
 

 1   

 

 الباب األول   

 مقدمة 

 الفصل األول : خلفية البحث 

اللغة هي ألة إتصالية يستخدمها اإلنسان ليقض ي حاجتهم مع   

األخرين، ولتعبير األفكار أو املشاعر. عند إبن جني : أن اللغة هي نظام 

إعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر بين أعضاء 

( وملا اقتبسه أشيف هرماوان 272: 1990)بعلبك،  املجتمع املتجانسة

 من مجموعة اللغة هي أن العربية اللغة تعلمال كتابه منهج في (9:  2013)

 والعواطف، واملشاعر، األفكار عن للتعبير الناس يستخدمها االشارات

 والرغبات.

 أهمية أن كما. العالم لغات بين عظيمة مكانة لها العربية اللغة وإن

 اللغة أهمية وترجع . الحاضر عصر في يوم بعد يوما تزيد اللغة هذه

  :اآلتية األسباب إلى العربية

   القرآن لغة هي .1

   الصالة لغة .2

 النبوية األحاديث لغة .3

  العرب عند االقتصاد لغة .4

:  1982، علي الخولي( اإلسالمية البالد لكثير من مستخدمة  .5

19) 

للغة العربية دور مهم للمسلمين خاصة. ولذلك كانت اللغة العربية 

يستمر تعلمها وتطويرها في مختلف املؤسسات التربوية رسمية كانت أو 
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ففي املؤسسات التربوية الرسمية كانت اللغة العربية من املواد  .غيرها

الدراسية التي يجب أن يشتركها التالميذ منذ دراستهم  في املدرسة 

 بتدائية حتى الجامعة.اال 

هناك أربع مهارات لغوية، وهي مهارة اإلستماع والكالم والقراءة  

والكتابة. فمهارة الكالم هي القدرة اإلنسان على نطق أصوات الكالم 

للتواصل مباشرة بين املتكلم واملخاطب. وأما مهارة القراءة والكتابة هما 

 (.  ۱7٦:  ۱4۳۲إبراهيم،  وسيلتان لكتابة الكلمات وفهمها )عبد الرحمن 

 على القدرة بأنها القراءة  مهارة  اللغوية مهارات من أن املعلوم ومن

 (  الذهن في وضعها أو بنطق فهمها و املكتوبة الرموز  محتويات معرفة

(. وهي ببسطة عملية صوتية لرموز لغة  143:  2011 هيرماوان، أشيف

حصول على املعلومات الواردة مكتوبة. و يقال أيضا إن القراءة عملية  لل

 (. ۲0۱5في النص لكسب فهمها. )يونوس أبيدين: 

حينما يجري تعليم اللغة العربية توجد عدة مشكالت وهذه  

املشكالت تتكون من مشكالت لغوية وغير لغوية. فمن املشكالت لغوية 

صعوبة التالميذ في قراءة الجمل أو النصوص العربية وكتابتها وقلة 

على املفردات العربية. ومن املشكالت غير اللغوية نقصان  إستيعابهم

الحصص التعليمية وعدم اإلهتمام من أباء التالميذ وأمهاتهم  بأنشطة 

التعليم في املنزل خاصة في اللغة العربية وعدم الفرص الكافية ملمارسة 

 املحادثة بالعربية وعدم  املرافق وتسهيالت التعليمية الكافية. 

ة الهداية العالية اإلسالمية شيكنشونج باندونج هي كانت مدرس 

املدرسة التي توجد فيها تعليم اللغة العربية ومن ضمنها القراءة. يجري 
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تعليم اللغة العربية جيدا.واملدرس يستخدم بالطريقة والوسيلة املختلفة 

منها طريقة املحاضرة واملباشرة والسمعية الشفوية وغير ذالك. أما قدرة 

ذ مختلفة بالنسبة إلى الخلفية التعليمية، ومع ذالك أن تحصيل التالمي

التالميذ الدراس ي متنوع. اعتمادا على مقابلة مع املدرس، أن التلميذ الذي 

 40% ودرجة منخفضة  20% ودرجة كافية  10يحصل على درجة  عالية 

%. ولهذا يمكننا نستخلص أن كثيرا من  25% ودرجة منخفضة جدا 

لون على درجة منخفضة خاصة بمادة القراءة. لحل هذه التالميذ يحص

املشكلة بذل املدرس جهودا مختلفا، إما باستخدام نموذج متنوع أو 

باستخدام وسيلة متنوعة. ولكن تحصيل التالميذ الدراس ي اليزال 

( tstsمنخفضا. ومع ذالك تستخدم الكاتبة نموذج التعليم التعاوني بنوع )

الدراس ي فيها.وللبحث عن استخدام نموذج لترقية تحصيل التالميذ 

تطبيق نموذج (، قامت الكاتبة باملوضوع " tstsالتعليم التعاوني بنوع )

( فى تعليم القراءة لترقية تحصيبل التالميذ tstsالتعليم التعاوني بنوع )

شر بمدرسة الهداية العالية االدراس ي فيها )دراسة تجربة فى الفصل الع

 ". اإلسالمية شيكنشونج(

 الفصل الثاني : تحقيق البحث 

 اعتمادا على خلفية البحث السابق، فتحقيق البحث مايلي :  

 في الفصل التجربي كيف تحصيل التالميذ الدراس ي فى تعليم القراءة .1

 ( ؟ tstsاستخدام نموذج التعليم التعاوني بنوع )ب

في الفصل كيف تحصيل التالميذ الدراس ي فى تعليم القراءة  .2

 ؟ طريقة املحاضرةاستخدام ب الضبطي
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في تعليم القراءة في الفصل  كيف ترقية تحصيل التالميذ الدراس ى .3

والفصل  (tstsدام نموذج التعليم التعاوني بنوع )خباست التجربي

 ؟  الضبطي باستخدام طريقة املحاضرة

 الفصل الثالث : أغراض البحث 

بناء على تحقيق البحث السابق قررت الكاتبة أغراض البحث كما  

 يلي : 

في الفصل معرفة تحصيل التالميذ الدراس ي فى تعليم القراءة  .1

 ( tstsاستخدام نموذج التعليم التعاوني بنوع )ب التجربي

في الفصل معرفة تحصيل التالميذ الدراس ي فى تعليم القراءة  .2

  ةطريقة املحاضر استخدام الضبطي ب

في تعليم القراءة في الفصل  معرفة ترقية تحصيل التالميذ الدراس ى .3

والفصل ( tstsدام نموذج التعليم التعاوني بنوع )خباست التجربي

 الضبطي باستخدام طريقة املحاضرة 

 الفصل الرابع : فوائد البحث 

بناء على مشكالت البحث وأهدافها املذكورة، تقرر الكاتبة من   

 كما يلي : البحث الفوائد 

بالنسبة للمدرسة عس ى أن يكون هذا البحث مساهمة جيدة في  .1

 اختيار  طريقة التعليم.

بالنسبة للمعلمين عس ى أن يكون هذا البحث نموذجا في التعليم  .2

 القراءة للحصول على التعليم املسرور واملتنوع لتالميذ.
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ولتالميذ عس ى أن تكون نتائج هذه الدراسة مرتفعة وهم  .3

 ى اشتراك تعليم اللغة العربيةيتحمسون ف

وللباحثة نفسها أن تكون نتائج هذا البحث تعطي صورة واضحة  .4

 في تعليم القراءة وزيادة املعلومات.

 الفصل الخامس : أساس التفكير 

هناك أربع مهارات في تعليم اللغة العربية هي مهارة اإلستماع والكالم  

والقراءة والكتابة. ومن أحد جوانب تعليم اللغة العربية التي البد أن 

 مهارة اللغوية املهارات من أن املعلوم ومنيتعلمها التالميذ مهارة القراءة. 

 أو بنطق فهمها و وبةاملكت الرموز  محتويات معرفة على القدرة بأنها القراءة

(. القراءة باملعنى  ۱4۳:  ۲0۱4)أشيف هير موان ،  الذهن في ووضعها

 الواسع يشمل على أربعة أشياء هي:

 يعترف رموز مكتوبة   .1

 يفهم معنى املضمون    .2

 يحقق املعنى في الحياة اليومية .   .3

 ۲0۱8والقراءة عملية صوتية لرموز لغة مكتوبة  )داندي سوغانو،  

( وهذا يشير إلى أن القراءة تهدف إلى قراءة جهرية أو صامتة. ويمكن  ۱۱۳: 

أيضا أن يقال إن القراءة عملية للحصول على املعلومات الواردة في النص 

بين. ( والقراءة تحتوي على جان 7٦:  ۲0۱۲لكسب فهم املقروء )أبيدين، 

األول، تغيير رموز الكتابة إلى األصوات. الثاني، يلتقط املعنى برموز الكتابة 

 واألصوات. 
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( أن القراءة في جوهرها 185، 1985كامل الناقة ) رأى محمود  

 تشمل على األمرين التاليين : 

الجوانب امليكانيكية التي تشمل على اإلستجابات الفسيولوجية  .1

 للرموز املكتوبة، وهي فهم الكلمات والقدرة على نطقها. 

الجوانب املعرفية التي تشمل على فهم املعنى وفهم اتجاه عقل  .2

 الكاتب وتفسيره وانتقاده وتقييمه ومقارنته بالتجارب السابقة.

( الغرض ۱ة ثالثة أشياء: )بشكل عام، فإن الغرض من القراء 

( الهدف العملي أو ۲الفكري واملعرفي إلكتساب وزيادة املعرفة وتوسعها. )

( ۳الحصول على تعليمات عن كيفية القيام بشيئ ما. ) املرجعية هو

الغرض الوجداني والعاطفي وهو لسد حاجة املشاعر أو النفس ي )أحمد 

عليم اللغة العربية في مادة (.  أما األغراض من ت ۱٦٦:  ۲0۱۲فؤد افندي، 

 ( :  ۱85:  ۲008القراءة عند شجاعي )

نطق األصوات من مخارج الحروف وتمييز أصوات الحروف  .1

 املتشابهة 

 فهم ما يقرأ جيدا إجماال وتفصيال .2

 تمييز همزة الوصل وهمزة القطع   .3

 اهتمام حركة طويلة وقصيرة   .4

 الوقف في مكان املناسب      .5

 ئيسية إنتاج األفكار الر   .٦

 وأما املؤشرات في تعليم القراءة منها : 

 القدرة على نطق الكلمات فصيحة  .1
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 القدرة على قراءة النص جيدا  .2

 القدرة على تعيين معنى الكلمات   .3

 القدرة على إكمال الجمل الفارغة   .4

 القدرة على أن يعبر الكلمة الصحيحة والخطيئة وفقا للنص   .5

 القدرة على إجابة األسئلة   .٦

 رة على ترجمة الجمل القصيرة القد  .7

من املعروف أن للمعلم دورا هاما في عملية التعليم إما في تطبيق 

أساليب أو نماذج التعليم. لتحقيق عملية التعليم املثالية في مادة القراءة، 

فيلزم للمدرس أن يطبق أسلوب التعليم أو نماذج التعليم الجذابة حتى 

التالميذ بالفرح ويفهمون املادة يحقق أغراض تعليم القراءة ويشعر 

 ( 100:  ۲0۱0)سالفين، 

ومن نماذج التعليم املناسبة في تعليم القراءة التعليم التعاوني بنوع 

(tsts والتعليم التعاوني هو أحد نماذج التعليم الذي يؤكد إلى التعاون )

والتعامل بين التالميذ في مجموعة التعليم بتحقيق األهداف )أنيتا لي، 

(. إن التعليم التعاوني يهدف إلى تنمية املهارة اإلجتماعية واملهارة 8:  ۲004

العقلية ومواقف التالميذ. في تطبيقه، ينظم املدرس حالة ألن يكون 

التالميذ يحتاجون بعضا لبعض حتى يظهر التعامل والتعاون بينهم ويكون 

 (. 8۱ – 80: ۲0۱۲مجتمع املتعلمين )نونوك سورياني، 

( أحد نماذج التعليم التعاوني tstsالتعليم التعاونى بنوع  )  ونموذج

الذي يؤكد إلى اشتراك التالميذ وأنشطتهم ليبحثوا عن املادة أو املعلومات 

جماعة. يعطي هذا نموذج التعليم فرصة للمجموعات أن تتبادل 

التحصيل واملعلومات. وتكون كل املجموعة من أربعة أو ستة أنفار حيث 
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فران معطيا املعلومات للضيوف والنفران يضيفان إلى املجموعة يعمل الن

 (. ۱۱:  ۲008األخرى )فيصل، 

( من نماذج التعليم التي تعطي tstsنموذج التعليم التعاوني بنوع )

التالميذ فرصة ألن يتبادلوا املعلومات مع املجموعة األخرى )إسجونو، 

القراءة ألن هذا نموذج (. فيستطيع التالميذ أن يفهموا مادة  79:  ۲0۱0

التعليم يطلب التالميذ أن يحلوا املشكالت ويكملوا  الواجبات التي أعدها 

 املدرس جماعة. 

 ينبغي علينا أن نعرف تحصيل التالميذ الدراس ي. في عملية التعليم،

 املعرفية ، التالميذ في التي تحدث التغييرات هي تحصيل التالميذ الدراس ي

ويقال أيضا أن  ( .5:  2013)أحمد سوسنتوا،   والحركية والعاطفية

تحصيل التالميذ الدراس ي قدرة يملكها التالميذ بعد التعلم. )ناناسوجنا، 

إلى أن تحصيل التالميذ ( 28:  2012) نورالرحمان يشيرو   ( ۲۲:  ۲005

 الحاالت معظم في السلوك فالتغيير .السلوك بالتغييرات تتميز الدراس ي

 تطور  ؤيةلر  جدا مهمة التعلم نتائج تكون  ولهذا .ظتهمالح يمكن ش يء هو

 .ال أم تتحقق التعلم أهداف كانت إذا وما التالميذ

وملعرفة تحصيل التالميذ الدراس ي فيلزم علينا التقييم ويحدد  

املعيار الذي يرجع  إلى األهداف املنشودة حتى يعرف ترقية تحصيل 

التالميذ الدراس ي. لتوضيح البيان السابق، فتقدمه الكاتبة في الرسم 

 البياني التالي :
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 تعليم القراءة 

 (tsts)نموذج التعليم التعاوني بنوع 

 الخطوات في استخدامها

.  املدرس ينقسم التالميذ على مجموعات 1  

. املدرس يعطي الواجبات لكل مجموعة2  

. التالميذ يناقش الواجبات في املجموعة3  

. تضيف النفران فى كل مجموعة إلى مجموعة األحرى 4  

. الباقي في كل مجموعة يخبر الحصول لضيوف 5  

يرجعون إلى بيتهم ويخبرون الحصول . والضيوف ٦  

 تحصيل تعليم اللغة العربية بمادة القراءة :

  يحة.  القدرةعلى نطق الكلمات فص1

. القدرة على تعيين معنى الكلمات 2  

. القدرة على إكمال الجمل الفارغة 3  

. القدرة على إجابة األسئلة4  

   القدرة على ترجمة الجمل القصيرة. 5

االختبار 

 القبلي 

االختبار 

 البعدي

 تحصيل التالميذ الدراس ي
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 الفصل السادس : فرضية البحث

بمعنى  tesaبمعنى التحت وكلمة  hypoالفرضية تصدر من كلمة  

الحق يعنى جواب مؤقت على مشكلة البحث حتى تكون مؤكدة من خالل 

البيانات املجموعة.   الفرضية هي إجابة مؤقتة عن مشكالت البحث التي 

يجب على إثبات حقيقتها. وللفرضية إمكانيتان : مقبولة أو مردودة. وذالك 

ة. لتحقيق الفرضية فيحتاج إلى البحث أو ما يسمى باختبار الفرضي

مطابقا إلى أساس التفكير املقدم فتكون الفرضية في هذا البحث هي : " 

( في تعليم اللغة العربية بمادة tstsتطبيق نموذج التعليم التعاوني بنوع )

القراءة لترقية تحصيل التالميذ الدراس ي فيها في الفصل العاشر بمدرسة 

 الهداية العالية اإلسالمية شيكنشونج". 

 نوعان كما يلي :  ولهذه الفرضية 

Ha التالميذ الدراس ي في تعليم ترقية التحصيل  فرق وثيق بين : هناك

( tstsالقراءة في الفصل التجربي باستخدام نموذج التعليم التعاوني بنوع )

 . والفصل الضبطي باستخدام طريقة املحاضرة

Ho  :التالميذ الدراس ي في تعليم ترقية التحصيل  عدم فرق وثيق بين

( tstsاءة في الفصل التجربي باستخدام نموذج التعليم التعاوني بنوع )القر 

 . والفصل الضبطي باستخدام طريقة املحاضرة

فتجربتها تستخدم بمقارنة قيمة "ت" الحسابية والجدولية مع 

 الشروط التالية: 
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الختبار الفرضية السابقة فتقارن بين قيمة "ت" الحسابية وقيمة "ت" 

من قيمة "ت"  أصغرإذا كانت قيمة "ت" الحسابية  الجدولية بشرط أن

 الجدولية فتكون الفرضية الصفرية مقبولة. وهذا بمعنى أن بينهما عدم

التالميذ الدراس ي في تعليم القراءة في ترقية التحصيل  فرق وثيق بين

( والفصل tstsالفصل التجربي باستخدام نموذج التعليم التعاوني بنوع )

 . يقة املحاضرةالضبطي باستخدام طر 

من قيمة "ت" الجدولية  أكبرولكن إذا كانت قيمة "ت" الحسابية  . 

 فرق وثيق بين فتكون الفرضية الصفرية مردودة. وهذا بمعنى أن بينها

التالميذ الدراس ي في تعليم القراءة في الفصل التجربي ترقية التحصيل 

الضبطي ( والفصل tstsباستخدام نموذج التعليم التعاوني بنوع )

 .    باستخدام طريقة املحاضرة

 الفصل السابع : الدراسة السابقة املناسبة 

 :  إن هذه الدراسة فيها البحث ذات صلة منها

أدي ميا أسوة حسنة طالبة في شعبة تعليم اللغة العربية في كلّية  .1

الرتبية والتعليم بالجامعة  سونان غونونج جاتي اإلسالمية 

تعليم التركيب باستخدام  "تحت املوضوع  2017الحكومية باندونج 

وأثره في نتيجة التالميذ الدراس ي في تعليم ( tstsنموذج التعليم بنوع )

أن نتيجة التالميذ في تعليم التركيب قبل استخدام  اللغة العربية"

نموذج التعليم التعاوني  في الصف الثامن بمدرسة الفضيلة 

 13،٦3الثناوية توبان تاسكماليا تدل على درجة منخفضة وهي 

.ونتيجة التالميذ في تعليم تركيب بعد  ٦9-٦0حيث تقع بين 



12 

 

 
 

قيمة  استخدام نموذج التعليم على درجة جيدة، ودلت على

.وأثره استخدام  70-79تقع بين  83،7٦املتوسطة على قدرة  

نموذج التعليم التعاوني في تعليم التركيب في نتيجة التالميذ تدل 

في  70،0-31،0حيث يقع بين  32،0على أثره متوسط على قدرة 

معيار التفسري. بعبارة أخرى أن استخدام نموذج التعليم التعاوني  

في ترقية نتيجة التالميذ الدراسة في تعليم   ٪ 32يؤثر على قدرة 

 .اللغة العربية

( لترقية نتيجة التعليم عند التالميذ tstsتطبيق التعليم التعاوني )  .2

تمفل.  2في تعليم املواد الوطنية في املدرسة املتوسطة الحكومية 

)رسالة في كلية العلوم اإلجتماعية واإلقتصادية بالجامعة 

( بقلم دياه إيكا ساري. وهذا البحث 2010، الحكومية يوغياكرتا

بحث إجرائي صفي، عن طريق اإلجراءت املختلفة لتحسين ولترقية 

نتيجة التعليم.  ويعتمدهذا البحث على بعض املظاهر واملشكالت 

منها نتائج التعليم التالميذ منخفضة، وقلة نشاطات التالميذ في 

البحث هي أن تعليم عملية التعليم. ومن نتائج املحصولة من هذا 

( يؤثر في tstsاملواد الوطنية باستخدام نموذج التعليم التعاوني )

 إنجاز التالميذ.

( وأثره في إنجاز التالميذ tstsاستخدام نموذج التعليم التعاوني ) .3

 13الصف األول بمادة الجغرافية في املدرسة الثانوية الحكومية 

جامعة اإلسالمية الحكومية جاكرتا. )رسالة لكلية التربية والتعليم ب

(.بقلم نور إنتان رنجاني. واألغراض من 2017شاريف هداية هللا 

هذه الرسالة هي معرفة األثر باستخدام نموذج التعليم التعاوني 

(tsts ألى إنجاز التالميذ الصف األول بمادة الجغرافية. ويعتمد هذا )
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يذ منخفضة البحث هلي بعض املظاهر واملشكالت منها نتائج التالم

وعدم ميولهم في أنشطة التعليم. ومن نتائج املحصولة من هذا 

البحث أن تعليم الجغرافية باستخدام نموذجالتعليم التعاوني 

(tsts .يؤثر في إنجاز التالميذ ) 

والفرق بين البحوث السابقة والبحث الذي تقوم به الكاتبة، أن  

مادة التركيب أما الكاتبة البحث األول يستخدم نموذج التعليم التعاوني ب

يستخدمها في تعليم القراءة. والبحث الثاني والثالث هما يستخدمان في 

 مادة مختلفة يعني بمادة الوطنية ومادة الجغرافية،


