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  ديرشكر وتق
احلمد هللا والشكر هللا والصالة والسالم على أشرف األنبياء وسيد املرسلني سيدنا 

  : بعد أما ،حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى اله وصحبه أمجعني
 الكرام األساتذة مجيع أشكر أن يل ويطيب تعاىل، اهللا بعون البحث هذا إعداد مت
  :العظيم عملكم على شكري بقبول وتفضلوا

  وختاما 





 

 إبراهيم مالك موالنا جامعة مدير سفرايوغو، إمام احلاج الدكتور األستاذ فضيلة-1
  .ماالنج احلكومية اإلسالمية

 اجلامعة يف العليا الدراسات كليات عميد منران، عمر الدكتور األستاذ فضيلة-2
  .ماالنج احلكومية اإلسالمية

 العليا الدراسات كلية العربية اللغة تعليم قسم رئيس لوبيس، تركيس الدكتور فضيلة-3
  .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 حىت علي أشرف الذي .األول املشرف دمياطي، الدين عفيف حممد الدكتور فضيلة-4
   .البحث هذا إعداد مت
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و إىل والدي الكرميني وصاحبيت اليت أسكن اليها وأوالدي األحباء ومن تعلموا -7
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  مستخلص البحث
، التعليم التعاوين يف تطوير مهارة القراءة .م2009حممد حسيين، 
دراسة جتريبية مبدرسة  الكوكب الدري املتوسطة بنكالن (

رسالة املاجستري، برنامج الدراسات العليا جامعة )  مادورا
املشرف . موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 .د :الثاين املشرف حممد عفيف الدين دمياطي، .د: األول
  أمحد خبيت حممد بكري
مهارة القراءة، تعليم اللغة العربية،التعليم :  الكلمات األساسية

  التعاوين 
تعد مهارة القراءة أكثر املهارات أمهية، ليس لكوا مصدرا للمعرفة فحسب أو 

ىل تثبيت املعلومات وتوسيع معرفة لكوا ممتعة يف حد ذاا، ولكن ألا مهارة تؤدي إ
  .التالميذ باللغة اجلديدة

تعليم مهارة القراءة ليس إكساب التالميذ مهارة فك الرموز الكتابية يف حد ذاا 
باإلضافة إىل ذلك تقدمي إرشادات تساعدهم على تطوير مهارة القراءة تطويرا ميكنهم 

يدا، وطاملا األمر كذلك فقد أصبح من من الطالقة واستيعاب املادة املقروءة استيعابا ج
واجب املدرس وضع خطة جيدة إلجراء جتارب تعليمية يستفيد من نتائجها يف 

  .متكينهم من تطوير العادات القرائية
 هي مدى فعالية تطبيق التعليم التعاوين يف تطوير مهارة ومشكلة هذا البحث

ستوى األول الفصل الثاين عام القراءة للتالميذ يف مدرسة الكوكب الدري املتوسطة امل
م، وضبط تلك القراءة هي فهم معاين الكلمات والنص املقروء فهما بسيطا، 2009

  . والغرض اإلضايف هو أحياء روح اجلماعة والتعاون
 استخدم املنهج التجرييب حيث اختار الباحث تصميم االختبار ومنهج هذا البحث

م الباحث بالتعليم التطبيقي أو التجريبة على وقا. القبلي والبعدي باموعة الواحدة





 

 م 2009 تلميذا يف املستوى األول الفصل الثاين عام 24عينة البحث اليت تتكون من 
  . يف مدرسة  الكوكب الدري املتوسطة بنكالن مادورا

ومن أهم النتائج اليت حصل عليها البحث هو أن تطبيق التعليم التعاوين بأسلوب 
يف تعليم مهارة القراءة مناسب ملستوى التالميذ ومالئم باملواد وضع رقم على رأس 

الدراسية، وحيقق هذا األسلوب اهلدف اهلام إلحياء روح اجلماعة والتعاون يف 
ومع ذلك أن مستوى التالميذ تطور يف مهارة القراءة تطورا حقيقيا وكبريا . التالميذ

: وبعدها6،45تجربة متوسط النتيجةوذلك بالنظر إىل كفاءم يف مهارة القراءة قبل ال
 ت يدل على أن - إذا البيان اإلحصائي للنتائج من االختبارين عن طريق اختبار8,7

 على مستوى 2,06:جدول- أكرب من قيمة ت8،64: حساب-قيمة ت
   p>0،05داللة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية
 

Muhammad Husaini 2009. Practice of Cooperative Learning to improve reading 
skill. (Applied at MTs. Al-Kaukabuddurri Bangkalan Madura) Thesis. Post-
Graduate Program of UIN Maulana Malik Ibrahim (State Islamic 
University) Malang. The First Advisor: Dr. H.M.Afifuddin Dimyathi. The 
Second Advisor: Dr. Bakry Mohammed Bakheet. 

 
Keyword:Reading Skill, Arabic Teaching, Cooperative Learning. 
 
 Rading skill considered as the most importan skill, not only because as the 
souuce of science, or fun, but also because reading skill can stretegth the science 
and wide the student acknowledge on new language. 
 

Teaching reading skill is not only be able to spell the letter, beside it, giving 
direction which can help them to read well and understand the text well. So, it will  
become an obligation for a teacher to make a goud plan for “teaching action 
experiment” which the result is useful for inprovrement of reading habits.  

 
Problem statement of this research is how far the practice of cooperative 

learning to improve reading skill. Living the soul of togetherress and help each 
other are also the other additional aim/purpose. This research is experiment 
research.  

 
This research developed Pre-test and post-test One Group design with 

reading teaching of twenty four student In MTs Al-Kaukabuddurri Ist grade, 2 nd 
semester, 2009.  

 
The most important discovery in this reseach explain that practicing 

“cooperative learning” in thecing “reading skill” that suitable with the student 
competence, and also with subject and strategy can compesed the most important 
goal. It is to living the soul of togetherress and help each other between them, 
also, reading skill which really improve well too.This can be seon from their 
reading capability and skill before doing the experiment which rates : 6,45 and 
after the experiment become : 8,7. so, based on t- test, composed result of  t- count 
result: 8,18 bigger than t- table result : 2,06 on p< 0,05..  
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Muhammad Husaini, 2009 Penerapan Cooperative Learning didalam 

mengembangkan keterampilan membaca   (Penerapan di MTs. Al-
Kaukabuddurri Bangkalan Madura) Tesis Program Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  Malang. Pembimbing I: 
Dr.H.M Afifuddin Dimyathi, Pembimbing II: Dr. Bakry Mohammed 
Bakheet. 

 
Kata Kunci: Keterampilan Membaca, Pembelajaran Bahasa Arab, Cooperative 

Learning  
 
Keterampilan membaca terhitung keterampilan terpenting bukan saja karena 

sebagai sumber pengetahuan atau menyenangkan tetapi karena keterampilan 
membaca dapat mengokohkan pengetahuan dan memperluas wawasan pada murid 
terhadap bahasa baru. 

 
Mengajarkan keterampilan membaca bukan hanya dapat mengeja huruf, 

disamping itu memberikan arahan yang dapat membantu mereka untuk dapat 
membaca dengan lancar dan memahami dengan baik teks bacaan. Selama 
demikian maka menjadi kewajiban bagi seorang guru untuk membuat sebuah 
rencana yang baik untuk eksperimen tindakan pengajaran yang hasilnya berguna 
bagi pengembangan kebiasaan membaca. 

 
Permasalahan atau rumusan penelitian ini adalah sejauh mana praktek 

cooperative learning (penomoran kepala) dapat meningkatkan keterampilan 
membaca, jelasnya keterampilan tingkat mudah dalam memahami teks bacaan, 
selain itu menghidupkan ruh kebersamaan dan saling membantu merupakan 
tujuan tambahan. 

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen yaitu penelitian 

merancang pre tes dan post tes terhadap satu kelompok saja, terhadap 24 murid di 
MTs Al-Kaukabuddurri Bangkalan Madura, kelas I semester II tahun 2009. 

 





 

Temuan terpenting pada penelitian ini menerangkan bahwa mempraktekkan 
cooperative learning (penomoran kepala) pada pengajaran kemahiran membaca 
sesuai dengan tingkatan (kemampuan) para murid, dan cocok dengan materi 
pelajaran.dan strategi/trik ini dapat mewujudkan tujuan ,yaitu menghidupkan ruh 
kebersamaan dan saling membantu diantara mereka, demikian juga tingkat 
(kemampuan) keterampilan membaca benar-benar berkembang. Hal tersebut 
dilihat dari kemampuan dan keterampilan membaca mereka sebelum tindakan 
eksperimen, dengan rata-rata : 6,58 dan setelah eksperimen :8,7 jadi berdasarkan 
uji t- test (statistik) mewujudkan hasil t- hitung: 8,18 lebih besar dari hasil t- tabel 
: 2,06 pada p < 0,05 . 
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  )7(لرقم   7
  كشف نتائج التالميذ يف اإلختبارين القبلي والبعدي

  65  ألفراد اموعة الرابعة 

  م التعاوين األجوبة من االستبيان لدى التالميذ حول استخدام التعلي  )8(رقم   8
  يف تعليم القراءة ) وضع رقم على رأس(

66  

  )9(رقم   9
  داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات من نتائج االختبارين
  70  القبلي والبعدي يف مهارة القراءة

  
  

  قائمة املالحق
  

 صفحة العنوان املالحق
  79    القبلياالختبار اسئلة  1ملحق 
  83   البعدياالختبار اسئلة  2ملحق 
  86   األولللقاء املوضوع  3ملحق 
  87   الثاينللقاء املوضوع  4ملحق 
  88   الثالثللقاء املوضوع   5ملحق 
  89  ورقة االستبيان أو االستفتاء من التالميذ  6ملحق 
  93  ت-بيان احصائي عن اختبار  7ملحق 
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 الكوكب الدري وهي تقع للباسنترينالكوكب الدري املتوسطة تابعة  مدرسة إن
 للباسنتريناتة عامة  صور-سكان إندونيسيا-حننوقد عرفنا. يف مدينة بنكالن مادورا

 أن ما يوجد نستنتجوما فيها وما تقوم به مماله عالقة بتعليم اللغة العربية، نستطيع أن 
 اللغة العربية من تعليميف الباسنترينات من النظام التقليدي والطريقة التقليدية يف 
هذا  وذلك ألن نبدله  والضروري أن حنافظ عليه وأن نراعيه بأحسن ما ميكن والنغريه

مني لسمل االعلماءأيت بنتائج إجيابية دف تكوين تة فيما يظهر قالنظام وهذه الطري
 إىل ذلك، باإلضافة. الصفراءالزم القادرين على فهم الكتب الدينية املعروفة عادة بامل

  .فإن زعماء املسلمني اليوم معظمهم من خرجيى هذا الطراز التقليدى
 الضروري إنشاء برنامج لتعليم اللغة من فإنه  لتطوير تعليم اللغة العربيةولكن

اء شوليس اهلدف من إن.  الوافيةووسائلهالعربية على الطريقة احلديثة جبميع أجهزته 
 اهلدف أن ، والتلك الطريقة القدميةالقدميهذا الربنامج اجلديد تبديل ذلك النظام 

مني لسمللعلماء اا. اتن الباسنتريخترجيعيشا جنبا إىل جنب، وبذلك سوف ميكن أن 
 الوقت من إجادة اإلستماع نفسالذين جييدون فهم الكتب الصفراء ويتمكنون يف 

  .1 والقراءة والكالم والكتابة باللغة العربية
  من زوايا تعليم اللغة العربية، وهوزاويةالباحث نظره إىل يلقي  هذا التطوير حنو

الدري املتوسطةاآلن، اليهتم وال تعليم مهارة القراءة املوجود يف مدرسة  الكوكب أن 
يركز على عملية التعليم والتعلم اجليدة، بل اليزال يهتم بعملية التعليم والتعلم فرديا 

وأما العملية لتطوير املعرفة واالنفعاالت واألنشطة واالبتكارات فال يهتم ا . وتسابقيا
يقة أو هذا املدخل وإذا كان املدرس خيتار ويطبق دائما هذه الطر.  إال قليال جدا

التقليدي لتعليم مهارة القراءة العربية فإن التالميذ يعتربون أن فهم النصوص املقروءة 
فبناء . صعب ومعقد جدا، وأخريا وبالتايل يكرهون القراءة ويكرهون اللغة املدروسة

                                                
) ١٩٩١ ، LIPIA: جاكرتا( ،  لغريالناطيقني ااملوجه يف تعليم اللغة العربية، آخرون إبراهيم وبنكمال بدري  .1

    ٧٥:ص



 

على ذلك، إن تعليم مهارة القراءة يف املدرسة املتوسطة حيتاج إىل التجديد يف 
  .ه، خبيت يستطيع أن جيعل عملية التعليم والتعلم مرحية وممتعة وجذابة للقراءةإجراءات

ولتحقيق هذه الظروف واألحوال يف علمية التعليم والتعلم فإا يف حاجة إىل 
وذلك ألن التعليم التعاوين ميشجع التالميذ على إزالة اخلوف . طريقة التعليم التعاوين

مور السلبية املوجودة يف طريقة التعليم والتعلم التقليدية وامللل والتشاؤم وغريها من األ
 وهذه .1جبانب ذلك، فإن التالميذ يفرحون يف اشتراك عمليته؟. املطبقة فرديا وتسابقيا

اإلشرافات والتوجيهات ستجعل التالميذ يتعلمون مع فرقتهم بصفة إجيابية، ولذلك 
  .فإم يطورون يف تعلمهم وجيدون املنافع الكثرية

تطبيق طريقة التعليم  تأسيسا على ما سبق ذكره أراد الباحث أن يقوم بتجربة
التعاوين يف القراءة ومقابلتها بالطريقة التقليدية يف املدرسة  الكوكب الدري املتوسطة 

  .بنكالن مادورا
وهذا البحث قام به الباحث لكشف اختالفات النتائج يف تعليم مهارة القراءة بني 

وبني التالميذ الذين  )وضع رقم على رأس(ن يستخدمون التعليم التعاوين التالميذ الذي
  .ال يستخدموا يف املدرسة الكوكب الدري املتوسطة بنكالن مادورا

              
   البحثمشكلة -ب

   :البحث على ما تقدم وضع الباحث مشكلة بناء
  رة القراءة ؟يف تطوير مها) وضع رقم على رأس(ما فعالية التعليم التعاوين   

  

   :تتمثل مشكلة هذا البحث يف هذين السؤالني
وضع رقم (التعليم التعاوين ب القراءةتطبيق تعليم مهارة مامدى فعالية  -١

 يف ترقية مهارة فهم النص املقروء البسيط لدى تالميذ )رأسعلى 
  ؟ ةمدرسة الكوكب الدري املتوسط

                                                
1 . Lie Anita, Cooprative Learning, (jakarta: Gramedia) 2007 p: 28 
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 علىوضع رقم (يم التعاوين التعلب تعليم مهارة القراءة مامدى فعالية -٢
   يف ربط الرموز املكتوبة باألصوات اليت يعرب عنها؟)رأس

  
   أهداف البحث-جـ 

وضع رقم على (التعليم التعاوين بتطبيق تعليم مهارة القراءة  فعالية معرفة -١
مبدرسة    وتطور مهارة فهم النص املقروء البسيط لدى التالميذ)رأس

  الن مادورابنك الكوكب الدري املتوسطة
  يف ربط الرموز املكتوبة تطور قدرة التالميذ يف مهارة القراءةمعرفة -٢

وضع رقم (بعد استخدام التعليم التعاوين باألصوات اليت يعرب عنها 
  )على رأس

  
  البحث فروض -د 

 مهارة طويرفعال لت) وضع رقم على رأس( استخدام التعليم التعاوين إن -١
 مدرسة  الكوكب الدري يف ط لدى التالميذفهم النص املقروء البسي
  املتوسطةبنكالن مادورا

  يف ربط الرموز املكتوبة قدرة التالميذ تطورت يف مهارة القراءةإن -٢
 على رقموضع ( باستخدام التعليم التعاوين باألصوات اليت يعرب عنها

  .بدال من الطريقة التقليدية) رأس
  

   البحثمهيةأ -هـ
  : هذه الفوائد اآلتية  الباحث حتقيقيريد  

  
   النظريةاألمهية -١

5
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 وخاصة يف والتعلمإن أهم نتائج هذا البحث العلمي يزيد ويؤيد نظريات التعليم 
ه منيستفيد) وضع رقم على رأس( يف ضوء التعليم التعاوين العربيةتعليم مهارة القراءة 

  . املنهج والباحثنيوواضعكل من التالميذ واملدرسني واملدارس 
  التطبيقيةاألمهية  -٢

و  تطور مهارة القراءة سلوب املقترح يفحول تطبيق األبيانا واضحاعطى البحث ي
املدرسني والباحثني من ويود تطبيقها يف كل مدرسة وا نهج يهتم  املوضعجيعل  

  . وعناصرهاوالتعلم الفوائد على مجيع نواحى عملية التعليم وتشمل مجيعا
  

   البحثحدود -و
  : املوضوعية احلدود-1

 املستخدمة يف التعليم التعاوين كثرية، وخيتار الباحث هنا أسلوب األساليب إن
 الرموز ربطيف متكن التالميذ من (يف تعليم مهارة القراءة ) وضع رقم على رأس(

 املقروء باألصوات اليت تعرب عنها يف اللغة العربية وفهم سطحى للنص ةاملكتوب
وضع رقم على (انشطة التالميذ الذين يدرسون بـ ليوضح الفرق بني ). البسيط

  . والذين يدرسون بالطريقة التقليدية)رأس
  
  :  احلدود املكانية-2
 املستوى بنكالن مادورا ة هذا البحث يف مدرسة الكوكب الدري املتوسطويكون

  . الدراسي الثاينالفصل م ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ العام الدراسي ألولا
  

  : احلدود الزمانية-3
  . خالل الفصل الثاينم ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ب الباحث هذا ىف العام اجلامعي ويكت
  حتديد املصطلحات-ز



 

 القراءة هي عملية ميكانيكية بسيطة تتطور إىل مفهوم معقّد، تقوم علـى             -1
:  وقيـل  2.أنها نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكلّ جوانبها        

املشكلّات، فهي ليست   أنها أسلوب من أساليب النشاط الفكري يف حلّ         
 3.عملية متميزة بل هي نشاط فكري متكامل

 مهارات القراءة هي املهارات أو القدرات املكتسبة لدى الفرد من خالل            -2
 . عملية تعليم القراءة وفهمها أو التدريبات املربجمة واملتواصلة

هو التعليم املشترك داخل اموعة حيث يتعاون كل التعليم التعوين  -3
  .عضاء جمموعة لتحقيق أهداف املشتركةأ

هو أسلوب يف التعليم التعاوين حيث وضع يف كل ) رقم على رأسوضع ( -4
  .رأس التالميذ رقم وهؤالء يف فرقتهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  , )م1956, كلية التربية جامعة عني مشس: القاهرة". (مذكرات يف طرق تدريس اللغة العربية" , حممود رشدي خاطر. 1

  .30: ص
  "طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية يف ضوء االجتاهات التربوية احلديثة..." مالئهحممد عزت عبد املوجود وز. 2
  99: ص) م1983, دار املعرفة: القاهرة( 



 

  
  
  
  

  الثاينالفصل
   النظرياإلطار

 

   القراءةمهارة :املبحث األول
  مهارة القراءة أمهية، مهارة القراءةمفهوم

   التعليمية ملهارة القراءةاملواد، م مهارة القراءة تعلي أهداف
   التعليمية يف تعليم مهارة القراءةالوسائل،  التعليم مهارة القراءةطرق

  يف تعليم مهارة القراءالتقومي،  اللغوية لتعليم القراءةالنشاطات
  التقليدية يف تعليم مهارة القراءالطريقة 

  
 التعليم التعاوين:  الثايناملبحث

   التعليم التعاونأساس،  التعليم التعاوينمفهوم
   األساسية للتعليم التعاوينالعناصر،  العليم التعاوينخصائص

   التلميذ يف التعليم التعاويندور،  املعلم يف التعليم التعاويندور
  

 أسلوب وضع رقم على رأس:  الثالثاملبحث
  

 الدراسات السابقة:  الرابعاملبحث
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 الفصل الثاين
  طار النظرياإل

   مهارة القراءة:املبحث األول
   مفهوم مهارة القراءة-١

القراءة مهارة استقبالية كاالستماع و من مث فهي تتضمن العمليات العقلية 
ففي كلتا املهارتني يقوم التالميذ باستقبال الرسالة و فك , املتضمنة يف االستماع

وملعلومات عن , لثروة لفظية كافيةو لكي تتم هاتان العمليتان حيتاج املتعلم , رموزها
هذا يعين أن القراءة ليست عملية سلبية يتضح ذلك بشكل كبري , بناء اللغة و تركيبها

عندما نفحص القدرات اليت ينبغي أن ننميها يف القراءة فنجد أن القارئ أبعد ما يكون 
الرموز فالقراءة تتطلب القدرة على تعرف األمناط الصوتية من خالل , عن السلبية

و ادراك العالقات اليت جتمع هذه األمناط و الرموز و تكون منها وحدات , املكتوبة
و معرفة دالال ت الوحدات من حيث هي أمساء و حروف و أفعال و , لغوية تامة

مث متابعة املعىن و استخالصه و توقع املعاين , و عالمات الترقيم, ظروف زمان و مكان
إذن فالقراءة تعين انتقال املعىن مباشرة من , ملة للسياقالتالية من خالل معايشة كا

  1.الصفحة املكتوبة إىل عقل القارئ
و إن القراءة تتكون من ثالثة عناصر هي املعىن الذهين و اللفظ الذي يؤديه و الرمز 

فلكي تكون . و تبدو هذه العملية ذا الشكل غري متسلسلة تسلسال منطقيا. املكتوب
مث يلفظ هذا الرمز من املتعلم أو , ة ال بد من وجود رمز مكتوب أوالهناك عملية قراء

, مث هو يلفظ الرمز تتشكل املعاين املعربة عن ذلك الرمز يف ذهن القارئ, من أي فرد 
  2.و معىن, لفظ, رمز مكتوب: فالعملية  هي 

                                                
. ، ص)2003إيسيسكو، : مصر(، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني احممود كامل الناقة وأمحد رشدي طعيمة، . 1

150-149 
 104.، ص)2003دار الشروق، : عمان(، الطرائق العملية يف تدريس اللغة العربيةلدليمي، طه علي حسني ا. 2



 

رشدي أمحد طعيمة أن القراءة تتكون من حركة العني على السطرمن . و عند د
و , مث تقف العني فيها تستقبل انطباعات معينة عن املادة املضبوطة, ن إىل اليساراليم

و تستغرق العني يف كل فقرة فترة من ".حيز التوقف" لكل وقفة منطقة تسمى 
أو يسترجع ما تثربه , و عندما متعن التفكري فيما بني يدي القارئ من عبارات. الوقت

  .مث ينتبه فيعود إىل حيث و قفت. اتهذه العبارات يف الذهن من آراء و خرب
بناء على الشرح السابق فالقراءة هي عملية طبيعية لإلنسان يف فهم الرموز املكتوبة 

و لنقل املعاين املعربة إىل ذهن القارئ لكي يفهم ما قصد , و لفهم املعاين  فيها, 
  .و هي تعمل حبركات العني و العقل, الكاتب

-أمهية مهارة القراءة  
إذا (و نطقها نطقا صحيحا ,  القراءة هي عملية التعرف على الرموز املطبوعةإن

و بالرغم من , و القراءة ذا املفهوم عملية معقدة.و فهمها, )كانت القراءة جهرية
و . أمهية التعرف يف القراءة إال أنه و سيلة و ليس غاية يف ذاته فالتعرف و سيلة للفهم

  1.لكنها موجودة يف عقل القارئ, رموز املطبوعةأن املعاين ليس موجودة يف ال
و القراءة تساعد التالميذ على اكتساب املعارف و تثري لديهم الرغبة يف الكتابة  

فمن القراءة تزداد معرفة التالميذ بالكلمات و اجلمل و العبارات املستخدمة . اخلالقة
  .ين إحساسهم اللغويو على هذا فهي تساعد التالميذ يف تكو. يف الكالم و الكتابة

-أهداف تعليم مهارة القراءة   
إن أهداف مهارة القراءة متشاة عند اخلرباء، نوتال مثال رأى بأن أهداف القراءة 

ورأى كارول بأن حقيقة القراءة هي . 2هي فهم املعىن احملتوي يف النصوص املكتوبة 

                                                
 105-104. ، ص)1984مكتبة الفالح،: الكويت(، تدريس فنون اللغة العربيةأمحد مدكور علي ، . 1

2 . Nuttal. Cristine, Teaching Reading Skill in Foreign language, (London: 
heiniman Educational Models Booka, 1982), p:4. 
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أن أهداف القراءة هي فهم ورأى رابنشون ب. 1فهم املعىن احملتوي يف النصوص املكتوبة
  . 2الرسالة اليت أرسلها الكاتب

وبالتايل، هناك هدف ما يسمى باهلدف العام من تعليم القراءة هو أن يكون 
. التالميذ قادرين على القراءة بالسهولة والطالقة وفهم املعىن بدون استخدام املعجم

  :وأما األهداف اخلاصة فمنها
موز املكتوبة باألصوات اليت تعبر أن يتمكن االدراس من ربط الر )أ 

  عنها يف اللغة العربية
 أن يتمكّن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح )ب 
أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة  )ج 

 .وإدراك تغير املعىن بتغير التراكيب
 أن يتعرف معاين املفردات من معاين السياق والفرق بني املفردات  )د 

 احلدث ومفردات الكتابة
أن يفهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اليت تربط   )ه 

 بينها
 أن يقرأ بفهم وانطالق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها  )و 
أن يفهم اإلفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات املكونة   )ز 

 للفكرة الرئيسية
 .لّ منهاأن يتعرف عالمات الترقيم ووظيفة ك )ح 
أن يقرأ بطالقة دون الستعانة باملعاجم أو قوائم مفردات مترمجة إىل  )ط 

 اللغتني

                                                
1 . Caroll, J. Brown, The Nature Of Reading Process, Harry And Ruddel, Robert 
(eds), Theoritical models and Process Of Reading,(New York, 1985) p:28. 
2 . Robinson, H. Alan, Teaching Reading and Study Strategies¸The content 
Areas, (Boston : Allyn ang Bacon Inc, 1997), p:2. 
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أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب  )ي 
والتاريخ والعلوم واألحداث اجلارية مع إدراك األحداث وحتديد 

افة العربية النتائج وحتليل املعاين ونقدها وربط القراءة الواسعة بالثق
  .1اإلسالمية

لو طالعنا بدقة أهداف تعليم مهارة القراءة السابقة، ميكننا االستنباط منها أنّ تعليم 
مهارة القراءة عملية منو متدرجة حىت يبلغ إىل مهارة التالميذ لقراءة أنواع النصوص 
وفهمها فهما جيدا دون فهم املعاجم الذي حيتاج إىل وقت وفري أو حفظ قوائم 

ملفردات العديدة اليت قد تكون زيادة يف التكاليف لديهم ويؤدي إىل تأثري سليب ا
  .بظهور السآمة وامللل للقراءة فيهم

  
-املواد التعليمية ملهارة القراءة  

ينبغي على املعلم أن يكثر من استخدام التمارين القرائية من خالهلا تتيح فرصة 
   :2وهي, القراءة لدي الدارسني  متكن املعلم من وجود مكونات القدرة على 

 تعرف الرموز العربية  )أ 
 التمييز بني الرموز املتشاة )ب 
 الربط بني الرموز و مدلوالا )ج 
 فهم املقروء  )د 
 النطق بالسرعة املناسبة  )ه 
 )اجلهرية و الصامتة(و تتنوع االختبارات يف القراءة بنوعيها   )و 

لقرآن الكرمي و من النصوص و األدب و ا(و ينبغي عند اختيار مواد القراءة 
  : للناطقني بلغات أخرى مراعاة الشروط اآلتية ) األحاديث النبوية و القصص

                                                
 152-151. حممود كامل الناقة و أمحد رشدي طعيمة، مرجع سابق، ص. 1
دار االعتصام، : سعود (، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةعبد اهللا ناصرالغايل وعبد احلميد عبد اهللا، . 2

 62:ص) 1991
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 أن تكون باللغة العربية الفصحى )أ 
 أن تالئم اهتمامات الدارسني و ميوهلم و أعمارهم )ب 
أن حيتوي النص على مفردات مرتبطة باهتمامات التالميذ و أعماهلم  )ج 

 اليت يريدون تعلم العربية من أجلها
أن يبين لدي التالميذ قيمة أخالقية معينة أو يعرفهم بنمط ثقايف   )د 

 إسالمي معني دون أن يتعارض مع قيم التالميذ أو ميتهن ثقافتهم
أن يتدرج النص بالتالميذ من حيث كم املفردات و التراكيب و   )ه 

 نوعها
  :4واملواد الدراسية األساسية يف تعليم القراءة

ممنوع , مثل(ا الفتات التحذير و التوجيه املادة اللغوية اليت تكتب ) أ
وعالمات املرور الدولية اليت تشمل صورا و كلمات , )التدخني

  ). طريق يف اجتاه واحد: مثل (
: مثل (املصادر اليت حيتاج إليها القارئ للبحث عن معلومات تفيده ) ب

  ).كتابة دليل التليفونات و طريقة تبويب كل جزء من هذا الدليل
سلوب اخلاص الذي تتميز به لغة عناوين الصحف و رؤوس األ) ج

  و هو عادة, املوضوعات
يهدف إىل جذب أنظار القارئ عن طريق عرض قليل من املعلومات عن 
موضوع املقال، و خيرج بذلك عن األسلوب النحوي السليم يف 

  ).لغة اإلعالنات التجارية اليت تتالعب باأللفاظ: مثل (الكتابة 
لغوية اليت تكتب ا االستمارات و البطاقات  املختلفة اليت املادة ال) د

  ).معلومات عن السن و املهنة: مثل (حيتاج القارئ إىل فهمها 

                                                
. ص, )1981, مكتبة لبنان: بريوت(, تعلم اللغات احلية و تعليمها بني النظرية و التطبيق, ح العريبعبد ايد صال. 1

115-116 
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اللغة املركزة املختصرة اليت تكتب ا الربقيات و بطاقات ) ه
الدعوةوإعالنات الوفيات و اإلعالنات املبوبة و االصطالحات اليت 

  .املناسباتتكرر دائما يف مثل هذه 
املادة اللغوية اليت تكتب ا الشيكات املصرفية، و تلك اليت تظهر ) و

  على أوراق النقد 
  . و العمالت املعدنية املختلفة

التعليمات اليت تكتب على زجاجات الدواء و علب األغذية و ) ز
املشروبات مبينة طرق االستعمال و دواعيه، حمذرة من بعض ماقد 

  .ن خماطر بسبب سوء االستعماليتعرض له القارئ م
وقررت الوزارة الدينية األندونيسية يف منهج الدراسي لتعليم اللغة العربية عن املواد 

   :1الدراسية يف القراءة للمستوى األول يف الفصل الدراسي األول و الثاين كاآليت
  :الفصل الدراسي األول 

مري املفردات و النص عن التعارف والتركيب األساسي  بالض )أ 
 املفرد 

 املفردات و النص عن التعارف و التركيب باسم اإلشارة )ب 
املفردات و النص عن األدوات املدرسية و التركيب باسم  )ج 

 اإلشارة
+ اسم اإلشارة (املفردات و النص عن تقدمي األسرة و التركيب   )د 

 )اسم ضمري متصل مفرد
 )ال+ اسم (املفردات و النص عن الفصل و التركيب   )ه 
, خرب+ مبتدأ (و التركيب " يف اإلدارة"لنص عن املفردات و ا  )و 

 )اداة اجلر+ اسم 

                                                
1 . Dirjen Pendidkan Islam Departemen Agama RI, Model Pengembangan Silbus 
PAI dan Bahasa Arab MTs, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2006) p: 159-194 
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  :الفصل الدراسي الثاين 
و التركيب األساسي عن " يف املكتبة"املفردات عن املوضوع  )أ 

 الظروف
و تركيب اجلملة من خرب " يف البيت"املفردات عن املوضوع  )ب 

 مقدم و مبتدأ مؤخر
 يب أساسي بالنعتو ترك" يف احلديقة" املفردات عن املوضوع  )ج 
 و تركيب أساسي بفعل األمر" الطلب"املفردات عن املوضوع   )د 
  و تركيب أساسي باألرقام" العنوان"املفردات عن املوضوع   )ه 

 
-طرق التعليم ملهارة القراءة   

لقد ظهرت يف جمال تعليم مهارة القراءة عدة طرئق لكل منها مزايا وعيوا على 
  :يومن هذه الطرائق ما يل. حد سواء

حيث ) طريقة األجبدية أو احلرفية(طريقة احلروف اهلجائية   )أ 
يشرح املعلم احلروف األجبدية يف اللغة األجنبية ويرسم كل 
حرف منها مث يطلب من التالميذ أن خيفظوا أشكاهلا 

   .1بالترتيب عن ظهر قلب
الطريقة الصوتية حيث تعلم األحرف اهلجائية مفتوحة مث  )ب 

وهكذا تعلم أصوات . ورةتعلم مضمومة مث تعلم مكس
 .التنوين على هذا الترتيب

الطريقة املقطعية حيث يتعلم التالميذ املقاطع مث يتعلمون  )ج 
 .الكلمات املؤلفة من املقاطع

                                                
 111: حلميد صالح العريب ، مرجع سابق، صعبد ا. 1
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طريقة الكلمة حيث يتعلم التالميذ الكلمة مث يتعلمون   )د 
 .احلروف اليت نكونت منها الكلمة

البطاقة أو طريقة اجلملة حيث يعرض املعلم مجلة قصرية على   )ه 
. السبورة مث ينطقها ويردد التالميذ من بعده عدة مرات

ويعرض مجلة تزيد عن اجلملة األوىل كلمة واحدة وينطقها 
 1.ويرددها

-الوسائل التعليمية يف تعليم مهارة القراءة   
دف هذه الوسائل التعليمية إىل تعويد التالميذ على القراءة بسرعة وسهولة ويسر 

واألجهزة احلديئة اليت تساعد على سرعة القراءة . توى املادة املقروءةودقة ولفهم حم
  :والفهم، منها

البطاقات، وتكتب على كل منها عبارة أو كلمة أو مجلة يف   )أ 
  .بعض األحيان

وتتكون من كتيبات صغرية حتتوى مادة لغوية . معامل القراءة )ب 
 متدرجة يف الصعوبة تعني الطبة على التقدم بسرعة يف إتقان

 .مهارة القراءة بقدر ما تسمح به قدرام
جماالت الصور الكريكاتورية، وتعتمد على الصور والرسوم يف  )ج 

 .نقل املعىن مع حد أدىن من الكلمات واجلمل
، وحتتوى صورا وكتابة بألوان خمتلفة )اإلعالنات(امللصقات   )د 

 .وحجوم كبرية تساعد على قراءا من مسافة بعيدة
، وتستخدم يف عرض كلمات (Tachitokope) التاكستوسكوب  )ه 

 .أو مجل مكتوبة على الشرحية ملدة خيتار طوهلا املعلم
 .  (Reading pacer)جهاز سرعة القراءة   )و 

                                                
 111-108:، ص)1982اململكة السعودية، : الرياض (، أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل ، . 1
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 .(Over Head Proyektor)) الصور الشفافة(جهاز عرض األمامي   )ز 
 (Opaque Projektor)جهاز عرض الصور املعتمة  )ح 
األلعاب اللغوية من تكوين اجلمل، . 9 )ط 

ال والظروف، القصة القصرية، األفع
التعرف على املعىن املفردات، الكلمة 

 .1وتعريفها، وإطاعة األوامر

-النشاطات اللغوية لتعليم القراءة 

 إعطاء األوامر) أ

 أحد التالميذ أن يكتب على  منطلب املعلمي
قطعة من القرطاس أمرا موجها إىل زميل له، 

  !ارفع يديك : أمحدمثل 

 القرطاس أرسلت إىل التلميذ  هذه القطعة من
   .املقصود الذي جيب أن ينفذ ما فيها من أمر

 إعطاء اجلهة) ب

كلف املعلم جمموعة من التالميذ أن يكتبوا 
إرشادات عن جهة تتجه إىل مكان ما ال يذكر 

 .امسه

هذه اإلرشادات سلمت موعة أخرى اليت 
كتشف املكان املقصود يف ضوء اإلرشادات تس

   .املكتوبة
                                                

 132-118:صالح عبد احلميد العريب ، مرجع سابق، ص . 1
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 الكتابة اجلماعية) د

وا قصة كتبلب املعلم من التالميذ أن يط
 :مشتركة من خالل اإلنشاء اجلماعي

 - على سبيل املثال–عطى املعلم ورقة كتب فيها ي
ذات يوم ذهب الوالد إىل املدينة للبحث عن ولده "

  "...وضل الطريق

سأل املعلم كل تلميذ أن يواصل هذه القصة عن ي
  .ي هذه اجلملة األوىلطريق وضع مجلة تل

ترد هذه الورقة إىل  وبعد أن تربع كل تلميذ جبملة
التلميذ الذي كتب اجلملة األوىل ليكتب اخلالصة 

  ويقرأها جلميع التالميذ

-التقومي يف تعليم مهارة القراءة  
و يف . التقومي هو تقدير مدى صالحية أو مالئمة شيء يف ضوء غرض ذي صلة

لتقومي بأنه العملية  اليت حيكم ا على مدى جناح العملية التربوية جمال التربية يعرف ا
و أن عملية التقومي ترمي إىل معرفة مدى تغيريات معينة . يف حتقيق األهداف املنشودة

مرغوبة يف سلوك املتعلمني أو معرفة مدى تقدمهم حنوى األهداف التربوية املراد 
  .حتقيقها

اليت ال بد من مراعاا عند ختطيط و تنفيذ عملية و يف التقومي جمموعة من األسس 
  :1وهي , التقومي

                                                
. ص, )1987, دار الفكر: عمان (, دراسات يف املناهج و األساليب العامة, ذياب صاحل هندي و هشام عامر عليان. 1

123-125 
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مبعىن أن يتصل مبا ينبغي , أن يتسق التقومي مع أهداف املنهج  )أ 
 إجنازه

أن يكون التقومي شامال لكل أنواع و مستويات األهداف  )ب 
 ولكل عناصر العملية التعليمية, التعليمية

ل على معلومات أن تتنوع أساليب و أدوات التقومي حىت حتص )ج 
أوفر عن اال الذي نقومه وأن تكون هذه األساليب و اإلعداد 

و متناسبة مع تقومي األهداف التربوية , متقنة التصميم واالعداد
 املراد حتقيقها

أن يكون التقومي عملية تقدير مستمرة ملدى ما حيققه الربنامج   )د 
سىن حىت يت, التربوي من األهداف املرسومة لعملية التربية

 تصحيح مسار عملية التعلم باستمرار
أن يتم التقومي بطريقة تعاونية يشارك فيها كل من يؤثر يف   )ه 

 العملية التربوية و يتأثر ا
أن مييز التقومي بني مستويات األداء املختلفة و يكشف عن   )و 

 الفروق الفردية و القدرات املتنوعة للتالميذ
نه يصف نواحي أي أ, أن يكون التقومي تشخيصيا و عالجيا  )ز 

 القوةو نواحي الضعف يف عمليات األداء 
أن يكون التقومي وظيفيا مبعىن أنه يستفاد منه يف حتسني العملية  )ح 

 ويف إحداث تغيريات إجيابية يف مجيع عناصرها, التعليمية
 أن يراعي يف التقومي الناحية اإلنسانية )ط 
 ربيةأن جيري التقومي يف ضوء معايري معينة تتمشى مع فلسفة الت )ي 
أن ينظر إىل التقومي كوسيلة لتحسني العملية التربوية يف ضوء  )ك 

 األهداف املنشودة منها و ليس كغاية يف حد ذاته
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 أن يراعي يف التقومي االقتصاد يف الوقت و اجلهد و املال )ل 
  :و يتطلب التقومي الشامل للمنهج إعطاء اهتمام خاص باجلوانب التالية 

 تقومي األهداف  )أ 
 تقومي املنهج  )ب 
 قومي عمل املعلم و أسلوب تدريسهت  )ج 
 تقومي منو التالميذ  )د 

ويقصد بتقومي منو التالميذ احلكم على مدى تقدمهم حنو األهداف املراد حتقيقها 
و من وسائل تقومي منو . يف ااالت املختلفة من معرفية و انفعالية و نفسحركية

ب عن طريق االختبارات و يتم تقومي هذا اجلان, التالميذ هي تقومي اجلانب التحصيلي
و جتدر اإلشارة إىل أن قياس القدرات التحصيلية للتالميذ يتطلب استخدام . املختلفة

  . 1أكثر من نوع من أنواع االختبارات
و لكن االختبار هو أشيع و أمشل وسائل القياس . و االختبار أحد وسائل القياس

, ة مضمونة اقتصاديةيف الوقتاالختبارات وسيلة شائعة فعال. يف املدارس و اجلامعات
  .إذ تستطيع أن خنترب مئات التالميذ بل اآلالف يف وقت واحد مبقياس واحد

و . و االختبارات أنواع عديدة من حيث مضموا أي من حيث املادة اليت تقيسها
و , منها االختبارات اللغوية أي استخدام االختبارات لقياس القدرات اللغوية

و هي مهارة , باملهارات اللغوية  األساسية هي قابلة للقياساالختبارات مناسبة 
  .و الكالم و القراءة و الكتابة, االستماع

و األسئلة اليت . و يف هذا االطار سيشرح الباحث عن االختبارات ملهارة القرأوا
هل يفهم ما يقرأ ؟ هل سرعة القراءة مقبولة؟ هل : تقيس االختبارات هلذه املهارة هي 

فردات املقروءة؟ هل مييز احلروف بعضها من بعض؟ هل حيسن القراءة يفهم امل
  2اجلهرية؟ هل حيسن القراءة الصامتة؟

                                                
 133-132. ذياب صاحل هندي وهشام عامر العليان، مرجع سابق، ص. 1
  10. ، ص)2000دار الفالح، : األردن (، االختبارات اللغويةحممد علي اخلويل ، . 2
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  :و من االختبارات ملهارة القراءة هي 
يطلب املعلم كل التالميذ أن يقرأوا , اختبار القراءة اجلهرية  )أ 

و أن تكون نربة مقطع ما أو . الفقرة ذاا قراءة جهرية موضوعية
يف آخر اجلملة أو نغمة استفهام أو نغمة اخباريةأو نطق نغمة 

 .كلمة ما
 اليت تقيس -بعد قراءة النص-تأيت األسئلة , اختبار االستفهام )ب 

و أن تكون هذه األسئلة مباشرة تبدأ . مدى فهم التلميذ ملا قرأ
 . بإحدى أدوات االستفهام

 .اختبار االختيار من متعدد )ج 
املدرس من التلميذ أن يقرأ النص اختبار الصواب و اخلطأ يطلب   )د 

 .و يقرر إذا كان اجلملة صوابا أم خطأ
 .اختبار ملء الفراغ  )ه 
 . اختبار مزاوجة احملتوى  )و 
تظهر جمموعة من اجلمل يطلب املدرس من , اختبار الترتيب  )ز 

 التلميذ أن يرتبها بتسلسل معني وفقا ملا فهم من النص املقروء
اب الختبار التالميذ يف الغرض منها االستيع, اختبار املفردات )ح 

 .املفردات
الغرض منه قياس مدى فهم التلميذ للمعىن , اختبار القواعد )ط 

 .والقواعد واجلمل
أن القراءة هي عملية ادراك ,اختبار مزاوجة أشكال الكلمات )ي 

فمماميكن  قياسه مدى إدراك البصر لكلمات , بصرية أساسا
 .خمتلفة متقاربة الشكل
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يقاس مدى ادراك التلميذ بصريا , لاختبار مزاوجة أشكال اجلم )ك 
 . ولكنها متشاة جدا يف وقت ذاته, لشكل اجلملة جبمل خمتلفة

, لقياس فهم اجلملة املقروءة, اختبار مزاوجة اجلملة و الصورة )ل 
ويطلب من التلميذ اختيار , توضع مجلة و حتتها أربع صور

 . الصورة اليت تدل عليها اجلملة
تظهر صورة واحدة و جبانبها , جلملةاختبار مزاوجة الصورة و ا  )م 

 .  على التلميذ أن خيتار اجلملة اليت تدل على الصورة, أربعة مجل
تظهر صورة واحدة و حتتها , اختبار مزاوجة اجلمل و الصورة  )ن 

مثال عدة مجل و على التلميذ أن خيتار تلك اجلمل اليت تدل 
 .تاو قد تكون هذه اجلمل ثالثا أو مخسا أو س, عليها الصورة

ال يشترط أن يكون النص املقروء فقرة ,اختبار فهم النص القصري )س 
بل من املمكن أن , طويلة أو قصرية لتأيت بعده أسئلة االستيعاب 

 . يكون النص جمرد مجلة واحدة تتبعها أسئلة استيعاب
األمور اليت ال بد من مراعاا عند استخدام االختبارات بعد النصوص القصرية أو 

  ختبار القراءة أو الفهم املقروءالطويلة با
 .جيب أن يقيس البند فهم التلميذ للنص  )أ 
تقاس صحة اجلواب اعتمادا على النص  )ب 

 .ذاته
جيب أن ينحصر اجلواب الصحيح يف  )ج 

 .اختيار واحد فقط
جيب أن تؤكد تعليمات السؤال يف قياس   )د 

فهم املقروء على أن تكون اإلجابة 
 .بالرجوع إىل النص ذاته
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ن طول االختيارات مجيعها ال بد أن يكو  )ه 

 .متماثال

جيب أن تكون االختيارات مجيعا صحيحة   )و 
 حنويا 

إذا كانت مجيع االختيارات الثالثة   )ز 
فإن اإلختيار الرابع جيب أن , صحيحة

  .يكون من مجيع ما سبق

  

  

   الطريقة التقليدية-9

يها ويسم" الطريقة القدمية"وهلذه الطريقة أيضا عدة أمساء أخرى يسميها البعض 
  1"الطريقة التقليدية"اآلخرون 

بدئ يف استعمال هذه الطريقة لتدريس األغرقية والالتينية القدميتني مث طورت بعد 
ذلك لتدريس اللغة احلديثة وتم هذه الطريقة بالقراءة والترمجة والقواعد النحوية، 

  :2ومتتاز هذه الطريقة باآليت

                                                
 20: حممد علي اخلويل ، مرجع سابق،  ص. 1
-51: الطبعة األوىل، ص ) 1992دار حضر : جدة(م اللغة التطبيقي مقدمة يف علحممد عارف حضر وأنوار نقشبندي، . 2

50 
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تعطي الدروس بلغة التالميذ األم وليس   )أ 
غة الثانية مع استعمال يسري للغاية للغة بالل

  .الثانية

تدرس املفردات على شكل قوائم حيفظها  )ب 
التالميذ، وهذه القوائم تشمل الكلمة 

  .ومعناها يف اللغة الثانية

يعطي كثري من االهتمام والوقت لشرح  )ج 
  .القواعد النحوية املعقدة للغة

يركز النحو على طريقة وضع الكلمات   )د 
مفيدة وتطبيق القواعد معا لتركيب مجل 

  .النحوية على متارين الترمجة

يبدأ التالميذ يف قراءة نصوص قدمية يف   )ه 
  مرحلة مبكرة من دراستهم

  اليهتم بالنطق واليؤبه كثريا بقواعده  )و 

  اليهتم كثريا مبعاين النصوص  )ز 

وبدأت هذه الطريقة بقراءة املدرس قراءة منوذجية والتالميذ يستمعون إليه استماعا 
مث يأمر املدرس تالميذ قراءة النص على سبيل التبادل واملعلم يصحح من أخطاء جيدا، 

وبعد ذلك يكتب املعلم املفردات اجلديدة على السبورة والتالميذ ينقلون إىل دفاترهم، 
مث يوجه املدرس تالميذ األسئلة حول النص إلدراك فهم التالميذ له ويترجم املعلم 

لم التالميذ بكتابة التدريبات املوجودة يف الفصل أو يف فقرة بعد فقرة وأخريا أمراملع
  .البيت
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وكان أهم دور هلذه الطريقة جاء من جهة املعلم، وكان التالميذ ليس لديهم دور 
وهذا . يف تكوين مجيع نشاطام يف العملية التعليمية، وهم ليس إال قابال مبا أمره املعلم

  .األمر اليأيت

  

  التعاوينالتعليم : املبحث الثاين

  مفهوم التعليم التعاوين-1

فالتعليم التعاوين بذلك . 1التعاون هو مشاركة األفراد يف حتقيق األهداف املشتركة
يعين أن التعلم املشترك داخل اموعة، ولكنه خيتلف عن التعلم اجلماعي ألن الفكرة 

ق أهداف األساسية يف التعليم التعاوين هي أن يتعاون كل أعضاء اموعة لتحقي
املشتركة، وأما التعلم اجلماعي الذي جرى حاليا يف املدارس يركز أكرب اهتمامه على 

  .2نتاج وجناح اموعة كمجموعة أكثر من اهتمامه بنجاح أفراد أعضاء اموعة

التعليم التعاوين هو أسلوب التعليم وضع لتشجيع التالميذ على التعاون واملشاركة 
ه الطريقة يف تكوين التالميذ جمموعة حىت اليشعر أن بني تتمثل هذ. فيما بينهم

  .1التالميذ معاندا يف إجراء التعلم وال يغلب واليسيطر بعض على اآلخر

                                                
1 . Harianto, Upaya Membantu Mengatasi kesulitan Menyelesaikan Soal 
Matematika Bentuk Cerita Dengan Strategi Pembelajaran kooperatif, 
(Bandung : Program Pasca Sarjana Matematika Universitas Pendidikan Indonesia, 
2002) p:3. 
2 . Slavin, Cooperative Learning. Theory, Research and Praktic. Needham 
Heights, Inc, 1995, p:995. 
1 . Jacob, Evelen, Cooperative Learning In Contenxt, New York: State 
Unibersity Of  New York Pres,1999 p:147 
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يقوالن إن عملية التعليم التعاوين هو  (Johnson&Johnson)جونسون وجونسون 
قدموا حنو إجراء التعليم والتعلم بتكوين جمموعة صغرية وحياول التالميذ فيها أن يت

  .2قدرم حىت ترفع إجنازام املدرسية

ويف النشاط التعليم التعاوين، يسعى كل أفراد اموعة أن حيقق النتائج املتبادلة 
لصاحل أفراد اموعة بأن تتعاون اموعة الصغرية من التالميذ يف التعلم املشترك 

يرى .  اموعةوحيمل كل واحد منهم املسؤلية عن شركائه أو رفقائه داخل
أن التعليم التعاوين يعترب نوعا من أنواع التعلم اجلماعي الذي يتتكون    (Achyar)أخيار
فمن خالل هذه اموعة الصغرية يتعني على كل تلميذ من .  تالميذ6 إىل 2من 

  .أعضاء اموعة أن يتفاعل بصورة فعالة يف الدرس الذي يلقيه املدرس 

 أن التعليم التعاوين هو نظام العمل أو التعلم (Lie) يرى يلوبصورة أكثر دقة 
يعين أن يتركب عمله من مخسة عناصر أساسية هي . اجلماعي الذي يتسم بالتركيب

االعتماد املتبادل االجيايب، واملسؤلية الفردية، والتفاعل الشخصي، وأهلية التعاون، 
ملميزة، وهي حتقيق التوافق والتعاون يف مجاعة التعلم له خصائصه ا. وعملية اموعة

وميكن أن حندد . اجلماعي يف ظروف التنازع الفكري احملتمل وقوعه داخل اموعة
وجود النشاط التعاوين عندما يشترك شخصان أو أكثر يف عمل يوجد فيه اهلدف 

 أن التعليم (Lie)وبالتحديد رأى يل . املشترك واالعتماد املتبادل االجيايب بني مشتركيه
وعلى . اوين مصمم بأن يتكامل ويساعد التالميذ دف حتقيق اهلدف املشتركالتع

ذلك يلزم يف النشاط التعاوين فيما بينهم خبيت ميكنهم أن يتعلموا ويعلم بعضهم 
ويضيف إبراهيم أن التعليم التعاوين يتيح الفرصة أمام التالميذ لتنمية مهارمت . بعضا

                                                
2 . Slavin, Op. Cit.1995, p:51. 



 

لشفهية يف إطار تنشيط التفاعل املشترك حنو تنمية اللغوية، خاصة املهارات السمعية ا
 .1مستوى فهم واستيعاب املواد الدراسية

وذلك ألن هذا النظام التعلمي يصمم وحيطط بأن يتبادل التالميذ داخل اموعة 
املعلومات بصورة اجتماعية وأن حيمل كل التالميذ املسؤلية الفردية فيما بينهم مع 

ويتسىن التعليم التعاوين بذلك لترقية إبداعات التالميذ .احثهم على أن يتقدموامع
الفكرية من خالل تطوير كل أفكار ورفع نوعيتها، وتعبري حلول املشكالت بصورة 

  .دقيقة

عرفنا من التعريفات السابقة أن من أهداف التعليم التعاوين هو لترقية وتكميل فهم 
التعاون بني التالميذ يف . أم مجاعيةالدرس وحمصالت التعلم بني التالميذ فردية كانت 

اموعة يعودهم على حسن معاملة بينهم يف اخلليفة املختلفة وتطوير مهارام 
  .االجتماعية يف حل املشكالت

   أساس التعليم التعاوين-2

 اليت قالت أن (Constructivi)أساس التعليم التعاوين يقوم على النظرية اإلنشائية 
بل خيرجون ما يف أذهام ولو . اعدة ومفهوما ونظرية ما فحسبالتالميذ اليقبلون ق

  2.كان خطأ، وبا ستمرار األنشطة تزداد ملكتهم املعرفية باطراد

  

  

                                                
1 . Ibrahim, Muslimin, Fida Rachmadiarti, Moh.Nur, dan Ismono, Pembelajaran 
Kooperative (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2000). p: 16. 
2 . Suparno, Membangun Kompetensi Belajar (Jakarta Depdikbud, 2000) p:2. 



 

يرى نور أن التالميذ يف اموعة يعربرون كيف يواجهون املشكالت وماذا 
يد سيفعلون بعده حىت يكون التأمل يف أذهام الذي يتطلب التفكري والفعل لتعو

  .1نشاطهم يف صنع خالصة الدرس

كان اإلنشائيون يقولون أن العمل ليس احملصالت وهو كيف وصل الشخص إىل 
اإلجابة وليس إجياد اإلجابة الصحيحة أن التعلم إجراءة متثيلي له معان ففي هذا 

 .اإلجراء ليدرك أن اخلطأ عند التالميذ أمر الزم ألنه آلة إلصالح يف املستقبل

  لتعليم التعاوينخصائص ا -3

اليطلب نظام التعليم التعاوين من الطالب جمرد التعاون فيما بينهم على حبث  
الدروس املدرسية  بصورة مجاعية، إمنا املطلوب منهم أن يكون هذا التعاون هادفا وذا 

  :وذكر جونسون بعض خصائص التعليم التعاوين، هي. مغزي

املسؤلية ) ج(فاعل املباشر فيما بني التالميذ، الت) ب(االعتماد املتبادل االجيايب، ) أ(
  .2عالقة اإلنعاكسية واموعة الصغرية) د(الفردية إلتقان املادة املقررة، 

وميكن حتقيق االعتماد املتبادل اإلجيايب من خالل أنشطة منها حتديد اهلدف، 
ملناسبة وتتحقق الظروف ا. وتوزيع العمل واملادة، وتوزيع األدوار، وإثبات اجلزاء

للتعلم التعاوين إذا أدرك كل تلميذ أمهية التجارب فيما بني األعضاء على اعتبار أن 
  .جناحهم مرهون بنجاح سائر رفقاءهم

أما التفاعل املباشر فيما بني األعضاء فيمكن حتقيقه عن طريق اموعة الصغرية 
. توسط، واملنخفض التالميذ من خمتلف املستويات بني العايل، وامل6 إىل 4اليت تضم 

                                                
1 . Muhammad Nur, Pengajaran Berpusat pada siswa dan pendekatan 
Kontruetivis dalam Pengajaran Matematika dan IPA Sekolah, Universitas 
Negeri Surabaya, tt. 
2 .Lie Anita, Op. Cit. p:31. 
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وهذه اموعة الصغرية مبنية على هدف أن ينشأ فيها االتصال الكالمي بني التالميذ 
  .وجهابوجه مع رفقائهم وجتاوبوا فيما بينهم لتحقيق اهلدف من التعلم وحل املشكلة

وكان محل املسؤلية الفردية على عاتق كل تلميذ عن املادة املقررة من إحدى 
وهذه . جنازات تعلم التالميذ داخل اموعة إىل أقصى حد ممكناحملاوالت لرفع 

املسؤلية مهمة باملكان من أجل حتديد مدى إتقان واستيعاب التالميذ مكنهم بذلك أن 
  .يتبادل األخذ والعطاء مع رفقائهم أعضاء اموعة بشكل دقيق ومناسب

غرية حيث كانت من وينبغي لكل تلميذ أن يتعلم عالقة اإلنعاكسية واموعة الص
وينبغي كذلك أن حيث التالميذ على . املهارات اإلجتماعية الالزمة إلنشاء التعاون

استخدام هذه املهارة حيث يلزمهم األمر أن يتفكروا يف واقع جمموعتهم هل جرت 
على وجه أكثر فعالية واستعانة باملهارة اإلجتماعية لتبادل األخذ والعطاء بني أعظائها 

  اهلدف املشترك؟يف حتقيق 

  

   العناصر األساسية للتعلم التعاوين-4

لكي يكون التعلم تعاونيا جيب أن يتوفر فيه عدد من العناصر، حددها سالفن 
  :1باثنني مها

االعتماد املتبادل بإجيابية بني أفراد   )أ 
اموعة، وهذا يتطلب ختصيص مكافأة 

  .متنح على العمل الفردي داخل اموعة

                                                
 318: ص) م1997عامل الكتب، : القاهرة  (2، طاجتاهات حديثة يف املناهج وطرق التدريسكوجك وكوثر حسني، . 1
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ية، مبعىن أن تقدير العمل احملاسبة الفرد  )ب 
النهائي للمجموعة يتم بناء على مدى جودة وإتقاء أداء كل 

  .فرد يف اموعة ملا كلف به من عمل

العناصر األساس للتعلم التعاوين خبمسة 1وقد حدد جونسون وجونسون وهولبك
  :هي

جيب أن يشعر : االعتماد املتبادل اإلجيايب   )أ 
البعض من التالميذ بأم يتحاجون بعضهم 

أجل مهمة اموعة، وبذلك يكون 
  ".ننجو معا أو نغرق معا"شعارهم 

يزيد التالميذ : التفاعل املعزز وجها لوجه )ب 
من تعلم بعضهم البعض من خالل تبادل 
اجلهود التعليمية، حيث يشرحون، 

  .يناقشون، ويعلمون ما يعرفونه لزمالئهم

يقيم أداء كل تلميذ : املسؤلية الفردية )ج 
تمر وتعطي النتائج للمجموعة بشكل مس

 .والفرد

التستطيع اموعات : املهارات االجتماعية  )د 
العمل بفاعلية مامل يكن لدى التالميذ 
املهارات االجتماعية الالزمة وكذلك 

وتشمل املهارات . القدرة على استخدامها
                                                

عامل : القاهرة (رفعت حممد جات، : ، ترمجة  التعليم التعاوين والفردي التعاون والتنافس والفرديةجونسون وآخرون،. 1
 18:ص) 1998. الكتب

28



 

القيادة، اختاذ : االجتماعية التعاونية
ت القرارات، بناء الثقة، التواصل، ومهارا

 .حل اخلالفات

حتتاج اموعة : معاجلة عمل اموعة  )ه 
لتخصيص وقت حمدد ملناقشة تقدمها يف 
حتقيق أهدافها ويف حفاظها على عالقات 

 .عمل فاعلة بني األعضاء

  :بناء العناصر الرئيسة للتعلم التعاوين لدى التالميذ

لتالميذ كما ميكن تلخيص خطوات بناء العناصر األساسية للتعلم التعاوين لدى ا
  : فيما يلي1وضعها جونسون وجونسون وهولبك

  االعتماد املتبادل االجيايب: أوال 

يبدأ نظام استخدام اموعات التعاونية ببناء االعتماد املتبادل االجيايب، فهو الذي 
  .جيعل أعضاء اموعة يعملون معا إلجناز شيئ ما يفوق النجاح الفردي

  :عتماد املتبادل اإلجيايبوهناك ثالث خطوات لبناء اال

تعيني مهمة واضحة للمجموعة ميكن   )أ 
قياسها، حيث إن األعضاء جيب أن يعرفوا 

  .ما يفترض أن يقوموا به

بناء االعتماد املتبادل اإلجيايب يف حتقيق  )ب 
اهلدف، مبعىن أن يعرف األعضاء بأم 
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اليستطيعون أن ينجحوا مامل ينجح مجيع 
  .أعضاء جمموعتهم

ماد املتبادل اإلجيايب يف حتقيق إضافة االعت )ج 
اهلدف إىل أنواع أخرى من االعتماد 

  :املتبادل اإلجيايب هي

االعتماد املتبادل اإلجيايب يف ) 1
  احلصول على املكافأة

االعتماد املتبادل اإلجيايب أداء ) 2
األدوار، وميكن بناؤه بتعيني دور 
لكل عضو خبيت تكون األدوار 

  .بطةمكملة لبعضها البعض ومترا

االعتماد املتبادل اإلجيايب يف ) 3
ويبىن هذا . احلصول على ملوارد

االعتماد عندما يكون لدى العضو 
جزء من املعلومات أو املواد 

  .الالزمةالستكمال املهمة

االعتماد املتبادل اإلجيايب يف اهلوية ) 4
ويتم بناء هذا . الذاتية

بوضع هوية مشتركة االعتماد
تيار للمجموعة من خالل اخ

  اموعة السم أو رمز ميثلها
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إن االعتماد املتبادل اإلجيايب يشكل جوهر اجلهود التعاونية وإذا ما حتقق لدى 
  :اموعة فإنه جيعل األعضاء يدركون مجيعا بأم

  .يشتركون يف مصري واحد  )أ 

 .يكافحون لتحقيق فائدة مشتركة )ب 

 . ميتلكون إنتاجاً بعيد املدى  )ج 
 .ميتلكون هوية مشتركة   )د 

 
  :املسؤولية الفردية : ثانياً 

. يشمل نظام استخدام اموعات التعاونية بناء املسؤولية الفرديـة واجلماعيـة            
وتوجد املسؤولية اجلماعية عندما يتم تقييم األداء الشامل للمجموعة ويـتم إعطـاء             

ية أما املسؤولية الفرد  . النتائج جلميع األعضاء من أجل مقارنتها مع حمك أدائي معني           
فتوجد عندما يتم تقييم أداء كل فرد على حدة ، وتعاد النتائج إىل الفرد واموعة من               

    . ماأجل مقارنتها مع حمك أدائي
فرد أقوى مما وإن الغرض من اموعات التعلمية التعاونية هو جعل كل عضو 

ل وتعترب املسؤولية الفردية مفتاح ضمان تقوية مجيع األعضاء من خال. كان عليه 
فإنه جيب أن يكون مجيع  التعلم بشكل تعاوين ، وبعد املشاركة يف درس تعاوين

   .األعضاء مستعدين أكثر إلجناز مهام مماثلة بأنفسهم 
  :وتشمل الطرق الشائعة يف بناء املسؤولية الفردية 

تقليل عدد أعضاء اموعة ، فكلما كان   )أ 
عدد أعضاء اموعة أقل ، كانت 

   .ية أكرباملسؤولية الفرد
 . إعطاء اختبار فردي لكل تلميذ  )ب 
 . إعطاء اختبارات شفوية عشوائية  )ج 
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مالحظة كل جمموعة وتسجيل عدد املرات        )د 
عمل اموعة   اليت أسهم فيها كل عضو يف     

 . 
أن يطلب من التالميذ تعلـيم أشـخاص          )ه 

    .آخرين 
 

  :التفاعل وجهاً لوجه : ثالثاً 
   

عاونية التأكد من التقاء أعضاء اموعة وجهاً       يشمل نظام استخدام اموعات الت    
  .لوجه إلجناز املهام وزيادة جناح بعضهم البعض 

   :وهناك أربع خطوات لتشجيع التفاعل وجهاً لوجه بني أعضاء اموعة 
جلوس التالميذ يف اموعة الواحدة بشكل        )أ 

 . متقارب 
 . جدولة وقت الجتماع اموعة  )ب 
 .ملتبادل اإلجيايب التركيز على االعتماد ا )ج 
تفقد اموعات واالحتفال عندما تشاهد       )د 

أمثلة تدل على التفاعل املعزز بني األعضاء       
. 

 
  :املهارات االجتماعية : رابعاً 

   
إذا مل يتم تعلم املهارات االجتماعية فإنه ال ميكن إجناز املهمة املطلوبة ، وإذا كان               

 املهارات فإن أدائهم سيكون دون مستوى       أفراد اموعة غري بارعني يف استخدام هذه      
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ومن جهة أخرى كلما زاد عدد املهارات االجتماعية عند األعضاء كانت           . احملكات  
  .نوعية وكمية تعلمهم أفضل 

ومن أجل تنسيق جهود اموعة لتحقيق األهداف املشتركة فإنـه يـتعني علـى      
  : التالميذ القيام باملهارات التالية 

 . عض الثقة ببعضهم الب  )أ 
 .التواصل فيما بينهم بالشكل الصحيح  )ب 
 .تقبل ودعم بعضهم البعض  )ج 
 . حل خالفام بشكل بناء   )د 

وميكن بناء هذه املهارات من خالل توزيع األدوار ألفراد اموعة ، وتغيريها بينهم            
  .دورياً من درس آلخر أو حىت خالل الدرس الواحد 

  
  :معاجلة عمل اموعة : خامساً 

من معاجلة عمل اموعة هو توضيح وحتـسني فاعليـة األعـضاء يف        إن الغرض   
وهناك مخس خطـوات    . اإلسهام باجلهود التعاونية من أجل حتقيق أهداف اموعة         

  : لبناء معاجلة عمل اموعة هي
تقييم نوعية التفاعل بني أعضاء اموعـة         )أ 

تعلم بعضهم من   إىل  أثناء عملهم للوصول    
 .بعض إىل حدوده القصوى

 . تقدمي تغذية راجعة لكل جمموعة  )ب 
وضع جمموعة من األهداف تتعلق بكيفيـة        )ج 

  .حتسني فاعلية العمل
معاجلة اموعة ملدى فاعلية عمل الصف         )د 

 . كله 



 

إقامة احتفال على مستوى اموعة وعلى        )ه 
حيـث إن الـشعور     . مستوى الـصف    

بالنجاح والتقدير واالحترام هو الذي يبين      
واحلماس إزاء العمل علـى     االلتزام بالتعلم   

 .شكل جمموعات 
  : وملعاجلة عمل اموعة فوائد منها

متكن اموعة من التركيز على احلفـاظ         )أ 
 .على عالقات عمل جيدة بني األعضاء 

 . تسهل تعلم املهارات التعاونية  )ب 
تضمن تلقي األعضاء تغذية راجعة بـشأن        )ج 

 . مشاركتهم 
جتعل التالميذ يفكرون وفـق مـستويات         )د 

تفكري العليا ، كمـا جتعلـهم حيللـون         ال
 . تفكريهم 

توفر الوسيلة لالحتفال بنجاح اموعـة        )ه 
  .وتعزيز السلوك اإلجيايب لألعضاء 

   دور املعلم يف التعليم التعاوين-5
. إن من أبرز أهداف التعليم التعاوين اكتساب املتعلمني مهارات العمل يف مجاعية

تعلمني سيتعلمون من بعض كيف يعملون معا، وحيث إنه ال ميكن االفتراض بأن امل
وال كيف خيططون للدرس وينظمونه، فإن الدور الفاعل للمعلم يف التعليم التعاوين 
يربز من خالل ختطيط وتنفيذ األعمال واخلطط املختلفة لتنظيم البيئة التعليمية املناسبة 

ل من تعلم الصف واألنشطة التعاونية اليت تساعد املتعلمني على التحول واإلنتقا

33



 

كمجموعة واحدة إىل التعلم يف مجاعات معينة، باإلضافة إىل العمل على حتقيق 
  .- يف الوقت نفسه–أهداف للدرس أو الوحدة 

وكذلك 1وميكن توضيح دور املعلم يف التعليم التعاوين كما يراه جونسون وهولبك
 : فيما يلي2كوجك

  
  

  قبل الدرس: أوالً
 يمية للدرسحتديد األهداف التعل )أ

إن من الضروري أن حيدد املعلم أهداف الدرس بوضوح، وأن يـضعها إجرائيـا              
وبتدرج خبيت حتدد السلوك الذي ينبغي على كل فرد يف اموعة أن يكون قـادرا                

وهناك نوعان من األهداف حيتاج املعلم إىل حتديدها قبل         "  .على أدائه يف اية الدرس    
 األهداف األكادميية اليت حتدد ما يتعني على التالميـذ          :أن يبدأ الدرس، النوع األول    

األهداف التعاونية اليت توضح املهارات االجتماعيـة الالزمـة         : تعلمه، والنوع الثاين  
  ."لتدريب التالميذ على التعاون مع بعضهم البعض بفاعلية

  
  حتديد حجم اموعات) ب

 بالنـسبة ألعـضاء     أن القاعدة األساسية  " . 1جونسون وجونسون وهولبك  يرى  
، ويؤكـد ذلـك     "اموعة هي أنه كلما كان عدد األعضاء أقل، كان ذلك أفضل          

 4-2أبو عطية اللتان بينت نتائجهما أن اموعات املكونـة مـن             و دراستا اخلطيب 
وتـرى  . أعضاء تكون أكثر اجيابية ونشاطاً من اموعات اليت تزيد عن هذا العـدد            
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ل موعات التعليم التعاوين، حيث يغري املعلم عدد        ال يوجد حجم أمث   " أنه   2كوجك
أعضاء اموعة تبعاً ألهداف الدرس، وطبيعة املهام املنشودة، واإلمكانيات واملـوارد           

  ".املتاحة، والوقت املتاح للتعلم التعاوين، وأعمار التالميذ وخربام
  

  تعيني التالميذ يف اموعات) ج
التعلم يف اموعات غري املتجانسة أفضل مـن        أكدت نتائج بعض الدراسات أن      

ة العالية زميله األقل قـدره      رالتعلم يف اموعات املتجانسة إذ يساعد التلميذ ذو القد        
منه عندما يكون لديهم أهداف مشتركة، وهلذا فمن األفضل أن يتم تعيني التالميذ يف              

اجلنسيات املختلفـة،   جمموعات غري متجانسة من حيث القدرات واخللفيات الثقافية و        
وهناك عدة طرق يتم ا تعيني التالميذ يف اموعات، حيث مـن املمكـن أن يـتم     
بطريقة عشوائية، أو باختيار مقصود من املعلم، كما أن من املمكن أن يقوم التالميـذ       

على الرغم من حتفظ الباحث على ذلك حيـث مييـل            (باختيار جمموعام بأنفسهم  
علمني سيختارون زمالئهم املماثلني هلم يف األداء التعلمي، مما جيعل          الباحث إىل أن املت   

   .اموعات متجانسة إىل حد بعيد
يقوم املعلم بترتيب الصف خبيت يكون تالميذ كل جمموعة قريبني من بعض حىت             
يتمكنوا من تبادل املواد واحلفاظ على تواصل بصري مع مجيع األعضاء، والتحـدث             

 دون إزعاج للمجموعات األخرى، بشرط أن ال تكون املـادة           ةداخل اموع دوء  
 أن تكون اموعات متباعدة يراعى كما ،التعليمية مقلوبة بالنسبة ألحد أفراد اموعة     

كي جيد املعلم   ل، و جمموعة على أخرى  بعضها عن بعض بشكل كاف، حىت ال تشوش         
  . جوعة بسهولة إىل كل ممهطريق

   :ليم التعاوين يتخذ صوراً عديدة منهاقاعد يف التعاملأن ترتيب 
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وفيه تتجمع مقاعد التالميذ وأدراجهـم       :الترتيب العنقودي  )1
  .كل أربعة أو كل ستة على حدة

وفيه تنظم األدراج واملقاعد على  :الترتيب الدوار أو املتحرك )2
  .هيئة أجنحة

 أفضل طريقة لترتيب اموعات، حيث أا:  الترتيب الدائري )3
 املقاعد فيها بعضها حول بعض بشكل دائـري، ممـا           تنظم

  .حيدث أكرب قدر من التفاعل بني أعضاء اموعة
  

  فراد اموعةعلى أ األدوار وزيعت) د
شروط وهناك   جمموعة،    كل  فرد يف  للنجاح التعليم التعاوين حيدد املعلم دوراً لك      

وميكن اختـصارها    .O  كوجك ا قد حدد  ،على املعلم مراعاا عند تعيني األدوار     
  :فيما يلي

  .توصيف مهام كل دور )1
  .تعليم التالميذ كيفية تنفيذ األدوار )2
متابعة أداء التالميذ لكل األدوار، حىت يعرف مدى متكنهم من           )3

 معرفة تعريفاً صـحيحاً     ااستخدام املعلم أدوار   و ،هذه األدوار 
رات أداء التالميذ هلذه األدوار ينمـي لـديهم مهـا          ومتابعته

 .اجتماعية
تبادل األدوار بني أفراد اموعة من درس آلخر أو حىت خالل            )4

الدرس الواحد، حىت يتسىن لكل تلميذ تعلم سلوك كل دور و           
  .اكتساب املهارات االجتماعية املرتبطة ذه األدوار
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 قبـل    على استخدام املهارات االجتماعيـة     التالميذ  املعلم دربيومن األفضل أن    
  .يف الدرسالشروع 

  
  إعداد اخلامات واألدوات الالزمة للدرس) ه

من مهام املعلم أن يعد اخلامات واألدوات والوسائل الالزمة للدرس مثـل أوراق             
 حيتاجهـا    أو وسائل  العمل واألدوات الالزمة إلجراء املسابقات العلمية، وأية أدوات       

 املعلم املواد تبعـاً     يعد"  و . واللوحات وغريها أالدرس كأجهزة العرض أو اسمات      
للمهمة اليت سيطلب من التالميذ إجنازها، ويوزعها بشكل يسمح بالعمـل التعـاوين             

    "واالعتماد املتبادل اإلجيايب يف حتقيق األهداف التعليمية
  

   وشرحها)احملكات ( حتديد معايري النجاح  )و
جاح علـى املـستويني   إن من أهم أدوار املعلم يف التعليم التعاوين حتديد معايري الن     

ة بالنسبة لكـل    ييشترط أن تكون حمكات النجاح مرنة وواقع      " و،  الفردي واجلماعي 
، فعلى املستوى الفردي يعترب ممتازاً كل تلميذ حيـصل علـى            "فرد داخل اموعة    

يعترب جيدا   و ً،يعترب جيد جدا  % 89 -% 80فأكثر وكل تلميذ حيصل على      % 90
   أما على مستوى اموعـة      .وهكذا% ..... 79 - %70كل تلميذ حيصل على     

  .على األقل% 85 عملها إذا حصل أعضاؤها جمتمعني على عترب اموعة قد أتتف
   

  :إعداد اختبارات فردية حتريرية وشفوية) ز
من أدوار املعلم أن جيهز اختبارات حتريرية قصرية، كما أن عليه أن يعـد أسـئلة            

 اموعات، واهلدف من هـذه      تالميذوائي على   الختبارات شفوية جترى بشكل عش    
  .االختبارات تعزيز املسؤولية الفردية بني التالميذ داخل اموعة الواحدة
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  أثناء الدرسيف : ثانياً
  :إن من مهام املعلم يف أثناء الدرس ما يلي

 املهمـات   تالميـذ أن يشرح لل   :شرح وتوضيح املهام األكادميية     )أ 
ام ا ويشمل ذلك شرح أهداف الدرس       التعليمية اليت عليهم القي   

وشرح اإلجراءات وطرح بعض األسئلة، وقد جيعـل ذلـك يف           
من أسئلة مباشرة وغري مباشـرة، نظريـة         تتكون " ورقة عمل 

وأخرى عملية، يتم تقدميها يف بداية الدرس بعد توضيح أهداف          
حمتوى الورقة، أو يف اية الدرس كأنشطة غري صفية مرتبطـة           

ور النقاش لينفذها التالميـذ خـارج حصـصهم         باملوضوع حم 
  .ويناقشوها يف الدرس القادم

  .تالميذأن يشرح حمكات النجاح لل )ب 
جيعـل املعلـم     :ق اهلدف يبناء االعتماد املتبادل والتعاون لتحق     )ج 

بأم يف موقف تعليمي يتطلب منـهم أن        ) يعتقدون  ( التالميذ  
ويدعمون تعلم  وا معاً حىت جيعلهم يشجعون      قينجحوا معاً أو يغر   

  .، وقد مت توضيح ذلك مسبقا1ً"بعضهم بعضاً
مراقبة اموعات للتأكد من قيام كل فـرد بـدوره، ولبنـاء              )د 

  .لتأكد من إجناز األهدافلاملسؤولية الفردية، و
عدد كل من خطوات حتكم تـدخل       وقد  : التدخل عند احلاجة    )ه 

  :املعلم يف عمل اموعة، وهي باختصار
  يذ تفقد سلوك التالم)1
  . تقدمي املساعدة يف أداء املهمة)2
  . التدخل لتعليم املهارات التعاونية)3
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  .البيانات الالزمة عن أداء التالميذ يف اموعاتمجع   )و 
عن سلوكهم وما صادفهم مـن      طلب تقرير سريع من التالميذ        )ز 

  .صعاب يف أداء أدوارهم
تشجيع " ، وذلك عن طريق  بناء وتشجيع التعاون بني اموعات     )ح 

اموعة اليت انتهت من عملها على مساعدة اموعات األخرى         
اليت مل تنته من عملها يف تطبيقها اإلجـراءات الـصحيحة دون            

  .إعطاء اإلجابات
دمي مكافآت عند جناح مجيـع التالميـذ يف الفـصل يف أداء             تق )ط 

يف النهاية مينح كل أفراد الـصف       "  حيثـ   مهامهم بشكل جيد  
ط تشجيع ومكافأة إذ حقـق مجيـع        من خمتلف اموعات نقا   

وهذا ممـا   ،تالميذ الصف حمك التفوق الذي مت حتديده مـسبقا        
  . بأكملهف الصيف التالميذ بنييشجع على تعميم التعاون 

ي زمرأثناء العمل، سواء بطريق لفظي أو       تعزيز تعلم التالميذ يف      )ي 
 تنجح يف مهمـة مـا،       كأن يضع رمزاً معيناً أمام اموعة حني      

  .قف خت آخر أمامها حنيورمزاً
  
  : بعد الدرس: ثالثاًَ

   
  :يقوم املعلم بدور غلق الدرس، وذلك بالقيام مبا يلي

يطلب من اموعات تبادل األوراق وامللخلصات، أو تلخيص          )أ 
وتبدأ حلقات النقـاش اجلمـاعي،      ." النقاط الرئيسة يف الدرس   
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وحـة  ويكون دور املدرس معقباً ومعمماً إلجابات األسئلة املطر       
  .أمام اموعات

 ويتم  " –  بعد االنتهاء من تلخيص الدرس     - يقيم كل جمموعة    )ب 
ـ التقومي من ناحية حتقيق األهداف العلمية واألهـداف التعاون   ة ي

  .للمجموعة ككل باستخدام نظام حمكي املرجع
 يقدم التغذية الراجعة املناسبة لكل جمموعة بغية تعزيز الـتعلم           )ج 

علـى   "ى مستويني، لعيتم ذلك   وحتسني عمل اموعة؛ حيث     
مستوى اموعة الصغرية وعلى مستوى الـصف ككـل،ففي         
املعاجلة على مستوى اموعة الصغرية جيعل التالميذ يناقـشون         

 ويف  1"مدى فاعليتهم يف عملهم معاً واألشياء اليت ميكن حتسينها        
املعاجلة على مستوى الصف يلخص املعلم نتائج ملحوظاته على         

كلها يف أثناء عملها ويقدم تغذية راجعـة للـصف          اموعات  
  .ككل

 
  :دور التلميذ يف التعليم التعاوين -6

إن الدور الذي يقوم به التلميذ يف التعليم التعاوين خيتلف جـذرياً عـن دوره يف                
 يف التعليم التعاوين يتـصف بالفاعليـة والنـشاط          هالتعليم التقليدي، حيث إن دور    

 يف أثناء قيام اموعة مبهامها يقوم كل تلميـذ           أنه صابر يذكرو. واإلجيابية واملشاركة 
  :بعدة مهام مشتركة هي

  تنظيم اخلربة وحتديدها وصياغتها  )أ 
  مجع املعلومات بصورة صحيحة من مصادرها )ب 
  اختيار املناسب من املعلومات بعد تنظيمها )ج 
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  ربط اخلربات السابقة باملواقف اجلديدة  )د 
  التفاعل داخل اموعات  )ه 
  الستقصاء الذهين الفردي واجلماعيممارسة ا  )و 
  .مساعدة اموعات األخرى بعد ما يفرغ من مهامه  )ز 

 األفـراد   يتقامسها بعض األدوار اليت     1قد حدد جونسون وجونسون وهولبك    كما  
  : وهي،يف كل جمموعة

وهو الذي يقرأ املادة التعليميـة للمجموعـة         :امللخص القارئ  )أ 
  موعةو يعيد سرد اإلجابات للمج .بصوت مسموع

وهو الذي يتأكد من أن أعـضاء جمموعتـه         : املتأكد من الفهم   )ب 
  . بوضوحيهالإكيفية التوصل  و يستطيعون شرح اإلجابةهممجيع

 وهو الذي يصحح أية أخطاء ترد يف شرح عضو آخر         : املصحح )ج 
يتأكد من العبارات املثرية للجـدل والنتـائج بـالرجوع إىل           و

  .املصادر
وهو الذي حيضر املواد الالزمة     : الباحث عن التوسع والتفاصيل     )د 

للمجموعة،ويكون ضابط اتصال بني جمموعتـه واموعـات        
 يطلب مـن     كما أنه  .التعليمية األخرى، وبني جمموعته واملعلم    

  .األعضاء ربط املفاهيم اجلديدة باملفاهيم السابقة
الذي يدون قرارات اموعة ويعمل علـى تلخـيص         :املسجل  )ه 

  . تتوصل له اموعةونسخ التقرير النهائي الذي
وهو الذي يعزز مسامهات األعضاء اإلجيابية للوصـول        : املشجع  )و 

  .إىل األهداف املنشودة
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 .وهو الذي يتابع أعضاء اموعة يف تعـاوم        :املالحظ املوجه   )ز 
 .يعطي التوجيهات لعمل اموعةو

 
  وضع رقم على رأس : املبحث الثالث

  :وضع رقم على رأس
سنبري كاغـان  " املستخدمة يف التعليم التعاوين، هذا طوره      وهذا واحد من األنواع   

م حيث أنه منح التالميذ جماال واسعا لتبادل األفكار فيما بينهم، ويفكرون    1993عام  
  1.ورفعهم إىل زيادة روح التعاون. مجاعة حول أصح األجوبة

  
  :وتطبيق هذا األسلوب كما يأيت

   يف فرقته تقسيم التالميذ إىل عدة فرق وكل له رقم-1
  يعطي املدرس واجبا تعمله مجيع الفرق-2
أخذت الفرقة أصح األجوبة وتأكدت أن مجيع األعضاء عرفوا -3

  .ذلك
لعرض حمصالت ) من اختياره(ينادي املدرس رقما واحدا  -4

  .عمليته اجلماعية
وخيتلف بعضها عن بعض يف التطبيق . يف احلقيقة أن التعليم التعاوين له أنواع كثرية

تقسيم التالميذ إىل اموعة باإلجناز، واملسابقة بني اموعات، والتعلم الفردي : منها
مبساعدة اموعات، وتعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا ، وحبث اموعات، 

  .والتفكري واملزاوجة واملشاركة وغريها
 

 الدراسات السابقة: املبحث الرابع
 1. دراسة رضوان فؤاد-1

                                                
1 – Anita Lie, Op Cit. p:59. 
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 لّة البحثمشك  - أ
إن تعليم مهارة القراءة املوجود يف املدرسة العالية احلكومية تشباسونج          
ال يهتم وال يركز على عملية التعليم والتعلم اجليدة، بل ال يزال يهتم             
بعملية التعليم والتعلم فرديا وتسابقيا، وأما العمليـة لتنميـة املعرفـة            

 ا إال قليال جداواالنفعاالت واالنشطة واالبتكارات فال يهتم. 
   أهداف البحث-ب

يستهدف هذا البحث على وجه العموم إىل فهم وعرض عملية التعليم           
والتعلم اليت تستخدم طريقة جيغ ساو التعاونية يف مهارة القراءة العربية           

  .باملدرسة العالية احلكومية تشباسونج جاوى الغربية
  فروض البحث-جـ

نية يؤثر جوهريا على إجنازات ونتائج      أن تطبيق طريقة جيغ ساو التعاو     
 .الطلبة يف القراءة العربية

 النتيجة  -د
إن طريقة جيغ ساو التعاونية يف تعليم مهارة القراءة العربية يؤدي إىل            
إجيابيات يف آراء الطلبة يف تعلّمها وجيعلهم يعاونون بعضهم بعـضا،           

  .وتنمي مسؤوليتهم الفردية يف عمل الواجبات والوظيفية
 
  1.دراسة أين زينب-2 

 مشكلّة البحث  - أ

                                                                                                                                 
 باملدرسة العالية احلكومية جتريبيةدراسة ,  طريقة جيك ساو التعاونية يف تعليم القراءة العربيةتطبيق " فؤاد، رضوان .1

 .، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجةغري منشور, املاجستري رسالة. م2003". تشباسونج جاوا الغربية
حبث عملـي يف   "AMBT/DRTAباستراتيجية نشاط القراءة والتفكري املوجه MP تعليم فهم املقروء "  أين زينب، .1

، اجلامعـة اإلسـالمية     ةنـشور غري م , رسالة املاجستري ). م2003 (01تالميذ الفصل اخلامس باملدرسة االبتدائية نور اإلسالم        
 .احلكومية ماالنج
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العملية اليت يقوم ا املعلّم يف تعليم فهم املقروء يستخدم االستراتيجية           
التعليمية التقليدية املؤكّدة على التعليم فرديا تنافسيا، علـى الطـالب    

جتروديو جنسن  " 01نور اإلسالم   "الفصل اخلامس باملدرسة االبتدائية     
  .لوماجانج

 ف البحث أهدا-ب
الصحيحة لترقية   AMBTتطوير منوذج تعليم فهم املقروء باستراتيجية       

  "01نور اإلسالم "قدرة الطلبة الفصل اخلامس باملدرسة االبتدائية 
  فروض البحث-جـ

كأحد بنيات تعليم القراءة الذي  AMBTكانت استراتيجية ) 1
يشمل تنظيم النشاط ويستطيع أن يرقي تفاعل التعلم فعاال، 
ويرقي تفاعل الفصل توفيقيا وفهم حمتوى القراءة وينمي قدرة 

 .التفكري النقدي لدى الطلبة
أن يطبق يف الفـصل اخلـامس        AMBTويستطيع استراتيجية   ) 2

باملدرسة االبتدائية، لكي يبدأ الطلبة الفصل اخلامس أن يدخلوا         
مرحلة التفكري النقدي واالبتكاري، يعين قدرة الفهم باستخدام        

 .ضيات وإجراء املفهوم أو املبدأالفر
وملعلم الفصل اخلامس يف املدرسة االبتدائية قدرة تطبيق تعلـيم           )3

 على املرحلة القرائية ما قبـل       AMBTفهم املقروء باستراتيجية    
 . القراءة وما بعدها والقراءة الصامتة

  النتيجة - د
تطبيق منوذج يف تعليم فهـم املقـروء، ويف إجـراءه، طبـق تلـك               

املرحلة مـا قبـل     : جية يف ثالث مراحل من األنشطة، وهي      االستراتي
  .القراءة، واملرحلة ما بعد القراءة، ومرحلة القراءة الصامتة
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 1. دراسة عدنان-3
  البحثة مشكل-أ

 عدم قدرة الطالب على فهم فكرة النصوص) 1
عدم قدرة الطالب على القيام باستنتاج معاين الكلّمات اليت مل          ) 2

 .ها يف اجلملةيعرفوها ويطبقو
عدم قدرة الطالب على فهم املعلومات يف نـصوص القـراءة           )3

 امللحوظة
عدم قدرة الطالب على فهم املعاين الفكرية أو املفاهيمية اليت          ) 4

 . تكتب يف نصوص القراءة
  
  
  
   أهداف البحث-ب

وصف أهداف يف تعليم القراءة، و نـشاطات املـدرس يف           ) 1
 .التدريس

 .الب يف متابعة الدروسوصف نشاطات الط) 2
البحث عن الوسائل الفعالة لتعليم القراءة وعن الوقت املهيأ         ) 3

 .لتعليم القراءة
  فروض البحث-جـ

إن احملاوالت على االدراكيات وترقية املوارد البشرية الـيت   
تشمل السيطرة على املعارف، والقدرة على تعليم اللغة العربية         

                                                
رسالة , )م2002(، "التطبيق لتدريس مهارة القراءة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية ببنجر ماسني"  عدنان، .1

 . اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجغري منشورة،, املاجستري
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ف ترقيتها مناسبة بتغري األمـاكن      متعلق مبهارة القراءة، وال تق    
  .واألزمنة

  النتيجة-د
إن تطبيق تعليم مهارة القراءة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية         
احلكومية الثانية ببنجرماسني ال جتري بطريقة حسنة، والميكن        

  .من احلصول على الغاية املنشودة
  

 1. دراسة أمحد زمراين-4
  مشكلّة البحث-أ

لقراءة العربية كلّغة أجنبية يف املدارس مقـصور        كان تعليم مهارة ا   
على إلقاء املادة الدراسية املوجودة يف الكتاب وبذلك يصري التعليم غري          
فعال ومملّ،و كانت استراتيجية القراءة املستخدمة استراتيجية تقليدية،        
وال يتعدي إعطاء املعىن حتت السطر وال تدرب الطلبة علـى فهـم             

 .املقروء واستيعابه
  أهداف البحث-ب

معرفة فعالية تعليم مهارة القراءة للغة العربية باستخدام هـذه          ) 1
 اخلامس بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة      Eاالستراتيجية يف فصل    

 .العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
يف تعليم مهـارة     (PQ4R)تطبيق استراتيجية اخلطوات الست     ) 2

 اخلامس بالربنامج اخلاص لتعلـيم      E فصل   القراءة العربية  يف   
 .اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

                                                
بالتطبيق على الربنامج  (  يف تعليم مهارة القراءة العربية(PQ4R)طوات الست استخدام استراتيجية اخل"  أمحد زمراين، .1

، رسالة املاجستري، غري منشور، اجلامعة اإلسالمية )م2008(، )اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
 .احلكومية ماالنج
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معرفة املهارات الفرعية اليت تنميها استراتيجية اخلطوات الست        ) 3
(PQ4R)          يف تعليم مهارة القراءة العربية  يف فصل E  اخلامس 

مية بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيـة باجلامعـة اإلسـال         
 .احلكومية ماالنج

  فروض البحث-جـ
 فعالة يف تعليم مهـارة      (PQ4R)أن استراتيجية اخلطوات الست     

قـراءة الـنص   : القراءة العربية ويف تنمية املهارات الفرعية للقراءة هي  
بطالقة وصحيحة، معرفة وفهم معاين املفـردات واجلمـل، وإدراك          

لرئيسية واملساعدة وإدراك   احلقائق املكتوبة واملضمون، وفهم الفكرة ا     
. العالقات املكونة للفكرة الرئيـسية أو اآلراء املوجـودة يف الـنص           

 .واستنباط الفكرة الرئيسية أو اآلراء املوجودة، ونقد اآلراء واألفكار
  النتيجة-د

 فعالة يف ترقيـة مهـارة   (PQ4R)أن استراتيجية اخلطوات الست  
  .ىل درجة املستوى املعنويالقراءة العربية، وتصل هذه الفعالية إ

 الدراسة اليت تكلمت على نوع خاص الدراسات جيد الباحث من هذه فال
  من األنواع املستخدمة فيهواحد) وضع رقم على رأس(م التعاوين يمن التعل

، فريغب بل هي تبحث يف االستراتيجيات املختلفة يف تطوير مهارة القراءة
  .النوع هذا الباحث يف إكمال هذه الدراسات يبحث
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  الفصل الثالث
  منهجية البحث

  
  البحث منهج-أ
   البحثخطوات-ب



 

  جمتمع البحث وعينته- ـج
   وأدوات البحثمتغريات-د

   التجربةخطوات -هـ
   البياناتحتليلطريقة -و
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هج التجرييب بتصميم اإلختبار القبلي والبعدي يف مجاعة يستخدم هذا البحث املن
فإن الباحث يضيف عامال .  فهذه التجربة ختص مجاعة واحدةThe One Groupواحدة 

، مث يقوم )وأحيانا من الفرد( من اجلماعة – أو يطرح هذا العامل –واحدا معروفا 
   .بقياس التغيري الناتج إذا كان هناك تغيري

نطرا إىل قلة عدد تالميذ الفصل      ) التجربة يف مجاعة واحدة   ( هذا املنهج    وخيتر الباحث 
وعدم تعدد الفصول الدراسية يف كل املستويات ويرى أن هذا أحسن من بقية أنـواع   

 .  التجربة املوجودة
  خطوات البحث-ب

ليكون هذا التطبيق منظما وفق اجلدول الذي يريد الباحث تطبيقـه يف الفـصل              
  : اخلطوات اإلجرائية كما يأيتالتطبيقي فوضع

يبدأ باختبار القبلي على اموعة، وذلك قبل إدخال املـتغري املـستقل            -1
 .يف التجربة) املعاملة(

يستخدم املتغري املستقل على النحو الذي حيـدده الباحـث ويـضبطه،         -2
ويهدف هذا االستخدام إىل أحداث تغريات معينة يف املتغير التابع ميكن           

 .ا وقياسهامالحظته
 . جيري اختبار بعدي لقياس تأثري املتغير املستقل يف املتغير التابع-3
حيسب الفرق بني القياس القبلي والقياس البعدي مثّ ختترب داللـة هـذا              -5

 .الفرق إحصائيا
  جمتمع البحث وعينته-ـج

تلميذا 77جمتمع البحث هم التالميذ يف املدرسة الكوكب الدري، ويبلغ عددهم 
 24 واختار الباحث منهم التالميذ يف املستوى األول الفصل الثاين الذي بلغ عددهم .

                                                
 .290: ص, )م1982وكالة املطبوعة عبد اهللا حرمي(, 6: ط. ت الكوي,أصول البحث العلمي ومناهجه,   أمحد بدر 
 .م1978دار النهضة العربية, القاهرة( , مناهج البحث يف التربية وعلم النفس,  جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظم .(

 .199: ص
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واختيار التالميذ يف هذ املستوى عينة هلذا البحث . تلميذا وهي عينة هادفة هلذا البحث
القدرة على التعرف (بأن هلم قدرات ضعيفة على أداء القراءة العربية بطريقة سليمة 

بعد مامر م تعليم سابق يف ) ح خاصة ومهارة القراءة مطلقابالقواعد والنطق الصحي
الفصل األول، هذا بناء على نتائج مهارة القراءة لديهم يف كشف النتائج للفصل 

  .الدراسي األول السابق

  متغريات وأدوات البحث -د

  متغريات البحث -1
  :يف هذا البحث متغريان اثنان ذكرمها الباحث، ومها ما يلي  

  )Independent Variable(تغري املستقل امل )  أ  

وضع رقم علـى    (بالتعليم التعاوين   هو تعليم القراءة     يف هذا البحث     املتغري املستقل    
ويهدف البحث كما سبق ذكره إىل معـرفة مدى تأثري هذا املتغـري املستقل             ).رأس

هم املقروء وحيدد   يف املتغري التابع وهو استيعاب التالميذ وتطويرهم يف مهارة القراءة وف          
الباحث هنا بالفهم السطحي وهو فهم معىن الكلمات املوجـود يف الـنص املقـروؤ      

وذلك نظرا إىل أم يف املستوى . واستخراج األفكار الرئيسية من فقرات النص املقروؤ  
  . األول

  )Dependent Variable(املتغري التابع  )ب

 ويف هذا البحث    .ناتج عن املتغري املستقل    هو نوع الفعل أو السلوك ال      املتغري التابع    
قدرة فهـم   فهم املقروء، وهي    و يف استيعاب مهارة القراءة العربية       نتيجة التالميذ هو  

معىن الكلمات املوجود يف النص املقروؤ واستخراج األفكار الرئيسية من فقرات النص            
  .املقروؤ

                                                
 .208: ص نفسه،  املرجع 
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   البحث أدوات-2
املتعلقة ذا ع البيانات واملعلومات ستخدمها الباحث جلماليت اأدوات البحث   

  :هي ما يليالبحث، 
   
 االستبيان) أ

وهو وسيلة للحصول على إجابات عن عدد من األسئلة املكتوبة يف منوذج يعد   
 لقد أعد الباحث االستبيان ووزعه على .هلذا الغرض ويقوم ايب مبلئه بنفسه

وسائل اإلعالم (وب التعليمي املستخدم ملعرفة آرائهم يف األسل) عينة البحث(التالميذ 
  .بعد مشاركام يف عملية التعليم باستخدام هذه الوسيلة التعليمية) املكتوبة

 املالحظة) ب
هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته ومعلوماته حيث جنمـع            

ـ              ه يتبـع  خرباتنا من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه، ولكن الباحث حني يالحظ فإن
 3.منهجا معينا جيعل من مالحظاته أساسا ملعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينة

 االختبار) جـ
) أسئلة شفوية أو كتابية أو صـور أو رسـوم         (االختبار هو جمموعة من املثريات      

أُِعدت لتقيس بطريقة كَمية أو كيفية سلوكا ما، واالختبار يعطي درجة ما، أو قيمـة        
 ما، للمفحوص، وميكن أن يكون االختبار جمموعة من األسئلة أو جهـازا            ما، أو رتبة  

   1.معينا
استخدمت االختبارات يف القياس والكشف عن الفروق بني األفراد والفروق بني           

ويهدف تصميم االختبارات إىل احلـصول علـى        . اجلماعات والفروق بني األعمال   
     م يف فهم النص املقروءة من درس اللغـة   البيانات عن تنمية كفاءات التالميذ واستيعا

                                                
 .254 صمرجع سابق، ،  جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريى كاظم 

 149: ص...  املرجع نفسه.3
 189: ص.. املرجع نفسه. 1
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ويشتمل االختبار على الكفاءة القرائية يف فهم حمتوى الـنص        . العربية خالل دراستهم  
  .املقروء؛ فهم املعلومات التفصيلية، وفهم األفكار الرئيسية من مجل أو فقرات

  
   خطوات التجربة-هـ

ث يضع الباحث خطوات للحصول على البيانات واملعلومات املطلوبة يف هذا البح
  :خمططة مرتبة مير عليها، فيجعلها يف مرحلتني

  مرحلة اإلعداد-1
 تصميم خطّة التدريس) أ

قبل أن تبدأ عملية التعليم التجرييب يف تطوير مهارة القـراءة بـالتعليم    
، صمم الباحث خطة التدريس لتكون      )وضع رقم على رأس   (التعاوين  

 . موجهة يف إجراءات ذلك التعليم
 اختيار املواد الدراسية) ب

بعد أن مت اختيار املواد الدراسية للعمل التجرييب يف تطوير مادة تعلـيم     
القراءة مستمدا من الكتاب املدرسي، اختار الباحث موضوعا مقـررا          
للمستوى األول الفصل الثاين للمدرسة املتوسطة وفق املنهج الصحيح         

 .م2009-2008يف هذه السنة الدرسية 
 حلة التجربة مر-2

 تعيني عينة من جمتمع البحث لتكون جمموعة جتريبية) أ
إجراء اإلختبار القبلي ألفراد اموعة التجريبية قبل إجراء التعليم بالتعليم          ) ب

 يف تعليم مهارة القراءة ) وضع رقم على رأس(التعاوين 
القـراءة،  القيام باملالحظة املباشرة خالل التطبيق التجرييب يف تطوير مهارة          )ج

 لقاءات وتساوي كـل     6حصة دراسية يف    12وأثناء التعليم التجرييب يف     
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وذلك يف شهري   . حصة واحدة مخسة وأربعني دقيقة، ولكل لقاء حصتان       
 .م2009مارش وأبريل  

هلذه  (Post-Test)القيام باالختبار البعدي بعد االنتهاء من التعليم التجرييب         )د
ا االختبار لدى أفراد اموعة من التالميـذ        وانعقد هذ  .اموعة التجريبية 

للحصول على نتيجة التحصيل الدراسي اليت تصور تأثري إعطاء املعاملة بعد        
 عملية التجربة

  وهذا جدول احملاضرات ألنشطة البحث 
  حممد حسيين:  املدرس
  املدرسة الكوكب الدري املتوسطة:  املدرسة

  )القراءة(اللغة العربية :   املادة
   الفصل الثاين–األول : وى املست

)1(اجلداول الرقم   
 املدة األنشطة األيام والتاريخ الرقم
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 

  2009-3-1األربعاء، 
  2009-3-6اإلثنني، 

  2009-4-8األربعاء، 
  2009-4-13اإلثنني، 

  2009-4-15األربعاء، 
  2009-4-20اإلثنني، 

  2009-4-22األربعاء، 
 2009-4-27اإلثنني، 

  يار القبلياإلخت
  اللقاء األول و

  وضع رقم على الرأس
  اللقاء الثاين و

  وضع رقم على الرأس
  اللقاء الثالث و

  وضع رقم على الرأس
 اإلختبار البعدي

   دقيقة90
2X 45 حصتان( دقيقة(  
2X 45 حصتان( دقيقة(  
2X 45 حصتان( دقيقة(  
2X 45 حصتان( دقيقة(  
2X 45 حصتان( دقيقة(  
2X 45 حصتان( دقيقة(  

   دقيقة90
  
 

...  
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  )يف امللحق(املكتبة :    املوضوع األول-1
  )يف امللحق(بيت عمي :    املوضوع الثاين-2
  )يف امللحق(ابن عمي :    املوضوع الثالث-3
  
 طريقة حتليل البيانات-ز

حلل الباحث البيانات من النتائج احملصولة ذات الداللة اإلحصائية وهـي نتـائج             
قبلي والبعدي، حيث استخدم الربنامج اإلحصائي للحـصول        التالميذ من االختبار ال   

وبعد ذلك، يقوم بشرح البيانات األخرى      . على معرفة فعالية املعاملة بالعمل التجرييب     
للوصول إىل معرفة آرائهم يف أمهّية هـذا األسـلوب          ) بيانات االستبيان من التالميذ   (

  .التعليمي وتأكيدا لفعاليته
من خالل تعليم القراءة العربية مبادة تعلـيم        ) املتغري املستقل (لة  ملعرفة فعالية املعام  

 يف التحـصيلي    (Significant)القراءة من الصحيفة ومستوى فروق دالة إحـصائية         
الدراسي يف فهم املقروء، يعين بني فروق نتائج االختبار القبلي واالختبـار البعـدي،              

 بتنفيـذ   (t-test)اختبار ت   : الرمزولتحليل تلك البيانات اإلحصائية استخدم الباحث       
وذلك ملعرفة صحة الفروض هلذا البحث على معامل االرتباط  (SPSS 12.0)الربنامج 

  ).0،05(بني االختبارين يف مستوى الداللة 
  : (t-test) ت -وفيما يلي شكلّ الرمز املستخدم الختبار 

t 

 1
2






N
d

N
x
Md  

  :البيان
 Md = القبلي والبعدي( االختبارين احنراف بني1متوسط ال(  

Xd    =فروق االحنراف مع متوسط االحنراف  
                                                
1 . Suharsimi Arikunto, 2006 , Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 
(Jakarta: PT, Rineka Cipta). p: 85-86. 
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N    =عدد أفراد العينة  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  الفصل الرابع
  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

  
  عرض البيانات: املبحث األول

  عرض املادة الدراسية



 

  عرض النتائج الدراسية
  عرض نتائج االستبيان

  حتليل البيانات ومناقشتها: ين الثااملبحث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

  
 عرض البيانات: املبحث األول
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  عرض املادة الدراسية-1

على أفراد اموعة   ) وضع رقم على رأس   (مت تطبيق تعليم القراءة بالتعليم التعاوين       
 مدرسة الكوكب الدري املتوسـطة بـنكالن   من التالميذ يف) عينة البحث(التجريبية  

  :ولقد متّ التعليم التجريبـي يف ثالثة موضوعات وهي. مادورا
 )يف امللحق(املكتبة    :  املوضوع األول)أ  

  )يف امللحق ( عميبيت:  املوضوع الثاين)  ب  
  )امللحقيف  (ابن عمي:  املوضوع الثالث)  ج  

ضوعات من املواد املدروسة مع األنـشطة       وأجريت عملية تعليم القراءة لكل املو       
  ).وضع رقم على رأس(التعليمية بالتعليم التعاوين 

  
  

  )2(اجلدوال رقم 
  

  يف تعليم مهارة القراءة) التطبيق التجرييب(عملية التدريس 
  )وضع رقم على رأس(بالتعليم التعاوين 

  
 نشاط املعلم والتالميذ خطوات التعليم/الوقت الرقم
1    

  ملقدمة والتمهيدا
  باألسئلة االستيعاتية

يفتح املعلم الدرس وكان تالميذ داخل الفرقة 
  )وقد وضع على رأس كل رقمة(
  إلقاء األسئلة عن : نشاط املعلم

 الدرس املاضي أو املرجعة
  إجابة األسئلة أو : نشاط التالميذ

  كتابة األشياء املهمة
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2    
  بيان معان الكلمات اجلديدة

  هار الفكرة الرئيسية امجاليا

  يشرح معاين الكلمات : نشاط املعلم
 ويطهر الفكرة الرئيسية

  استماع وكتابة : نشاط التالميذ
  الشرح املهم  

التدريبات ) ساعة( دقيقة   3
  املوجهة

  اعطاء الفرصة للتالميذ ليتدربوا من بيان املعلم 
  
  ارشاد التالميذ إىل : نشاط املعلم

مات املناسبة بعملية الواجبات مجيع املعلو
 يف التدريبات

  تقسيم األعمال : نشاط التالميذ
بأنفسهم، مث اتفق كل فرقة على مجيع 
البيانات املهمة، وتأكد على أن مجيع 

  األعضاء عرفوا به  
) ساعة( دقيقة 60  4

مناقشة يف فرقة 
واالتيان بأجوبة 

  التدريبات  

  كان التالميذ يف فرقة هلم 
 تساعد هم على تسهيل : علم نشاط امل

املناقشة وأشرف عليهم يف استنتاج 
 النتائج واصدار التقرير 

  مناقشة البيانات : نشاط التالميذ
واملعلومات اليت  تساعد على فك مسائل 

الفرقة، مث يقررون معا أصح اإلجابات 
 :عندهم

   يؤكد كل االعضاء على ارائهم املطروحة-
املسالة رفق  هم على يقني بأم عرفوا -
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  تقرير الفرقة
 خيتار املعلم التالميذ عشوائيا ، ويكفيه ان -

لتقدمي ) ألن كل التالميذ له رقم(يذكر رقما 
  النتائج املقررة يف مقدمة الفصل

 يعاون اعضاء الفرقة املقدم يف موجهة -
وإجابة املسائل املطروحة من فرقة اخرى أو 

  يف أداء التقدمي الكامل 
  

   دقيقة 30  5
  التقدمي و التقييم

  

 مجع قرارات من الفرقة، مث يصوب حملا أو -
  سريعا يف بعض األخطاء الرديئة

   يصحح القرارت يف البيت-
يوزع املعلم القرارات املصححة ويعلن -

  درجة كل فرقة
   يعطى املعلم اهلدية للفرفة املتفوقة-

  

يف تعليم القراءة لدى ) وضع رقم على رأس(وهكذا متّ تطبيق التعلم التعاوىن 
ويستغرق موضوع واحد ) عينة البحث(التالميذ يف مدرسة الكوكب الدري املتوسطة 

يف أربعة حصص كما هو مكتوب يف اجلدول، مع أن للباحث ثالثة موضوعات، إذا 
يكون التطبيق داخل الفصل يف إثنتا عشرة حصة دون أربع حصص لإلختبارين القبلي 

  .احث باإلختبار البعديوالبعدي، مث قام الب
وحيتوى هذا اإلختبار املواد الدراسية، وكذلك أهداف تعليم القراءة الـيت يـراد             
حتقيقها من خالل هذا التطبيق وهذا ما يراد احلصول عليه من هذا اإلختبـار وهـو                

  :مايأيت
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قياس قدرة التالميذ على فهم معاىن الكلمات ونطقها نطقا صحيحا وفهما            )أ
  .سطحيا

ياس قدرة التالميذ على معرفة أو فهم األفكار الرئيسية من اجلمـل أو             ق )ب
  .الفقرات البسيطة نظرا إىل مستواهم املتقدم

  
   عرض  النتائج الدراسية-2

ويأيت جـدول البيانات فيه كشف نتائج التالميذ يف اإلختبارين القبلي والبعـدي           
يكتب امسـاء   . تعليم القراءة  يف) وضع رقم على رأس   (الذين يدرسون بالتعليم التعاوىن     

التالميذ يف قائمة اموعات األربعة حسب ترتيب تقسيم الفرقة يف التعلم التعـاوىن             
    ).وضع رقم على رأس(

  )3(اجلدول رقم 
  كشف نتائج التالميذ يف اإلختبارين القبلي والبعدي

  )عينة البحث(ألفراد اموعات من التالميذ

  

الفروق بني  نتائج االختبار
 القبلي البعدي القبلي و البعدي

/ أمساء التالميذ
 رقم الرأس

 اموعة الرقم

 1 1/أمحد أنوار 6 7 1
-2  2 2/عثمان علي 7 5 

 3 3/حممد عليم 8 9 1
 4 4/حاكم 5 9 4
 5 5/فاضل 6 10 4

وىل
األ
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 6 6/مجاعي 7 7 0
 7 1/عبد املالك 7 7 0
 8 2/حممد ناصر 5 9 4
 9 3/جنيدي 5 8 3
 10 4/فتح الرمحن 3 10 7
 11 5/مسهري 5 9 4
 12 6/نصرا 6 8 2

انية
الث

 

 13  1/مجال الدين 9 10 1
 14 2/معروف 8 10 2
 15 3/حممد خطيب 8 9 1
 16 4/عبد احلليم 8 10 2
 17  5/أمحد حسين 7 9 2
 18 6/عبد العزيز 6 8 2

الثة
الث

 

 19 1/شافعي 7 10 3
 20 2/صاحلون 8 10 2
 21 3/أرينطو 5 9 4
 22 4/حممد خليل 6 10 4

 23  5/زينوري 7 7 0
 24 6/يسقي 6 9 3

بعة
الرا

 

 جمموع  155 209 54
 متوسـط النتائج 6،45 8،70 2،25
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يتضح من خالل هذا اجلدول بأن مهارة القراءة لدى التالميذ تطورت واستخدم 
حيقق دوره الكبري، وهذا ظاهر يف متوسط ) وضع رقم على رأس(التعليم التعاوين 

  :النتائج لديهم
  )6،45(أن متوسط النتائج ألفراد التالميذ يف نتيجة االختبار القبلي  -1

 ) 8،7( ومتوسط النتائج يف نتيجة االختبار البعدي -2
 ) 2،25(ومتوسط نتائـج الفروق من االختبارين القبلي والبعدي -3

التالميذ يف تلك املهارة بعـد التجربـة        وهذه الفروق تشري إىل وجود تطور لدى        
جيد جدا  : جيد إىل : ، ارتقع تقدير متوسط النتائج يف اإلختبار القبلي       )إعطاء املعاملة (

  .يف متوسط النتائج يف اإلختبار
وأما نتائج الفروق من كل جمموعة يف هذه املهارة من االختبارين القبلي والبعدي               

     :كما يف البيان التايل

  وعة األوىل ام  .1

  )4(اجلدول رقم 
  كشف نتائج التالميذ يف اإلختبارين القبلي والبعدي

  ألفراد اموعة األوىل 

الفروق بني  نتائج االختبار
 القبلي البعدي القبلي و البعدي

 /أمساء التالميذ
 رقم الرأس

 اموعة الرقم

 1 1/أمحد أنوار 6 7 1
-2  2 2/عثمان علي 7 5 

 3 3/حممد عليم 8 9 1
 4 4/حاكم 5 9 4
 5 5/فاضل 6 10 4

وىل
األ
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 6 6/مجاعي 7 7 0

    جمموع 39 47 8
   متوسـط النتائج 6،5 7،83 1،3

 

 

 اموعة الثانية  .2

  )5(اجلدول رقم 
  كشف نتائج التالميذ يف اإلختبارين القبلي والبعدي

  ألفراد اموعة الثانية

الفروق بني  نتائج االختبار
 القبلي البعدي القبلي و البعدي

 /أمساء التالميذ
 رقم الرأس

 اموعة الرقم

 1 1/املالك عبد 7 7 0
 2 2/ناصر حممد 5 9 4
 3 3/جنيدي 5 8 3
 4 4/الرمحن فتح 3 10 7
 5 5/مسهري 5 9 4
 6 6/نصرا 6 8 2

انية
الث

 

   جمموع 31 51 20
   متوسـط النتائج 5،16 8،5 3،33
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 اموعة الثالثة  .3

  )6(اجلدول رقم 
  كشف نتائج التالميذ يف اإلختبارين القبلي والبعدي

  ألفراد اموعة الثالثة 

الفروق بني  نتائج االختبار
 القبلي البعدي القبلي و البعدي

 /أمساء التالميذ
 رقم الرأس

 اموعة الرقم

 1  1/مجال الدين 9 10 1
 2 2/معروف 8 10 2
 3 3/حممد خطيب 8 9 1
 4 4/عبد احلليم 8 10 2
 5  5/أمحد حسين 7 9 2
 6 6/عبد العزيز 6 8 2

الثة
الث

 

   جمموع 46 56 10

    متوسـط النتائج 7،66 9،33 1،66
  
  
  
  
  

  اموعة الرابعة .4

  )7(اجلدول رقم 
  كشف نتائج التالميذ يف اإلختبارين القبلي والبعدي
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  ار قبليإختي
 إختيار بعدي

10 
8 
6 
4 
2 

 متوسط النتائج احملصولة من االختبارين
  

9،16 

5،6 

9،33 
7،66 

8،5 

5،16 
7،83 

6،5 
  اختبار قبلي

 اختبار بعدي

  بعة ألفراد اموعة الرا

الفروق بني  نتائج االختبار
 القبلي البعدي القبلي و البعدي

 /أمساء التالميذ
 رقم الرأس

 اموعة الرقم

 1 1/شافعي 7 10 3
 2 2/صاحلون 8 10 2
 3 3/أرينطو 5 9 4
 4 4/حممد خليل 6 10 4

 5  5/زينوري 7 7 0
 6 6/يسقي 6 9 3

بعة
الرا

 

   جمموع 39 55 16

    متوسـط النتائج 6،5 9،16 2،66
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  نتائج االختبار القبلي والبعدي) 1(الرسم البياين رقم 
  

  عرض نتائج االستبيان  -3
يوضح اجلدول اآليت آراء التالميذ وانطباعام وميـوهلم إىل اسـتخدام التعلـيم             

ليـة تعلـيم   وكل هذه األجوبة تدل على مالئمة عم   ). وضع رقم على رأس   (التعاوين  
  :وهذا بيان األجوبة من االستبيان . القراءة ذا األسلوب التجرييب املقترح لديهم

  )8(اجلدول رقم 
  األجوبة من االستبيان لدى التالميذ حول استخدام التعليم التعاوين 

  يف تعليم القراءة ) وضع رقم على رأس(
  

 العبارات رقم
مرتاح 

 جدا
 مرتاح

  غري
 مرتاح

  غري
  مرتاح
 جدا

  جمموع
 العينة

  متوسط
 النتيجة

 البيان

كان التعلم على التعليم   1
  موجب  4،33  24  0  2  19  3وضع لرقم على (التعاوين 



 

مرحيا، ألنه يتطلب ) رأس
من كل تلميذ أن يشترك فيه 
فال يكون ممال كما جرى 

  تقليديا من قبل املدرس 
قبل الشروع ىف الدرس   2

ينبغي للمدرس أن يبدأ أوال 
داف ومنافع تعلم بعرض أه

  ) اللغة العربية(املادة 

  موجب  4،12  24  0  2  18  4

كان التعلم على التعليم   3
وضع رقم على (التعاوين 

مرحيا، ألنه مناسب ) رأس
لتدريب التالميذ على إعمال 
العقل واملناظرة فيما بينهم 

  بشكل منطقي

  موجب  3،8  24  0  2  15  7

كان التعلم على التعليم   4
ع رقم على وض(التعاوين 

مرحيا، ألن املدرس ) رأس
فيه قام بدور ميسر وبسيط، 
ولكنه يصعب استيعاب 

  . املادة

  موجب  4،2  24  0  4  15  5

كان التعلم على التعليم   5
التعاوين مرحيا، ألن التلميذ 
ذاته هو الذي يبين معارفه 

  موجب  4،3  24  0  2  14  8
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مما يسهل استيعاب املادة 
  .معنويا

اموعة كان التعاون داخل   6
مرحيا ألنه يشعر فيه الفرد 
كجزء من اموعة له سهم 
يف جناح اموعة ككل أو 

  .عدمه

  موجب  4،08  24  0  2  12  10

كان التعلم على التعليم   7
التعاوين مرحيا، ألنه ينمي  

  .الروح القيادية
  موجب  4،33  24  0  3  15  7

كان التعلم على التعليم   8
شئ التعاوين مرحيا، ألنه ين

الشعور االجتماعي خبيت ال 
  .يغين عن بعض

  موجب  3،26  24  0  5  18  1

التفاعل داخل اموعة كان   9
مرحيا ألنه يعودعلى إبداء 
الرأي وعرض اإلفكار يف 

  .إطار املناقشة

  موجب  4،37  24  0  5  14  5

كان التعلم على التعليم   10
التعاوين مرحيا، ألن املدرس 
فيه قام مقام الوسيط الذي 
ينظم املادة ويكيف اجلو 
أمام الطلبة أن ينشئوا بناء 

  موجب  4،24  24  0  2  13  9
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معارفهم من خالل التفاعل 
  مع رفقاءهم

كان التعلم على التعليم   11
التعاوين مرحيا، ألنه يعود 
كل تلميذ على أن يكون 
خبريا متخصصا يف جمال 
معني، فييشعر كل تلميذ أن 
لديه ميزة وأهلية خاصة اليت 

قدر أن يظهرها أمام سائر ي
  التالميذ

  موجب  5،66  24  0  2  19  3

كان تصميم هذا الدرس   12
جيدا، ألنه يتطلب أن يكون 
لكل تلميذ نوبة من الفرق 
املتخصص يف جمال معني، مما 
ينشئ شعور املسئولية لديهم 
عن املادة اليت جيب عليه 
متكنها وبالتايل تعليمها 
لرفقاءه داخل جمموعته 

  .األصلية

  موجب  4،3  24  0  2  14  8

وهذه نتائج البيانات من أجوبة االستبيان أو االستفتاء الذي وزعه الباحث لـدى             
للحـصول على آرائهم يف هذا األسـلوب التعليمـي         ) عينة البحث (أفراد التالميذ   

وبنود العبارات حتتوى على ما يتعلق بآرائهم بعد تطبيـق تعلـيم القـراءة              . التجريب
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 واألجوبة اليت عرضها الباحث تـدل  )وضع رقم على رأس (ليم التعاوين   باستخدام التع 
 .على جوهرية هذا األسلوب، وأمهية استخـدامه

  حتليل البيانات ومناقشتها: املبحث الثاين
   حتليل النتائج من االختبارين-1 

وضـع  (يثبت القرار األول هلـذا البحث علـى أن استخـدام التعليم التعاوين           
 يف تعليم الـقراءة يؤثر يف حدكبري ويلفت النظرلتنمية مهارة القـراءة  )سرقم على رأ  

  .وخاصة يف فهم معاين الكلمات ومعاين اجلمل فهما سطحيا
وللتأكد من صحة هذا القرار الذي اثبته الباحث فاستخدم األسلوب اإلحـصائي            

(SPSS 12.0)ت - يف اختبار( t-test ) ات لدراسة الفروق بني متوسطي رتب درج
  .من نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي

  :يوضح النتائج اليت يصدر منها هذا القرار) 6(وهذا اجلدول رقم 

  )9(اجلدول رقم 
  داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات من نتائج االختبارين

  القبلي والبعدي يف مهارة القراءة

  متوسط النتائج  عدد العينة  االختبار
( Mean ) 

  ت-قيمة
( t - value ) 

  مستوى الداللة

  6،45  24  القبلي
  8،7  24  البعدي

8.64  0.05  

  :يوضح هذا اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  
   6،45 : متوسط نتائج اإلختبار القبلي  ) أ
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 8،6: و متوسط نتائج االختبار البعدي  ) ب
: وهي اجلدول   -وهي أكرب من قيمة ت    ) 8.6: ( احلساب -حيث بلغت قيمة ت     

، وذلك إلرتفاع نتيجـة االختبـار       )p >0.05( على مستـوى الداللة     )2.06(
  )بيان إحصائي بالتفصيل يف املالحق. (البعدي

ذلك مما يؤكد فعالية استخدام الربنامج التجرييب يف تطوير مهارة القراءة املعلومات              
  .التفصيلية يف النص املقروء

  
   مناقشة نتائج البحث-2

وضع رقم ( عرضه وحتليله يتضح وضوحا بأن تطبيق التعليم التعاوين انطالقا ممامت
يف تطوير مهارة القراءة له دور كبري يف حتقيقه، وهذا بارز وظاهر يف أن ) على رأس

. نتائج التالميذ يف االختبار البعدي بعد التجريبية تتحسن وترفع ارتفا عابينا مما قبلها
وضع (ميذ لإلستبيان حنو تطبيق التعليم التعاوين وكذلك نتائج إجيابية من أجوبة التال

  .يف تعليم مهارة القراءة تؤكد صالحيته) رقم على رأس
فقد حقق هذا األسلوب التحرييب املقترح تغيريا حسنا واضحا وفق اهلدف املقصود 
من تطوير مهارة القراءة يف حدذااوجبانب ذلك أن عملية التعليم والتعلم حتري مرحية 

  .وجذابة مع مراعاة الغرضني املهمني الفردى واالجتماعي معاوممتعة 
يف تعليم القراءة للتالميذ ) فيحسن استخدام  التعليم التعاوين وضع لرقم على رأس

يف مدرسة الكوكب الدري  املتوسط بنكالن مادورا واملدارس األخرى مع مراعاة 
  .املواقف والظروف ألفراد التالميذ واملدارس وجمتمعها
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  الفصل اخلامس
  نتائج البحث والتوصيات واملفترحات

  
   ملخص النتائج- أ

   التوصيات -ب
  املقترحات - جـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل اخلامس
  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

   
   ملخص النتائج-أ

مث عرض البيانات ويأيت بعده حتليلها ومناقشتها يف الفصل املاضي ذكره وبقي 
  :باحث إصدار االستتاج املختصر يف صورة ملخص النتائج، وهي لل

يف تعليم مهارة القراءة ) وضع رقم على رأس(أن تطبيق التعليم التعاوين  -1
مناسب ملستوى التالميذ ومالئم باملواد الدراسية وفعال وذو أثر تطوير 
قوى وحسن ومما يدل على هذا ارتفاع نتيجة االختبار البعدي على 

 :القبلي
  8،640:  حساب -قيمة ت

  2،06: جدول -  وقيمة ت      
   جدول- حساب أكرب من قيمة ت-وتكون قيمة ت

  وذلك لتحسن وارتفاع نتيجة ) p > 0،05(على مستوى الداللة 

73



 

االختبارالبعدى لوجود فرق ذى دال إخصائي ومقبول وحقق حتقيقا 
كب صادقا يف تطوير املهارة القراءة لدى التالميذ يف مدرسة الكو

  .الدري املتوسطة بنكالن مادورا
) وضع رقم على رأس(أن عملية تعليم مهارة القراءة بالتعليم التعاوين  -2

التأيت بتطوير مهارة القراءة فحسب جبانب ذلك تزود التالميذ روحا 
اجتماعيا يف اموعات وتعاونيا فيما بينهم وحيسن تطبيقه، اعتمادا على 

ابية لألستبيان حول هذا التطبيق التجرييب أجوبة التالميذ ذات نتائج اجي
 .املقترح وهو يؤدي إىل التطوير االجيايب ويبتعد عن االحنفاض السليب

  
  : التوصيات -ب

يرجى ملدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة أن يطبق هذا األسلوب املقترح  -1
  .لتنويع أساليب التعليم أوال مث لتطوير مستوى التالميذ أخريا

درس أن يشرح هذا األسلوب ويطبقه يف الفصول الدراسية يرجى للم -2
لتحقيق أهم أهدافه إلحياء روح اجلماعة والتعاون والبعد عن سلبيات 

 .اخلوف واخلجل يف تعليم مهارة القراءة
يرجى للمدرسة أن جتعل نتائج هذا البحث دافعة قوية لتطوير عملية  -3

 .ذ وترقيتهالتعليم املدرسي فيها حنو ارتفاع مستوى التالمي
  

   املقترحات-جـ
اعتمادا على نتائج هذه البحث العلمي فريجى للباحثني الالحقني أن يطوروا هذا 

وكـذلك ميكن . أو اال اآلخر) تعليم القراءة العربية(األسلوب يف نفس اال 
  .املقارنة بني هذا األسلوب مع أساليب التعليم األخرى
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  املصادر واملراجع
  املصادر

  القرآن الكرمي.1
  املراجع

وكالة املطبوعة عبد اهللا . الكويت , البحث العلمي ومناهجهأصول ،بدر أمحد.2
  م1982الطبعة السادسة، . حرمي

 وعلم التربيةمناهج البحث يف  ، عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظمجابر.3
  .م1978دار النهضة العربية,   القاهرة،النفس

ترمجة، مدارس الظهران األهلية، الظهران، . التعليم التعاوين، جونسون وآخرون.4
  .م1995مؤسسة التركي للنشر والتوزيع، 

 ترمجة،  ،والفردية والتنافس التعاون والفردي التعاوين التعليم جونسون وآخرون،.5

  .م1998 .الكتب عامل القاهرة، جات، حممد رفعت

75



 

 دار عمان، ،العربية اللغة تدريس يف العملية الطرائق الدليمي، حسني على طه.6

  .2003 الشروق،
، املوجه يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني اكمال بدري بن إبراهيم وآخرون، .7

  ).LIPIA 1991: جاكرتا
 عامل  القاهرة 2.ط ،التدريس وطرق املناهج يف حديثة اجتاهات ، وآخرون كوجك.8

  .الكتب
 األوىل الطبعة ،التطبيقي اللغة علم يف مقدمة ندي،نقشب وأنوار حضر عارف حممد.9

  .1992 حضر دار جدة،
 العربية اململكة الرياض، ،العربية اللغة تدريس أساليب ، اخلويل علي حممد.10

  . 1982 السعودية،
  .2000 الفالح، دار ، األردن ،اللغوية االختبارات ، اخلويل علي حممد.11
 لغري العربية اللغة تدريس طرائق طعيمة، دأمح ورشدي الناقة كامل حممود.12

  .2003إيسيسكو، ، الرباط ،ا الناطقني
 لغري التعليمية الكتب إعداد أسس اهللا، عبد احلميد وعبد الغايل ناصر اهللا عبد.13

  .1991 االعتصام، دار سعود، ،بالعربية الناطقني
  1984 الفالح، بمكت الكويت، ،العربية اللغة فنون تدريس ، مذكور أمحد علي.14
 ،والتطبيق النظرية بني وتعليمها احلية اللغة تعلم ، العريب احلميد عبد صالح.15

  .1981 لبنان، مكتب بريوت،
 ،العامة واألساليب املناهج يف دراسات عليان، عامر وهشام هندي ذياب صاحل.16

  .1987 الفكر، دار  عمان
  
 

 

76



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  املراجع األجنبية  
 

17. Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan strategi, (Bandung Angkasa, 
1987). 

18. Caroll, j. Brown, The Nature Of Reading Process, Harry and Ruddel, 
Robert (eds), Theoritical models and process Of Reading, ( New York, 
1985). 

19. Dirjan Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Model Pengembangan 
Silabus PAI dan Bahasa Arab MTs, (Jakarta : Departemen Agama RI, 
2006). 

20. Fisal, Sanapiah, Format-format Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2001). 

21. Harianto, Upaya Membantu Mengatasi kesulitan Menyelesaikan Soal 
Matematika Bentuk Cerita Dengan Strategi Pembelajaran kooperatif, 
(Bandung : Program Pasca Sarjana Matematika Universitas Pendidikan 
Indonesia, 2002). 

77



 

22. Ibarahim, Muslimin, Fida Rachmadiarti, Moh. Nur, dan Ismono, 
Pembelajaran Kooperatif (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 
2000). 

23. Jacob, Evelen. Cooperative Learning In Contenxt, (New York: State 
Unibersity Of New York Pres, 1999). 

24. Lie Anita, Cooperative Learning, (Jakarta: Gramedia, 2007). 
25. Marzuki, Metologi Riset, (Yogyakarta: BPFE, UII, 1997). 
26. Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif, 

(Bandung : Sinar Baru. 1989). 
27. Nuttal, Cristine, Teaching Reading Skills in Foreign Language, (London : 

heineman Educational Models Booka, 1982). 
28. Robinson, H. Alan, Teaching Reading and Study Strategies, The Content 

Areas,(Boston : Allyn ang Bacon Inc, 1997). 
29. Slavin, Cooperative Learning. Theori, Research and Practic. (Needham 

Heights, Inc, 1995). 
30. Sri Wardani, Penerapan Model Belajar Kooperatif Tipe Jigsaw Pada 

Pembelajaran Pemecahan Masalah Matematika SMU, (Tesis UPI 
Bandung 2002). 

31. Suharsimi Arikunto, , Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 
(Jakarta: PT, Rineka Cipta 2006).  

32. Suparno, Membangun Akompetensi Belajar (Jakarta, Depdikbud, 2000). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

  املالحق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   1ق امللح
  اسئلة االختبار القبلي

  مدرسة الكوكب الدري املتوسطة 
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  األول: املستوى
  الثاين: الفصل 
   دقيقة90: الوقت 

  
  :اقرأ

رجخ ةَ، قَرأَ قَليالً ثُمباملَكت لَ ِإبراِهيمخد . اِرجاِء خِتِه اخلَضرقيبن حع ثَ ِإبراهيمحب
  .قيبةَماوجد ِإبراهيم احلَ. املَكتبِة

ِلماذَا : سألَ ِإبراهيم أَمحد .  شاهد ِإبراهيم صِديقَه أَمحد، هو يحِملُ حقيبةً خضراَء
اُنظُر : هِذِه حقيبيت أَنا، ثُم فَتح احلَقيبةَ وقالَ إلبراهيم: أَخذت حقيبيت؟ أَجاب أَمحد

الَِبسي، ثُمِذِه مِة، هاِخلَ احلَقيبةَداحلَقيب أَغلَق  . شِبهةُ تِذِه احلَقيبه ،ِإبراهيم بعجت
عفوا هِذِه لَيست حقيبيت، ِفي حقيبيت كُتب ودفَاِتر : حقيبته، ثُم اعتذَر وقَالَ َألمحد

أَقالَمد. وأَمح ِة: قَالَ لَهبيف املَكت كتقيبح ِجدا تمبر .  
 سينِتِهِإبراهيمقيبكَانَ حِب؟.  ميف املَلع ل هي؟ هفيف الص ل هيه . ذَكَّرت

  .نعم، هي يف البيِت. ِإبراهيم أَِخريا مكاَنَ احلَقيبِة
  
  :أَكِمل اجلُملَ اآلتيةَ بالكَِلمِة املُناسبِة   1
  
  ............. حبث إبراهيم عن -1

  .ساعته -1
 .كتابته -2
  .حقيبته -3

  
  ............... حقيبة إبراهيم -2
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  . خضراء-1    
  . محراء-2    
  . سوداء-3    

  
  ............. نسي إبراهيم حقيبته يف -3

  . املكتب-1    
  . البيت-2    
  . الصف-3    

  
  ............. يف حقيبة أمحد -4

  . مالبس-1    
  . كتب-2    
  . أقالم-3    

  
  .إبراهيم يف املكتبة قليال ............. -5

  . كتب-1
  . لعب-2
  . قرأ-3  

  
  
  
  
  

  درجة2،5



 

  
  :أجب  2
  
  أين دخل إبراهيم؟ -1

..........................................  
 ماذا فعل يف املكتبة؟ -2

..........................................         
 ماذا حيمل أمحد؟ -3

..........................................         
 يبة أمحد؟ماذا يف حق -4

..........................................         
 أين حقيبة إبراهيم؟ -5

..........................................          
  

  : صل بني الكلمات املضادة يف املعىن 3
  

  ) ب(            )أ     (
  فتح            قليل
  أجاب            قدمي
  خارج            أعلق
  جديد            داخل
  كثري            سأل

  

  درجة2،5

  درجة2،5
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  : رتب الكلمات اآلتية لتكون مجال مفيدة4
  

  خارج-احلقيبة-حبثت-كتاا-املديرة-عن .1
 هذا-عفوا-ليس-قلمي .2
 ؟-أخذ-ملاذا-كتايب-حسن .3
 أبيضا-حتمل-دفترا-أنت .4
  يف-نسي-الشارع-املدير-سيارته .5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درجة2،5
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   2امللحق 
  اسئلة االختبار البعدي

  املتوسطة مدرسة الكوكب الدري 
  األول: املستوى
  الثاين: الفصل 

   دقيقة90: الوقت 
  :اقرأ

هذَا واِلد أَمحد يف احلَديقَِة . تسكُن عاِئلَةُ أَمحد يف بيٍت كَبِري ، وِهي عاِئلَةٌ نشيطَةٌ تعملُ كَثريا
غذَاِء ، وهِذِه أُخته يف غُرفَِة الطَّعاِم وِهي تنظِّف يغِسلُ السيارة، وهِذِه واِلدته يف املَطبِخ تِعد طَعام ال

 هتدِذِه جهو ، واِديِإىل الر ِمعستالطَّاِولَِة ي لفخ جِلسي وهيف غُرفَِة اجلُلوِس و هدذَا جهةَ ، واملَاِئد
يف الظُّهِر تصلِّي العاِئلَةُ ثُم . رفَِة املَكتبِة وهو يقرأُيف احلَماِم وهي تغِسلُ املَالَِبس ، وهذَا أَمحد يف غُ

  .تجِلس حولَ املَاِئدِة وتتناولُ الغذَاء
  
  : أكمل اجلمل اآلتية بالكلمة املناسبة 1
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  ......... والدة أمحد تعد الطعام -1
  .الفطور -1
 .الغذاء  -2
 .العشاء -3

  
  ........ والد أمحد يف -2

  .خاملطب -1
 .احلديقة -2
 .احلمام -3

  .أمحد يستمع إىل الراديو ........ -3
  .أخت -1
 .جدة -2
3- جد. 

  
  ........ أمحد جيلس يف غرفة -4

  .املكتبة -1
 .الطّعام -2
 .اجللوس -3

  
  .املائدة........  العائلة جتلس -5

  .أمام -1
 .حول -2
 .فوق -3

  

  درجة2،5
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  : أجب2
  

  أين تسكن عائلة أمحد؟ -1
...........................................  

 من تغلس املالبس؟ -2
...........................................         

 من جيلس خلف الطّاولة؟ -3
...........................................          

 
 من الّذي يغسل السيارة؟ -4

...........................................         
 ماذا تفعل والدة أمحد؟ -5

.        ..........................................  
  
  
  

  : صل بني الكلمات املضادة يف املعىن 3
  

  ) ب(            )أ     (
  مسافر            خلف
  ال            قادم

  أمام            اذهب

  درجة2،5

  درجة2،5
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  تعال            هات
 خذ            نعم 

  
 

 : رتب الكلمات اآلتية لتكون مجال مفيدة4
  .النوم-أخي-غرفة-هذا-يف .1
 .سكنت-شقة-يف-أخيت-مجيلة .2
 جيلس-األوالد-أمام-التلفزيون .3
 هذه-يف-صديقة-املطبخ-زينب .4
 .تعد-طعام-فاطمة-الفطور .5
  

  
  

   3امللحق 
  املوضوع للقاء األول

  مدرسة الكوكب الدري املتوسطة 
  األول: املستوى
  الثاين: الفصل 

   دقيقة90× 2:الوقت 
  :النص

  املكتبة
   طَاِلبةٌ، ِهي أَيضا صديِقيت، ِهي نشيطَةٌآِمنةُ. حسن طَاِلب، هو صديِقي، هو نشيطٌُ

  حسن و آِمنة يف مكتبٍة، املَكتبةُ هناك، ِبجواِر املُصلَّى، املَكتبةُ واِسعةٌ ِهي نظيفَةٌ 
  ! تعاِلي ِإىل املَكتبِة! تعال ِإىل املَكتبِة
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  !اُنظُر ِإىل الكُتِب
  ، وهِذِه كُتب إندوِنيِسيةٌهِذِه كُتب عرِبيةٌ

  الكُتب العرِبيِة فَوق الكُتِب اِإلجنِليِزيِة
  الكُتب اِإلندوِنيسيِة ِبِحواِر املَجالَِّت

  هِذِه كُتب التفِسري
  وهِذِه كُتب الِفقه

  وهِذِه كُتب التاِريخ
  ِهي تحت كُتِب الِفقه

  مسه السيد ساِلمذَِلك موظَّف ِا
  هو جاِلس وراَء املَكتِب وِتلك موظَّفَةٌ

  ِامسها السيدةُ حليمة
  ِهي جاِلسةٌ وراَء املَكتِب 

  
   4امللحق 

  املوضوع للقاء الثاين
  مدرسة الكوكب الدري املتوسطة 

  األول: املستوى
  الثاين: الفصل 

   دقيقة90× 2:الوقت 
   بيت عمي                           :     النص

  هذَا بيت عمي، سيد عمر
  البيت كَبري، هو جميلٌ، أَمام البيِت حديقَةٌ، ِهي جميلَةٌ

فيِت غُروِم : يف البغُرفَةُ النِة، وغُرفَةُ املُذَاكَرغُرفَةُ اجلُلوِس، و  
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   منظَّمةٌهِذِه غُرفَةُ اجلُلوس، الغرفَةُ
احِة ِمصبدضاملُن فَوقو ،ارِة أَزههِريِفي الزةٌ وهِريِة زدضلى املُنع، اِسيكَرةٌ ودضنا مفيه  

  وهِذِه غُرفَةُ املُذَاكَرِة 
تالجمو با كُتةٌ ِفيهظَّمنرفَةُ مالغ  

فيف الر بالكُت  
  يضا يف الرفواملَجالَّت أَ

كُرِسي فالر أَمام  
ارأَزهةٌ واعس فلى الرع  

  وهِذِه غُرفَةُ النوِم
  الغرفَةُ نظيفَةٌ، ِهي واِسعةٌ و جميلَةٌ 

  هو جاِلس على الكُرِسي ! اُنظُر ِإىل عمى 
  وهِذِه ِابنته، أَمريةٌ، ِهي صديقَِتي

الِِساِهي جهاِر أُموةٌ ِبج  
   5امللحق 

  املوضوع للقاء الثالث
  مدرسة الكوكب الدري املتوسطة 

  األول: املستوى
  الثاين: الفصل 

   دقيقة90× 2:الوقت 
  ِ ابن عمي:                                         النص

  
د أَمني هيي، السمع ِابن واَمني ه دمذَا أَح  

  يضا صديقي يف املَدرسِة هو أَ
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  بيته يف قَريٍة صغريٍة 
  القَريةُ بعيدةٌ عِن املَدينِة 

 يتو البذَا هه  
  أَمام البيِت مزارع واِسعةٌ

  وِبِجواِر البيِت أَشجار متنوعةٌ
  وِهي أَشجار الناِر جيل

  وأَشجار املَوِز وأَشجار الزينة
فيِت غُريف الب  

  وِهي غُرفَةُ اجلُلوس ، وغُرف النوِم
  وغُرفَةُ املُذَاكَرِة

  !اُنظُر ، هذَا هو عمي 
  هِو فَالَّح نشيطٌ

هتوجز ِذِه ِهيهو  
 ِامسها السيدةُ ناِئلَة

  6امللحق 
  ورقة االستبيان أو االستفتاء من التالميذ 

وضع (عليم التعاوين حول استخدام الت
  
  

 العبارات رقم
مرتاح 

 جدا
 مرتاح

  غري
 مرتاح

  غري
  مرتاح
 جدا
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كان التعلم على التعليم   1
وضع لرقم على (التعاوين 

مرحيا، ألنه يتطلب ) رأس
من كل تلميذ أن يشترك فيه 
فال يكون ممال كما جرى 

  تقليديا من قبل املدرس 

        

 الشروع ىف الدرس قبل  2
ينبغي للمدرس أن يبدأ أوال 
بعرض أهداف ومنافع تعلم 

  ) اللغة العربية(املادة 

        

كان التعلم على التعليم   3
وضع رقم على (التعاوين 

مرحيا، ألنه مناسب ) رأس
لتدريب التالميذ على إعمال 
العقل واملناظرة فيما بينهم 

  بشكل منطقي

        

ليم كان التعلم على التع  4
وضع رقم على (التعاوين 

مرحيا، ألن املدرس ) رأس
فيه قام بدور ميسر وبسيط، 
ولكنه يصعب استيعاب 

  . املادة
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كان التعلم على التعليم   5
التعاوين مرحيا، ألن التلميذ 
ذاته هو الذي يبين معارفه 
مما يسهل استيعاب املادة 

  .معنويا

        

التعاون داخل اموعة كان   6
ألنه يشعر فيه الفرد مرحيا 

كجزء من اموعة له سهم 
يف جناح اموعة ككل أو 

  .عدمه

        

كان التعلم على التعليم   7
التعاوين مرحيا، ألنه ينمي  

  .الروح القيادية
        

كان التعلم على التعليم   8
التعاوين مرحيا، ألنه ينشئ 
الشعور االجتماعي خبيت ال 

  .يغين عن بعض

        

 داخل اموعة كان التفاعل  9
مرحيا ألنه يعودعلى إبداء 
الرأي وعرض اإلفكار يف 

  .إطار املناقشة

        

كان التعلم على التعليم   10
التعاوين مرحيا، ألن املدرس 
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فيه قام مقام الوسيط الذي 
ينظم املادة ويكيف اجلو 
أمام الطلبة أن ينشئوا بناء 
معارفهم من خالل التفاعل 

  مع رفقاءهم
كان التعلم على التعليم   11

التعاوين مرحيا، ألنه يعود 
كل تلميذ على أن يكون 
خبريا متخصصا يف جمال 
معني، فييشعر كل تلميذ أن 
لديه ميزة وأهلية خاصة اليت 
يقدر أن يظهرها أمام سائر 

  التالميذ

        

كان تصميم هذا الدرس   12
جيدا، ألنه يتطلب أن يكون 
 لكل تلميذ نوبة من الفرق

املتخصص يف جمال معني، مما 
ينشئ شعور املسئولية لديهم 
عن املادة اليت جيب عليه 
متكنها وبالتايل تعليمها 
لرفقاءه داخل جمموعته 

  .األصلية
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  7امللحق 
  ت- بيان احصائي عن اختبار

T-Test 
Hail Nilai Pretest dan Postest 
Keterampilan Membaca   
 

Paired Samples Statistics  
 N Std. Deviation Std. Error 

Mean 
Pair  VAR00001 
1       VAR00002 

24 
24 

1,334465 
1,382473 

2,72397 
2,82196 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correletion Sig 
Pair 1   VAR00001 & VAR00002 24 ,028 ,895 

 
Paired Samples Test 

Paired Difference 
95% Condivence 
Interval Of The 

Difference 
 Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 
Lower Upper 

T df Sig. (2-tailed) 

Pair 1   VAR00001 & VAR00002 2,250000 1,893926 ,386596 1,450265 3,049735 ,5820 23 ,000 
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SURAT KETERANGAN 
Nomor:027/MTs.AK/VI/2009 

 
  

 Yang bertanda tangan di bawah ini kepala MTs. Al-Kaukabuddurri 
Bangkalan menerangkan bahwa :  

 
Nama : Muhammad Husaini 
NIM : 07930018/S-2 
Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Pasca sarjana UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang 

 
 Telah melakukan penelitian di MTs.Al-Kaukabuddurri dari bulan Maret 
sampai Juni 2009 dengan judul Tesis: 



  التعليم التعاوين يف تطوير مهارة القراءة
  )دراسة جتريبية مبدرسة  الكوكب الدري املتوسطة بنكالن مادورا(


  Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk di 
pergunakan sebagai mana semestinya. 

    
  

Bangkalan, 25 Juni 2009 
Kepala MTs.Al-Kaukabuddurri 

 
 
 

Ach. Chusjairi 
 
 
 

Madrasah Tsanawiyah 
AL-KAUKABUDDURRI 

Jl. Sidingkap 48 Gg. P.P. Al-Kaukabuddurri 
Kemayoran Bangkalan Madura Jawa Timur 69116 

  لمتوسطةالمدرسة ا
الدريالكوكب  

  مادورا69116 كمایوران بنكاالن 48سيديغكاف 



 

 
 


 

  حممد حسيين:     االسما
  حممد منصور احلاج:   اسم األب
  مزدلفة عبد الكرمي:   اسم األم

  م1972 أوكتوبر 30:   تاريخ الوالدة
   كمايوران بنكالن مادورا48شارع سيدنكاف رقم :     عنوان
  متزوج :     حالة

  م 1979حصل على شهادة التعليم روضة األطفال عام :  اخلربات العلمية
حصل على شهادة التعليم االبتدائي يف املدرسة 

   م1985االبتدائية احلكومية كمايوران عام 
توسط يف املدرسة املتوسطة احلكومية حصل على شهادة التعليم امل  

  م1988بنكالن عام 
حصل على شهادة التعليم الثانوي يف مدرسة دار العلوم الثانوية العالية   

  م1991فمكاسان عام 
حصل على شهادة اإلعداد اللغوي يف جامعة اإلمام حممد بن السعود   

  م1993جباكرتا عام 
إلمام حممد بن السعود حصل على شهادة الدبلوم العام يف جامعة ا  

      م1999جباكرتا عام 
  م 2006حصل على شهادة جامعة سونان غريي سورابايا عام 

عني مدرسا يف معهد ومدارس الكوكب الدري منذ :  اخلربات املهنية
  م حىت اآلن ملادة اللغة العربية1999عام 

  



 

  
 


