حيث تتكون من: مدخل البحث و تصميمو، الباب ا

حضور الباحثة، مكان البحث، مصادر احلقائق، طريقة مجع احلقائق،  طريقة ربليل 

 احلقائق، تفتيش صحة احلقائق، و خطوات البحث.

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

 البحث وربليلها. احلقائق احملصولة من

 الباب اخلامس اخلامتة حيث ربتوي على التلخيص واإلقًتاحات.


