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 الباب الرابع
 نتائج البحث

 

باب الرابع, ستبُّت الباحثة متعلق بتوضيح مكان البحث, تقدمي أو نتائج ىذا ال

احلقائق, و ربليل احلقائق من صبيع عملية التعليم إبستخدام منوذج التعليم سأسلوب 

سيكرديبيل يف تعليم مهارة القراءة ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية رلاىدين جاتيمليا كفونج 

 ج ادلقابلة, و نتائج ادلالحظة, و نتائج التوثيق. قديري. تواجد احلقائق من نتائ

 حملة عن موضوع البحث .أ

 1املدرسة املتوسط اإلسالمية جماهدين جاتيملتا كفونج قديري الصورة .1

 تيملتا قديريادلدرسة ادلتوسط اإلسالمية رلاىدين جا إسم ادلؤسسة
 عيل توفيف ليسانسإمسا رئيس ادلدرسة

 010124151121 رقم إحصائية ادلدرسة

 ب مستوى اإلعتماد
 كفونج   -جاتيمليا  75شارع جويوبويو  عنوان ادلؤسسة
 قديري ادلديرية
 جوى الشرقية الوالية
 53241 رمز الربيد

 7117177 1243 منرة اذلاتف

 ادلؤسسة ملكّية البقعة

                                                             
 واثئق شخصية من مدرسة ادلتوسط اإلسالمية رلاىدين جاتيملتا كفونج قديري 1



57 

 

m 1.001 ّدى البقعةم
1

 

 ملك النفس حال البناء
m 561 مّدى البناء

1
 

 

 املتوسط اإلسالمية جماهدين جاتيملتا كفونج قديرياتريخ أتسيس املدرسة  .2

  واقع مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية يف ضيعة رلاىدين قرية كفونج قديري،

. أتّسس ادلدرسة يف عام ربت ضباية مؤّسسة الًتبية اإلسالمية اجملاىدين ىذه ادلدرسة

حيث ىذه ادلدرسة ىي استمرار دلدرسة اإلبتدائية رلاىدين جاتيموليا اليت   6891

كانت موجودة ومت تطوير قبلها. بدايتها يف العام الدراسي اجلديد ، وصل الطالب 

طالًبا. مع مرور الوقت  شهدت انتكسا، ولكن يف العام الدراسي  98إىل 

 طالبا. 649لطالب يصل حيت ، زاد عدد ا 9868/9898

، وبدالً من   وجد عدد الطالب مّد و جزر، لكنها مل ذبعل ادلعّلم متشائم

وجعلوا ادلعلمون شيء جديد  ,ذلك فقد حفز ادلعلمون على ربسُت النظام احلايل

الذي جعل النظام ادلدرسة ادلفضل من قبلو. بوجود فضيلة ادلدرسة اجلديدة يرجوا 

دلدرسة اخآرر. نأن موجود ادلدارس ادلناس  احلول ىذه لكل مقّوم متنافس اب

 .اادلدرسة اليت ذبعل ادلنافسة أكثر تشدًدا بُت ادلؤسسة و مؤسسة اخآررى

ىو  9861وجود النظام اجلديد اليت مستعمل ىذه ادلدرسة يف عام 

متفّرق فصل الطالب و الطلبة. ىذا الدافع وراء عدة أسباب واحد منهم، نأن 
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الب يف ادلدرسة من ادلعهد. عندما جيتمع بُت الطالب والطالبات يف غالبية الط

الفصل الواحد، كانت بعض الطالب الذين جيعل الطالب مكاًًن سلاليلتا. 

ولتفّض ىذه ادلشكالت وكحل ذلا،  مكّون السياسة دلفرق فصل الطالب و 

 .فصل الطالبات

ددة يف وجود تلك السياسة اجلديدة  كانت أما ادلدرسة نفسها مًت 

تطبيقها. ولكن اخآن زايدة ادلدرسة و متضيف إىل ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

رلاىدين نفسها ، نأهنا ىذه السياسة ندرات يف مكان التعليم حول القرية. تذكر 

قضااي انأحداث ران على الشباب. ىذه السياسة اجلديدة يف ادلدرسة ادلتوسطة 

 فعااًل خلفض مستوى قضااي انأحداث يف اجملاىدين الذي يعترب حالً  اإلسالمية

 .ادلؤسسات التعليمية

 1دلقابلة مع انأستاذة سسية, كما يلي اب وقفا

الباحثة  "عفوا انأستاذة, رأيت ىذه ادلدرسة سلتلف ابدلدارس حول القرية, يعٍت 

الب والطلبة. و مىت ذلك انأساس يفّرق أساس ادلدرسة فصل الط

 منتشر؟ وماذا سبابو؟"

                                                             
 9868نوفمرب   61اذة سسية, يوم السبت القابلة مع انأست  2
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عندما  9861وجود النظام اجلديد اليت مستعمل ىذه ادلدرسة يف عام انأستاذة "

ننظر اىل الطالب إذا جيتمع بُت الطالب والطالبات رلمعة، كانت 

بعض الطالب الذين جيعل الطالب الفصل مكان ادلخاليلة. ولتفّض 

ذلا،  مكّون السياسة دلفرق فصل الطالب و  ىذه ادلشكالت وكحل

 ” .فصل الطالبات

املتوسط اإلسالمية جماهدين جاتيملتا  الرؤية, و بعوث, واألهداف للمدرسة  .3
 كفونج قديري

 رؤية ادلدرسة (1

حقيق انأجيال احلزان, و ادلثّقف, و مبصَت العلوم و التيكنولوجي, 

 أبرالق الكردية على اىل السنة اجلماعة.

 بعوث ادلدرسة (2

  تطوير جودة ادلعّلمون و الًتبوّي 

 حًتاق تطوير إدارة رَتات اإلنسانية الذي ادلناس  و اإل 

 تطوير إدارة رَتات اإلنسانية عماد عملية التعليم 

 ينفع  إدارة رَتات اإلنسانية عماد عملية التعليم و غَت الًتبوّي الفّعال 

 غَت عماد التعليم تطوير السبيل عماد التعليم و 
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  يكّمل سبيل التعليم 

 يقوم بعملّية التعليم ترتيبا و مؤّىال 

 أىداف ادلدرسة (3

 الطالب تكوين ثقافة العمل وادلمارسة اإلسالمية لكل  ادلعلمُت و. 

 الطالب مهرة يف إجراء و إقتاد العبادة اليومية. 

   يتقن الطالب ادلعلومات والتكنولوجيا بصحيح. 

 عرض نتائج البحث .ب

السابقة يف ىذا البحث ابستخدام طريقة كيفية.  كما قيل يف البحوث

رئت الباحثة  مباشرة يف مكان البحث لرؤية الظاىرة اليت ربدث يف مكان البحث. 

نأهنا الباحثة  وقد ذبري الباحثة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية رلاىدين جاتيمليا.

 الكيفي ، لذلك ال ديكن تبديال. أصبح مفتاح أدوات  يف البحث

أرذت الباحثة البياًنت من ثالثة طريقة  ىي من ادلقابلة, و 

ادلالحظة, و الواثئق. أردت الباحثة مصادر البياًنت ىذا البحث على إمساعيل 

توفق ليسانس كرئيس ادلدرسة, دوي نور سسية ليسانس كمنهج الدراسة و ادلدّرسة 

 الطلبة. اللغة العربية, و الطالب أو
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تطبيق منوذج التعليم يف عملية التعليم ابدلدرسة أو ابدلدرسة اإلسالمية 

ُيشعر ابنأغل  يف رلال الًتبية. منوذج التعليم مهم جدًا يف عملية التعليم لتحقيق 

انأىداف التعليمية ادلطلوبة. سيكون الطالب أقّل صلاًحا يف التعلم إذا كان منوذج 

أررى، سيقّل اىتمام الطالب بعملية تعلمهم. يف التعليم غَت صحيح، بكلمة 

الواقع، إذا الحظنا أنو ال توجد موضوعات يكرىها الطالب، ولكن منوذج التعليم 

بغَت ادلمتع وادلمّل الذي يقدمو ادلعلمون جيعل الطالب مل يتحمسوا ومل يهتموا 

موذج ابدلشاركة يف تعلمهم. ستكون احلالة على عكس إذا كان الطالب سعداء بن

 .التعليم الذي يقدمو ادلعلمُت، نأن الطالب سيقبلون التعليم جيًدا وسهولةً 

لذلك قبل مناقشة أنشطة التعليم يف مهارة القراءة، ستقوم الباحثة أواًل 

يف مهارة القراءة يف (Scremble)بشرح بداية تطبيق منوذج التعليم سيكرديبيل 

وليا كفونج. ابلضبط ابتداًء من بداية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية رلاىدين جايت م

، شعرت السيدة أسية أن الطالب مل يتحمسوا يف تعليم 9862العام الدراسي 

مهرة القراءة وىناك بعضهم ينامون يف الفصل عند تعليم القراءة. وأرَتا، تبحث 

عن بعض ادلراجع عن النماذج للتعليم من رالل الكت  اليت كتبها الدكتور رومسان 

تَت بعنوان مناذج التعليم للمعلم. عند قراءة ذلك الكتاب، كانت السيدة ادلاجس

أسية مهتمة بنموذج التعليم التعاوين من نوع التطوير ادلهٍت ابلتدافع الذي تشعر أنو 
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سيجعل طالهبا نشيطُت يف أنشطة التعليم دبهارة قراءة نأن الشرح يف ذلك الكتاب 

 .ا لالستخدام يف تعليم اللغةأوضح أيًضا أن ذلك النموذج مناس  جدً 

بدون تفكَت طويل بعد أن ربصل السيدة أسية على صورة واضحة 

عن كيفية رطوات تطبيق منوذج التعليم التعاوين من نوع التدافع، يف اللقاء 

التعليمي التايل، أعدت الوسائل ادلستخدمة لدعم التعليم ابستخدام منوذج التدافع 

 .يف مهارة القراءةوطّبقتها على عملية التعليم 

2حبوث السابقة, من ادلقابلة ابنأستاذة أسية, قالت انأستاذة كما يلي 
   

. ًنم الطالب يف عملّية 9867"اوال, طبقت ىذا النموذج ىف العام الدراسي 

ت. ارجوا الطالب ًنشطا يف التعليم احياًن. ديكن رأيهم نص ادلقروء الذي قرأ

عملّية التعليم. بعد ذلك, أطل  حّل ادلشكالت. وارَته نلُت الشهيق ادلمتع يف 

 لتطّور زلًتف ادلعّلمون."الكتاب مأّلفو دوكتور رومسان ابدلوضوع منوذج التعليم 

  

                                                             
   1104نوفمرب  61اذة سسية, يوم السبت قابلة مع انأستادل 3
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إستخدام منوذج تعليم أبسلوب ب يف تعليم مهارة القراءة فعلية التعليم  .1

 مبدرسة املتوسطة اإلسالمية جماهدين جاتيمليا كفونج قدري السيكرميبيل

التعليم ىو عملية انأنشطة ابتصال االذباىُت الذي يقوم هبا 

ادلعلمون والطالب لنقل ادلعرفة اليت تؤثر على الفهم والسلوك ليكون انأحسن.  

كي ذبري أنشطة التعليم بشكل جيد وديكن أن ربقق انأىداف احملددة، 

 .ن يكون زبطيط دقيق يقوم بو أحد ادلعلمُت لدعم صلاح التعليمحيتاج إىل أ

القراءة ىي فهم مادة القراءة أو تسمى أيًضا فهم ادلقروء. أنشطة 

القراءة يف انأساس ىي أنشطة تتعرف على زلتوايت شيء مكتوب )رموز 

مكتوبة( وتفهمها عن طريق تالوهتا أو ىضمها يف القل . من ًنحية أررى، 

عملية التواصل بُت القارئ والكات  من رالل النص الذي كتبو،  القراءة ىي

عن طريق  3مث مباشرة ىناك عالقة معرفية بُت اللغة ادلنطوقة واللغة ادلكتوبة.

تعٍت التعرف على الرموز ادلكتوبة وفهمها يف فهم كامل وتفسَت الغرض  القراءة

 .من الرموز وىضمها يف القل 

قرأت الباحثة فعلية التعليم مهارة القراءة تتكون علي ثالتة 

اليت ازبذىا ادلعلم قبل ادلناقشة عميقًا عن ادلادة و  اخلطوة األوىل اخلطوات 
                                                             

4
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Cet III, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2113), hlm. 116 
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لم أوضح عن رطوات التعليم أواًل، لئال قبل القيام أبنشطة التعليم ىي ادلع

يواجو الطالب صعوابت يف متابعة تدفق أنشطة التعليم وإعداد الطالب عقلياً 

 5.ليكونوا على االستعداد للمشاركة يف التعليم

أوال أشرح ذلم عن ” 5بلة مع الباحثة اكما قيل انأستاذة يف ادلق

عمال. أرجوا بذلك الطالب ال زلَّت و ىم  التعليم الذي واج  ذلم منهاج يف

 ”استعدادون يف عملّية التعليم.

 

7ىذة الصورة, تبُّت انأستاذة سسية ادلناىج الذي ستستخدم الطالب يف تعليم مهارة القراءة
 

 تلك الصورة، استمع الطالب ابحلماس إىل شرح ادلعلم ظهر يف

خلطوات التعليم. سبنح انأستاذة الطلبة الذين ال تفهمون الفرصة لتقدمي انأسئلة، 

 .وعندما تسأل الطلبة حبماس، ذبي  انأستاذة عليها جيًدا حىت تفهموا

                                                             
4
  88.88, الساعة  9898يناير  62 ب, -ادلالحظة يف الفصل البابع 

5
 11 11يناير 00دلقابلة مع انأستاذة سسية, يوم السبت ا 

  9898يناير  62الواثئق فعلية التعليم مهارة القراءة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية رلاىدين كفونج   7
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ب امسها انأرة أنيس -ىذة البياًنت مقّوة بقول من الطالبة فصل السابع

أوال, تشرح انأستاذة  منهاج التعليم لنا. بعد ذلك, تعطي انأستاذة  6:لصاحلةا

ت الطالبة السائلة فتجي  انأستاذة فرصة انأسئلة لطلبة الذي مل تفهم. إذا كان

 ابجلّيد و الصرب.

 

9ىذة الصورة, إذا ذبي  انأستاذة انأسئلة من الطالبة دبناىج التعليم إبستخدام منوذج التعليم سيكرديبيل.
 

 

 دلادة انأساسية.بعد عملية الشرح عن رطوات التعليم، تبدأ انأستاذة يف ا

تتعرف انأستاذة ادلادة اليت ستنقشها أواًل وتربطها يف احلياة الواقعية. بعد تعرف ىذه 

تقرّأ  .(LKS) ادلادة، مث ينّبو عن ادلفردات ادلتعلقة بنص القراءة يف ورقة عمل الطالب

فردات جيداً مع معناىا وتطل  من الطالب تقليدىا ابلقراءة الصحيحة. انأستاذة ادل
                                                             

8
  9898يناير  68ادلقابلة مع الطالبة أنيس الصاحلة, يوم اجلمعة  

اير ين 62الواثئق فعلية التعليم مهارة القراءة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية رلاىدين كفونج   4
9898  
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بعد التعرف من ادلفردات والطالب قلدواىا. تطل  انأستاذة من كل صّف ادلقاعد 

قراءَة ادلفردات مًعا حىت يتم بسالسة وبطالقة اللسان. بتعرف ادلفردات اذلامة ادلتعلقة 

ركُت يف فهم زلتوايت نص القراءة اليت بنص القراءة، ال هتدف إال لتسهيل ادلشا

 11.ستناَقشها

 

11ادلفردات على الطلبة اعًتاف
 

                                                             
11

 00.21-88.88, الساعة  9898يناير  62 ب, -ادلالحظة يف الفصل البابع 

11
 يناير 62الواثئق فعلية التعليم مهارة القراءة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية رلاىدين كفونج   

1111  
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 اعًتاف ادلفردات على الطلبة عن ادلوضوع العداد ابللغة العربية مناسة دبكان جلوسهّن.

تقّرأ انأستاذة نص القراءة ادلوجودة يف كتاب الدليل/ ورقة العمل الطلبة مع 

دين والصحيحُت. عندما تقرأ انأستاذة نص القراءة، تطل  النطق والتنغيم اجلي

بعد أن تقرأ انأستاذة قراءة  .انأستاذة من الطلبة االىتمام ابلنص الذي تقرأه اىتماماً 

النص ابلكامل مرة واحدة، كانت اخلطوة التالية ىي أن تقرأ انأستاذة نص القراءة 

يف ىذه ادلرحلة أن  طلبةادلوجود ببطء وتقطع النص نأن انأستاذة تطل  من ال

يقلدوا معًا نطَق اجلملة اليت تقرأىا انأستاذة أواًل جبيد. وتعمل انأستاذة ذلك كي 

يتمكن الطلبة نطَق نص القراءة بشكل صحيح وفًقا لألحكام، إما من ًنحية سلارج 

 12.احلروف أو تنغيم القراءة

                                                             
 00.21-88.88, الساعة  9898يناير  62 ب, -ادلالحظة الفصل يف البابع 12
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 تعتمد الطلبة بعد انأستاذة قراءتوتقرأ انأستاذة نّص القراءة و 

رف اليهم عن موضوع نص القراءة الذي سنبحث دبتعلقو مّث أع 02"قالت انأستاذة سسية 

بعدىا, تستمع الطلبة إذا اقرأ نّص  بعملية اليومّية , و اعًتاف ادلفردات ادلناس  ابدلوضوع.

القراءة مرّة بصوت عايّل و صحيح رلرجو. تستمّر ان تتبع الطالب معا بعد قرئت النص 

 ”ابدلقطوع.

 

                                                             
 11 11يناير 00ة مع انأستاذة سسية, يوم السبت قابلادل  13
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ظهر من تلك الصورة، تتبع الطلبة مسار التعليم جيًدا، وينتهون إىل 

شرح انأستاذة ، ويالحظوا قراءة النص. وعندما تقرأ انأستاذة نصوص القراءة، 

وبصوت جيد. عندما  فإهنم ال يشعرون ابلنعاس نأن انأستاذة تقرأىا بصوت قوي

تطل  انأستاذة التقليد، فإن صبيع الطلبة يقلدوهنا جيًدا وضباًسا. حيدث ىذا 

بسب  انأستاذة ال يزال مراقبة الطالب دائًما يف تقليد اجلملة. إذا كان أحد 

 .الطالب مل يقلد فيطلبو انأستاذة للتكرار

ب قوذلا  -ها عيٍت من فصل السابع"البياًنت السابقة مقّو بنتائج ادلقابلة مع الطالبة, إمس

03كما يلي 
انأّول,  تعرف انأستاذة ادلاّدة الينا الذي سنبحث معا. مّث نتبع ادلفردات الذي  

ا انأستاذة قراءهت  فضيلة مرًّة.قرأت انأستاذة. بعد ذلك, تقرأ انأستاذة كل نّص القراءة 

 جّيد جّدا و سلارجها صحيح."
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 عملّية ربسن من انأستاذة على الطالبة الذي قراءهتا رطأ

بعد انتهاء نشاط التقليد يف نطق النص الذي تقرأه , اخلطوة الثانية

عادًة تتم التقسيم لفصل ك، تقسم انأستاذة الطلبة إىل عدة رلموعات.  انأستاذة

عن طريق  ات، أما طريقة تقسيم اجملموعة إستخدامرلموع 1حىت  4واحد إىل 

احلساب. نأن التقسيم ابستخدام طريقة احلساب، تُعترب الطريقة فعالة لتوفَت 

 15.موعاهتمالوقت. بعد ذلك، تطل  انأستاذة من الطلبة االنضمام إىل رل

 

 لعدتقسيم الفرقة اب

عاهتم، فستقوم الستاذة إذا كانت صبيع الطلبة قد اجتمعوا مع رلمو 

بتوزيع ادلقطوعات من الورق اليت ربتوي على صبل ال تزال يف حالة عشوائية. النص 
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أو اجلمل مأروذة من النص الذي سبت قراءتو مسبًقا. اجلمل ادلأروذة من النص 

ىي اجلمل الرئيسية للعديد من فقرات النص. غرض أتّرذ الفكرة الرئيسية من عدة 

تمكن الطالب أن يركزوا ىف النقاط الرئيسية دلناقشة نص القراءة الفقرات ىو كي ي

ادلدروسة. إذا كان صبيع اجملموعات قد ًنلت على أسئلة يف شكل ورقة وأيًضا مادة 

صمغية من انأستاذة، فيتأكد انأستاذة بسرعة من أن صبيع اجملموعات جاىزة وإذا  

صبيع اجملموعات ذب  أن كانت جاىزة، فيشَت إحصاء اثلث من انأستاذة إىل أن 

 9تبدأ ادلنافسة لفتحها وترتي  اجلمل العشوائية بدقة، ويعٍت ذلك دلدة ال تزيد عن 

 16.دقائق

تقوم الطلبة بًتتي  أسئلة عشوائية بناًء على نص القراءة ادلوجودة يف كتاب 

سمح ذلم ابلبحث عن اإلجاابت يف كتاب الدليل يف ورقة عمل الدليل. يُ 

نأن انأسئلة يف شكل صبل مأروذة من قراءة النصوص. إذا   . (LKS) الطالب

 كانت منظمًة جيدًة، فُيطل  منهم أيًضا تفسَت اجلملة بكتابة ادلعٌت 

ادلوجود ربت النص وفًقا لقدراهتم. تطل  من اجملموعة اليت قد إنتهت رفع 

د واإلبالغ إىل ادلعلم أن رلموعتهم قد إنتهت. نأن السرعة واالكتناز من الي

 اجملموعة ىي إحدى التقييمات
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 فعلية ترتي  الكلمة

بيل خباصتو, ىو أنقسم "قالت انأستاذة سسية, بعد ذلك أطّبق منوذج التعليم التعاوين سيكردي

الطالب على أربعة حىت سّتة فرق. مّث أعطى الكلمة العشوائّية اىل الطالب. هبدف ىم 

فكرة الرئيسية يف الفقرات. أعطي شبانية دقائق ترتبون الكلمة و ترصبها. ارجو ىم يفهمون عن 

07إلنتهي عملهم."
 

ب كمايلي  عدادىا, تعطي  –و جائت حّجة من الطالبة أنيس الصاحلة فصل السابع  "

وىذا اللع  ال انأستاذة الكلمة العشوائّية الينا لًتتبنا. الفرقة ادلفّضل و السرعة ىي جائزهتا. 

06صعوبة الينا, نأن الكلمة موجود يف ادلقروء. ىذا اللع  شلتيع جّدا."
 

مع وجود لعبة تركي  اجلمل، تصبح الطلبة يف ىذا التعليم نشيطُت. 

نأهنم متحمسون للمنافسة لتصبح اجملموعة انأوىل اليت تنهى تركي  اجلملة جيًدا. 

ليس فقط فعالية الطالب، ولكن من ىذا أيًضا خيلق احلميمية والتماسك والتعاون 
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إذا   .سيق اجليد بُت الطالب بعضهم البعض حيث ذلك يصبح قيمة زائدةوالتن

كانت صبيع اجملموعات قد إنتهت، تطل  انأستاذة من الطلبة تنظيم انأدوات 

الكتابية وادلقاعد اليت ال تزال منتشرة بسب  اللعبة، ولكن ال يزال الطلبة مطلواب 

مهم جدا, يرجي الطالب  فهم ادلقروء ىو فعلية التعليم. للتجمع مع اجملموعة

يفهمون على نص القراءة بوصيلة الفعلية فهم ادلقروء. نأن احد ادلؤشر من تعليم 

.مهارة القراءة ىو يستطيع أن يفهم الطالب على نص القراءة
04

 

فعلية فهم ادلقروء مهم  21ستاذة أسية وذلك القول وقفا بنتائج ادلقابلة مع انأ

جّدا اي أريت نأهنا ليساعد الطالب على فهم نص القراءة. أرجو بعملية الًتصبة ننال 

 أىداف التعليم حد انأقصى.

الب. رأيت  فعلية فهم ادلقروء رطوة انأول ىو تستعد انأستاذة إستعداد الط

تعطى انأستاذة الكلمة العشوائية على الطالب. جيي  الطالب لًتتي  ادلفردات حيت 

عندما تنتهي صبيع اجملموعات، تبدأ  إجعل الكلمة الكملة و ترصبةىا دبجموعهم.

ادلعليمة اقتاد فعلية فهم ادلقروء من رالل ترصبة كل نص القراءة. عندما يًتجم ادلعلمة 
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ب معنو ابلكمل يف كتاهبم. نتائج عملهم تقدديها امام جيي  أن يكت  على الطال

 21مث ربسن انأستاذة  إذا موجود انأرطاء من عملهم. .الفصل

يف  22نتائج ادلقابلة مع انأاتذة أسية متعلق فعلية فهم ادلقروء, كما يلي 

عملية فهم ادلقروء أريد التأكيد عليهم دلعرفة  فكرة الرئيسية لكل الفقرة من نص 

القراءة حىت يفهموا زلتوايت نص القراءة. يف ىذه العملية ، ىم يعطون ادلفردات 

و العشوائية أضعها يف ادلظروف.  جي  على الطالب لًتت  و ترصبتو مع فرقتهم. 

 تقدمي نتائج عملهم يف علمية الًتصبة. 

 

 واثئق نتائج ترتي  الكلمة
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تقومي التعليم ىو نشاط حبثي على نتائج تعليم , خطوة الثالث

التخطيط اجليد. ويكون التقييم عادًة يف شكل  الطالب الذي أجراىا ادلعلم بطريقة

اإلصاابت أو انأرقام دلعرفة مستوى التحقيق )انأىداف( اليت مت ربديده. تصبح 

نشاط التقييم أحد من أىم انأشياء يف أنشطة التعليم. وذلك نأن التقييم يصبح 

داف معيارًا للمعلم يف تقييم التعليم الذي قد جرى ىل ىو صلاح أم ال وكذلك أى

 التعليم ىل قد ربققت أم ال.
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ىو أحد أنواع التعليم  (Scremble) منوذج التعليم التعاوين أبسلوب سيكرديبيل

التعاوين الذي ذو اخلصائص يف تعليمو بطريق اجملموعات. ابإلضافة إىل ذلك، منوذج 

سيكرديبيل ذو اخلصائص اخلاصة اليت سبيزه عن النماذج انأررى، وىي يف شكل 

ادلقدمة إىل الطالب، حيث يتم تقدمي انأسئلة وانأجوبة بطريقة عشوائية. انأسئلة 

لذلك، فإن التقييم ادلطبق الذي تطبقو انأستاذة ىو تتقرب يف شكل لع  صباعي  

كما جيري يف البداية. ولكن الفرق ىو يف انأسئلة ادلقدمة اليت يف شكل أسئلة 

 .وأجوبة عشوائية

ىذا البحث لدى الفّذ يف تقوديو,  12قول انأستاذة سسية البياًنت السابقة مناسبة على ال

ادلوجود الذي مناسبة  انأسئلة و اإلجابة بصيغة العشوائية. الطالب ترتيبون أو يطلبون اإلجابة

 ابنأسئلة. جعل منوذج السكرديبيل الطلبة احملركة و الناشطة.

تكون انأستاذة كافيًا يف عملية فهم نص القراءة، يفنتقل إىل بعد أن 

العملية التالية وىي التقييم. حيث يهدف ىذا التقييم إىل قياس فهم الطالب. 

اخلطوة انأوىل تطل  انأستاذة من الطلبة التجمع مع اجملموعة اليت مت تشكيلها. 
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ت اللعبة قلياًل حىت تفهم عندما يكون كل شيء جاىزًا، تعود انأستاذة دلراجعة ترتيبا

 24.الطلبة

 

 تبُّت انأستاذة الطلبة يتعّلق بطريقة تقومي ابستخدام السيكرديبيل

بعد ذلك يبدأ ادلعلم يف توزيع الغراء وانأسئلة يف الورقة واإلجاابت اليت ال 

رلموعة أررى ىي تزال عشوائية يف ادلظروف. انأسئلة بُت رلموعة واحدة و 

متساوية، من حيث اجملموع وانأسئلة. يتأكد ادلعلم أن صبيع اجملموعات قد ًنلت 

أسئلة وإجاابت عشوائية يف ادلظروف. سيحس  ادلعلم من واحد إىل ثالثة، ويعٍت 

العدد الثالث أنو ديكن لكل رلموعة فتح أسئلة وإجاابت عشوائية مت توزيعها. 

دقائق. ُيسمح للمجموعات اليت انتهت  68اىا يعطي ادلعلم الوقت مدة أقص
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مباشرة أن ذبمع نتائجها على مكت  ادلعلم، وكلما كانت اجملموعة أسرع يف 

 25.اإلجتماع، كان التقييم أحسن من ادلعلم
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 فعلية التقومي الطلبة

قد انتهت صبيعها، فيعطي ادلعلم الفرصة لكل اجملموعة إذا كانت اجملموعات 

لتقدمي نتائج ادلناقشة. يتم ربديد ترتي  العرض التقدديي حس  الًتتي  الذي يتم بو 

ذبميع نتائج االستجاابت على مكت  ادلعلم. فكانت اجملموعة انأوىل يف اإلجتماع فهي 

عندما يكون إجابة الطالب اجملموعة انأوىل يف تقدمي نتائج عملهم وما إىل ذلك. 

صحيحة، يعطي ادلعلم التقدير يف صورة التصفيق أو ادلدح. إذا كانت إجابتهم راطئة، 

بعد تقدمي عمل الطالب، فكانت العملية التالية ىي  .فيخربىم ادلعلم ابإلجابة الصحيحة

سئلة أو استخالص انأستاذة على ادلادة اليت سبت مناقشتها ودينح الطلبة الفرصة لتقدمي انأ

 26التعبَت عن انأفكار ادلدسوسة.
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 تعبَتالطلبة على نتائج عملهنّ 

ىذا التقومي جّهزُت سلتلفها  منهجو سواء دبنهج ترتي  الكلمة انأوىل, 

انأسئلة و اإلجابة الذي متفرق. انأسئلة يف القرطاس و اإلجابة يف ادلغّلف. يصّمغ 

دقائق. بعد انتهى العمل  68الطالب اإلجابة الصحيحة ربت السؤال. أعطي الوقت 

ىم تقدمون نتائح عملهم, إذا كانت اإلجابة اخلطأ سأصوِّب ابإلجابة الصحيحة. 

ادة و رلصة نّص القراءة. قبل اإلرتتم, موجود فرصة انأسئلة لطالب. انأرَت أستنتج ادل

 27طالب, و زلكم الطالب, و قراءهتم.أرذ التقومي من أنشطة ال

التأثري إستخدام منوذج التعليم التعاوين أبسلوب سيكرميبيل يف تعليم مهارة  .2

 ابملدرسة اإلسالمية جماهدين جاتيموليا كفونج قديريالقراءة 
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يف تعليم مهرة القراءة ابستخدام منوذج السيكرديبيل. اإلجيابية  التأثَتأكثر من 

 قد رأت الباحثة يف ادلالحظة 

أن انأنشطة التعليمية دلهارات القراءة ابستخدام منوذج السيكرديبيل  أيتر 

جوعة  ونظام مسابقة  ربصل اجملموعة يسيطر على الطالب، تعليم التعاوين دب

الصحيحة وأسرع رلموعة ًنلت التصنيف الزائد. إنو يدرب ذكاء ورشاقة الطالب ، 

يساعد الطالب بعضهم حلل ادلشكالت احلالية. و ال يوجد الطالب ينامون. هبذا 

النموذج السيكرديبيل حقا يصبح  حلل ادلشكلة من مسؤلة تعليم انأستاذة سسية 

يف عملية تقدمي نتائج عملهم ، يعطي ادلعلمة فرصة من  .ذا النموذج التعليمتطبيق ى

 28صبيع انأعضاء لتقدمي نتائج عملهم حىت ال سطوة إحد الطالب.

 قالت السيدة سسية  احلمدهلل أريت أتثَت  إجيابيا سيطر تعليم مهارة

القراءة بنموذج السيكرديبيل. ىم أكثر ذكاء ونشطة يف التعلم ، وانأىم من ذلك 

من رالل التعاون بُت اجملموعات ، و جيعل  .أهنم ال ينامون بعد اخآن عند التعلم

الحظت أهنم ساعدوا بعضهم  .نتائج عملهم جيدة وًندرًا  جيد رطأ يف نتائجهم

 29البعض.
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قالت عُت  ضلن ال ينامو يف عملية التعليم و ضلن مساعدة على 

 31صدقاء نأن أساس التعليم دبسابقة.انأ

إستناًدا على نتائج البحث، إبستخدام منوذج التعليم التعاوين أبسلوب ف

عل الطالب نشاطا و قد جعل حل ادلشكالت على مشكلة التعليم مهارة السيكرديبيل جي

 القراءة يف ادلدرسة اإلسالمية رلاىدين جاتيمليا كفونج قديري.
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 نتائج البياانت

بناء على البياًنت ذبد الباحثة البياًنت متعلق إبستخدام منوذج التعليم التعاوين 

 كفونج  درسة ادلتوسطة اإلسالمية رلاىدينأبسلوب  السيكرديبيل  يف مهارة القراءة ابدل

 قدري 

إستخدام منوذج التعليم التعاوين أبسلوب  السيكرميبيل يف تعليم مهارة القراءة  .1

 ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية جماهدين قدري

من نتائج البحث وجدت الباحثة رطوات التعامي السيكرديبيل يف تعليم 

 كمايلي  تعليم التعاوين أبسلوب  السيكرديبيلمهارة القراءة إبستخدام منوذج ال

 :اخلطوة األول

 .تشرح انأستاذة رطوات التعليم على الطالب (1

 .الدراسى بعمالة يةوم توصل انأستاذة ادلادة (2

 .تقرأ  انأستاذة عن نص القراءة ابلقراءة اجلهرية, مث يقليد الطالب بعدىا (3

 , فهم املقروء:خطوة الثاين

 فرقة. 1-4ستاذة الطالب على تنقسم انأ (1

 جي  على الطالب دلناقسة مع رلموعتهم لًتتي  الكلمة و ترصبةىا, مث تقدمها.  (2
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  نتائج الًتصبة. جي  أن يكت  الطالب (3

 

 : اخلطوة الثالث, التقومي

 .تشرح انأستاذة رطوات التقومي (1

  مع فرقتهم لتنتهى السؤال.ينقش الطالب   (2

 ة.علي نتائج ادلناقس تقدمي كل فرقة (3

 .تقّدر انأستاذة على نتائج ادلناقشة و ربسنها (4

 

التأثري إستخدام منوذج التعليم التعاوين أبسلوب  السيكرميبيل يف تعليم مهارة  .2

 القراءة ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية جماهدين قدري

 .قراءةالالطالب ًنشطُت يف التعليم مهارة  (1

 .ي و التكافل عن الطالبيرتفع ثقة النفس (2
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 حتليل البياانت

 يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اارلاىدين جاتيموليا كفونج قديري

أما . يكرديبيل يف تعليم مهارة القراءةمنوذج التعليم التعاوين أبسلوب السادلعّلمة  تستخدمإ

 : ربليل عن

اوين أبسلوب منوذج التعليم التعفعلية التعليم مهارة القراءة يستخدم  (1

 السيكرديبيل تنقسم اىل ثالثة اخلطوات 

أما إستعداد الطالب , اخلطوة انأول تستعد ادلعلمة استعداد الطالب

و الطالب مل يشعر  ,ليجعل الطالب يفهمون على فعلية العليم الذي سيعمل

و إستعداد الطالب مؤثّر نشطهم و نتائج  .رراقة يف التعليم مهارة القراءة

 .ادلعليم مادة الدرسيتشرح  مث .النتيجة

الكلمة العشوائة  تستخدم ادلعّلمة ,اخلطوة الثاين ىي فهم ادلقروء

جيي  الطالب لًتتيبها لًتقية الطالب معرفة رئيس  .الذي تتكون رئيس الفقرة

نأن دبعرفة الرئيس الفقرة الطالب سيفهمون كل نص , الفقرة يف نص القراءة

 .القراءة

يستخدم التقومي دلعرفة ادلستوى قدرة  ,لتقومياخلطوة الثالثة ىي ا

 التقومي. الطالب و ادلستوى نتائج التعليم يف وصل انأىداف التعليم ادلؤكد قبلو
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بطاقة  ان يصلح الطالب بنموذج التعليم التعاوين أبسلوب السيكرديبيل جي 

 أما نتيجة الطالب من ادلعلمة أبساس نتيجة اجملموعة و. الإلجابة و انأسئلة

 .نتيجة اإلفرادية

التأثَت إستخدام منوذج التعليم التعاوين أبسلوب السيكرديبيل يف تعليم مهارة  (2

  ب نشطا و لدي ثقة النفسي انأعلي.القراءة جيعل الطال


