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 إىداء

 

 أىدم ىذا البحث الجامعي إلى:

 ي أنيك زلية كأبي العزيزة علي أحمدأمّ كالدتي ككالدم الكريمتين المحترمين كالمحبوبتين، 

ما اهلل خير يمطراني علّي بالرحمة كيرباني باإلخالص، حفظهما اهلل كجزى نالمحبوب، الذي
 الجزاء كبرؾ في عمرىا كنفع بعلمهما كأبقاىما في سالمة الدين كالدنيا كاآلخرة

 جدم صالح المرحوـ كجدتي صالحة المرحومة 

 جدم متراجي كجدتي كنارية

 أخي حسيب إسماعيل كأختي نيل المنى، جزاىما اهلل أحسن الجزاء، بارؾ اهلل لهما

 

   نور اهلل قلوبهم بنوره كيهديهم إلى صراط المستقيمكجيع أىلي األحباء، عسى اهلل أف ي
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 شكر كتقدير

يبلغ مدحتو القائلوف، كال يحصي نعمائو، كال يؤدم حقو  ال الحمد اهلل الذم
المجتهدكف، الذم ال يدركو بعد الهمم، كال ينالو غوص الفطن، كالصالة كالسالـ على سيدنا 

 ، أما بعد.حبو أجمعينمحمد صلى اهلل عليو كسلم كعلى الو كص

  الحمد اهلل كشكرا بااهلل كثناء عليو بعونو تمت كتابة ىذا البحث الجامعي بموضوع 

القراءة بمدرسة   مهارة في تعليم"  STAD" استراتيجية التعلم التعاكني  استخداـ فعالية "
ر كالتقدير ".  كتتقدـ الباحثة أجمل الشكطة اإلسالمية كارانجفلوسو ماالنقالهداية المتوس

كالعرفاف إلى الذين كانوا لهم فضل في إتماـ ىذا البحث إلى حير الوجود كلم يبخلوا أحدىم 
 بشيء طلبت، منهم: 

ىارجا، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية سماحة األستاذ الدكتور موجيا ر  .1
 الحكومية بماالنج

علوـ التربية كالتعليم جامعة لي الماجستير، عميد كلية سماحة الدكتور الحاج نور ع .2
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

الحسنة الماجستير، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة  ةسماحة الدكتورة مملوء .3
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

فادت مني عمليا ي أة التالماجستير، المشرف ة الحاجة أمي محمودةسماحة الدكتور  .4
كعمليا ككجهت خطواتو في كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث 
حتى اإلنتهاء منو، فلم تبخل بعلمها يوما عن مساعد البحث كتوجيهها. فلها مني 

  خالص الشكر كالتقدير، كمن اهلل عظيم الثواب كالجزاء

تعليم اللغة العربية كلية ـ بكل الشكر كالتقدير إلى المدرسين في قسم كما أقد .5
علوـ التربية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية بماالنج. 
فلهم مني كل الشكر كالتقدير على ما قدموا من العلوـ كالمعارؼ كالتشجيع 

 .كجزاىم اهلل عني خير الجزاء

 منىإلى أّمي كأبي، أخي الصغير حسيب إسماعيل كأختي الصغيرة نيل ال .6



 د 
 

أستاذم في المعهد القرآف للبنات "نور الفرقاف" محمد حسين الحافظ كأمي دكم  .7
 كردة 

طة اإلسالمية  مدرسة الهداية المتوسـ بكل الشكر كالتقدير إلى رئيس أتقد .8
كمعلمة اللغة العربية كىي  البكلوريوسأحمد إماـ شافعي كىو  كارانجفلوسو ماالنق

مدرسة ميذ لصف السابع "أ" كالسابع "ب" مسركرة نور الحكمة الماجستير كالتال
 طة اإلسالمية كارانجفلوسو ماالنق.الهداية المتوس

أتقدـ بالشكر كالتقدير لكل الزمالء كالزميالت في قسم تعليم اللغة العربية  كلية   .9
علوـ التربية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية بماالنج على 

جيهاتهم كتعليقاتهم في المناقشة، كعلى دعمهم كتشجيعهم لنا على أرشاداتهم  كتو 
 إتماـ ىذا البحث كأتمنى لهم دكاـ النجاح كالتوفيق

أصحابي كصاحابتي خصوصا أخي خوارزمي كأختي نفيسة، صالحة معرة، تيتين  .11
فائقة، كلدل، رسي، منيرة، مريا علفى فينا نداء المفيدة، مزدلفة، عيناء، استي، 

أصحابي كصاحبتي في جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية  اسما ككل
 ماالنق 

 صحاباتي في المعهد القرآف للبنات "نور الفرقاف" كخصوصا في غرفة جويرية .11

الذين يهتموف بي كثيرا كيعطونني حماسة كيساعدكاني بدعائهم حتى كصلت إلى 
شكر كأسأؿ اهلل عّز كجّل أف نهاية كتابة ىذا البحث الجامعي. فلهم مني جزيل ال

 يوفر لهم خير الجزاء كالسعادة في الدنيا كاآلخرة كيهديهم بالهداية كالتوفيق.  

. أسعدكم اهلل في الدارين ٕٙٔٓثم ىذا البحث بعوف اهلل كتوفيقو في شهر يوني سنة 
 كأشكركم جزيل الشكر على اىتمامكم ككرمكم كاهلل كلي التوفيق كالهداية. 
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 مستخلص البحث

 " STAD".  فعالية استخداـ اسلوب التعلم التعاكني ٕٙٔٓفضيلة، آالء. 

(Student Team- Achievment Division  )  بمدرسة الهداية المتوسطة في تعليم مهارة القراءة
كارانجفلوسو ماالنق. البحث الجامعي. قسم تعليم اللغة العربية. كلية علوـ التربية كالتعليم. جامعة موالنا   اإلسالمية

 تير.مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنق. المشرفة: األستاذة الدكتورة الحاجة أمي محمودة، الماجس

 ، تعليم مهارة القراءة STAD الكلمة الرئيسية:

لكن  ك فحسب، الكلمات ك األحرؼ بتلفظ التجرم عمليتها ، سهلة غير اللغة مهارات أحد القراءة ىي
. تعتبر القراءة مهارة رئيسة من مهارة التعلم أم لغة أجنبية.  كفي ىذه  الفكر ك العقل فيها يشارؾ التي مهارة القراءة
في . تصبح القراءة تعليمها كتعلمها أمرا ضركريا كمفيدا تصبح ىدفا رئيسا من أىداؼ تعلم اللغة األجنبية  الحالة

كارانجفلوسو   بمدرسة الهداية المتوسطة اإلسالميةىذا البحث كجدت الباحثة المشكالت في تعليم اللغة العربية 
يستطعوف أف يقرأكا اللغة العربية صحيحا ألف كثير ماالنق كخصوصا في مهارة القراءة. كثير من الطالب الذين ال 

منهم لم يتعلم اللغة العربية قبلها حتى يشعر صعبة لتعليم اللغة العربية. لذلك، تعمل الباحثة ىذا البحث باستخداـ 
 "  في تعليم مهارة القراءة.  STAD "اسلوب التعلم التعاكني 

في تعليم "  STAD "اسلوب التعلم التعاكني ( كيف استخداـ ٔأسئلة البحث في ىذا البحث ىي: 
 "التعلم التعاكني  ( ما فعالية اسلوبٕكارانجفلوسو ماالنق؟   بمدرسة الهداية المتوسطة اإلسالميةمهارة القراءة  

STAD  "   كأما أىداؼ ؟  كارانجفلوسوماالنق  بمدرسة الهداية المتوسطة اإلسالميةفي تعليم مهارة القراءة
( معرفة فعالية ٕفي تعليم مهارة القراءة  "  STAD "معرفة استخداـ اسلوب التعلم التعاكني ( ٔالبحث ىي: 

المدخل الذم استخدمت الباحثة ىو المدخل . في تعليم مهارة القراءة"  STAD "التعلم التعاكني  اسلوب
المجموعتين ىما  الكمي، كإف المنهج الذم استخدمت الباحثة في ىذا البخث ىو البحث التجريبي يتكوف من

 المجموعة التجريبية كالمجموعة الضابطة. 

 مهارة في تعليم" STAD" التعلم التعاكني  اسلوباستخداـ تطبيق عن ( 9 أما نتائج ىذا البحث فهي

قرأت الباحثة النص بالموضوع "االعماؿ اليومية" كيعطي األمثلة كيف يقرأ النص صحيحا، قسمت  القراءة كما يلي:
" ، قسمت الباحثة أكراؽ األنشطة، قامت الباحثة المسابقة STAD" المجموعات التعلم التعاكني  الطالب إلى

أف ( 8  الفردية، عطت النقاط من النتيجة المسابقة الفردية أك االختبار الفردية  ك تبرعت في  نتيجة المجموعة
ة بمدرسة الهداية المتوسطة اإلسالمية  القراء مهارة في تعليم " فعاليةSTAD" التعلم التعاكني  اسلوباستخداـ 

% = 5 أكبر من نتيجة التقدير المعنوم ٜٗ،٘اإلحصائي =  tنتيجة كارانجفلوسو ماالنق.كذلك ألف نتيحة 

 مقبوؿ أم فركض ىذا البحث مقبوؿ Haكذلك بمعنى أف   ٓٓٓ،ٕ

 

 
  



 ف 
 

ABSTRACT 

 

Fadhilah, Ala'ul. 2016. The effectiveness of using "STAD" (Student Achievement Team-

Division) Cooperative Learning Technique  in Learning Maharah Qiro'ah in Al-Hidayah 

Islamic Junior High School Karangploso Malang. Thesis. Faculty of Tarbiyah and 

teachership, Arabic Language Education Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University of Malang. Supervisor: Dr. H. Umi Mahmudah, M.A 

 

Key words: Cooperative Learning "STAD", Maharah Qiro'ah 

 

Reading is one of language skills is not easy. Read not just recite a letter or sentence 

only, but also to understand the meaning that contained in the readings. Reading skills 

referred to as primary skills from a variety of foreign language skills. Reading skills also 

become as skills which are very important and useful that it becomes the main goal in 

learning a foreign language. In this research, researchers found several problems in learning 

Arabic language at Al-Hidayah Islamic Junior High School Karangploso Malang, especially 

in reading skills. Most of the students have not been able to read Arabic properly, because 

they had never studied Arabic at all. So they found difficulties to learn Arabic. Therefore, 

researchers conduct this research with using cooperative learning strategies in learning 

maharah STAD qiroah. 

 

The formulation of the problem in this research is: 1) how the use of STAD 

cooperative learning technique in learning maharah qiroah in Al-Hidayah Islamic Junior 

High School Karangploso Malang? 2) how the effectiveness of use STAD cooperative 

learning technique in learning maharah qiroah in Al-Hidayah Islamic Junior High School 

Karangploso Malang?. As for the purpose of this research, they are: 1) to know the use of 

STAD cooperative learning technique in learning maharah qiroah in Al-Hidayah Islamic 

Junior High School Karangploso Malang 2) to find out the effectiveness of use STAD 

cooperative learning technique in learning maharah qiroah in Al-Hidayah Islamic Junior 

High School Karangploso Malang. Research methods that used by the researcher is the 

quantitative methods, and the approach used was experimental approach which consists of 

two groups, the experimental group and the control group.  

 

As for the results of this research are: 1) the use of cooperative learning technique 

"STAD"  in learning maharah qiroah : the researchers gave an example how to read the text 

correctky. Researchers divided the student into groups. Then, every group was given a text 

and some questions. Every group discussed the text. The researches gave the individual quiz. 

Researchers gave points of the individual quiz. The group who get most points will receive 

awards. 2) the use of cooperative learning technique "STAD" is effective in learning 

maharah qiroah in Al-Hidayah Islamic Junior High School Karangploso Malang. It is known 

from a t-test shows that the result of t count was 5.94 bigger than t-table (table significance) 

level 5% =2,000. It shows that is Ha accepted, or in other words that the using of cooperative 

learning technique "STAD" is effective in learning maharah qiroah. 
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ABSTRAK 

Fadhilah, Ala’ul. 2016. Efektifitas Penggunaan Teknik Pembelajaran Kooperatif “STAD” 

(Student Team- Achievment Division) dalam Pembelajaran Maharah Qiro’ah di Madrasah 

Tsanawiyah Al- Hidayah Karangploso Malang. Skripsi. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing : Dr. H. Umi Mahmudah, M.A 

 

Kata kunci : Pembelajaran Kooperatif “STAD”, Maharah Qiro’ah 

Membaca adalah salah satu keterampilan bahasa yang tidak mudah. Membaca bukan 

hanya melafalkan suatu huruf atau kalimat saja akan tetapi juga memahami makna yang 

terkandung dalam bacaan tersebut. Keterampilan membaca dinggap sebagai keterampilan 

utama dari berbagai keterampilan bahasa asing. Keterampilan membaca juga dijadikan 

sebagai keterampilan yang sangat penting dan bermanfaat sehingga menjadi tujuan utama 

dalam pembelajaran bahasa asing. Pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa masalah 

dalam pembelajaran bahasa arab di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Karangploso Malang 

khususnya pada keterampilan membaca. Sebagian besar siswa belum mampu membaca 

bahasa arab dengan benar, karena mereka belum pernah mempelajari bahasa arab sama 

sekali. Sehingga mereka merasa kesulitan untuk mempelajari bahasa arab. Oleh karena itu, 

peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan teknik pembelajaran kooperatif 

STAD dalam pembelajaran maharah qiroah.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) bagaiman penggunaan teknik 

pembelajaran kooperatif STAD pada pembelajaran maharah qiroah di Madrasah Tsanawiyah 

Al-Hidayah Karangploso Malang? 2) bagaimana efektifitas penggunaan teknik pembelajaran 

kooperatif STAD pada pembelajaran maharah qiroah di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah 

Karangploso Malang?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :1) untuk mengetahui 

penggunaan teknik pembelajaran kooperatif STAD pada pembelajaran maharah qiroah di 

Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Karangploso Malang  2) untuk mengetahui efektifitas  

penggunaan teknik pembelajaran kooperatif STAD pada pembelajaran maharah qiroah di 

Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Karangploso Malang. Metode penelitian yang digunakan 

oleh peneliti adalah metode kuantitatif, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

eksperimen yang terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok 

control. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) penerapan penggunaan teknik 

pembelajaran kooperatif “STAD” adalah sebagai berikut: peneliti memberi contoh 

bagaimana cara membaca teks dengan benar, peneliti membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok kemudian setiap kelompok diberi lembaran berupa teks dan latihan soal. Setiap 

kelompok mendiskusikan teks dan mengerjakan latihan soal. Kemudian semua siswa diberi 

kuis individual. Peneliti memberi poin dari kuis individu tersebut, kemudian. Bagi kelompok 

yang mendapatkan poin terbanyak maka akan mendapatkan penghargaan.  2) penggunaan 

teknik pembelajaran kooperatif “STAD” efektif dalam pembelajaran maharah qiroah di 

Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah karangploso Malang. Hal ini diketahui dari hasil uji t-test 

menunjukkan bahwa hasil t hitung adalah 5,94 lebih besar dari t-table (table signifikasi) 5%= 

2,000 Hal ini menunjukkan bahwad Ha  diterima, atau dengan kata lain bahwa penggunaan 

teknik pembelajaran kooperatif  “STAD”  efektif dalam pembelajaran maharah qiroah
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 الفصل األكؿ

 المقدمة
 

 ية البحثخلف .أ 

أف اللغة ىي قدرة ذىنية مكتسبة يمثلها نسق يتكوف من رموز اعتباطية  
منطوقة يتواصل بها أفراد مجتمع ما. قاؿ ابن منظور في لساف العرب أف اللغة 
ىي أصوات يعبر بها كل قوـ عن أغراضهم. كاللغة العربية ىي الكلمات التي 

ن طريق النقل ك حفظها لنا يعبر بها العرب عن أغراضهم كقد كصلت إلينا م
. 9القرآف الكريم األحاديث الشريفة كماركاه الثقات من منثور العرب كمنظومهم

الفخرية من جامعة  ةديستاف عند منحو شهادة الدكتور  قاؿ الرئيس الفرنسي
ـ : إف اللغة تمثل المظهر  ٜ٘ٚٔالقاىرة في الخامس عشر من شهر ديسمبر 

األمم في كقتنا الحاضر تعليم لغاتها كنشر ثقاقتها الحي ألم ثقافة. كلقد أخذت 
باعتبار أف اللغة امتداد لكينها، ككجو معبر عن ثقافتها كحضارتها كمكانتها في 
العالم، مسلمة بأف اللغة من أىم المعايير التي تقاس بها فاعلية األمم في مضمار 

الواضح أف اللغة  التقدـ كالحضارة كالتأثير كالتأثر. اللغة ظاىرة اجتماعية، من
ذات طبيعة اجتماعية إذ التوجد الحاجة إلى اللغة إال حيث يوجد التجمع 

 8البشرم.

اللغة العريبة ىي لغة القرآف كلغة الجنة. كبجانب اللغة العرية ىي اللغة   
االتصالية ليتعاكف في مجاالت الحيات منها االقتصادية كالتربية كالصناعية 

                                                             
  4(. ص:  6002مصطفى الغُالوي ، حامع الدروس العربُة، )القاهرة: دار الحدًث،  1

محمد صالح اليشطي، املهارات اللغوٍة: مدخل إلى خصائص اللغة العربُة وفىونها، ) ألاهدلس: دار  6

 01( ص: 0550ألاهدلس لليشر والحوزَع، 
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انوف كغير ذلك. كما ىو المعركؼ، أف اللغة العربية كالثقافة كالسياسة كالق
ليست اللغة التي تستخدمها العرب فقط. انتشار اللغة العربية في سائر البالد. 
يقوؿ فيرجسوف في دائرة المعارؼ البريطانية في معرض حديثو من اللغة العربية " 

من حيث تأثيرىا  تعتبر اللغة العربية إلى حد كبير أعظم اللغة السامية جميعا سواء
أك عدد الناطقين بها باإلضافة إلى أنو ينبعي أف تعتبر أيضا إحدل اللغات 

إندكنيسيا ىو أحد البالد الذم أكثر سكانهم     1العظمي في كقتا الحاضر.
. فاللغة العربية من 1ميالديا ٕٔيتعلم اللغة العربية. تدخل اللغة العربية في عصر 

بعد الصينية كاإلنجليزية كالهندية كاألسبانية.  ك حيث االنتشار تعد الخامسة 
 اآلف كثير من المدارس ك المعاىد التي جعلت اللغة العربية المادة الدراسي. 

كثير من المشكالت التي توجد في مقّوـ تعليم اللغة العربية منها المنهج   
. يحاكؿ 5كاىتماـ األستاذ كاالستراتيجية كالوسيلة كالطريقة كالمادة كغير ذلك

األستاذ أف حل المشكلة التي تواجو في تعليم اللغة العربية. نقصاف رغبة التلميذ 
في اللغة العربية أحد من مشكالت تعليم اللغة العربية. يكوف ىذه المشكلة ألف 
تعليم اللغة العربية رتابة. الطريقة ك االستراتجية التي تستخدـ ال تجتذب حتى 

عليم اللغة العربية ، يجب الطالب أف يستولى أربع ت يشعر التلميذ بالملل. في
مهارات اللغة العربية منها مهارة االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة 

 الكتابة. 

 األحرؼ بتلفظ التجرم عمليتها ، سهلة غير اللغة مهارات أحد القراءة ىي

.  0الفكر ك قلالع فيها يشارؾ التي مهارة لكن القراءة ك فحسب، الكلمات ك
                                                             

دَرس اللغة العربُة لغير الىاطقين بها، )إٌسِسكو: ميشورات املىظمة محمود كامل الىاقة، طرائق ث 3

   00( ص: 6002إلاسالمُة للتربُة والعلوم والثقافة، 
5Ibid. 
6Syamsudin as-syarofi, dkk. Strategi pembelajaran bahasa arab( Jogjakarta: pokja akademik 

universitas sunan kalijaga 2006) hlm: 70-75 
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تعتبر القراءة مهارة رئيسة من مهارة التعلم أم لغة أجنبية. قاؿ تعالى في كتابو 
 الكريم :

                             

                      

كفي ىذه الحالة  تصبح القراءة مهارة بديلة في االتصاؿ باللغة عن   
المهارت الشفوية كيصبح تعليمها كتعلمها أمرا ضركريا كمفيدا، كبالتالي تصبح 

ف من ىدفا رئيسا من أىداؼ تعلم اللغة األجنبية، كمما يجدر بنا أف نذكره ىنا أ
أنها أداة تنسم  -بالنسبة للمتعلم–ة األجنبية ة القراءة في اللغخصائص عملي

بدكاـ االستمرار كاالستخداـ من حيث ىي أداة ىذا المتعلم الستمراره في 
التعلم، كأداتو أيضا في االتصاؿ باالنتاج الفكرم كاألدبي كالحضارم ألصحاب 

أداة من  اللغة المتعلمة سواء في الماضي أك الحاضر، كمت أنها قد تكوف
تعليم مهارة القراءة ىي ىداؼ أ   7أدكاتو في قضاء كقت الفراغ االستماع بو. 

يستطيع أف يقرأ النص العربية من اليمين إلى اليسار بشكل فصيح كيستطيع أف 
يترجم كيفهم بشكل سطحي. كىذا ينبغي أف يقرأ في صمت كسرعة كيسر 

 توقف عند الكلمات. بالمعنى مباشرة من الصفحة المطبوعة دكف  متلفظا
ىي احدل   مدرسة الهداية المتوسطة اإلسالمية كارانجفلوسو ماالنق

المدرسة التي تقع في القرية. تختلف كفاءة الطالب، بعض متخرجة من المدرسة 
% من  ٓٙاإلبتدائية اإلسالمية التي قد تعلم اللغة العربية قبلها ك حوالي  

مدرسة لغة العربية قبلها. كثير من الطالب المدرسة اإلبتدائية  التي لم تتعلم ال
المتوسطة اإلسالمية الهداية كارانجفلوسو ماالنق يشعر بالصعبة ليتعلم اللغة 

                                                             
محمود كامل الىاقة، طرائق ثدَرس اللغة العربُة لغير الىاطقين بها، )إٌسِسكو: ميشورات املىظمة  3

 045( ص: 6002إلاسالمُة للتربُة والعلوم والثقافة، 
 6001دٌسمبر  02قامت الباحثة عملُة املقابلة مع مدّرسة اللغة العربُة في ًوم ألاربعاء،  4
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يقرأ النص العربية العريبة كخصوصا في مهارة القراءة كبعض منهم لم يستطيع أف 
 . لذلك يحتاج الطريقة الجاذبة في تعليم مهارة القراءة.9فصيحا

ىو التعليم الذم يعطي الفرصة لكل الطالب أف يناقشوا  كنيالتعلم التعا
المادة مع زمالئهم في المجموعة. التعلم التعاكني ىو نظاـ العمل كالتعليم 
الجماعي المركب من خمسة عناصر كىي االعتماد اإليجابي كالمسؤكلية الفردية 

"أرتز ك قاؿ  كالتفاعل الشخصي كالتعاكف الجماعي كالتقويم علمية المجموعة.
التعلم التعاكني ىي مجموعة الطالب التي يتعاكف في الفرقة ليحلل " أف  نومن

التعلم التعاكني ىو التعلم  8المشكالت ك يستكمل الوظيفة أك ليحقق الهدؼ.
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " المؤمن للمؤمن   الذم يعّلمنا عن التعاكف. 

 كالبنياف يشّد بعضهم بعضا". 
"STAD "الذم مجموعتو يتكوف من ثالثة إلى ستة  أحد التعلم التعاكني

الطالب. يقسم المدرس ىذه المجموعة على أساس قدرة التالميذ كالخنثي 
كغيرىا. الطريقة التي تتطور "سالفين" تتضّمن المنافسة بين المجموعة. كفي 

يتكوف من أربعة عناصر كىي استعراض الفصل    "STAD"التعلم التعاكني 
التعلم في  99كالتعليم الجماعي كالمسابقة كالنتيجة كاألكسمة للمجموعة.  

يقسم الطالب إلى  "STAD"  (Student Team-Achievment division )التعاكني
المجموعات التي تتكوف من أربعة إلى ستة أشخاص. كل أعضاء المجموعة 

عن المادة ثم  لديهم القدرة المختلفة كالخنثي المختلفة. يقدـ كيشرح المدرس
يعمل الطالب في مجموعتو لتأكيد أف كل أعضاء المجموعة قد يفهم عن 

                                                             
 

9 Miftahul Huda, Cooperative Learning, Metode, Teknik, Struktur dan Model pembelajaran, ( 

Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm: 32 

 
10 Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, ( Bandung: Penerbit Nusa 

Media, 2008), hlm:  143 
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الماّدة. كل طالب يعمل التدريبات أك المسابقة بنفسو ك اليجوز للطالب أف 
نتيجة مسابقة الطالب بمتوسط االنجاز قبلو قارنت  99يساعد بعضهم بعضا.

مقارف باالنجاز قبلو.  كيعطى كل مجموعة النقاد بناء على تطويرات الطالب
يعدد كل النقاد ليناؿ نقاد المجموعة، كالمجموعة التي نجهت ليستجيب 

 المعايير لها  الشهادات كالجوائز. 
التعلم التعاكني العالقة بين عملية مهارة القراءة كاألعماؿ المؤتية في 

"STAD"  ىي يستطيع الطالب أف يناقشوا عن بعض خصائص تعليم مهارة
منها الفهم، كتمييز الفقرة الرئيسية كالفقرة الشائعة، كتعريف المعلومات  القراءة،

 المهمة في النص ك االستنباط

مدرسة المتوسطة اإلسالمية الهداية كارانجفلوسو ماالنق اليفهم بعض طالب 
التعلم التعاكني النص في كتاب الدركس كيشعر بالصعبة ليفهمو بنفسو. كيمكن 

"STAD" د الطالب لحل المشكالت في مهارة القراءة.   يستطيع أف يساع 

التعلم سلوب أ استخداـ فعاليةعن  البحث ىذا إجراء الباحثة تريد بذلك
القراءة بمدرسة الهداية المتوسطة   مهارة في تعليم  "STAD" التعاكني 

 اإلسالمية كارانجفلوسو ماالنق.
 

 أسئلة البحث .ب 

في تعليم مهارة القراءة   "STAD"التعلم التعاكني  سلوبأكيف استخداـ  -1
 كارانجفلوسو ماالنق؟   بمدرسة الهداية المتوسطة اإلسالمية

في تعليم مهارة القراءة   "STAD"التعلم التعاكني  سلوبأما فعالية استخداـ  -2
 كارانجفلوسوماالنق؟  بمدرسة الهداية المتوسطة اإلسالمية

 
                                                             

11 Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, ( Bandung: Penerbit Nusa 

Media, 2008), hlm: 11  
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 أىداؼ البحث .ج 

في تعليم مهارة القراءة   "STAD"التعلم التعاكني  سلوبأمعرفة استخداـ  -1
 .كارانج فلوسو ماالنق  بمدرسة الهداية المتوسطة اإلسالمية

في تعليم مهارة  "STAD"التعلم التعاكني  سلوبأمعرفة فعالية استخداـ  -2
 كارانجفلوسو ماالنق.  بمدرسة الهداية المتوسطة اإلسالميةالقراءة  

 

 فركض البحث .د 

مؤقتة يضعها الباحث لحل الفركض ىي حلوؿ مؤقتة أك تفسيرات 
قاؿ سوىرسمي أريكونتو  98مشكلة البحث، فهو إجابة محتملة السئلة البحث.

النتيجة المؤقتة لمشكالت البحث حّتى يثبت من    أف فركض البحث ىو
التعلم التعاكف  أسلوبالبيانات المتراكم. ك فركض البحث في ىذا البحث أف 

"STADالعربية كفعالية لترقية مهارة القراءة في  " يسهل الطالب ليفهم ماّدة اللغة
 كارانجفلوسوماالنق.  بمدرسة الهداية المتوسطة اإلسالميةالفصل السابع 

 

 أىمية البحث .ه 

أىمية البحث إلى كجهين، كجهة نظرية ككجهة التطبيقية. كجهة تقسم 
التعلم التعاكف  أسلوب لمعرفة مدل فعالية إذا طبقنظرية في ىذا البحث ىي 

"STAD"  كجهة التطبيقية في ىذا البحث ىي: لمهارة القراءة . أما 
بهذه البحث تستطيع أف تعين الباحثة تتطور العلم خصوصا  : الباحثة -1

 المعلومات في تطبيق   ك يعطي الخبرة في التعليم. 

                                                             
12

اص: دار أساسُة لليشر والحوزَع،    56ه( ص:  0402ذوقان عبُدات، البحث العلمي، )ٍر
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يعطي اإلعالـ نحو طريق التعليم الذم مناسب بمادة اللغة  :المدرس -2
اللغة العربية خصوصا في تعليم مهارة  العربية ك يسهل المدرس في تعليم

 القراءة.
يستطيع أف ترقي قدرة الطالب في اللغة العربية خصوصا  :الطالب -3

 لمهارة القراءة كيسهل الطالب ليفهمها.
 يعطي المالحظة كاالمصدر ليقرر السياسة في المدرسة. : المدرسة -4

 

 حدكد البحث .ح 

التعلم  أسلوب استخداـحدكد موضوعية: تحدد الباحثة الموضوع في  -1
 لتنمية نتائج تعليم مهارة القراءة.  "STAD"التعاكني  

ـ في ٕٙٔٓ-95ٕٓيعقد ىذا البحث فى العاـ الدراسي : حدكد زمانية -2
 المرحلة الثانية.

مدرسة الهداية المتوسطة حدكد مكانية: تحدد الباحثة المكاف في  -3
 كارانجفلوسو ماالنق.  اإلسالمية

 

 تحديد المصطلحات .ط 

تقصد بالفعالية ىي المعيار الذم يدؿ على درجة النجاح كميا أك  فعالية : -1
صفة أك كقتا في عملية التعليم. نستطيع أف نقوؿ أف ىذا العملية فعالية 
إذا كصلت إلى األىداؼ المنشودة. إذف الفعالية في ىذا البحث ىي 

  مهارة في تعليم" STAD"التعليم التعاكني  أسلوباستخداـ  فعالية
 القراءة.

التعلم التعاكني : أنشطة تعليم المجموعة التي لديها المبادئ أف التعليم  -2
يقوـ على التغير المعلومات اجتماعيا بين مجموعات التعليم، ككل أعضاء 
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المجموعات مسؤكؿ عن نفسو ك يحفز ليطّور التعليم بين أعضاء 
 91المجموعات.

 Student Team-Achievment )التعلم التعاكني:في " STAD"التعلم التعاكني  -3

division)  "STAD"  يقسم الطالب إلى المجموعات التي تتكوف من أربعة
إلى ستة أشخاص. كل أعضاء المجموعة لديهم القدرة المختلفة كالخنثي 
المختلفة. يقدـ كيشرح المدرس عن المادة ثم يعمل الطالب في 

ل طالب مجموعتو لتأكيد أف كل أعضاء المجموعة قد يفهم عن الماّدة. ك
يعمل التدريبات أك المسابقة بنفسو ك اليجوز للطالب أف يساعد بعضهم 

نتيجة مسابقة الطالب بمتوسط االنجاز قبلو كيعطى كل قارنت  91بعضا.
مجموعة النقاد بناء على تطويرات الطالب مقارف باالنجاز قبلو. يعدد كل 

المعايير النقاد ليناؿ نقاد المجموعة، كالمجموعة التي نجهت ليستجيب 
  لها  الشهادات كالجوائز. 

مهارة القراءة : ىي تعرض مادة التعليم بالقراءة، يقرأ المدرس   -4
الموضوعات ثم يتبعو الطالب. تقدـ ىذه المهارة التدريبات في اللساف. 
أىداؼ ىذه المهارة ىي قراءة النص العربية مباشرة بشكل فصيح كترجمو 

  95كفهمو بشكل جيد.

 

 

 

 

 

                                                             
13 Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, ( Bandung: Penerbit Nusa 

Media, 2008), hlm:  29 

 
14 Robert E. Slavin, ibid, hlm: 11  
15 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN MALIKI PRESS) 

hlm: 163 
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 لسابقة الدراسة ا .ي 

لسابقة التي تملك بعض ذا البحث تقدـ الباحثة ثالث الدراسات افي ى
 في ىذاكسديد بالمشكالت التي تواجو الباحثة  كالمختلفاتالمتساكيات 

 البحث.

أسلوب التعليم  " موضوعلفوجي أستوتيك في البحث الجامعي با
ية مهارة في ترق   STAD "(Student team achievment division) التعاكني "

القراءة )بحث تجريبي في مدرسة دار العلوـ المتوسطة اإلسالمية كراتي 
أسئلة البحث في ىذا البحث اثناف، ىما كيف استخداـ ك ما . "فاسوركاف

كالمدخل  .في ترقية مهارة القراءة" STAD"فعالية  أسلوب التعليم التعاكني 
 ىو المدخل الكمي. في تلك البخث الذم استخدمت

استخداـ أسلوب التعليم " البحث الجامعي بالموضوعايو نني في  ارينا
لترقية نتيجة تعليم    STAD "(Student team achievment division)"التعاكني 

اللغة العربية في طلبة الفصل الخامس مدرسة ىداية المبتدئين اإلبتدائية كبوف 
، ىما كيف أسئلة البحث في ىذا البحث اثناف". اكونق كنودادم بليتار

ك كيف تركيز نتيجة تعليم اللغة  "STAD"استخداـ أسلوب التعليم التعاكني 
 STAD "(Student team achievment "العربية باستخداـ أسلوب التعليم التعاكني 

division) .. .كالمدخل الذم استخدمت في تلك البخث ىو المدخل الكمي 

دراسة مقارنة بين " وضوعفي البحث الجامعي بالم فهرة النساء افي دكم
في تعليم مهارة القراءة طلبة الفصل السابع    Jigsaw ك STADاستراتيجية 

مدرسة المتوسطة الحكومية معمل جامعة بانتوؿ اإلسالمية الحكومية 
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أسئلة البحث في ىذا البحث اثناف، ىما كيف عملية تعليم اللغة  ".جوكجاكرتا
ك ىل ىناؾ الفرؽ الهاـ بين الفصل  Jigsaw ك STADالعربية بأسلوب استراتيجية 

 .في تعليم مهارة القراءة    Jigsaw ك STADاستراتيجية  الظابط،

من حيث تطبيق بالدلراسة السابقة أما الفرؽ بين ىذا البخث الحامعي 
باإلضافة توفير نقاط ىو أف في ىذا البحث   "STAD التعليم التعاكني " أسلوب

المسابقة بين بدأت الباحثة ب أيضا. اط المجموعةباحثة نقتعطي الالفردية، 
كتجرم ىذه المسابقة  قبل عملية التعليم.ليناؿ نقاط المجموعة  تالمجموعا

أما جدكؿ الدراسة  تنمية حماسة الطالب في عملية التعليم.لكل اللقاء ل
 السابقة ىذا البحث كىو كما يلي :

 (ٔ.ٔالجدكؿ )

 الدراسة السابقة

اسم الباحث،  رقم
الموضوع، الشكل، 

 الناشر كالسنة،

 اصلي التحقيق مختلف متساكم

فوجي أستوتيك،    -1
أسلوب التعليم 

" STAD التعاكني "

(Student team 

achievment division)   
في ترقية مهارة القراءة 
)بحث تجريبي في 

استخداـ -
التعليم 

 التعاكني 

STAD  في
ترقية مهارة 

 القراءة
قصد -

موقع  -
 البحث

 

أسئلة البحث في ىذا  -1
البحث اثناف، ىما كيف 

استخداـ ك ما فعالية  
أسلوب التعليم التعاكني 

"STAD " في ترقية
 مهارة القراءة 

قصد البحث في  -2
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مدرسة دار العلوـ 
المتوسطة اإلسالمية 
كراتي فاسوركاف، 
جامعة موالنا مالك 

م ماالنق، إبراىي
ٕٕٓٔ 

البحث في                  
مدرسة 

 المتوسطة

مدرسة دار العلوـ 
المتوسطة اإلسالمية  

 كراتي فاسوركاف  

ارينا ايو نني،   -2
استخداـ أسلوب 
التعليم التعاكني 

"STAD" (Student 

team achievment 

division)    لترقية
نتيجة تعليم اللغة 
العربية في طلبة 
الفصل الخامس 
مدرسة ىداية 
المبتدئين اإلبتدائية  
كبوف اكونق كنودادم 

ر، بحث جامعي، بليتا
معهد دكلة دينية 

 ٕ٘ٔٓإسالمية، 

استخداـ  -
التعليم 
التعاكني
STAD 

لترقية نتيجة  -
تعليم اللغة 

 العربية

موقع  -
 البحث

قصد  -
البحث في 

مدرسة 
 اإلبتدائية 

أسئلة البحث في ىذا  -1
البحث اثناف، ىما كيف 

استخداـ أسلوب 
التعليم التعاكني 

"STAD"  ك كيف تركيز
نتيجة تعليم اللغة 
العربية باستخداـ 

أسلوب التعليم التعاكني 
" STAD "(Student 

team achievment 

division) 

قصد البحث في  -2
مدرسة ىداية المبتدئين 

اإلبتدائية كبوف اكونق 
 كنودادم بليتار

افي دكم فهرة   -3
النساء، دراسة مقارنة 

استخداـ  -
التعليم 

دراسة  -
مقارنة بين 

أسئلة البحث في ىذا  -1
البحث اثناف، ىما كيف 
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 STADبين استراتيجية 

في تعليم    Jigsaw ك
مهارة القراءة طلبة 

السابع مدرسة الفصل 
المتوسطة الحكومية 
معمل جامعة بانتوؿ 
اإلسالمية الحكومية 
جوكجاكرتا، بحث 
جامعي، جامعة سوناف 
كالي جاكا اإلسالمية 
الحكومية جوكجاكرتا، 

ٕٓ95 

 التعاكني 

STAD  في
تعليم 
مهارة 
 القراءة

قصد  -
البحث في 

مدرسة 
 المتوسطة

 استراتيجية
STAD ك 

Jigsaw    

موقع  -
 البحث

عملية تعليم اللغة 
العربية بأسلوب 

 ك STADاستراتيجية 
Jigsaw  ك ىل ىناؾ

الفرؽ الهاـ بين الفصل 
استراتيجية  الظابط،
STAD ك Jigsaw    في

 تعليم مهارة القراءة 

قصد البحث مدرسة  -2
المتوسطة الحكومية 

جامعة بانتوؿ  معمل
اإلسالمية الحكومية 

 جوكجاكرتا 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظارم

 التعلم التعاكني (1

 تعريف التعلم التعاكني  . أ

التعليم التعاكني ىو عملية التعليم الذم يتفاعل قاؿ "فاركر أف   
الطالب في المجموعة ليعمل الوظيفة لتحقيق األىداؼ. عند جونسوف 

علم التعاكني ىو يتعاكف لتحقيق األىداؼ معا كفي التعلم كجونسوف، الت
التعاكني كل أعضاء المجموعة يحاكؿ ليناؿ النتيجة. في سياؽ التعلم، 
يعرؼ أف التعلم التعاكني تأليف المجموعات الصغيرة تتكوف من الطالب 
الذم يفرض ليتعاكف كيتطّور تعليم نفسو كتعليم أصدقاء مجموعتو. في 

كني، يقّيم المدرس كظيفة الطالب بناء على معيار معّين. يعتمد التعلم التعا
التعلم التعاكني على فعالية تلك المجموعات. يرجى المدرس يستطيع أف 
يصنع حذرا ليتعاكف كل أعضاء المجموعة لتعظيم تعليم نفسو كتعليم 
أصدقاء مجموعتو، كلو مسؤكلة ليتعلم عن المادة التي يقدمها أصدقاء 

 90مجموعتو.

التعلم التعاكني تتكوف من أربعة إلى ستة على األكثر، مجموعة 
الطالب الذم يملك القدرة المختلفة طوؿ بعض األسبوع أك بعض األشهار 
ثم يختبر فردية في يوـ االختبار. قبل تطبيق التعليم، يعطى المجموعة 

(كيف يعطي الشرح ٕكيف يصبح السامع جيدا، )( ٔالشرح حولي: )
(كيف يتعاكف ك يعتز بين أعضاء ٗيقدـ األسئلة جيدا، ) (كيفٖجيدا، )

                                                             
16 Miftahul Huda, Cooperative Learning, Metode, Teknik, Struktur dan Model pembelajaran, ( 

Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm: 32 
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المجموعة. يعّرؼ ىذا التعليم فلسفة مسؤكؿ عن نفسو ك يحتـر اآلخرين، 
 97كالمدرس ميسر للطالب في التعليم. 

التعلم التعاكني ىو يعطى الطالب الحرّية ليشارؾ  اآلثار اإليجابي في ىذا
عليم التعاكني يجب على كل التعليم نشاطا في مجموعتو. في بيئة الت

 طالب يشارؾ نشاطا كيأسس منظومة التعليم الذم يتعاكف بعضهم بعضا. 
  

 القيود في التعلم التعاكني . ب

في التعلم التعاكني، ( ثالثة القيود الرئيسي ٜٜ٘ٔيتعّرؼ سالفين )
 منها:

1- Free riderإذا التعليم ال يصّمم جّيدا، يأثر نشةء . Free rider   أك
ىو    Free riderالتعليم التعاكني. المقصود ب الطليق في الراكب 

 Freeبعض الطالب غير مسؤكؿ فرديا في كظيفة مجموعتو. ظهر 

rider  .حينما يشتغل المجموعة ليعمل الوظيفة أك لتقرير 

2-  Difussion of responbility المقصودبهذا المصطلح ىو الحاؿ الذم .
ال يستطيع أف يستولى على  فيو بعض أعضاء المجموعة الذم يعتبر

الماّدة الدراسية عند أعضاء المجموعة األخرل الذم يستطيع أف 
 99يستولى على الماّدة الدراسية. 

3- Learning a part of task specializationفي بعض طريقة معينة .  

ك طريقة أخرل، يكّلف كل  group investigationك    jigsawؾ 
ادة المختلفة بعضهم بعضا. توزيع المجموعة ليتعلم عن بعض الم

                                                             
17 Agus Suprigono, Cooperative Learning, Teori dan Aplikasi PAKEM, ( Yogyakarta: Pustaka 

pelajar, 2009), hlm: 54 

 
18 Miftahul Huda, Cooperative Learning, Metode, Teknik, Struktur dan Model pembelajaran, ( 

Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm: 68 
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المادة كمثل ىذا يصنع الطالب يركز في مادة معينة التي تكوف 
مسؤكلّيتو فقط. كال يتعلم عن المادة األخرل التي ال تكوف 

 . مسؤكلّيتو

عند سالفين، تستطيع تلك ثالثة القيود أف يتحمل إذا كاف 
 المدرس:

 تعرؼ خصائص كقدرة الطالب.  -1

رفة تطوير كقدرة طالبو بتقييمهم فرديا بعد عملية يوفر الوقت لمع -2
 التعلم التعاكني.

 كطريقة  jigsaw يتحد أحد الطريقة كطريقة أخرل، مثل طريقة  -3

cooperative review   المجموعة التي قد تعّلمت المادة يجب ليقّدـ ،
األسئلة التي ييعلق بالمادة إلى مجموعة أخرل، حتى عالقة معلومات 

 يثبت في أفكار كل الطالب.  بين المادة

 

   STAD" (Student team achievment division)"التعلم التعاكني    (2

   STAD "(Student team achievment division)"تعريف التعلم التعاكني  ( أ)

"STAD" (Student team achievment division)   أسلوب  ىو أحد
سواء مع سلوب أل أف عربيةاللغة القاؿ بعض خبراء . اللغة العربية تعليم

 بعض خبراء اللغة العربية أخرل أف الطريقة كاألسلوب ، لكن قاؿاستراتيحية
أف الحاؿ في  يدؿ كىو .األسلوب تنفيذم ىما ترجمة من االستراتيجية.

التعلم التعاكني  يحصل من االسترايسحية المعينة قبلها. عملية التعليم 
"STAD" بسط ك أحسن للمدرس المبتدئ الذم التعلم التعاكني الذم أ أحد

يتكوف من خمسة " STAD"يستعمل المنهج التعاكني. كفي التعلم التعاكني 
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عناصر كىي استعراض الفصل كالتعلم الجماعي كالمسابقة كالنتيجة 
  98كاألكسمة للمجموعة. 

في استعراض الفصل.  "STAD"استعراض الفصل.تقدـ المادة في   -1
قشة كيستطيع ىذا االستعراض باستعماؿ يرأس المدرس في ىذه المنا

السمعّي البصرّم. اختالؼ استعراض الفصل بتعليم العادة ىو أف ذلك 
. بهذه الطريقة يدرؾ الطالب أنهم  "STAD" االستعراض يركز إلى كحدة

قد يعطي االىتماـ حين استعراض الفصل، يساعد ذلك الحاؿ ليعمل 
 جة مسابقة مجموعتهم. المسابقة ك يعّين نتيجة مسابقتهم في نتي

كالتعليم الجماعي أك الفرقة. الفرقة تتكوف من أربعة أك خمسة أشخاص  -2
.مهمة المختلف كالجنس كالعرؽ لديهم القدرة المختلفة كالخنثيالذم 

ىذه الفرقة ىي يأكد أف أعضاؤ المجموعة أك الفرقة قد يتعلم ةيستعد 
المشكالت ك ليعمل المسابقة جيدا. يتضمن ىذا التعليم على حل 

يقارف األجوبة ك يصحح كل األخطاء. الفرقة ىي أىم المالمح في 
. يكثف ىذا التعليم ليصنع كل أعضاء "STAD"التعليم التعاكني 

 المجموعة يتعاكف بعضهم بعضا. 

المسابقة. بعد يقّدـ المدرس المادة في األسبوع، يعمل كل الطالب  -3
عضا حتى كل الطالب المسابقة فرديّا ك اليجوز ليتعاكف بعضهم ب

 89مسؤكؿ عن نفسو ليفهم المادة.

                                                             
19

 Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, ( Bandung: Penerbit Nusa 

Media, 2118), hlm:  143 

 
 
20 Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, ( Bandung: Penerbit Nusa 

Media, 2008), hlm:  144 
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النتيجة أك النقاط. يستطيع كل طالب يعطي النقاط األقصى في  -4
مجموعتهم. يعطي كل طالب النقاط األّكؿ الذم يحصل من متوسط 
اجراء الطالب القبلي في المسابقة المتساكية. ثّم يجمع الطالب النقاد 

 89نتيجتهم بنتيجتهم األكؿ.  لمجموعتو على أساس مقارنة ارتفاع

األكسمة للمجموعة. سيناؿ المجموعة الشهادة أك الجوائز إذا كاف  -5
 يصل نتيجتهم إلى معيار معين.  

في المادة المتعددة مثل " STAD"يستعمل التعلم التعاكني 
الرياضيات كعلم اللعة كعلم الفن كالعلم االجتماعي كعلم الطبيعة كغيرىا. 

  بة لتعليم مادة علم اللغة.كىذه الطريقة مناس

 

 "STAD"التعلم التعاكني تدابر تنفيذ  ( ب)

( ٖٔ-ٚ: ٜٜٛٔعند مائدية )" STAD"التعليم التعاكني تدابر تنفيذ 
 منها:

 "STAD"إعداد التعلم التعاكني  (1)

 المادة ( أ

تصميم جيدا لتعليم مجموعة. قبل " STAD"تصّمم مادة التعلم التعاكني  
أكراؽ العمل )أكراؽ المناقسة( الذم  مادة التعليم، يصنع المدرس

 سيعمل كل أعضاء مجموعة التعليم كأكراؽ األجوبة. 
 يعين الطالب في المجموعة ( ب

مجموعة الطالب ىي مجموعة غير متجانسة . تتكوف المجموعة من  
أربعة حتى خمسة الطالب الذم لديهم القدرة العالية كالقدرة المعتدلة 

                                                             
21 Sholmo Sharah, Handbook of Cooperative Learning, (Yogyakarta: IMPERIUM, 2009), hlm: 9 
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ى الطالب ليختار أعضاء المجموعة كالقدرة المنخفضة. اليجوز عل
 بنفسو. كىذا المبادئ التوجيهية ليوزّع المجموعة عند "مائدية" منها:

يصّنف الطالب. يصّنف الطالب بناء على نتيجة أكاديميو في  -1
كأحد المعلومات المأخوذة ؿ يصّنف الطالب ىي  88الفصل.

 من نتيجة االختبار. 

موعة من أربعة حتى يعين عدد أعضاء المجموعة. تتكوف المج  -2
خمسة الطالب الذم لديهم القدرة العالية كالقدرة المعتدلة 

 كالقدرة المنخفضة.

 يمأل أكراؽ ملخص المجموعة.  -3

 يعين نتيجة األكلى ( ت

تأخذ نتيجة األكلى من االختبار القبلي الذم يقوـ المدرس قبل مستعمل 
. عالكة أك من النتيجة األخيرة لدم الطالب "STAD"التعلم التعاكني 

على ذلك، تستطيع نتيجة األكلى مأخوذة من نتيجة الدراسة في 
 81المستوم قبلو. 

يبدأ التعلم ". STAD"تعامل المجموعة قبل إبداء التعلم التعاكني  ( ث
 .بالتدريبات تعامال لمعرفة بين أعضاء المجموعة" STAD"التعاكني 

من خمسة " STAD"الجدكاؿ العملية. يتكوف التعلم التعاكني  ( ج
الجدكاؿ العملية كىي استعراض الفصل كالتعليم الجماعي كالمسابقة 

 كالنتيجة كاألكسمة للمجموعة.

 

  

                                                             
22 Sholmo Sharah, Ibid, hlm: 11 
23

 Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, ( Bandung: Penerbit Nusa 

Media, 2008), hlm:  151 
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 عملية التعليم. (2)

بااستعراض الفصل الذم يتكوف " STAD"يبدأ عملية التعلم التعاكني    
 . من المقدمة كالتطوير كاالرشادات العملية كعملية المجموعة كالمسابقة

 المقدمة -1

س المادة كأىميتها بإعطاء األلغاز كالمشكالت تتعلق يشرح المدر  . أ
 81بالمادة كالحياة اليومية.

 يأمر المدرس الطالب ليعمل في مجموعتو كيعين المفاىيم.  . ب

 التطوير -2

 يعين المدرس أىداؼ التعليم . أ

 يأكد المدرس أف الطالب يفهم المادة كليس يحفظ فقط. . ب

 .يفحص المدرس مفاىم الطالب بإعطاء األسئلة متكرر . ت

 يشرح المدرس لماذا األجوبة صحيحا أك خاطئا.  . ث

 يستمّر المدرس عملية التعليم إذا كاف الطالب قد يفهموا المادة.  . ج

 85عملية التعليم -3

 يأمر المدرس الطالب ليعمل األسئلة  .أ 

 ينادم المدرس عشوائيا ليجيب األسئلة. .ب 

 ينبغي للدرس أف اليعطي األسئلة الصعبة في ىذه األنشطة.  .ج 

 موعةعملية المج -4

 في يوـ األكؿ، يشرح المدرس كيفية العمل في المجموعة. منها: (1)

                                                             
24 Robert E. Slavin, Ibid,  hlm:  153 
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الطالب مسؤكؿ ليؤّكد أف كل أعضاء مجموعتو قد تعّلم في أكراؽ  . أ
 األنشطة من المدرس.

 يتعاكف الطالب إذا كاف بعض أصدقائو يشعر بالصعبة ليفهم المادة. . ب

 يعطي المدرس النظاـ الّتفاقّية.  (2)

 في مجموعتو.يأمر الدرس الطالب ليعمل  .أ 

 يعطي المدرس أكراؽ األسئلة ك أكراؽ األجوبة. .ب 

 ".STAD"يشرؼ المدرس حين عملية التعليم التعاكني  .ج 

 المسابقة -5

بعد عملية التعليم في المجموعة، يعطي المدرس المسابقة أك    
االختبار الفردّية. األكقات لالختبار حولي نصف الساعة أك ساعة. ثم يعطى 

 االختبار ك تبرع في  نتيجة المجموعة.النقاط من النتيجة 
 80األكسمة للمجموعة -6

 يحسب نتيجة الفرد كنتيجة المجموعة. (1)

يعتز نتيجة المجموعة بعد حساب تطوير نتيجة الفرد كنتيجة  (2)
المجموعة. يلعن المدرس أّم المجموعة التي لديها أعلى 

 النتيجة . ثم يعطي الجوائز أك الشهادة .

 

 "STAD"تعلم التعاكني المزايا كالنقصاف في ال  ( ج)

( ٕ:ٜٜٚٔعند سالفين في ىارتتي )" STAD"المزايا في التعلم التعاكني 
 منها:

 تتطّور انجازات الطالب. (1)

 زيادة كاثق الطالب. (2)

                                                             
26 Sholmo Sharah, Handbook of Cooperative Learning, (Yogyakarta: IMPERIUM, 2009), hlm: 19 
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تطويرعالقة بين الفرد كأعضاء " STAD"يعطي التعلم التعاكني  (3)
 مجموعتو.   

-ٙٔٔطويل األمد عند نور ىادم ) " STAD"مزايا التعلم التعاكني 
 (  منها:  ٘ٔٔ:ٕٗٓٓ

 يزيد تكافل كحساسية االجتماعّية. ( أ

 يسّهل الطالب لتكييف. ( ب

 يتطور قيمة االجتماعّية كاالرتباط. ( ت

 يزيل األناني ك انطول على نفسو. ( ث

 يبنى المحسوبية حتى الكبار. ( ج

 يمارس مهارة االجتماعّية ليحتفظ اتصاؿ االجتماعّية. ( ح

 من التوقعات المتعددة. يترّقى قدرة الطالب ليرل المشكلة كالحاؿ ( خ

 يترّقى قدرة الطالب ليستعمل فكرة أصدقاءه. ( د

يترّقى حّب الصبحة بغير يشاىد اختالؼ القدرة كالحنثي كالعرقي  ( ذ
 كالطبقة كغير ذلك.

 منها: " STAD"أما مزايا التعلم التعاكني 
 يساعد الطالب ليفهم المادة الذم يبحث. .1

أصدقائو كيكتب  يجعل الطالب يستطيع أف يتناقش كيسمع رأم .2
 األحواؿ المهّمة لمجموعتو.

 يحصل تحقيق التعليم العالي كيحسن العالقة بين أصدقاءه. .3

 الجوائز أك الشهادة يعطي الدكافع ليناؿ النتيجة األحسن. .4

 يساعد الطالب الذم قدرة تعليمو ضعيف كيزيد تحصيل علمّي. .5
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 87يسهل المدرس ليراقب الطالب في عملية المجموعة. .6

 منها:" STAD"في التعلم التعاكني  كالنقصاف
إذا كاف المدرس الينّبو الطالب ليستعمل كمهارة تعاكنهم في المجموعة  ( أ

 فال يحسن دينامية مجموعتهم.

إذا كاف المدرس اليهتم بعدد أعضاء المجموعة كىي ناقص من أربعة  ( ب
أشخاص، فال نشط أحد أعضاء المجموعة في المناقشة كإذا كاف 

اد من خمسة أشخاص، فال يعمل بعض أعضاء أعضاء المجموعة ز 
 المجموعة الوظيفة.

إذا كاف رئيس المجموعة ال يستطيع أف يحّل المتضاربة، فال فعالية  ( ت
 تلك المجموعة.

" STAD"بجانب ذلك، توجد النقصاف األخرل في التعلم التعاكني  

كىي كجود اإلعتماد الذم يجعل الطالب يفّكر بطيئا كال يستطيع أف يتعلم 
كقتا طويال حتى اليواصل أىداؼ " STAD"فرديّا.يحتاج التعلم التعاكني 

 المنهج كال يستطيع أف يقّدـ المادة سرعة. 
الخالضة من ىذا الحاؿ، ليحّل النقصاف في التعلم التعاكني   
"STAD " ينبغي على المدرس أف يوزّع الموضوع المختلف بين أعضاء

كر بعضهم بعضا ثم يقّيم المدرس  المجموعة لكي يستطيع الطالب أف يتشا
 كل الموضوع . 
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 مهارة القراءة ( ت)

 مفهوـ القراءة .أ 

يقودنا ىذا إلى الوقوؼ على تعريف إجرائي للقراءة. كقد تبنت   
المفهوـ التالي لعملية  NSEEالرابطة القومية لدراسة التريبة في أمريكا 

آلية بسيطة كما أنها ل يست أداة مدرسية القراءة : إف القراءة ليست مهارة 
كينبغي أف تنّمى كتنظيم مركب  89 ضيقية. إنها أساسا عملية ذىنية تأملية.

يتكوف من أنماط ذات عمليات عقلية عليا. ينبغي أف يحتوم على كل 
أنماط التفكير كالتقويم كالحكم كالتحليل كالتعليل كحل المشكالت. إف 

ؿ بصرم للرموز، كىذا القراءة، إذف، نشاط يتكوف من أربعة عناصر: استقبا
ما نسمية بالنقد. كدمج لهذه األفكار مع أفكار القارئ. كتصور لتطبيقاتها 
في مستقبل حياتو كىذا ما نسمية بالتفاعل. القراءة إذف تعّرؼ كفهم كنقد 
كتفاعل، إنها نشاط عقلي يستلـز تدخل شخصية اإلنساف بكل جوانبها. 

 ن المهارات.كتشتمل ىذه المكونات األربعة على عدد م
 

 أىداؼ تعليم القراءة .ب 

إف القراءة بجانب كونها مهارة اغوية رئيسة إال أنها في ذات الوقت    
ىدؼ من أىداؼ تعلم اللغة. كإنو لمن المستحسن أف نعرض لما يسّمى 
بالهدؼ العاـ من أىداؼ تعلم اللغة، ثم نعرض بعد ذلك لألىداؼ الجزئية 

إلى الهدؼ العاـ النهائي من تعليم التي يؤّدم تحقيقها في مجموعها 
القراءة. كيتلخص الهدؼ العاـ الرئيس من تعليم القراءة في تمكن المتعلم 
من أف يكةف قادرا على أف يقرأ اللغة العربية من اليمين إلى اليسار بشكل 
سهل كمريح. كىذا يعني أف يقرأ في صمت كسرعة كيسر متلفظا المعنى 
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دكف توقيف عند الكلمات أك التراكب كدكف  مباشرة من الصفحة المطبوعة
 االستعانة مرات عديدة بالمعجم.  

ىذا الهدؼ العاـ يمكن أف يوضع في شكل األىداؼ الجزئية 
 88التالية:

أف يتمكن الدراس من ربط الرموز المكتوبة باألصوات التي تعبر عنها  -1
 في اللغة العربية.

 .أف يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح -2

أف يتمكن من استنتاج المعنى العاـ مباشارة من الصفحة المطبوعة  -3
 كإدراؾ تغير المعنى بتعبير التراكب.

أف يتعرؼ معاني المفردات من معاني السياؽ، كالفرؽ بين مفردات  -4
 الحديث كمفردات الكتابة.

أف يفهم معاني الجمل في الفقرات كإدراؾ عالقات المعنى التي  -5
 تربط بينها.

 بفهم كانطالؽ دكف أف تعوؽ ذلك قواعد اللغة كصرفها. أف يقرأ -6

أف يفهم األفكار الجزئية كالتفاصيل كأف يدرؾ العالقات المكونة  -7
 للفكرة الرئيسية.

 أف يتعرؼ عالمات الترقيم ككطيفة كل منها. -8

أف يقرأ بطالقة دكف االستعانة بالمعاجم أك قوائم مفردات مترجمة  -9
 إلى اللغتين.
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اسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إلى قراءة األدب أف يقرأ قراءة ك  -11
كالتاريخ كالعلوـ كاألحداث الجارية مع إدراؾ األحداث كتحديد 
النتائج كتحليل المعاني كنقدىا كربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية 

 كاإلسالمية. 

أف القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة. إف ما يجنيو الدراس  -11
ؿ قراءة المواد العربية أعـز مما يجنيو من خالؿ أم األجنبي من خال

   19مهارة أخرل.

 

 مواد تعليم القراءة .ج 

قدرات األساسية التي تهدؼ القراءة إلى االستعانة بها من ال
تنظيم المادة المقركء كذلك بوضعها في  لالستفادة من المادة المقركء

ة على استكشاؼ ليسهل استيعابها، من ذلك مثال : القدر  سياقها الطبيعي
الفكرة الرئيسية على مستول النص المقركء كأجزائو ابتداء من الفقرة 

بالموضوع ككل مع القدرة على مالحظة الغالقات بين أجزاء كانتهاء 
، كتمييز العبارات الهامة كترتيب األفكار كمن ثم كضعها في جدكؿ النص
 يزكد القارئ بالقدرة على النص.منظم 

ىذه المهارة توجيو القارئ إلى تساعد على تنمية كمن الوسائل التي 
الذم يقرؤه، كمطالبتو بتعيين الكلمات عمل تخطيط ىيكلي للموضوع 

في الفقرة، ككذلك العبارات التي تدؿ على صلب الموضوع، األساسية 
ين السؤاؿ الذم بعدد من األسئلة حوؿ كل فقرة ما كمطالبتو بتعب كتزكيده

الفرعية للفقرات كفقا لتسلسل  ككضع العناكين تضمن الفقرة اإلجابة عنو
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منطقي كمنظم كمطالبة القارئ بتلخيص مايقرأ بحيث يتضمن ىذا التلخيص 
 الرئيسية كالعناكين الفرعية.العنواف كالموضوعات 

 

 ئل تعليم القراءة كسا .د 

الوسائل التي يمكن من خاللها تنمية القدرة على الفهم توجيو 
أك مدرسا أك قارئا عاديا إلى تجرم االجابة عن سواء كاف تلميدا  القارئ

ذات اإلجابة ذات اإلجابات كذلك بتجهيز عدد من األسئلة  األسئلة بدقة
كتعويد   31المادة المقركء،المحددة أك التي تستلـز قدرة على االستنباط 

بارات الصحيحة كالعبارات الخاطئة بشكل القارئ على التمييز بين الع
بير من ىذه العبارات، كتكملة الجمل الناقصة، عدد كدقيق بإثبات 

عن الفكرة الرئيسة بطرؽ متعددة، ثم توجيو القارئ لتحديد أحسن كالتعبير 
بعد طرح عدد من االجابات الصحيصة، كىذا الختبار يساعد إجابة 

 القارئ على تعمق مايقرأ كي يصل إلى الهدؼ المطلوب.
ارئ حوؿ العناصر لقكيمكن قياس القدرة على الفهم باستنطاؽ ا

الرئيسية للموضوع الذم يقرأ، كطلب التمييز بين ماىو أساسي كما ىو 
أللفاظ ىامشي، كسؤاؿ القارئ عن الكلمات التي تعطي معنى مضادا 

 بعينها، ككذلك تلك التي تعطي معنى مرادفا.
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 تقسيم القراءة .ه 

ها عدة يمكن أت نتظر إلى القراءة من حيث تعليمها كتعلمها كنقسم  
تقسيمات تعيننا على الرؤية الواضحة لطرؽ ككسائل تدريسها فالقراءة 

 32تنقسم:

 من حيث نشاط القارئ إلى :  -1

 جهرية . أ

 صامتة . ب

 كمن حيث العرض العاـ للقارئ إلى : -2

 استماعية . أ

 درس كتحليل  . ب

 كمن حيث العرض الخاص للقارئ إلى : -3

 لقضاء كقت الفراغ. . أ

 الحصوؿ على معلومة معينة. . ب

 التفاصيل. الحصوؿ على . ت

 التأمل كالتحليل كاالستنتاج.  . ث

 كمن حيث مراحل تعليمها إلى : -4

 تعرؼ رمزم صوتي، أم مرحلة السيطرة على ميكانيكيات القراءة. . أ

 الفهم أم مرحلة القراءة كاالرتباط بالمعنى. . ب

 المكثفة أم مرحلة القراءة للدرس كالتحصيل.  . ت
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عنو اللغة من التحليلية الواسعة أم مرحلة االتصاؿ بكل ما تعبر  . ث
 فكر كثقافة. 

كسنتناكؿ من ىذه التقسيمات مالو ارتباط كثيق بديناميات عملية    
تعليم القراءة، كما يمكن أف يساعد على تعليم ىذه المهارة كتحقيق 

 أىدافها.

 

  تهاكطريق القراءة تعليم .و 

 القراءة الجهرية -1

وتية عن طريق القراءة الجهرية ىي تحويل الرموز الكتابية إلى رموز ص    
تعتبر القراءة الجهرية مهارة خاص يمكن 11النطق مع حسن األداء كالفهم. 

أف يكوف تعلمها غاية في حد ذاتو، كيمكن أيضا أف يكوف كسيلة أك مرحلة 
من مراحل تعلم المهارة القراءة، فالقراءة الجهرية ينظر إليها كخطوة أكلى 

ذ قبل أف يتمكن المتعلم من كضركريتو للقراءة الصامتو كللكتابة أيضا. إ
أداء ىذين الشاطين البد أف تتأكد لديو بشكل تاـ العالقة بين الصوت 
كرمزه الكتابي، كمن الحقائق المعركفة أنو كلما أتقن الدراس القراءة 
الجهرية في لغتو األـ ساعده ذلك على تعلم القراءة الجهرية في لغتو 

بارىا كسيلة كغاية إال أف المدرسين الثانية، كبرغم أىمية ىذه المهارة باعت
 11عادة مايهملوف تدريسها جهال بأىدافها كمكونتها.

إف القراءة الجهرية مفيدة جدا في مراحل األكلى لتعلم اللغة ألنها   
تتيح فرصة كبيرة للتدريب على النطق الصحيح بحيث تؤدم إلى تأصيل 
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إنو ينبغي أف  االرتباط بين نطق الصوت كرمزه المكتوب، كلذلك يقاؿ
تقتصر مرحلة القراءة الجهرية على المراحل األكلى فقط من تعلم اللغة. 
كللقراءة الجهرية كظائف نذكر منها: تشخيص الصعوبات التي يواجهها 
الدراس في تعرؼ الكلمات، إكتشاؼ مشكالتو في النطق، تعرؼ فهمو 

خاصة في للقواعد النحوية، تثبيت اإلدراؾ البصرم للكلمات زتعّرفها 
المراحل األكلى، تدريب الدراس على تمثيل المعنى، كقراءة النص قراءة 

 15معبرة. 

 كلعل البداية الصحيحة لتدريس القراءة الجهرية تستلـز مايلي:  
أف يقدـ المعلم في البداية نموذحا صحيحا للقراءة الجهرية يمكن  (1)

ءتو أف يحتدل بو كأف يقرأ نصا أك محادثة، كيتابع الكالب قرا
 متطلعين إلى النص، ثم يقلدكف في الصوت كالنطق.

 أف يكوف النص المقدـ قصيرا كسهال كمفهوما (2)

تقصيص كقت كاؼ يدرب فيو التالميذ على سماع نصوص مسجلة  (3)
على شرائط، متابعين ىذه النصوص في مصادرىا،ثم يطالبوف بقراة 

 النص قراءة جهرية.

 اءة الفردية.تدريب الطالب على القراءة الجماعية كالقر  (4)

أف يكةف المعلم يقظا اللتقاط أية أخطاء في الصوت كالنطق، كفي  (5)
تحديد المشكالت الخاصة بهذين الجانبين عند الدارسين، كأف 

 يبحث عن أسبيبها كيضع برنامجا لعالجها.

                                                             
رشدي أحمد طعُمة، جعلُم العربُة لغير الىاطقين بها، )إسِسكو:  ميشورات املىظمة إلاسالمُة   21

 042( ص: 0545للتربُة والعلوم والثقافة، 



31 
 

يقتضي ىذا أف يقوـ المعلم بلفت أنظار الدارسين إلى أف القراءة في  (6)
إللى اليسار، ثم يبدأ في قراءة فقرة  اللغة العربية تبدأ من اليمين

 مالحظا أف أنظار كأيدم الدارسين تتابعو من اليمين إلى اليسار. 

اإلبتعاد عن حشو حصة القراءة بالنصوص كالقراءة ةاألسئلة بحيث  (7)
 اليصبح الفصل مزدحما ثقيال.

االلتفات إلى تدريبات الكتاب كحلها، عادة ماتكوف التدريبات في  (8)
ية محصورة في عمليات التعرؼ كالنطق كربما قليل من القراءة الجهر 

 الفهم. 

 

 القراءة الصامتة -2

القراءة الصامتو ىي التي تتم فقط عن طريق العين كالعقل ، حيث     
تلتفظ العين الرموز المفيدة ليفسرىا العقل مباشرة كيحولها إلى معاف، أم 

لتي ينبغي اكتسابها أنها قراءة الفهم، كىي تعتبر من أىم مهارات القراءة ا
في أثناء دراسة اللغة، فهي ىدؼ من أىداؼ دراسة اللغة ثم كسيلة من 

كما أنها أداة مهمة بالنسبة للطالب، فهي 36كسائل التعلم كتستمراره، 
تمكنهم من تزكيد معلوماتهم كمن تطوير قدراتهم التحصيلية كمن قضاء 

ي تعتمد غلى اإلدراؾ كقت فراغهم بطريقة ممتعة كمفيدة. فهي القراءة الت
البصرم الذم يرتجم إلى كعي ذىني مباشرة دكف نطق. كمن توجيهات 

 تدريس القراءة الصامتو:
يقترح المعلم أال يبدأ الطالب بالنظر إلى كلمة مفردة إال بعد قراءة  (1)

 النص كلو مرة أك مرتين من أجل أخذ فكرة عامة عن المعنى.
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لمعجم الثتائي، بل اليعطي المعلم للطالب فرصة استخداـ ا (2)
يشجعهم على استخالص المعنى معتمدين على السياؽ ةعلى 

 17 قدراتهم اللغوية.

يشجع المعلم الطالب على االبتعاد تماما عن اللغة األـ في أثناء  (3)
 القراءة.

يمكن للمعلم أف يقسم الموضوع فقرات، كيقرأ الطالب الفقرات  (4)
يهم مجموعة من فقرة فقرة، كبعد االنتهاء من كل فقرة يطرح عل

األسئلة العامة للمناقشة، كيستحسن أف تكوف ىذه األسئلة مكتوبة 
 أمامهم على السبورة حتى توجههم في أثناء القراءة.

تلعب ميوؿ الطالب في تعليم القراءة الصامتو دكرا كبيرا، ككلما  (5)
استطاع المعلم استثارة ىذه الميوؿ نحو القراءة سواء تم ذلك عن 

مقدمة ذاتها من حيث تشويقها كإثارتها أك عن طريق طريق المادة ال
 تشجيعهم كحفزىم بالمسابقات كالجوائز.

تعتبر تنمية الثركة اللفظية من أىداؼ القراءة الصامتو كفي ىذه  (6)
العملية يحتاج الطالب إلى التوجيهات فيما يتصل بمعرفة الكلمات 

 كمعانها.

القراءة الصامتو ينبغي على المعلم أف يعرؼ أنواع التدريبات في  (7)
    كىي تشميل تدريبات المعانى كالصوتيات كالمفردات.
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 القراءة تعليم تقويم .ز 

يقظة تمكن القارئ القدرة على تقويم المادة المقركءة فيستلـز مهارة   
كالقدرة على من إدراؾ الفرؽ بين الحقائق  الموضوعية كاآلراء الشخصية، 

الئمتها، ثم القدرة  على التمحيص كزف األدلة كمعرفة مدل صحتها كم
التأكد من صحة المعلومات الواردة ثم اال لماـ بطرؽ كتمييز الغث 

   38كتاب متعدد.الموازنة بين مايكتب حوؿ الموضوع الواحد من ثبل  

كيمكن تنمية ىذه القدرة عن طريق التدريب على فحص العناكين كمعرفة 
ب على حصر األلفاظ ثم تدريب الطالجالالتها كإدراؾ مضامينها 

مختلفة الكتشاؼ قدرتو على  موضوعاتعلى التي تدكر  كالعبارات 
التمييز كمن ثم مهارتو في االختيار كتدريبو على اختيار العبارات كالجمل 

  كالفقرات التي تتعلق بمشكلة معينة.

 

 مستويات تعليم القراءة .ح 

ى مع مستويات يميز الخبراء بين ثالثة مستويات لتعليم القراءة تتمش   
تعليم العربية، أم المستول المبتدلء كالمتوسط كالمتقدـ. كلكل مستول نوع 

عالجنا عمليات القراءة األربعة  من المهارات يتم التركيز عليو. كقد سبق أف
األساسية من تعرؼ إلى فهم إلى نقد إلى تفاعل ككذلك بإنجاز عند مفهوـ 

جرنتر" مستويات التعليم القراءة  القراءة كمهارة القارئ الماىر. كيصنف "
 كالتالي:
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 المرحلة األكلى لتنمية مهارة القراءة :  (1)

كفيها يهيء الطالب للقراءة )استعداد(. كتمنى المهارات األساسية. 
 18كيتكوف فيها رصيد الطالب لغويا.

  المرحلة المتوسطة لتنمية مهارة القراءة : (2)

مفردات الطالب. كتنمية رصيده كفيها يتم التركيز على التركيز على إثراء 
 في التراكيب اللغوية. كتتسع أمامو موضوعات القراءة ألى حد ما. 

 المرحلة المتقدمة : االستقالؿ في القراءة :  (3)

كفي ىذه يتدرب الطالب على تنمية مفرادتو ذاتيا. كيتعلم كيف يستخدـ 
 19. القوامس كيبدأ أكلى خطوات االستقالؿ في القراءة

ساسية عند المعلم ىي خطة التدريس القراءة في المرحلة المشكلة األ
األكلى. أككما يطلق عليها البعض القراءة المبتدئة. من أجل ىذا سوؼ 
نقدـ تصورا لخطة درس القراءة في ىذه المرحلة. مستندين في ذلك إلى 

 ما أجمع عليو كثير من خبراء تعليم اللغى الثانية.  
 

 " STADالتعلم التعاكني "العالقة بين مهارة القراءة ك  .ط 

 (8.9الجدكؿ )

 "STADالعالقة بين مهارة القراءة كالتعلم التعاكني "

 " STAD التعلم التعاكني " مهارة القراءة

 -التعرؼ عن الحرؼ كالكلمة  -
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 كالجملة
 - النطق بها صحيحا -

 يناقش الطالب عن النص ليفهمو الفهم -
تمييز الفقرة الرئيسية كالفقرة  -

 الشائعة
ناقش الطالب عن التمييز الفقرة ي

 الرئيسية كالفقرة الشائعة
تعريف المعلومات المهمة في  -

 النص
يناقش الطالب عن تعريف 

 المعلومات المهمة في النص
يناقش الطالب كينعاكف ليعين  االستنباط -

 االستنباط عن النص
  

اكني العالقة بين عملية مهارة القراءة كاألعماؿ المؤتية في التعلم التع
"STAD ىي يستطيع الطالب أف يناقشوا عن بعض خصائص تعليم مهارة "

القراءة، منها الفهم، تمييز الفقرة الرئيسية كالفقرة الشائعة، تعريف 
" ىو STADالمعلومات المهمة في النص ك االستنباط. ألف التعلم التعاكني "

خمسة  أحد التعلم التعاكني الذم أبسط ك أحسن للمدرس الذم يتكوف من
عناصر كىي استعراض الفصل كالتعلم الجماعي كالمسابقة كالنتيجة 

حتى يستطيع أف يسّهل الطالب لفهم المادة  19كاألكسمة للمجموعة. 
 كخصوصا في مهارة القراءة.
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 مدخل البحث كنوعو -1

تستخدـ الباحثة في كتابة ىذا البحث بالمدخل الكّمي. أما نوع ىذا 
لبحث ىو نوع التجريبي. كذلك بتصميم المجموعتين: ىما المجموعة ا

الضابطة كالمجموعة التجريبية. الضابطة ىي حالة المقارنة التجرييي، أما 
 التجريبية ىي حالة المتغيرات المتالعبة. 

المدخل الكمي ىو المدخل الذم يسند على فلسلة الوضعية، 
ن، طريقة أخذ العيانات يستعمل ليبحث في المجتمع كالعيانات معي

اعتباطيا، جمع البيانات باستخداـ أدكات البحث، تحليل البيانات كميا 
  18كإحصائية يهدؼ ليختبر الفركض المعين. 

نوع التجريبي ىو نوع الذم يهدؼ ليبحث العالقة )عالقة العلة أما 
كالمعلوؿ أك غيرىا( بين المتغيراتين أك أكثر في المجموعة التجريبية 

يدة أك أكثر كيقارف النتيجة بمجموعة التي غير المتالعبة أك المجموعة الوح
التجريبي في ىذا البحث ىو شبو تجريبية. شبو تجريبية   11الضابطة. 

(Quasi experimental ) ىو البحث الذم يستعمل كل الموضوع في مجموعة
ي غير . اختيار العينة في ىذا التجريب (treatment) الدراسة ليعطى المعاملة

باألسلوب  quasi experimental  بالتطبيق إلى ىذا البحث يعني   عشوائية
nonequivalent control group design.   
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 متغيرات البحث -2

المتغيرات ىي موضع البحث التي تتكوف إلى قسمين المتغّير 
المستقبل كالمتغّير التابع. المتغّير المستقبل ىو المتغّير الذم يعطي االثر  

independent variable) )  كالمتغّير التابع ىو المتغّير العاقبdependent) 

variable ).11  أسلوب استخداـ المتغّير المستقبل ىوفي ىذا البحث 
نتائج تعليم مهارة  تنمية ىو  . أما المتغّير التابع"STAD" التعلم التعاكني

 القراءة. 

 (1.9الجدكؿ )

 لتابعالمتغّير ا ك المتغّير المستقبل

 مجموعة التجريبية المتغير رقم
التعلم التعاكني  أسلوباستخداـ  المتغّير المستقبل 9

"STAD" 

 نتائج تعليم مهارة القراءةتنمية  المتغّير التابع 8

 

 مجتمع البحث كعينو كأسلوب اختيارىا -3

في مدرسة المتوسطة اإلسالمية إف مجتمع البحث ىنا ىو الطالب 
، كتصنيف  ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓماالنق لسنة الدراسة  الهداية كارانجفلوسو

تصنيف  ( يعنيpurposive samplingالعينة إلى أسلوب العينة المقصودة)
العينة يناسب بأىداؼ البحث. كاختارت الباحثة إحدل من تقنية أخذ 
العينات غير العشوائية مثل تقنية أخذ العينات النسبي بين فصلين متساكياف 

طالبا  ٖٓسابع "أ" كعدد طلبة ىذا الفصلفي دراجتهم كىو فصل ال
 طالبا لمجموعة الضابطة ٜٕبع "ب" ة كالفصل السايمجموعة التجريبلل
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 أسلوب جمع البيانات -4

  المقابلة . أ

المقابلة ىي التقاء شخصين ليتبّدؿ المعلومات كالرأم   
بإستخالص المعلومات في الموضوع المعين. تعقد ىذه المقابلة 

ربية في مدرسة الهداية المتوسطة اإلسالمية عن حالة بمدّرسة اللغة الع
عملية التعليم اللغة العربية ك تعقد ىذه المقابلة بطالب مدرسة الهداية 

 م كيف عملية التعليم اللغة العربالمتوسطة اإلسالمية عن رأيه

 االختبار . ب

االختبار ىو مجموعة من المثيرات )أسئلة شفوية أك كتابية أك   
 15اعدت لتقيس بطريقة كمية أك كفية سلوكا ما. صور أك رسوـ 

تستخدـ الباحثة مصادر البيانات في ىذا البحث باالختبارين، ىو 
االختبار القبلي كاالختبار البعدم. االختبار القبلي ىو الذم تعقد 

التعلم التعاكني   أسلوباستخداـ الباحثة قبل تعليم مهارة القراءة ب
"STAD" عرفة قدرة الطالب في نهاية التعليم ك االختبار البعدم لم. ك

استخداـ نظرية التعلم التعاكني  تعقد الباحثة بعد تعليم مهارة القراءة ب
"STAD" . 

 المالحظة . ت

المالحظة ىي كسيلة يستخدمها االنساف العادم في اكتسابو 
لخبراتو كمعلوماتو حيث نجمع خبراتنا من خالؿ ما تشاىده أك نستمع 

عملية التي تنتظم من عملية بيولوجّي سيكولوجّي. المالحظة ىي 10عنو. 
كفي ىذا البحث تقوـ الباحثة بعملية التعليم المباشر، ألف ىذه الطريقة 
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اص: دار أساسُة لليشر والحوزَ   041ه( ص:  0402ع، ذوقان عبُدات، البحث العلمي، )ٍر
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للحصوؿ على البيانات ما تتعلق بما نظرت الباحثة عن حاؿ الطالب 
التعليم  أسلوباستخداـ في فصل السابع "ب" في عملية التعليم ب

بمدرسة المتوسطة   القراءة  مهارة في تعليم "STAD"التعاكني 
 اإلسالمية الهداية كارانجفلوسو ماالنق لتكوف فعالية. 

 

 ىاالبيانات  كمصادر  -5

 البيانات التي تأخذ في ىذا البحث ىي:
الطالب في الفصل السابع بمدرسة الهداية المتوسطة اإلسالمية   . أ

 كارانجفلوسو ماالنق. 

 نتيجة تعليم مهارة القراءة الطالب. . ب

رس كمدير المدرسة : لتأخذ البيانات عن المدرسة كأحواؿ المد . ت
 المدرسة كتاريخها. 

كمصادر البيانات في ىذا البحث تصدر من المعلومات مثل 
 االختبار. أما بياف كما يلي :

 (ٕ.ٖالجدكؿ )
 مصادر البيانات

 البيانات مصادر البيانات أدكات البحث
ة في نتيجة الطلب الطلبة للفصل السابع االختبار

 كالبعدم اختبار القبلي
 

 أدكات البحث  -6

 تقوـ الباحثة في ىذالبحث باستخداـ األدكات التالية:
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االختبار : تستخدـ الباحثة االختبار لجمع البيانات المتعلقة بمهارة القراءة. 
ىذا االختبار يتكوف من االختبار األكؿ كاالختبار الثاني. كتستخدـ الباحثة 

ة الطلبة في مهارة القراءة. كتقوـ الباحثة باالختبار االختبار لمعرفة قدر 
القبلي كاالختبار البعدم، أما االختبار القبلي ستقوـ الباحثة قبل تطبيق 

االختبار البعدم ستقوـ للمجموعتين، أما " STAD"التعلم التعاكني  أسلوب
للمجموعتين. كىذه " STAD" نظرية التعلم التعاكنيالباحثة بعد تطبيق 

 بار تستخدـ إلجابة مشكلة البحث الثاني.االخت
 

 ( ٖ.ٖالجدكؿ )
 االختبار

 السؤاؿ الكفاءة األساسية رقم
باختيار األصح يجيب األسئلة  9

 األجوبة

 َأْيَن يَػْعَمُل َجّد ُعَمر؟

   ِفْي الَمْدَرَسةِ  . أ

 ِفْي البَػْيتِ  . ب

 ِفْي الُمْسَتْشَفى  . ت

 ِفْي الَمْزَرَعةِ   . ث

 

يختار الكلمة الصحيحة أك  
 الخطيئة كفقا للنص القراءة

 )ص/خ( ُأْسَرُة ُعَمر َصِغيْػَرة  

 

ـّ ُعَمر؟ يوّفقت بين الكلمتين الئمة   * َمْيُمْوَنة      َما اْسُم ُأ
َأْيَن يَػْعَمُل َمْحُمْود؟    *ِفْي َمْزَرَعةِ 
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 : 17أما معيار نجاح الطلبة في االختبار كمؤشراتو ىي كما رسم البياف التالي

 (ٗ.ٖ) الجدكؿ
 معيار نجاح الطلبة في االختبار  :

%( مدل الدرجة المستول رقم  النسبة المائوية )
 % 999 –% 89  999 – 89 ممتاز 9

 %98 –% 99 98 – 99 جيد جدا 8

 % 78 –% 79  78 – 79 جيد 1

 % 08 –% 09  08 – 09 مقبوؿ 1

 % 58 –% 9  58 – 9 ضعيف 5

 

 أسلوب تحليل البيانات -7

لباحثة لتحليل البيانات بالستعماؿ أسلوب تحليل الكّمي، تستعمل ا
كىو التحليل الذم يستعمل األدكات كّميا مثل الرياضيات كاإلحصاء 

 19كاالقتصاد القياسي.

تستعمل الباحثة في تحليل الكّمي نموذج تخليل اإلحصائي لمعرفة ىل 
حث المتغيرات التي تقارف بشكل ملحوظ مختلف بسبب معاملة في ىذا الب

 لتحليل البيانات.     t- testأك عرضي فقط. في ىذا البحث تستعمل الباحثة 
 ىو:       t- testأما رموز 

  
     

√(
∑    ∑    

        
) (
 
  
 
 
  
)

    

 المعاني :

                                                             
47 M. Soenarji Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran, (Bandung: ITB Bnadung, 1996) hal: 

30 
48 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm: 

30 
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Mx  : المقياس المعدلي من مجموعة التجريبة  

My  :  جموعة الضابطالمقياس المعدلي من م 

∑x
2

 عدد التنوعي في كل النتائج من مجموعة التجريبة :  

∑y
2

 عدد التنوعي في كل النتائج من مجموعة الضابط :  

N1  : من مجموعة الضابط عدد الطالب 

N2  : 18من مجموعة التجريبة عدد الطالب 

 

 مراحل تنفيد البحث -8

هداية  تستأذف الباحثة إلى مدير مدرسة المتوسطة اإلسالمية ال . أ
كارانجفلوسو ماالنق عن تعمل ىذا البحث كتطبيق استراتيجية التعلم 

 في تعليم اللغة العربية خصوصا في مهارة القراءة. "STAD"التعاكني 

تستأذف الباحثة إلى مدرس اللغة العربية ثم تنفد المقابلة معو حوؿ كيف  . ب
يهات تعليم اللغة العربية في تلك المدرسة ك تسأؿ الباحثة عن التوج

 كاالرشادات من المدرس.

تعين الباحثة مجموعة التجريبة كمجموعة الضابطة. فصل السابع "ب" 
طالبا لمجموعة التجريبة كالفصل السابع  ٖٖكعدد طلبة ىذا الفصل

 طالبا لمجموعة الضابطة  ٖٗ"ج" 

تصّمم الباحثة خطوات التعليم كتستعّد الوسائل المستخدمة في تعليم  . ت
وصا في مهارة القراءة بالستخداـ استراتيجية التعلم اللغة العربية خص

 ."STAD"التعاكني 

 تقوـ الباحثة االختبار القبلي لمجموعة التجريبة كمجموعة الضابطة. . ث

                                                             
49 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm: 213 
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تقوـ الباحثة تعليم اللغة الغربية بالستخداـ استراتيجية التعلم التعاكني  . ج
"STAD"  مجموعة التجريبة.في 

 مجموعة التجريبة كمجموعة الضابطة.تقوـ الباحثة االختبار البعدم ل . ح

 

 ىيكل البحث .ح 

ليسهل البحث فتشكل الباحثة بشكل الذم يتكوف من خمسة فصوؿ، 
 منها:

الفصل األكؿ الذم يتكوف من خلفية البحث، أسئلة البحث، أىذاؼ 
البحث، فوائد البحث، حدكد البحث، فركض البحث،تحديد المصطلحات، 

مجتمع البحث عو، متغيرات  البحث، الدراسة السابقة، مدخل البحث كنو 
كعينو كأسلوب اختيارىا، ميداف البحث، أسلوب جمع البيانتات، مصادر 

 البيانات، أسلةب تحليل البيانات، كمراحل البحث. 
الفصل الثاني يتكوف عن االطار النظارم الذم يبحث في التعليم 

STAD( " Student Team-Achievment division  )" التعاكني كالتعلم التعاكني

 كمهارة القراءة.
مدرسة المتوسطة الفصل الثالث ىو نتيجة البحث التي تتكوف بلمحة 

 أسلوباإلسالمية الهداية كارانجفلوسو ماالنق كأنشطة التعليم بالستخداـ 
 في تعليم مهارة القراءة. "STAD"التعلم التعاكني 

 تراحات.الفصل الرابع ىو الخاتمة التي تتكوف من الخالصة كاالق
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات كتحليلها

 المبحث األكؿ : لمحة المدرسة

 تاريخ تأسيس المدرسة -1

ىي إحدل   مدرسة الهداية المتوسطة اإلسالمية كارانجفلوسو ماالنق
الشيخ الحاج اسماعيل بن  أسسهاالمدارس الخاصة في كارانجفلوسو التي 

رغبة طالب المعهد كطالب فاكو نكارا. تبنى ىذه المدرسة الستعاب 
مدرسة الهداية اإلبتدائية كارانجفلوسو ماالنق التصاؿ التعليم في المرحلة 
المتوسطة. كبدأ بناء ىذه المدرسة التي تتكوف من طبقتين كيستخدمها 

، زاد عدد طلبتها من الشيخ إسماعيلتوّفي  أفلعملية التعليم مساء. بعد 
طة اإلسالمية كارانجفلوسو ماالنق سنة إلى سنة. مدرسة الهداية المتوس

على أساس ميثاؽ مدرسة رقم : ؿ  ٖٜٛٔقامت في السنة 
. مدرسة الهداية ٜ٘ٛٔمن ينايير  ٜٓفي التاريخ  ٜ٘ٛٔ/ٛ/ٗ٘ٛ/ٖـ/

كفي  ٜٜٜٔالمتوسطة اإلسالمية كارانجفلوسو ماالنق مقبوؿ في السنة 
فلوسو بدأت مدرسة الهداية المتوسطة اإلسالمية كارانج ٕ٘ٓٓالسنة 

 ماالنق تناؿ قيمة االعتماد "أ". 
بدأت عملية التعليم صباحا لطالب الفصل  ٕ٘ٓٓفي السنة 

الثالث ألف ناقص عدد الفصوؿ، أما طالب الفصل األكؿ كالثاني مساء. ثم 
بدأت عملية التعليم صباحا لطالب الفصل األكؿ حتى  ٕٚٓٓفي السنة 

كاف الذم يستخدمو للفصوؿ.   الفصل الثالث ألف من سنة إلى سنة زاد  الم
 لمحة عن المدرسة
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مدرسة الهداية المتوسطة اإلسالمية كارانجفلوسو :      اسم المدرسة
 ماالنق

 : أ اعتماد المدرسة

 : في الشارع مسجد أكونق الهداية    العنواف

 : كارانجفلوسو   الناحية

 : ماالنق   المديرة

 : صباحا  كقت الدراسة

 9891:    سنة

  mtsalhidayah83@yahoo.co.id:  د اإللكتركنيالبري

 ٜٖٗٓٓٓ٘ٚٔٗٓ:   رقم الهاتف

 موقع جعرفي:  -2

الجاكل   ىذه المدرسة تقع في قرية دكنواريو كارانجفلوسو ماالنق
مية  الشرقية ك تقع في منطقة كاحدة مع مدرسة الهداية االبتدائية اإلسال

كارانجفلوسو ماالنق ك مدرسة الهداية الثانوية اإلسالمية كارانجفلوسو 
 مترا. ٘ٗٗ،ٕماالنق ك معهد الهداية في كسعة أراضي 

 الرؤية المستقبلية -3

ىي من ىذه المدرسة ىو االنجازات في العلوـ   الرؤية المستقبلية
 كالتكنولوجية كالممتاز في اإليماف كالتقول.

 ي المدرسة :كالطلبة ف نالمدرسي -4

 (ٔ.ٗالجدكؿ )
 عدد المدرس 

 أمين الصندكؽ رئيس اإلدارة المدرس رقم

mailto:mtsalhidayah83@yahoo.co.id
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 اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور 9
8 91 98 9  9  

 

 (8.ٗالجدكؿ )

 عدد الطلبة

 عدد جنسية ركمبل فصل رقم
 اإلناث الذكور

9 7 5 79 71 911 

8 9 1 58 79 919 

1 8 5 75 91 958 

 111 810 987 810 ددع

 

 أدكات الدراسة -5

ككانت أدكات الدراسة الموجودة في ىذه المدرسة تشتمل على : 
إدارة لرئيس المدرسة كإدارة للمدرسين كمعمل اللغة كمعمل التكنولوجية 

 كالمكتبة كالمسجد كالمطعم كساحة المدرسة كالفصوؿ. 

 

 شتهاالمبحث الثاني : عرض البيانات كفعالية كتحليل كمناق

 " في تعليم مهارة القراءةSTAD" التعلم التعاكني  أسلوب استخداـ  -1

قبل إجراء البحث قدكت الباحثة مدير المدرسة عما يتعلق بموضوع 
ىذا البحث كقابلت الباحثة مع مدرسة اللغة العربية. بعد ما تحدثت الباحثة 

باحثة ىذا مع مدرسة اللغة العربية فاتفقنا على إجراء ىذا البحث. كقامت ال
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. قامت الباحثة االختبار  ٕٙٔٓمايو  ٖٔأبريل حتى  ٕ٘البحث يبدأ من 
القبلي في الفصل الضابطة كالفصل التجربيبة بمساعدة مدرسة اللغة العربية 

. كالمشتركوف فيو طالب الفصل السابع ٕٙٔٓأبريل  ٕٙفي يوـ اإلثنين، 
لبا. كطالب طا ٖٓ"أ" على الفصل التجريبي، كعدد طالبو يكوف على 

 ٜٕالفصل السابع "ب" على الفصل الضابط، كعدد طالبو يكوف على 
طالبا. قامت الباحثة االختبار القبلي في أكؿ دخوؿ الباحثة إلى الفصل 
كيستهدؼ ىذا االختبار لمعرفة قدرة الطالب قبل تنفيذ عملية التعليم 

 ". ؼ بالموضوع " األعماؿ اليوميةكالتعلم في الدرس الهاد

 

 لية التعليم كالتعلم للمجموعة التجريبيةعم . أ
التعلم   أسلوبخطوات عملية التعليم للمجموعة التجريبية باستخداـ 

" في تعليم مهارة القراءة بمدرسة الهداية كارانجفلوسو STAD" التعاكني 
 ماالنق في الفصل التجريبي كما يلي :

 اللقاء األكؿ (1

. ٕٙٔٓأبريل  ٕ٘، بدأت الباحثة اللقاء األكؿ في يوـ اإلثنين
أعطت الباحثة االختبار القبلي باألسئلة المتنوعة التي تتعلق بمهارة 

 القراءة. عطت الباحثة الفرصة ليعمل االختبار القبلي ثالثين دقائق. 
 اللقاء الثاني (2

 ٕٙٔٓأبريل  ٕٚبدأت الباحثة اللقاء األكؿ في يوـ االربعاء،  
كاستخدمت  ٓٔ.ٓٔ -ٓ٘.ٛٓفي حصة الثالثة كالرابعة، الساعة 

" في تعليم مهارة القراءة في STAD" التعلم  التعاكني  أسلوب الباحثة
 اللقاء الثاني بالخطوات كما يلي :
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يعطي بالموضوع "االعماؿ اليومية" ك  أكال، قرأت الباحثة النص .أ 
عن قراءة الباحثة  كاستمع الطالب األمثلة كيف يقرأ النص صحيحا

 .أك منفردا قراءة الباحثة جماعةثم يتبع الطالب ليقرأ كما 

عطت الباحثة بعض الفعل الذم يتعلق . النصشرحت الباحثة   .ب 
 باألعماؿ اليومية كناقشت عن بعض المفردات الصعبة. 

أّكدت الباحثة أف الطالب قد فهم المادة كفحصت مفاىم الطالب  .ج 
ثم استمرت عملية بإعطاء األسئلة متكررا التي تتعلق بالمادة. 

 بعد قد يفهم الطالب المادة. التعليم 

 شرحت الباحثة عن كيفية العمل في مجموعة التعلم التعاكني  .د 

"STAD ." 

" التي STAD" قسمت الطالب إلى المجموعات التعلم التعاكني  .ه 
تتكوف من ستة أشخاص. كل أعضاء المجموعة يملك القدرة 
المختلفة كالجنس المتنوعة، كأخدت الباحثة البيانات عن الطالب 

 الذم يملك القدرة المختلفة على أساس درجتهم. 

يناقشوا نص القراءة كيعملوا التمرينات أمرت الباحثة لكل فرقة أف  .و 
 في المجموعة التعاكف.

. مع مجموعتهم أمرت الطالب ليعمل األسئلة في كرقة العمل .ز 
 بعدىا نادت الباحثة الطالب عشوائيا ليجيب األسئلة. 

 اللقاء الثالث (3

أبريل  ٕٛبعملية التعليم كالتعلم في يوـ الخامس،  قامت الباحثة
. ٓٗ.ٔٔ -ٖٓ.ٓٔفي حصة الخامسة كالسادسة، الساعة  ٕٙٔٓ

 أماخطوات عملية التعليم كالتعلم في اللقاء الثاني كما يلي : 
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قرأت الباحثة بعض النص كيعطي األمثلة كيف يقرأ النص صحيحا  .أ 
الب ليقرأ كما قراءة عن قراءة الباحثة ثم يتبع الط كاستمع الطالب

 .أك منفردا الباحثة جماعة

 أمرت الباحثة كل الطالب ليجمع مع أعضاء فرقتهم.  .ب 

منها نص القراءة ل وعةملكل المج قسمت الباحثة أكراؽ األنشطة .ج 
بالموضوع "أعضاء أسرتي" كبعض األسئلة المتنوعة التي تتعلق بمهارة 

 القراءة. 

نص القراءة كيعملوا التمرينات أمرت الباحثة لكل فرقة أف  يناقشوا  .د 
 في المجموعة التعاكف. 

الطالب مسؤكؿ ليؤّكد أف كل أعضاء مجموعتو قد تعّلم في أكراؽ  .ه 
األنشطة من الباحثة. الطالب الذم يملك القدرة المرتفعة يساعد 
أعضاء مجموعتو الذم يملك القدرة المنخفضة حتى يستطيع 

 الطالب أف يفهم النص.  الطالب أف يعاكنوا بين أصدقائو كيستطيع

عطت الباحثة المسابقة حتى يشعر الطالب بالسركر كالحماسة في  .و 
 عملية تعليم مهارة القراءة. 

نادت الباحثة الطالب عشوائيا ليقرأ النص جهريا أماـ الفصل كيقرأ  .ز 
 المراد من تلك الكلمة.

نادت الباحثة الطالب عشوائيا ليجيب األسئلة في أكراؽ األنشطة  .ح 
 ت أم األجوبة التي صحيحا أك خطيئا.كناقش

 أما تقسيم أعضاء المجموعة التعاكف كما يلي : .ط 

 (1.ٗالجدكؿ )

 أعضاء المجموعة التعاكف
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 الفرقة الثانية الفرقة األكلى
 أحمد حبيب نودل ىادم -0

 أرال أريا أننتا -6

 ديال نتشى -2

 ايكا نوفيتا كالندارم -4

 ايرؿ نندك -1

 محمد أندم أزكى -2

 أحمد إقباؿ جزكلي -0

 ا يوسف موالناكرسن -6

 مولدة المفتاح العلمية -2

 محمد شيخ األمين -4

 سغيتا فائزتيا -1

 محمد جنيدم -2
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة

 أحمد فيصل أمر -0

 جترا كالندارم -6

 محمد علوـ الدين -2

 محمد فكي أرديا شاة -4

 رفدة خير النساء -1

 زىول ألفة الرحمن -2

 عفيفة ريحنا جنتي -0

 دفينتا اريفينتي -6

 ركزيا -2

 ليا فوترمسبيل كيشى أم -4

 كسيلة الكريمة -1

 أحمد صفياف -2
 الفرقة الخامسة

 أغوس دفيت ىارينتو -0

 أندرس فراساجا -6

 خير الناظرين -2

 محمد موالنا ألفيا شاة -4

 ريا كحي كورنيانتو -1

 ترم ىرياتي نيغسيو -2
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 اللقاء الرابع (4

مايو  ٗقامت الباحثة بعملية التعليم كالتعلم في يوـ األربعاء،     
 -ٓ٘.ٛٓالثة كالرابعة، الساعة في حصة الث ٕٙٔٓ ٕٙٔٓ

 . كالخطوات في ىذا اللقاء منها :ٓٔ.ٓٔ
قرأت الباحثة بعض النص . كررت الباحثة المادة في للقاء الماضي .أ 

عن قراءة  كاستمع الطالبكيعطي األمثلة كيف يقرأ النص صحيحا 
 .أك منفردا الباحثة ثم يتبع الطالب ليقرأ كما قراءة الباحثة جماعة

كرقة العمل. أمرت ليجمع مع فرقتهم يعمل كيناقش ثة عطت الباح  .ب 
 تلك الورقة معا. 

 بعد انتهاء العمل، بحثت الباحثة عن تلك الورقة مع الطالب.      .ج 

قامت الباحثة المسابقة الفردية أك االختبار الفردم إلى كل الطالب  .د 
 دكف التعاكف بينهم. 

أف يتعلموا مع  قبل ىذا االختبار، عطت الباحثة الفرصة لكل الطالب .ه 
 أعضاء مجموعتو قليال.

 أمرت الباحثة الطالب الستعاد إلى مقعدىم   .و 

ثم عطت الباحثة كرقة المسابقة الفردية أك االختبار الفردم إلى كل   .ز 
 الطالب.

بعد انتهاء عملية ذلك االختبار، ناقش الطالب عن ذلك االختبار  .ح 
 ت درجتهم.  عطمع الباحثة ثم 

ة المسابقة الفردية أك االختبار الفردية  ك عطت النقاط من النتيج .ط 
تبرعت في  نتيجة المجموعة. حسبت نتيجة الفرد كنتيجة 
المجموعة. ثم اعتزت نتيجة المجموعة بعد حساب تطوير نتيجة 

 الفرد كنتيجة المجموعة. 
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تيجة . ثم يعطي لعنت الباحثة أّم المجموعة التي لديها أعلى الن .ي 
 .األكسمة كالجوائز

  

اء الخامس، قامت الباحثة االختبار البعدم بعد تطبيق التعلم اللق (5
" في مهارة القراءة للمجموعة التجريبة في يوـ STAD" التعاكني 
 . 90ٕٓ ٕٙٔٓمايو  ٗاألربعاء، 

 

 عملية التعليم للمجموعة الضابطة . ب

قامت الباحثة لعملية التعليم كالتعلم في لمجموعة الضابطة في   
في   .  كجرت باالختبار القبليٕٙٔٓمايو  ٖٔى أبريل حت ٕ٘التاريخ 

 ٕٚ.بدأت عملية التعليم في يوـ األربعاء، ٕٙٔٓأبريل  ٕ٘يوـ اإلثنين، 
. حتى ٓٗ.ٔٔ -ٖٓ.ٓٔفي حصة الخامسة كالسادسة  ٕٙٔٓأبريل 

 .  ٓ٘.ٛٓ-ٖٓ.ٚٓمايو في حصة الواحدة كالثانية  ٖٔفي يوـ الجمعة، 
لغة العربية كدرست الباحثة كبدأت عملية التعليم كالتعلم ال  

بالموضوع "األعماؿ اليومية" كما في الفصل التجريبي. أما عملية التعليم 
" STAD" كالتعلم في المجموعة الضابطة بدكف استخداـ التعلم التعاكني 

ية التعليم في كلكن باستخداـ أسلوب المحاضرة، كأما خطوات عمل
 كما يلي :  المجموعة الضابطة

 صحيحا الباحثة النص ليعطي األمثلة كيف يقرأ النصت قرأأكال،   .أ 

كما قراءة يتبع الطالب ليقرأ  ثم  عن قراءة الباحثة كاستمع الطالب
 جماعة.الباحثة 

 نص القراءةتلك الباحثة عن  شرحت .ب 

 ثم طلبت الباحثة من بعض الطالب القياـ لقراءة نص القراءة. .ج 
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تها في السبورة. عطت الباحثة المفردات الصعبة من تلك النص ككتب  .د 
كبعض الطالب سأؿ عن المفردات التي لم تكتب الباحثة  في 

 السبورة.

 أمرت الباحثة الطالب ليعمل األسئلة التي تتعلق بنص القراءة. .ه 
توجد المشاكل في ىذا المجموعة الضابطة، الطالب اليفهموف عن   

ي في المادة كاليهتموف شرحة الباحثة. ثم قامت الباحثة االختبار القبل
اللقاء اآلخر. أما أسئلة االختبار القبلي كاال ختبار البعدم سواء باألسئلة 

 التي تعطي الباجثة في المجموعة التجريبية.
 

 "STAD" التعلم التعاكني استخداـ فعالية  -2

في ىذا البحث تقدـ الباحثة تحليل البيانات كنتيجتها في استخداـ 
ة القراءة لطالب الفصل السابع " في مهار STAD" التعلم التعاكني  أسلوب

-ٕ٘ٔٓفي مدرسة المتوسطة الهداية كارانجفلوسو ماالنق في السنة 
، كعلى الترتيب التالي تكوف نتيجة عرض البيانات على حسب  ٕٙٔٓ
االختبارين ىما االختبار القبلي كاالختبار البعدم، المالحظة كتتيجة نتيجة 

للمجموعة  (t)اإلخصائي كعرض البيانات عن االختبارين باالختبار 
 التجريبية كالمجموعة الضابطة. كيشرح ىذا الوصف بصورة تفصيلة إلى :

 

 نتيجة المالحظة (1

الحظت الباحثة جميع أنشطة الطالب حينما تجرم عملية تعليم    
 التعلم التعاكني  أسلوباللغة العربية كخصوصا في مهارة القراءة باستخداـ 

"STAD"، واؿ كما يلي:فوجدت الباحثة األح 
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 سلوؾ الطالب . أ

التعلم بهذا المالحظة، ظهر أف الطالب يرغبوف في استخداـ استراتيجية 
ناقش الطالب مع فرقتهم عن نص القراءة كيتعاكف ". STAD" التعاكني 

بينهم حتى يستطيع أف يفهم المادة. كل فرقة استبقوا ليجيب األسئلة 
كفي ىذا التجربة  ليم مسركرة.حماسة. ىذا الحاؿ يدؿ أف ىذه العملية التع

 التعلم التعاكني التي قامت بها الباحثة، الحظت أف حاؿ الطالب بعد تنفيد 

"STAD "يستطيع الطالب أف يعملوا كجيبتهم ىي  القراءة  مهارة في تعليم
الطالب مسؤكؿ في شرح الدرس ليساعد  كل  .بالتعاكف مع مجموعتهم

 بعد إتماـ مناقشة، هما جيدا.في الفهم درسهم حتى يكوف ف أصدقائهم
يكوف الطالب نشطة كحماسة في عملية التعليم اللغة العربية ك يستبقوا بين 
المجموعة ليجيب األسئلة من الباحثة كال يستحي ليسأؿ عن األشياء الذم 

 لم يفهموه.

 كفاءة الطالب . ب

، ظهر أنهم قد زاد "STAD" التعلم التعاكني  أسلوببعد استخداـ 
تعليم مهارة القراءة. كالدليل منو بإجابة بعض الطالب عن  كفاءتهم في

االختبار البعدم. قد رقى نتيجتهم في االختبار البعدم بعد استخداـ 
 ".STAD" التعلم التعاكني  أسلوب

بنظر إلى لهدؼ العاـ عن القراءة، أرت الباحثة أف طالب الفصل  ك
أف القراءة منها  األكؿ "أ" قد حقق بعض أىداؼ العاـ عن تعليم مهارة

ىذا الحاؿ يدؿ حين  59يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح.
                                                             

51
محمود كامل الىاقة، طرائق ثدَرس اللغة العربُة لغير الىاطقين بها، )إٌسِسكو: ميشورات املىظمة   

   010( ص:6002إلاسالمُة للتربُة والعلوم والثقافة، 
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أمرت الباحثة بعض الطالب لقراءة النص أماـ الفصل.  كانطلق من نتائج 
االختبار البعدم الذم أسئلتو تحتوم على أىداؼ تعليم مهارة القراءة منها 

، كاألسئلة 51كضمنا.المعلومات التي ذكرت بشكل كاضح األسئلة لمعرفة 
لمعرفة معاني المفردات من معاني السياؽ، كاألسئلة لفهم معاني الجمل في 
الفقرات كإدراؾ عالقات المعنى التي تربط بينها. كبالمالحطة التي تقدـ 
الباحثة حين تنفيذ عملية التعليم اللغة العربية كخصوصا في مهارة القراءة، 

أف يقرأ قراءة نص قراءة جهرية  رأت أف بعض كثير من الطالب يستطيع
 التعلم التعاكني  أسلوبأف استخداـ بنطق صحيح. كىذا الحاؿ يدؿ أف 

"STADالقراءة بمدرسة الهداية المتوسطة اإلسالمية   مهارة في تعليم لية" فعا
 كارانجفلوسو ماالنق.

 

 االختبار  نتيجة (2

  نتائج االختبار القبلي كاالختبار البعدم للمجموعة الضابطة . أ

 أما نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة كما يلي : 
 (1.ٗالجدكؿ )

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة )الفصل السابع "ب"(
 التقدير نتيجة االختبار القبلي االسم الرقم
 جيد 75 أحمد رضا موالنا 9
 ضعيف 85 أحمد سيفل 8
 جيد جدا 99 أكبر فالياتي 1

                                                             
51

 Syaiful Muatofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, ( Malang: UIN-MALIKI 

PRESS, 2011, hlm:  165 
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 جيد 75 فالحعـز إيزكؿ  1
 ضعيف 55 خير العنم 5
 مقبوؿ 09 دكم ميار فوتيح 0
 مقبوؿ 09 ديماس فغيستو  7
 مقبوؿ 09 ديندا أيو الراساتي 9
 جيد 75 فضيلة ليلة 8

 ممتاز 89 فاميتا دياة سارم 99
 ضعيف 15 محمد فتح الرحمن 99
 ضعيف 59 محمد أجي شرؼ 98
 جيد جدا 95 ميردا أكليا مولدنا 91
 ضعيف 59 محمد نيزار ىرماف شاة 91
 جيد جدا 95 منزلة مولديا 95
 جيد جدا  99 نبيلة عين النديا 90
 ضعيف 59 ناجب رحمة اهلل 97

 ضعيف 59 نندا فبرياف فوترا 99
 ضعيف 59 فترم نور عزيزة 98
 جيد جدا  99 رينا أندرياني 89
 ضعيف 55 رزقي أندرياف شاة 89
 يد جداج 99 ركرم مولديا 88
 ضعيف 59 سيف األنوار 81
 ضعيف 55 سيال ماىاراني 81
 مقبوؿ 09 سوريا ايكا فبرياف شاة 85
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 ضعيف 55 فينا أغيل فيفيت 80
 ضعيف 55 فيرا فاندك فيناتا 87
 ضعيف 15 كحي أكبر 89
 ضعيف 59 إينداة إسماكاتي 88
  9795 المجموعة 

  ٘٘،ٔٙ المعدؿ 

  

ر القبلي ظهر أف الطالب ينالو الدرجة فمن نتائج ىذا االختبا
، كفي مستول ٔكأما الطالب في مستول ممتاز =  ٘٘،ٔٙالمعدلة 

، كفي ٗ، كفي مستول مقبوؿ = ٖ، كفي مستول جيد ٙجيد جدا = 
. كمن ىنا فإف قدرتهم على مهارة القراءة بصفة ٘ٔمستول ضعيف = 

 أغلبية ضعيف.

 ضابطة كما يلي :نتائج االختبار البعدم للمجموعة الأما 

 (5.ٗالجدكؿ )

 نتائج االختبار البعدم للمجموعة الضابطة )الفصل السابع "ب"(

 التقدير نتيجة االختبار البعدم االسم الرقم
 جيد 75 أحمد رضا موالنا 9
 ضعيف 85 أحمد سيفل 8
 ممتاز 85 أكبر فالياتي 1
 جيد جدا 99 عـز إيزكؿ فالح 1
 جيد 79 خير العنم 5
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 مقبوؿ 05 ميار فوتيح دكم 0
 مقبوؿ 05 ديماس فغيستو  7
 جيد جدا 75 ديندا أيو الراساتي 9
 ممتاز 89 فضيلة ليلة 8

 ممتاز 999 فاميتا دياة سارم 99
 مقبوؿ 05 محمد فتح الرحمن 99
 ممتاز 999 محمد أجي شرؼ 98
 ممتاز 85 ميردا أكليا مولدنا 91
 ممتاز 89 محمد نيزار ىرماف شاة 91
 ممتاز 999 منزلة مولديا 95
 جيد جدا 95 نبيلة عين النديا 90
 ضعيف 59 ناجب رحمة اهلل 97
 ضعيف 59 نندا فبرياف فوترا 99
 ضعيف 55 فترم نور عزيزة 98
 ممتاز 999 رينا أندرياني 89
 جيد  75 رزقي أندرياف شاة 89
 جيد جدا 95 ركرم مولديا 88
 جيد 75 سيف األنوار 81
 مقبوؿ 05 ال ماىارانيسي 81
 مقبوؿ 05 سوريا ايكا فبرياف شاة 85
 جيد 79 فينا أغيل فيفيت 80
 ممتاز 89 فيرا فاندك فيناتا 87
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 جيد 75 كحي أكبر 89
 جيد 79 إينداة إسماكاتي 88

  8899 المجموعة 

  ٙٛ،٘ٚ المعدؿ 

 

فمن نتائج ىذا االختبار القبلي ظهر أف الطالب ينالو الدرجة 
، كفي مستول ٜكأما الطالب في مستول ممتاز =  ٙٛ،٘ٚعدلة الم

، كفي ٘، كفي مستول مقبوؿ = ٚ، كفي مستول جيدٗجيد جدا = 
كمن ىنا فإف قدرتهم على مهارة القراءة بصفة  ٗمستول ضعيف =

 أغلبية ممتاز. 

 

 مقارنة نتائج االختبار القبلي كاالختبار البعدم للمجموعة الضابطة . ب

ثة نتائج االختبار القبلي كالبعدم بعد شرحت الباح
للمجموعة الضابطة فقدمت الباحثة المقارنة بين االختبار القبلي 

 كالبعدم لتلك المجموعة. كالمقارنة كما يلي :

 (0.ٗالجدكؿ )

 المقارنة بين االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة

فئات  التقدير الرقم
 الدرجات

 لبعدماالختبار ا االختبار القبلي
 عدد
 الطلبة

 النسبة
 المؤتية

 عدد
 الطلبة

 النسبة
 المؤتية

 – 89 ممتاز 9

999  

9 1% 8 19% 
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لمقارنة بين االختبار القبلي كالبعدم كبالنسبة إلى بياف ا  
% من الطالب ٖللمجموعة الضابطة فظهر أف في االختبار القبلي 

% في ٓٔ% في مستول جيد جدا، ٕٔفي مستول ممتاز، ك 
% في مستول ٕ٘% في مستول مقبوؿ، كٗٔمستول جيد. ك

% من الطالب في مستول ٖٔضعيف. أف في االختبار البعدم 
% في مستول جيد. ٚٔول جيد جدا، % في مستٗٔممتاز، ك 

%في مستول ضعيف. كىذا ٗٔ% في مستول مقبوؿ، كٕٗك
البياف السابق يعني أف نتيجة االختبار البعدم أكثر من نتيجة االختبار 

 القبلي.

ارتفعت كفاءة طالب المجموعة الضابطة بين االختبار القبلي 
هارة القراءة، كاالختبار البعدم في تعليم اللغة العربية كخصوصا في م

 ٔكيزيد عدد الطالب الذين يحصلوف على مستول ممتاز كىو من 
طالب، كينقص عدد الطالب الذين يحصلوف على  ٜطالب إلى 

طالب، كيزيد عدد  ٗطالب  إلى  ٙمستول جيد جدا كىو من 
 ٘طالب إلى  ٖالطالب الذين يحصلوف على مستول جيد كىو من 

صلوف على مستول مقبوؿ كىو طالب، كيزيد عدد الطالب الذين يح

 %91 1 %89 0 98 – 99 جيد جدا 8

 %97 5 %99 1  78 – 79 جيد 1

 %81 7 %91 1  08 – 09 مقبوؿ 1

 %91 1 %58 95  58 – 9 ضعيف 5

 %999 88 %999 88 العدد
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طالب، كينقص عدد الطالب الذين يحصلوف  ٚطالب إلى  ٗمن 
طالب. كىذا البياف  ٗطالب إلى  ٘ٔعلى مستول ضعيف كىو من 

 يدؿ أف نتيجة االختبار البعدم أكبر من نتيجة االختبار القبلي.

 

 نتائج االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبة . ت

 ار القبلي للمجموعة التجريبة كما يلي : أما نتائج االختب
 (7.ٗالجدكؿ )

 "(نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية )الفضل السابع "أ

نتيجة االختبار  اسم الرقم
 القبلي

 التقدير

 ضعيف 19 أحمد فيصل أمر 9
 ضعيف 19 عفيفة ريحنا جنتي 8
 ضعيف 15 أغوس دفيت ىارينتو 1
أحمد حبيب نودل  1

 ىادم
 ضعيف 15

 ضعيف 15 أحمد إقباؿ جزكلي 5
 ممتاز 89 اأندرس فراساج 0
 ضعيف 15 أرال أريا أننتا 7
 جيد جدا 95 خير الناظرين 9
 ضعيف 15 جترا كالندارم 8

 جيد 75 دفينتا اريفينتي 99
 ممتاز 85 ديال نتشى 99
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 جيد جدا 95 ايكا نوفيتا كالندارم 98
 ضعيف 59 ايرؿ نندك 91
 ضعيف 55 سنا يوسف موالناكر  91
 ضعيف 19 محمد موالنا ألفيا شاة 95
 ضعيف 59 محمد أندم أزكى 90
 جيد جدا 95 مولدة المفتاح العلمية 97
 مقبوؿ 05 محمد شيخ األمين  99
 ضعيف 59 محمد علوـ الدين 98
 ضعيف 55 محمد جنيدم 89
 ضعيف 59 محمد فكي أرديا شاة 89
 ممتاز 999 رفدة خير النساء 88
 جيد 75 ركزيا 81
 جيد  75 ريا كحي كورنيانتو 81
سبيل كيشى أمليا  85

 فوترم
 جيد 75

 جيد جدا 95 سغيتا فائزتيا 80
 ضعيف 55 ترم ىرياتي نيغسيو 87

 جيد  75 كسيلة الكريمة 89
 ضعيف 55 زىول ألفة الرحمن 88

 جيد 75 أحمد صفياف 19
  9985 المجموعة 

  ٖٛ،ٓٙ المعدؿ 
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فمن نتائج ىذا االختبار القبلي ظهر أف الطالب ينالو الدرجة 
، كفي مستول ٖكأما الطالب في مستول ممتاز =  ٖٛ،ٓٙالمعدلة 

، كفي ٔ، كفي مستول مقبوؿ = ٙ، كفي مستول جيد ٗجيد جدا = 
مهارة القراءة بصفة . كمن ىنا فإف قدرتهم على ٙٔمستول ضعيف = 

 أغلبية ضعيف.

 ختبار البعدم للمجموعة التجريبة كما يلي : أما نتائج اال
 (9.ٗالجدكؿ )

 نتائج االختبار البعدم للمجموعة التجريبة )الفصل السابع "أ"(
 التقدير نتيجة االختبار البعدم االسم الرقم
 جيد جدا 95 أحمد فيصل أمر 9
 ممتاز 85 عفيفة ريحنا جنتي 8
 مقبوؿ 09 أغوس دفيت ىارينتو 1
 ممتاز 999 نودل ىادمأحمد حبيب  1
 جيد جدا 95 أحمد إقباؿ جزكلي 5
 ممتاز 85 اأندرس فراساج 0
 جيد جدا 99 أرال أريا أننتا 7
 ممتاز 999 خير الناظرين 9
 مقبوؿ 05 جترا كالندارم 8

 ممتاز 999 دفينتا اريفينتي 99
 ممتاز 999 ديال نتشى 99
 ممتاز 999 ايكا نوفيتا كالندارم 98
 ممتاز 999 نندك ايرؿ 91
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 ممتاز 85 كرسنا يوسف موالنا 91
 ممتاز 85 محمد موالنا ألفيا شاة 95
 ممتاز 999 محمد أندم أزكى 90
 ممتاز 999 مولدة المفتاح العلمية 97

 جيد جدا 95 محمد شيخ األمين  99
 ممتاز 999 محمد علوـ الدين 98
 مقبوؿ 09 محمد جنيدم 89
 جيد جدا 95 محمد فكي أرديا شاة 89
 ممتاز 999 رفدة خير النساء 88
 ممتاز 999 ركزيا 81
 ممتاز 999 ريا كحي كورنيانتو 81
 ممتاز 999 سبيل كيشى أمليا فوترم 85
 ممتاز 999 سغيتا فائزتيا 80
 ضعيف 59 ترم ىرياتي نيغسيو 87
 ممتاز 999 كسيلة الكريمة 89
 جيد جدا 95 زىول ألفة الرحمن 88
 ممتاز 85 صفيافأحمد  19
  8795 المجموعة 

  ٘،ٜٓ المعدؿ 

 

فمن نتائج ىذا االختبار القبلي ظهر أف الطالب ينالو الدرجة 
، كفي مستول ٕٓكأما الطالب في مستول ممتاز =  ٘،ٜٓالمعدلة 



64 
 

، كفي ٖ، كفي مستول مقبوؿ = ٓ، كفي مستول جيد ٙجيد جدا = 
مهارة القراءة بصفة . كمن ىنا فإف قدرتهم على ٔمستول ضعيف = 

 أغلبية ممتاز.

 

 مقارنة نتائج االختبار القبلي كاالختبار البعدم للمجموعة التجريبية . ث

بعد شرحت الباحثة نتائج االختبار القبلي كالبعدم 
للمجموعة التجريبية فقدمت الباحثة المقارنة بين االختبار القبلي 

 كالبعدم لتلك المجموعة. كالمقارنة كما يلي :

 (8.ٗؿ )الجدك 

 المقارنة بين االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية
فئات  التقدير الرقم

 الدرجات
 االختبار البعدم االختبار القبلي

 عدد
 الطلبة

 النسبة
 المؤتية

 عدد
 الطلبة

 النسبة
 المؤتية

 – 89 ممتاز 9

999  

1 99% 89 07% 

 %89 0 %91 1 98 – 99 جيد جدا 8

 %9 9 %89 0  78 – 79 جيد 1

 %99 1 %1 9  08 – 09 مقبوؿ 1

 %1 9 %51 90  58 – 9 ضعيف 5

 %999 19 %999 19 العدد

 

كبالنسبة إلى بياف المقارنة بين االختبار القبلي كالبعدم 
% من الطالب ٓٔللمجموعة الضابطة فظهر أف في االختبار القبلي 
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% في ٕٓ% في مستول جيد جدا، ٖٔفي مستول ممتاز، ك 
% في مستول ضعيف. ٗ٘% في مستول مقبوؿ، كٖستول جيد. كم

% من الطالب في مستول ممتاز، ك ٚٙأف في االختبار البعدم 
% في ٓٔ% في مستول جيد. كٓ% في مستول جيد جدا، ٕٓ

% في مستول ضعيف. كىذا البياف السابق يعني ٖمستول مقبوؿ، ك
 لقبلي.أف نتيجة االختبار البعدم أكثر من نتيجة االختبار ا

ارتفعت كفاءة طالب المجموعة التجريبية بين االختبار القبلي 
كاالختبار البعدم في تعليم اللغة العربية كخصوصا في مهارة القراءة 

، كيزيد عدد الطالب الذين "STAD" التعلم التعاكني باستخداـ 
طالب، كيزيد  ٕٓطالب إلى  ٖيحصلوف على مستول ممتاز كىو من 

 ٗن يحصلوف على مستول جيد جدا كىو من عدد الطالب الذي
طالب، كينقص عدد الطالب الذين يحصلوف على  ٙطالب  إلى 

طالب، كيزيد عدد الطالب  ٓطالب إلى  ٙمستول جيد كىو من 
طالب.  ٖطالب إلى  ٔالذين يحصلوف على مستول مقبوؿ كىو من 

كينقص عدد الطالب الذين يحصلوف على مستول ضعيف كىو من 
 طالب كىذا البياف يدؿ أف نتيجة االختبار البعدم ٔإلى طالب  ٙٔ

 أكبر من نتيجة االختبار القبلي.

 

 مقارنة نتائج االختبار البعدم للمجموعة الضابطة كالتجريبية . ج

كبعد أكماؿ عرض البيانات نتائج االختبار البعدم من المجموعتين 
م بين فينبغي للباحثة أف تعرض بياف مقارنة نتائج االختبار البعد

 المجموعة الضابطة كالتجريبية. كالمقارنة كما يلي :
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 (99.ٗالجدكؿ )

 نتائج االختبار البعدم للمجموعة الضابطة كالتجريبية
أسماء الطلبة  الرقم

 المجموعة الضابطة
نتائج 

االختبار 
 البعدم

أسماء الطلبة 
 المجموعة التجريبية

نتائج 
االختبار 
 البعدم

 95 د فيصل أمرأحم 75 أحمد رضا موالنا 9

 85 عفيفة ريحنا جنتي 85 أحمد سيفل 8

 09 أغوس دفيت ىارينتو 85 أكبر فالياتي 1

أحمد حبيب نودل  99 عـز إيزكؿ فالح 1
 ق.

999 

 95 أحمد إقباؿ جزكلي 79 خير العنم 5

 85 اأندرس فراساج 05 دكم ميار فوتيح 0

 99 أرال أريا أننتا 05 ديماس فغيستو  7

 999 خير الناظرين 75 يو الراساتيديندا أ 9

 05 جترا كالندارم 89 فضيلة ليلة 8

 999 دفينتا اريفينتي 999 فاميتا دياة سارم 99

 999 ديال نتشى 05 محمد فتح الرحمن 99

 999 ايكا نوفيتا كالندارم 999 محمد أجي شرؼ 98

 999 ايرؿ نندك 85 ميردا أكليا مولدنا 91

محمد نيزار ىرماف  91
 .ش

 85 كرسنا يوسف موالنا 89

محمد موالنا ألفيا  999 منزلة مولديا 95
 شاة

85 
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 999 محمد أندم أزكى 95 نبيلة عين النديا 90

 999 مولدة المفتاح العلمية 59 ناجب رحمة اهلل 97

 95 محمد شيخ األمين  59 نندا فبرياف فوترا 99

 999 محمد علوـ الدين 55 فترم نور عزيزة 98

 09 محمد جنيدم 999 نا أندريانيري 89

محمد فكي أرديا  75 رزقي أندرياف شاة 89
 شاة

95 

 999 رفدة خير النساء 95 ركرم مولديا 88

 999 ركزيا 75 سيف األنوار 81

 999 ريا كحي كورنيانتو 05 سيال ماىاراني 81

سبيل كيشى أمليا  05 سوريا ايكا فبرياف 85
 ؼ.

999 

فينا أغيل فيفيت  80
 .ش

 999 سغيتا فائزتيا 79

 59 ترم ىرياتي نيغسيو 89 فيرا فاندك فيناتا 87

 999 كسيلة الكريمة 75 كحي أكبر 89

 95 زىول ألفة الرحمن 79 إينداة إسماكاتي 88

 85 أحمد صفياف   19

 8795 المجموع 8899 المجموع 

 

ظهر من الجدكؿ السابق أف نتائج االختبار البعدم للمجموعة 
( أكبر من نتائج االختبار البعدم للمجموعة ٕ٘ٔٚيبية )التجر 

 (.8899الضابطة )
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 نتائج عدد االنحراؼ كعدد االنحراؼ المربع من المجموعتين . ح

بعد مقارنة نتائج االختبار البعدم بين المجموعة الضابطة كالتجريبية 
فشرحت الباحثة  بتقديم نتائج عدد االنحراؼ كعدد االنحراؼ المربع 

 وعتين. كىي كما يلي :من المجم
 (9ٔ.ٗالجدكؿ )

 نتائج عدد االنحراؼ كعدد االنحراؼ المربع من المجموعتين
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة الرقم

      (y)          (x)    

9 75 75 - - 19 95 55 1985 

8 85 85 - - 19 85 09 1099 

1 99 85 5 85 15 09 85 085 

1 75 99 5 85 15 999 55 1985 

5 55 79 95 885 15 95 59 8599 

0 09 05 5 85 89 85 5 85 

7 09 05 5 85 15 99 15 9885 

9 09 75 95 885 95 999 95 885 

8 75 89 95 885 15 05 89 199 

99 89 999 99 999 75 999 85 085 

99 15 05 89 199 85 999 5 85 

98 59 999 59 8599 95 999 95 885 

91 95 85 99 999 59 999 59 8599 

91 59 89 19 9099 55 85 19 9099 

95 95 999 85 059 19 85 55 1985 

90 99 95 5 85 59 999 59 8599 

97 59 59 - - 95 999 95 885 

99 59 59 - - 05 95 89 199 

98 59 55 5 - 59 999 59 8599 

89 99 999 89 199 55 09 5 85 
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89 55 75 89 199 59 95 15 9885 

88 99 95 5 85 999 999 - - 

81 59 75 85 085 75 999 85 085 

81 55 05 99 999 75 999 85 085 

85 09 05 5 85 75 999 85 085 

80 55 79 95 885 95 999 95 885 

87 55 89 15 9885 55 5. -5 -85 

89 15 75 19 899 75 999 85 085 

88 59 79 89 199 55 95 19 899 

19     75 85 89 199 

المجمو 
 ع

979

5 

889

9 

19

5 

9917

5 

990

5 

879

5 

91

5 

1158

5 

   y 

∑ 
   ∑   x 

∑ 
  ∑ 

 

 توضيح ما في الجدكؿ السابق كما يلي :

 نتائج االختبار القبلي من المجموعة التجريبية : 
X2 : نتائج االختبار البعدم من المجموعة التجريبية 
X : دد االنحراؼ من نتائج المجموعة التجريبيةع 

X
 عدد االنحراؼ المربع من نتائج المجموعة التجريبية : 2

X∑ :  عدد االنحراؼ من نتائج المجموعة التجريبيةمجموع 
X

2
 عدد االنحراؼ المربع من نتائج المجموعة التجريبيةمجموع  : ∑

Y1 : ضابطةنتائج االختبار القبلي من المجموعة ال 
Y2 : ضابطةنتائج االختبار البعدم من المجموعة ال 

Y : ضابطةعدد االنحراؼ من نتائج المجموعة ال 
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Y
 ضابطةعدد االنحراؼ المربع من نتائج المجموعة ال : 2

Y∑ :  ضابطةعدد االنحراؼ من نتائج المجموعة المجموع 

Y
2

 ضابطةعدد االنحراؼ المربع من نتائج المجموعة المجموع  : ∑

 

ح الجدكؿ السابق، تلخص الباحثة بعرض النتائج بعد توضي  
اآلتية كىي مجموع عدد االنحراؼ كمجموع عدد االنحراؼ المربع من 

 تجريبية كىي كما في ىذا الجدكؿ :المجموعة الضابطة كالمجموعة ال

 (8ٔ.ٗالجدكؿ )

مجموع عدد االنحراؼ كمجموع عدد االنحراؼ المربع من 
 المجموعتين

 لمجموعة التجريبيةا المجموعة الضابطة
مجموع عدد 

 االنحراؼ
y ∑ 

 

مجموع كعدد 
االنحراؼ 

 المربع
   ∑ 

مجموع عدد 
 االنحراؼ

x ∑ 

 

مجموع كعدد 
االنحراؼ 

 المربع
   ∑ 

195 99175 915 11585 
 

كبعد ذلك قامت الباحثة بإدخاؿ النتائج السابقة إلى الرمز 
 االحصائي اآلتي:

   = 
∑ 

 
 

    = 
   

  
  

     =       
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   = 
∑ 

 
 

 = 
   

  
  

  =       

 

∑   = ∑   - 
(∑ ) 

 
 

 =       - 
(   ) 

  
 

 =       - 
      

  
 

 =       – 23800,83 

 = 9724,17 

 

∑   = ∑   - 
(∑ ) 

 
 

 =       - 
(   ) 

  
 

 =       - 
      

  
 

 =       – 5938,79 

 = 4536,21 

 

  
     

√{
∑ 

 
 ∑ 

 

       
} {
 
  
 
 
  
}

 

 

   
           

√{
               

       
} {
 
  
 
 
  
}
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√{
       
  

} {
  
   

}

 

 

   
     

√*     +*    +
 

 

   
     

√    
 

 

   
     

    
 

 

       

 

df      = Nx + Ny – 2 

          = 30 + 29 – 2    

           = 57 

ts0,05   = 2,000 

 
 

اإلحصائي =   tكمن الجدكؿ السابق كجدت الباحثة أف نتيجة 
في  . ثم بحثت الباحثة بنتيجةt-tableبتعيين  ثم قامت الباحثة ٜٗ،٘

فوجدت أف نتيجة =  t-table( من Degree of Freedomالقائمة الحربية )
فوجد نتيجة كما  t-table%. إذا قوبل بػ ٘في التقدير المعنوم  ٓٓٓ،ٕ

 ٜٗ،5> ٓٓٓ،ٕ يلي :

 تقرير " تػػ " :
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حصلت التجريبة  Ha( = Ttabel( < "ت" الجدكؿ )Thitung"ت" االحصاء )
 = مقبوؿ.

فشلت التجريبة  HO( = Ttabel( > "ت" الجدكؿ )Thitung"ت" االحصاء )
 = مردكد.

 

أكبر من نتيجة التقدير المعنوم    ٜٗ،٘اإلحصائي =  tكألف نتيجة 
مقبوؿ أم فركض ىذا البحث  Haكذلك بمعنى أف   ٓٓٓ،ٕ=  %٘

 مقبوؿ. 
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج البحث

 

 مهارة في تعليم" STAD" التعاكني سلوب التعلم أ مناقشة عن استخداـ . أ

 .القراءة

 التعلم التعاكني  أسلوب ثة تعليم اللغة العربية باستخداـقامت الباح

"STAD "أسلوب. الفصل التجريبي بثالثة اللقاءفي   القراءة مهارة في تعليم 
خمسة  ىو أحد التعلم التعاكني الذم تتكوف على"  STAD" التعلم التعاكني 

 :يليكما عناصركىو 

 استعراض الفصل   .1

 التعلم الجماعي  .2

 المسابقة  .3

 النتيجة  .4

 58األكسمة للمجموعة.  .5

في  "STAD" التعلم التعاكني  أسلوب يستطيع المعلم استخداـ
ألسلوب في كلكن في ىذا البحث استخدمت الباحثة ىذا ا المهارات األخرل
 ا األسلوبألف ىذاستخداـ ىذا األسلوب غير صعبة  .فقظ تعليم مهارة القراءة

أما مزايا التعلم التعاكني . كالخطوات غير صعبة ج إلى األدكات الكثيرةا اليحت
"STAD " :منها 

                                                             
52

 Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, ( Bandung: Penerbit Nusa 

Media, 2118), hlm:  143 
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 يساعد الطالب ليفهم المادة الذم يبحث. (1

يجعل الطالب يستطيع أف يتناقش كيسمع رأم أصدقائو كيكتب  (2
 األحواؿ المهّمة لمجموعتو.

 أصدقاءه. يحصل تحقيق التعليم العالي كيحسن العالقة بين (3

 الجوائز أك الشهادة يعطي الدكافع ليناؿ النتيجة األحسن. (4

 يساعد الطالب الذم قدرة تعليمو ضعيف كيزيد تحصيل علمّي. (5

 51يسهل المدرس ليراقب الطالب في عملية المجموعة. (6

حين قابلت الباحثة مع مدرسة اللغة العربية في مدرسة الهداية المتوسطة   
عن ، الطالب اليفهموف عملية التعليمد المشاكل في توجاإلسالمية، قالت أف 

مع  كيتكلموف، في الدركس كال ينركزكا. المادة كاليهتموف شرحة المدرسة
يكوف الطالب  "STAD" التعلم التعاكني  أسلوب استخداـ أصدقائهم. كبعد

ك يستبقوا كيتعاكف بين أصدقاىم نشطة كحماسة في عملية التعليم اللغة العربية 
لمجموعة ليجيب األسئلة من الباحثة كال يستحي ليسأؿ عن األشياء بين ا

 .لفهم الدرس السهل كىم يشعركفالذم لم يفهموه.

 

 في تعليم" STAD" أسلوب التعلم التعاكني  استخداـمناقشة عن فعالية   . ب

 .القراءة مهارة

أسلوب التعلم بنظر على البيانات االختبار يحصل: قبل استخداـ 
ارتفعت كفاءة طالب المجموعة في فصل التجربة   "STAD" التعاكني 

التجريبية بين االختبار القبلي كاالختبار البعدم في تعليم اللغة العربية 
، كيزيد عدد "STAD" التعلم التعاكني كخصوصا في مهارة القراءة باستخداـ 

 ٕٓطالب إلى  ٖالطالب الذين يحصلوف على مستول ممتاز كىو من 

                                                             
53 Robert E. Slavin, ibid, hlm:  115 
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 ٗد الطالب الذين يحصلوف على مستول جيد جدا كىو من طالب، كيزيد عد
طالب، كينقص عدد الطالب الذين يحصلوف على مستول جيد  ٙطالب  إلى 

طالب، كيزيد عدد الطالب الذين يحصلوف على  ٓطالب إلى  ٙكىو من 
طالب. كينقص عدد الطالب الذين  ٖطالب إلى  ٔمستول مقبوؿ كىو من 

طالب كىذا البياف  ٔطالب إلى  ٙٔو من يحصلوف على مستول ضعيف كى
 أكبر من نتيجة االختبار القبلي. يدؿ أف نتيجة االختبار البعدم

أسلوب التعلم ستخداـ فصل التجريبي قبل افي ال المالحظةإلى  بنظرك 
كخصوصا  الطالب في تعليم اللغة العربية قدرةحماسة ك   "STAD" التعاكني 

 أسلوب التعلم التعاكني بعد استخداـ ك . نخفضم في تعليم مهارة القراءة

"STAD" يتعاكنوا بين أعضاء  زادت حماسة الطالب في عملية التعليم. ىم
 .بين المجموعة ليناؿ النقاظ يستبقوامحموعتهم ك 

أسلوب اعتمادا على البيانات السابق، ظهرت فعالية استخداـ 
لوب التعلم أسقبل استخداـ  من نتائج االختبار "STAD" التعلم التعاكني 

أسلوب قبل استخداـ  كبعد استخدامو كالمالحظة  "STAD" التعاكني 
في مدرسة الهداية المتوسظة  د استخداموكبع "STAD" التعلم التعاكني 

 الهداية كارانجفلوسو.
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 الفصل السادس

 خالصة نتائج البحث كالمقترحات

 نتائج البخث . أ

التعلم  أسلوبخداـ استكبعد إتماـ إجراء البحث العلمي عن فعالية 
طة بمدرسة الهداية المتوس القراءة مهارة في تعليم" STAD" التعاكني 

 اإلسالمية كارانجفلوسو ماالنق كصلت الباحثة إلى النتائج التالية :
 في تعليم" STAD" التعلم التعاكني  أسلوباستخداـ تطبيق عن  (1

 كما يلي :  القراءة مهارة

وع "االعماؿ اليومية" كيعطي أكال، قرأت الباحثة النص بالموض -
عن قراءة  كاستمع الطالب األمثلة كيف يقرأ النص صحيحا

الباحثة ثم يتبع الطالب ليقرأ كما قراءة الباحثة جماعة أك 
 منفردا

شرحت الباحثة المادة بالموضوع "االعماؿ اليومية".  أكال،  -
عطت الباحثة بعض الفعل الذم يتعلق باألعماؿ اليومية 

 بعض المفردات الصعبة.كناقشت عن 

" STAD" قسمت الطالب إلى المجموعات التعلم التعاكني  -
التي تتكوف من ستة أشخاص. كل أعضاء المجموعة يملك 
القدرة المختلفة كالجنس المتنوعة، كأخدت الباحثة البيانات 
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عن الطالب الذم يملك القدرة المختلفة على أساس 
 درجتهم. 

منها نص القراءة بالموضوع قسمت الباحثة أكراؽ األنشطة  -
"أعضاء أسرتي" كبعض األسئلة المتنوعة التي تتعلق بمهارة 

 القراءة. 

أمرت الباحثة لكل فرقة أف  يناقشوا نص القراءة كيعملوا  -
 التمرينات في المجموعة التعاكف. 

ب مسؤكؿ ليؤّكد أف كل أعضاء مجموعتو قد تعّلم في الطال -
لب الذم يملك القدرة أكراؽ األنشطة من الباحثة. الطا

المرتفعة يساعد أعضاء مجموعتو الذم يملك القدرة 
بين أصدقائو  يتعاكفب أف الطالالمنخفضة حتى يستطيع 

 كيستطيع الطالب أف يفهم النص. 

قامت الباحثة المسابقة الفردية أك االختبار بعد انتهاء العمل،  -
 الفردم إلى كل الطالب دكف التعاكف بينهم. 

عملية ذلك االختبار، ناقش الطالب عن ذلك  بعد انتهاء -
 ت درجتهم.  عط االختبار مع الباحثة ثم

عطت النقاط من النتيجة المسابقة الفردية أك االختبار الفردية   -
ك تبرعت في  نتيجة المجموعة. حسبت نتيجة الفرد كنتيجة 
المجموعة. ثم اعتزت نتيجة المجموعة بعد حساب تطوير 

 المجموعة. نتيجة الفرد كنتيجة

نت الباحثة أّم المجموعة التي لديها أعلى النتيجة . ثم لعأ -
 يعطي األكسمة كالجوائز .
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 مهارة في تعليم " فعاليةSTAD" التعلم التعاكني  أسلوبأف استخداـ  (2

طة اإلسالمية كارانجفلوسو القراءة بمدرسة الهداية المتوس
نتيجة أكبر من  ٜٗ،٘اإلحصائي =  tكذلك ألف نتيحة ماالنق.

مقبوؿ أم  Haكذلك بمعنى أف   ٓٓٓ،ٕ% = ٘التقدير المعنوم 
  .ةلبحث مقبولفركض ىذا ا

 

 مقترحات البحث  . ب

 أسلوب في ىذه المدرسة أف يستفيد من ىذا يرجى لمعلم اللغة العربية (1
" كاستخدمها كتطويرىا في عملية التعليم STAD" التعلم التعاكني 

 يم مهارة القراءة .كالتعلم اللغة العربية خاصة في تعل

لطالب مستقبال لتطوير ليرجى أف يكوف ىذا البحث مرجعا منها  (2
 النظريات كاألساليب التعليمية كاستخدمها في تعليم مهارة القراءة.
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