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 ستَاللإ

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

                                 

      

 (2)املائدة : 

 

 

 َعلًَِِه َوُهَى ِفًِه َوَيَتَتِعَتُع اِلُقِزآَن َيِقَزُأ َوالَِّذي اِلَبَزَرِة اِلِكَزاِم السََّفَزِة َمَع ِباِلُقِزآِن اِلَماِهُز

 (ومسلم بخاريال رواه) َأِجَزاِن َلُه َشاقٌّ
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 اءإٍد

 

 تعاىل اهلل حفظَنامصليخة  احلاجة  وس ىور يتيه, وإىل والدتيجأ احلاج  إىل والدي

 واألخزة الدىيا يف

 واألخزة الدىيا يف تعاىل اهلل حفظَنا والصغرية الكبرية أختـي

 واألخزة الدىيا يف اليجاح طزيق إىل يزشدوىـين الذيً الكزاو أساتيذي

 واألخزة الدىيا يف الدرجـات وأرفع اجلـزاء أحشً يـجزيَه أٌ اهلل عشى
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احلمد هلل رب السموات واألرض ورب العادلُت على كل حال، وأشكره على 
نعمو وفضلو ادلتوال، وأسألو جزيل النوال, والثبات يف احلال وادلآل. الصالة والسالم 

ين الشاكرين ادلختار، وعلى دائمُت متالزمُت على رسولنا زلمد بن عبد اهلل خَت الصابر 
 آلو وأصحابو األطهار، والتابعُت ومن تبعهم إىل يوم الدين بإحسان، أما بعد.

باحلمد  ألـــــهج وقد من اهلل على باالنتهاء من إعداد ىذا البحث, فلو سبحانو
 –والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى, على جزيل نعمك وعظيم عطائك ويشرفٍت 

أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان ذلم فضل يف  –تعاىل  بعد محد اهلل
خروج ىذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدىم بشئ طلبت، ومل يكن حيدوىم إال 

 العمل اجلاد ادلخلص. ومنهم :
فضلية األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك  -1

 احلكومية ماالنج. إبراىيم اإلسالمية
، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مهيمُت فضيلة األستاذ الدكتور -2

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
فضيلة الدكتور شهداء صاحل نور ادلاجستَت، رئيس قسم تعليم اللغة العربية   -3

ية احلكومية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالم
 ماالنج.

فضيلة الدكتور زلفي مبارك ادلاجستَت، سكرتَت قسم تعليم اللغة العربية كلية  -4
 الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

، ادلشرف األول فحقا يعجز فضيلة األستاذ الدكتور زلمد شيخون زلمد -5
دمت للباحثة كل العون والتشجيع طوال فًتة لساين عن شكره وتقديره فقد ق
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إعداد ىذا البحث فلم يبخل بعلمو ومل يضق صدره يوما عن مساعدة 
، وكان لتفضلو مبناقشة ىذا البحث أكرب األثر يف نفس هاالباحثة وتوجيه

 الباحثة فلو مٍت خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب والنعمة.
أفاد الباحثة  الذي وبيس ادلاجستَت، ادلشرف الثاينفضيلة الدكتور توركيس ل -6

يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية  ـــــهاعلميا وعمليا ووجو خطوات
فكرة البحث حىت اإلنتهاء منو، فلو من اهلل خَت اجلزاء والربكة ومن الباحثة 

 عظيم الشكر والتقدير.
مُت يف قسم تعليم اللغة العربية تقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير إىل ادلعلتكما 

كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. فلهم من 
الباحثة كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم وادلعارف والتشجيع وجزاىم اهلل 

 عٍت خَت اجلزاء.
ن احملًتمُت اللذين قد ربياين تقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير إىل الوالديتكما 

 دائما يف طلب العلوم النافعة. ينورمحاين منذ نعومو أظفاري وشجعا
ولزمالئي وأصدقائي وكل من ساىم يف إخراج ىذا العمل ادلتواضع إىل حيز 

 الوجود ولو بكلمة تشجيع, ذلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان.
 

 واهلل ويل التوفيق
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 جمهورية إندونيسيا

 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

 كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية
 تقرير المشرفين

رمحن الرحيم احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف بسم اهلل ال
 األنبياء وادلرسلُت وآلو وصحبو أمجعُت.

 بعد اإلطالع على البحث التكميلي الذي حضرتو الطالبة :
 مولدية فطرية:    اإلسم

 01271172:   رقم التسجيل
القراءة  استخدام مدخل التعلم التعاوين بأسلوب تعلم مهارة:  موضوع البحث

)بالتطبيق على ادلدرسة الثانوية  يف مهارة القراءة (CIRC) والكتابة تعليما متعاونا
 احلكومية األوىل مباالنج(

 وافق ادلشرفان على تقدميو إىل رللس اجلامعة.
 ادلشرف الثاين     ادلشرف األول

 
 توركيس لوبيسالدكتور    زلمد شيخون زلمدالدكتور األستاذ 

       
 يعتمد،

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 

 الدكتور شهداء صاحل نور
 00271010711110011:  رقم التوظيف
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 جمهورية إندونيسيا
 وزارة الشؤون الدينية

 حكومية بماالنججامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية ال
 كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية

 
 اإلعتماد لجنة المناقشة

 عنوان البحث :
 تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا استخدام مدخل التعلم التعاوني بأسلوب

(CIRC) في مهارة القراءة  
 ()بالتطبيق على المدرسة الثانوية الحكومية األولى بماالنج

 حبث تكميلي لنيل درجة ادلاجستَت يف تعليم اللغة العربية
 

 01271172رقم التسجيل :    مولدية فطرية:  ةإعداد الطالب
وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة ادلاجيستَت يف  ادلناقشةقد دافعت الطالبة عن ىذا البحث أمام جلنة 

 م.7107أبريل  72 ،لك يف يوم الثالثاءتعليم اللغة العربية، وذ
 وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة :

 :___________ التوقيع رئيسا ومناقشا،   الدكتور بصري زين  -0
 :___________  التوقيع مناقشا،  الدكتور فيصل زلمد آدم  -7
 :___________ التوقيع مشرفا ومناقشا، األستاذ الدكتور زلمد شيخون زلمد  -7
 :___________ التوقيع مشرفا ومناقشا،  س الدكتور توركيس لوبي -2

 يعتمد،
 عميد كلية الدراسات العليا

 
 

 األستاذ الدكتور مهيمُت 
  001007000017170111رقم التوظيف :
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ةإقرار الطالب  

 أدناه، وبيانايت كاآليت : ةأنا ادلوّقع
 مولدية فطرية:   اإلسم

 01271172:  رقم التسجيل
 ماالنج 52توبون رقم  شارع أعيفدا ستسوي:  العنوان

ها لتوفَت شرط لنيل درجة ادلاجستَت يف تعليم ــــــــأقر بأن ىذه الرسالة اليت حضرت
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 حتت عنوان :
 الكتابة تعليما متعاوناتعلم مهارة القراءة و  استخدام مدخل التعلم التعاوني بأسلوب

(CIRC) في مهارة القراءة  
 )بالتطبيق على المدرسة الثانوية الحكومية األولى بماالنج(

  
حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غَتي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد 

لية على ذلك، ها فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤو ــــاستقباال أهنا من تأليفو وتبُت أن
أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك  ُتولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف

 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 جربين أحد على ذلك.ــــيمل ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة و  قد حررىذا، و  

 
 م7107أبريل  00 ماالنج، 

 توقيع صاحبة اإلقرار
 

 طريةمولدية ف
 01271172رقم التسجيل : 
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 مستخلص البحث
 . استخدام مدخل التعلم التعاوين بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا7107، مولدية فطرية

(CIRC) رسالة ادلاجستَت. جامعة  .)بالتطبيق على ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج( يف مهارة القراءة
( 7( األستاذ الدكتور زلمد شيخون زلمد )0إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. ادلشرف : )موالنا مالك 

 الدكتور توركيس لوبيس
 

الكلمات األساسية : مهارة القراءة، مدخل التعلم التعاوني بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما 
 (CIRC) متعاونا

، وال سيما مدخل التعلم التعلم التعاوين أو ادلدخل ريقةطىذه الدراسة ركزت على أمهية استعمال 
 .(CIRC) التعاوين بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا

التعلم التعاوين بأسلوب تعلم مهارة القراءة  مدخل استخداممدى فعالية  ( ما0أسئلة ذلذا البحث ىو ) 
مدى  ما( 7؟ )النص ادلقروء يف التعبَت عن الفكرة الرئيسية لتعليم فهم  (CIRC) والكتابة تعليما متعاونا

  (CIRC) التعلم التعاوين بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا مدخل استخدام فعالية
 استخداممدى فعالية  ( ما7؟ )التمييز بُت العبارات الصحيحة والعبارات اخلاطئةيف لتعليم فهم النص ادلقروء 

 ؟يف فهم ادلعٌت  (CIRC)التعلم التعاوين بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا  مدخل
التعلم التعاوين بأسلوب تعلم مهارة  مدخل استخدام فعالية مدى (معرفة0أما أىداف ىذا البحث ىو )

 مدى ( معرفة7الفكرة الرئيسية ) لتعليم فهم النص ادلقروء يف التعبَت عن  (CIRC)القراءة والكتابة تعليما متعاونا 
لتعليم فهم   (CIRC)التعلم التعاوين بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا  مدخل استخدام فعالية

التعلم  مدخل استخدام فعالية مدى ( معرفة7النص ادلقروء يف التمييز بُت العبارات الصحيحة والعبارات اخلاطئة )
 فهم ادلعٌت. لتعليم فهم النص ادلقروء يف  (CIRC) تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاوناالتعاوين بأسلوب 

 التعلم التعاوين بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا مدخلافًتضت الباحثة أن استخدام 
(CIRC) قروء وحو التعبَت عن الفكرة الرئيسية, يؤدي إىل ترقية مهارة القراءة لدى ادلتعلمُت, السيما فهم النص ادل
 التمييز بُت العبارات الصحيحة والعبارات اخلاطئة, و فهم ادلعٌت.و 

ادلدرسة الثانوية  يفمجيع الطلبة  فهمتمع اجمل. أما وادلدخل الكمي دلنهج التجرييبااستخدمت الباحثة 
الطلبة يف  فهمذا البحث ما العينة ذلأ و. 7100/7107 الثاين ياحلكومية األوىل مباالنج يف سنة الدراس

 ادلقابلة, البحث فهينج. وبالنسبة ألدوات مجع بيانات مباال األوىلالفصل األول من ادلدرسة الثانوية احلكومية 
 اإلختبار، وادلالحظة، االستبيان.و 
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اوين التعلم التع مدخل استخدام أن( 0وأما أىم نتائج ىذا البحث فيكمن أن تتلخص فيما يأيت : )
يف التعبَت  لو فعالة لتعليم فهم النص ادلقروء  (CIRC) بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا

 أكرب t0 احلساب تاء درجة نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي بقيمةألن  عن الفكرة الرئيسية
لتعلم التعاوين بأسلوب ا مدخل استخدام أن( 7) (7,12<2,77>7,21) اجلدول تاء درجة من

التمييز بُت يف  يةليس لو فعال لتعليم فهم النص ادلقروء  (CIRC) تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا
 t0 احلساب تاء. بناء على نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي بقيمة العبارات الصحيحة والعبارات اخلاطئة

التعلم  مدخل استخدام أنكذلك أثبتت التجربة ( 7) (7,12<0,00>7,21) اجلدول تاء درجة من صغرأ
بناء على  يف فهم ادلعٌت يةليس لو فعال  (CIRC)التعاوين بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا 

 اجلدول تاء درجة من صغرأ t0 احلساب تاء درجة نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي بقيمة
(7,21<1,01>7,12). 
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 مستخلص باللغة اإلنجليزية
Maulidyah Fitriyah, 2012. Using Cooperative Learning type Cooperative Integrated 

Reading and Composition in Reading Skill in Public High School 1 Malang. Thesis. 

Graduated Program of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors 

: 1. Prof. Dr. Muhammed Syaikhun Muhammed, II. Dr. H. Torkis Lubis, DES. 

 
Keywords : Reading Skill, Cooperative Integrated Reading and Composition 

This study is focuses on the importance of using the method, especially using 

Cooperative Learning type Cooperative Integrated Reading and Composition(CIRC) in Reading 

Skill. 

The researcher presented the research questions, (1) How effective is the use of 

cooperative learning method type cooperative integrated reading and composition (CIRC) to teach 

the understanding of the text readable in the expression of the main idea? (2) How effective is the 

use of cooperative learning method type cooperative integrated reading and composition (CIRC) to 

teach the understanding of the text readable in terms of discrimination between correct and 

incorrect statements? (3) How effective is the use of cooperative learning method type cooperative 

integrated reading and composition (CIRC) to teach the understanding of the text reading to 

understand the meaning? 

This research purpose that (1) to find out how effective is the use of cooperative learning 

method type cooperative integrated reading and composition (CIRC) to teach the understanding of 

the text readable in the expression of the main idea (2) to find out how effective is the use of 

cooperative learning method type cooperative integrated reading and composition (CIRC) to teach 

the understanding of the text readable in terms of discrimination between correct and incorrect 

statements (3) to find out how effective is the use of cooperative learning method method type 

cooperative integrated reading and composition (CIRC) to teach the understanding of the text 

reading to understand the meaning. 

This research assumed that the use of cooperative learning style cooperative integrated 

reading and composition (CIRC) has lead to upgrade the skill of learners to read, especially 

towards the understanding of the text readable expression of the main idea, the distinction between 

the right words and phrases wrong, and understand the meaning. 

The researcher used the experimental approach and used quantitative input. The 

community in this research means all students from public high school in the first year of the 

second study 2011/2012. But as the sample for this research means the students in the first quarter 

of public high school one malang. For data in this research is use interview, test, observation, and 

questionnaire. 

The most important results of this research lies that are summarized as follows: (1) that 

the use of cooperative learning method type cooperative integrated reading and composition 

(CIRC) to teach the understanding of the text reading has been given a positive impact in the 

expression of the main idea because t result bigger than t table (2,04<4,33>2,75) (2) that the use of 

cooperative learning method type cooperative integrated reading and composition (CIRC) to teach 

the understanding of the text reading not effective impact on the distinction between statements 

correct and phrases wrong because t result smaller than t table (2,75>1,16<2,04) (3) that the use of 

cooperative learning method type cooperative integrated reading and composition (CIRC) to teach 

the understanding of the text reading not effective in understanding the meaning because t result 

smaller than t table (2,04>0,10<2,75).  
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 دونسيةمستخلص باللغة اإلن
Maulidyah Fitriyah, 2012. Penggunaan Pembelajaran Kooperatif tipe Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) dalam keterampilan membaca di MAN 1 

Malang. Tesis. Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : 1. Prof. Dr. Muhammed Syaikhon Muhammed, II. 

Dr. H. Torkis Lubis, DESS. 

 
Kata Kunci : Keterampilan Membaca, Pembelajaran Kooperatif tipe Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) 

 

Penelitian ini difokuskan pada penggunaan Pembelajaran Kooperatif tipe Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) 

Peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut : (1) sejauh mana keefektifan  

penggunaan Pembelajaran Kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dalam mengungkapkan pokok pikiran pada teks bacaan? (2) sejauh mana keefektifan  

penggunaan Pembelajaran Kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dalam pernyataan benar dan salah pada teks bacaan? (3) sejauh mana keefektifan  

penggunaan Pembelajaran Kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dalam memahami makna pada teks bacaan? 

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) mengetahui sejauh mana keefektifan  penggunaan 

Pembelajaran Kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dalam 

mengungkapkan pokok pikiran pada teks bacaan (2) mengetahui sejauh mana keefektifan  

penggunaan Pembelajaran Kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dalam pernyataan benar dan salah pada teks bacaan (3) mengetahui sejauh mana 

keefektifan  penggunaan Pembelajaran Kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dalam memahami makna pada teks bacaan 

Peneliti berasumsi bahwa penggunaan sejauh mana kefektifan  penggunaan Pembelajaran 

Kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) meningkatkan 

keterampilan siswa dalam kemahiran membaca, khususnya terhadap dalam mengungkapkan pokok 

pikiran pada teks bacaan, pernyataan benar dan salah pada teks bacaan, dan memahami makna 

pada teks bacaan. 

Peneliti menggunakan penelitian eksperimen dan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa di MAN 1 Malang semester 2 tahun ajaran 

2011/2012. Sampel dalam penelitian ini yaitu siswa di kelas X MAN 1 Malang. Alat pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah wawancara, tes, observasi, dan kuesioner. 

Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: (1) bahwa penggunaan Pembelajaran Kooperatif 

tipe Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) efektif dalam mengungkapkan 

pokok pikiran pada teks bacaan karena t hitung lebih besar dari t tabel (2,04<4,33>2,75)  (2) 

bahwa penggunaan penggunaan Pembelajaran Kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) tidak efektif dalam membandingkan pernyataan benar dan salah dengan tepat 

pada teks bacaan. Hasil dari dua tes menunjukkan t hitung lebih kecil dari t tabel (2,75>1,16<2,04) 

(3) bahwa penggunaan Pembelajaran Kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) tidak efektif dalam memahami makna pada teks bacaan. Hasil dari dua tes 

menunjukkan t hitung lebih kecil dari t tabel (2,04>0,10<2,75). 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 مقدمة - أ

 مفرداتيبدأ على والتعرف بالقراءة إندونيسيا يف العربية اللغة ــــتعليم أو مجلهاها
األمهيةمبكانتعليمهاقبلتعليمادلهاراتالقصَتة,مثينتقلرويداإىلقواعدىا.وكانمن

قاال:تعترب إذ طعيمة أمحد ورشدي الناقة كامل ذلكزلمود على أكد وقد األخرى.
القراءةمهارةرئيسيةمنمهاراتتعلمأيلغةأجنبية,فبالرغممنتأكيدناعلىأمهيةكل

كثَتا أنو إال واستخدامها اللغة تعليم واحلديثىف االستماع ادلتعلمتعذرمايمن على
لديوولكنبسببقلةالفرصالىتتتاحلو استخدامىاتُتادلهارتُت,البسببضعفها

شفويةديارسلكي شلارسة اللغة دلمارسة أنحاجتو أنيشعر أو شفوية, شلارسة اللغة
.1قليلةوغَتمتوقعة

 العربية األربع)مهارةتعدوىفتعليماللغة منإحدىادلهاراتاللغوية القراءة مهارة
على التعرف ىى والقراءة الكتابة(. ومهارة القراءة, مهارة الكالم, مهارة االستماع,

.والقراءة2رةوادلوضوعالرموزادلكونةللجملوالفقرةوالفكهالرموزادلطبوعة.والفهمذلذ
عمليةيرادهباإجيادالصلةبُتلغةالكالموالرموزالكتابية,وتتألفلغةالكالممنادلعاين

.فلذا,مهارةالقراءةذاتأمهيةكربىيفحياةاإلنسان3واأللفاظالىتتؤديىذهادلعاين
.ويكفيالقراءةأمهية,أنأولخطابمناهللسبحانوارفوالقراءةىيادلفتاحكلادلع

قرأ,ىفقولوتعاىل:إحبكلمةوتعاىلإىلرسولربالعلمُتصلىاهللعليووسلم,أفتت
                                                           

1
 149م(.ص2003.)مصر:ايسسكوا.طرائقتدريساللغةالعربيةلغَتالناطقُتهبارشديأمحدطعيمة. 

2
 128م(.ص1984.)الرياض:دارالفكرالعريب.تدريسفنوناللغةالعربيةعلىأمحدمدكور. 

3
 58م(.ص1967.)بَتوت:مجيعاحلقوقزلفوظة.والفٍتدلدرسياللغةالعربيةادلوجعبدالعليمإبراىيم.  
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4)

كثَتمازالولكنيفالواقع.جدادرسمهمىوالعربيةاللغةالقراءةيفمادةودرس
تفًتضأنفالكثرةمنهم,باللغةالعربيةالنصوصقراءةالذيناليستطيعونمنالطالب

أوةلطريقةالكالسكياونوبشكلعام،يستخدمادلعلم.شللوصعبتعلماللغةالعربية
مدادلللوالتعببسرعةألهناتعتطريقةاحملاضراتاليتمتيلإىلجعلالطالبيشعرونب

 الطريقة ىذه يف عناألسلوبالرتيب. بعيدا للمعلمُتحبيثال النشط حيملالدور
حتقيقاذلذهالغاية،يتعُتعلىادلعلمُتوعمليةالتعلم.إىلعدمالرغبةيفالطالبمباشرة
قادرين لتعليممهاراتالقراءة.حبأنيكونوا شلتعة تتميثعندماعلىاستخداموسيلة

التعليموالتعلم ,الديكنحتقيقأىدافالتعلمفالطالباليشعرونبادللل،صلدعملية
.5ديكنزيادةمهاراتالطالبيفمهارةالقراءةالو

 ان ادلتوقع يومن التعاوينمدخلشبع الطالبالتعلم القراءةرغبة وأنيفعملية ,
التعلمالتعاوينىيؤديإىل مدخليحتسُتقدرةالطالبعلىفهمالنصألنطريقة

 على للعثور اليتيصعبإدراكأسهل معفهمهاادلفاىيم القضايا نناقشىذه عندما
ومدخلاألصدقاء. أساس على التعلم أشكال أحد ىو التعاوين يديولوجيةاألالتعلم

اسًتاتيجيةالتعلممععددمنالطالبوأعضاءيفالتعلمالتعاوينىومدخلو .البنائية
دلستويات ادلختلفةباتتصفمجاعاتصغَتة  .لقدرة العمل، فريق جيبويفاستكمال
التعاونومساعدةبعضهمالبعضلفهمادلوضوع.منالطالبعلىكلأعضاءاجملموعة

ادلو من متنوعة رلموعة يف الستخدامها التعلم النموذج ىذا أثبت ضوعاتلقد

                                                           
4-1:  العلق سورة

4
  

5
 File PDF, s_jep_040119_chapter 1.pdf. 



4 
 

 
 

,وادلساعدةادلتبادلةبُتادلتعلمُتالًتابطاالجيايب,,التعلمالتعاوينوذلذاخيلق.6 واألعمار
.7 وإعطاءكلالدوافعاألخرىبُتالطالب

.  STAD TGT ،TAI،JIGSAW,GI .CIRC, ,التعلمالتعاوينعدةأنواعمنىناكإن

رلاالتأحدو.يفالدراسةالتعلمالتعاوينمن  CIRC النموذجنوعتخدمالباحثةستسو
الرئيسية مننشاطال ىو CIRCللالًتكيز فعاليةيصبحلالوقتمتابعةلالستفادة .أكثر

,مجاعاتالقراءةتعليمبالتنسيقمع,ىذهاألنشطةيفتعاونيةفرقيعملونيفالطالبو
 .واذلجاء,قراءةالرسائلو,ادلفرداتفهمادلقروء,يفرلاالتمثلحتقيقأىدافهامنأجل

أنعلىالقائمأواالعًتافاألنشطةيفىذهالبعضمبعضهللتعاونمعالطالبدوافعو
8أعضاءالفريقجلميعالتعلم

.

تطبيقوعلىنطاقواسعيفرلالاليتمالتعلميفأسلوبالتعلمالتعاوينيفالواقعإن
نمعممادلعلمُتيًتددونيفتنفيذنمامللتعاونيفالفصلالدراسيألسبابأل.التعليم
وسلتلفة منالفوضىيفالفصول. القلقمنأنتكونىناكحالة السببالرئيسيىو

 .يفرلموعةأورلموعاتمإذايتموضعهونالطالباليدرسخوفامنأنو,الدراسية
 (CIRC) مهارةالقراءةوالكتابةتعليمامتعاوناتعلمأسلوبتطبيقالباحثةتأراد,لذلك

الفصلاألوليفادلدرسةالثانوية.لًتقيةكفاءةالطالبيفمستوى





 

                                                           
6
 Isjoni. Cooperative Learning, Efektifitas Pembelajaran Kelompok. Cet 2 (Bandung:Alfabeta, 

2009). p 11. 
7
 Sugiyanto. Model-Model Pembelajaran Inovatif. Cet 2 (Surakarta:Yuma pustaka, 2010). p 42 

8
 Robert. E. Slavin. Cooperative Learning, Teori, Riset dan Praktik. Cet 6 (Bandung: Nusa Media, 

2010) 



5 
 

 
 

 مشكلة البحث - ب

ويفضوءالعرضالسابقديكنحتديدمشكلةالبحثعلىالنحواآليت:مامدى
 والكتابةتعليمامتعاوناتعلممهارةالقراءةالتعلمالتعاوينبأسلوبفعاليةاستخداممدخل

(CIRC)  الفصلاألوليفادلدرسةالثانويةاحلكوميةاألوىللدىطلبةمهارةالقراءةيف
مباالنج.

 

 أسئلة البحث - ج

البحثعلىاستخداممدخلالتعلمالتعاوينبأسلوب تعلممهارةالقراءةيًتكزىذا
.فيمكنتوضيحهاإىلمايلي:يفمهارةالقراءة (CIRC) والكتابةتعليمامتعاونا

القراءةمدخلاستخدامفعاليةمدىما -1 مهارة بأسلوبتعلم التعاوين التعلم
التعبَتعنالفكرةيفلتعليمفهمالنصادلقروء (CIRC)والكتابةتعليمامتعاونا

 الرئيسية؟
المدخلاستخدامفعاليةمدىما -2 مهارة تعلم بأسلوب التعاوين قراءةالتعلم

التمييزبُتالعباراتيفلتعليمفهمالنصادلقروء (CIRC)والكتابةتعليمامتعاونا
 الصحيحةوالعباراتاخلاطئة؟

القراءةمدخلاستخدامفعاليةمدىما -3 مهارة تعلم بأسلوب التعاوين التعلم
 ؟فهمادلعٌتيفلتعليمفهمالنصادلقروء (CIRC)والكتابةتعليمامتعاونا

 

 أهداف البحث - د

بناءعلىأسئلةالبحثالسابقة,يهدفالبحثإىل:
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التعلمالتعاوينبأسلوبتعلممهارةالقراءةمدخلاستخدامفعاليةمدىمعرفة -1
التعبَتعنالفكرةيفلتعليمفهمالنصادلقروء (CIRC)والكتابةتعليمامتعاونا

 الرئيسية؟
التعلمالتعاوينبأسلوبتعلممهارةالقراءةمدخلاماستخدفعاليةمدىمعرفة -2

التمييزبُتالعباراتلتعليمفهمالنصادلقروءيف (CIRC)والكتابةتعليمامتعاونا
 الصحيحةوالعباراتاخلاطئة؟

القراءةمدخلاستخدامفعاليةمدىمعرفة -3 التعلمالتعاوينبأسلوبتعلممهارة
 فهمادلعٌت؟يفلتعليمفهمالنصادلقروء (CIRC)والكتابةتعليمامتعاونا

 
 فرضية البحث -هــــ

التعاوين التعلم مدخل استخدام أن البحث ىذا فرضية مهارة بأسلوبإن تعلم
,يؤديإىلترقيةمهارةالقراءةمهارةالقراءةعليملت (CIRC) القراءةوالكتابةتعليمامتعاونا

فهمال الرئيسيةضلونصادلقروءلدىادلتعلمُت,السيما التعبَتعنالفكرة التمييزبُت,
وفهمادلعٌت.,العباراتالصحيحةوالعباراتاخلاطئة



 أهمية البحث -و

 ستكوننتائجىذاالبحثذلاأمهيةنمرياوتطبيقيا,وكمايأيت:

 للتالميذ: -1
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 باستخدام يتعلق فيما ومعلومات خربات النتائج ىذه تعطي : خلمدنمريا
بأسلوب التعاوين متعاونا التعلم تعليما والكتابة القراءة مهارة  (CIRC) تعلم

اللغةالعربيةتعلمتطبيقيا:يعطيالدافعيةيف
 دلعلمياللغةالعربية: -2

نمريا:أنتكوننتائجىذاالبحثمرجعالتطويرتعليممهارةالقراءة
عمليةتعليماللغةالعربيةتطبيقيا:أنتكونىذهالنتائجدافعيةلتحسُت

 
 حدود البحث - ز

جيريىذاالبحثعلىاحلدودالتالية:

البحثعنفعاليةاستخدام -1 احلدودادلوضوعية:حددتالباحثةموضوعىذا
بأسلوبمدخل التعاوين متعاونا التعلم تعليما والكتابة القراءة مهارة  تعلم

(CIRC)   القراءةيف فهم,مهارة السيما ضلو الفكرةالنصادلقروء عن التعبَت
 وفهمادلعٌت.,التمييزبُتالعباراتالصحيحةوالعباراتاخلاطئة,الرئيسية

2-  ىي ادلكانية المستوىطلبةاحلدود ادلدرسة يف األول احلكوميةالفصل ثانوية
 .األوىلمباالنج

2011/2012اسياحلدودالزمانيةىيالفصلالدراسيالثاينمنالعامالدر -3
 

 مصطلحات البحث - ح
ىوعمليةالتعلموالتعليمبانقسامالطلبةإىلرلموعاتصغَتة,التعلمالتعاوين -1

بينهمعندما فيما بالتعاونوادلشاركة للقيام أعضاء, أومخسة التزيدعنأربعة
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.تقسيم9يتعلمونمعا.وقديكوناألعضاءغَتمتجانسُتومتنوعُتيفاإلصلاز
الطلبةإىلرلموعاتصغَتةتعملمعامنأجلحتقيقىدفأوأىدافتعلمهم

 .10الصفي
2-  ىو CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition )أسلوب

التعلمأسلوب والكتابة القراءة من Steven& Slavin  .CIRCالتعاوينعلى واحد
 الذي التعاوين التدريسالتعلم قراءةىوأساليب التدريسالتعاوين األصل يف

اءةوالكتابةمتكاملمنبرنامجشاملأوواسعوكامللتعليمالقروىووالكتابة
 .11للمدرسةالثانويةأوادلتوسطة

القراءة -3 تتمثليفنطقالرموزوفهمها,وحتليلمهارة متكاملة, ىيديثلوحدة
علمعوواإلفادةمنويفحلادلشكالت,واالنتفاعبوماىومكتوبونقده,والتفا

12يفادلواقفاحليوية,وادلتعةالنفسيةبادلقروء
. 

رئيسيةالقدرةإىلتزويدالقارئبادلعلوماتوادلعارفال ىي  فهمالنصادلقروء -4
القارئيفسلتلفاجملاالت واليتحيتاجها ادلقروءة,, علىاالستنباطادلادة قدرة

بشكل والعباراتاخلاطئة بُتالعباراتالصحيحة التمييز القارئعلى وتعويد
دقيقبإثباتعددكبَتمنىذهالعبارات,وتكملواجلملالناقصة,والتعبَتعن

توجيوالقارئلتحديدأحسنإجابةبعدطرحالفكرةالرئيسيةبطرقمتعددة,مث
 .عددمناالجاباتالصحيحة


 

                                                           
9
 Slavin, E. Robert. Opcit, pp 1-4. 

10
 144.ص(م2002دارالكتباجلامعي)2زلمدزلموداحليلة,طرائقالتدريسواسًتاتيجيات,ط 

11
 http://matematikacerdas.wordpress.com/2010/01/28/model-pembelajaran-kooperatif-tipe-

circ/ diakses 08 juli 2011 
12

 59:.ص(م2003مكتبةالتوبة.:الرياض)طرائقتعليماللغةالعربية.زلمدإبراىيماخلطيب. 
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 الدراسات السابقة - ط

منالبحوثعنادلوضوعأنكتبقدسبق ومنهاعدد الدراسة, هبذه اتادلتعلقة
مايلي:

:حتتالعنوان:فعاليةاستخدامالتعلمالتعاوينلتنميةمهارةزهراء المفيدة -1
)الب االسالميةالقراءة ادلتوسطة الصفالثاينبادلدرسة حثاإلجرائيلطلبة
 (2007,2008بسينجاسريالسنةالدراسية2"ادلعارف"

:مامدىفعاليةاستخدامالتعليمالتعاوينعلىأسلوبادلسابقةبُتالمشكلة
اجملموعاتلتنميةجانبفهمادلفرداتادلقروءة؟مامدىفعاليةاستخدامالتعليم

يفال القواعد فهم جانب لتنمية اجملموعات بُت ادلسابقة أسلوب على تعاوين
النصوصادلقروءة؟

:استخدامالتعليمالتعاوينعلىأسلوبادلسابقةبُتاجملموعاتفروض البحث
أسلوب التعاوينعلى التعليم استخدام و ادلفرداتادلقروءة جانبفهم لتنمية

جانبفهمالقاعدةللنصوصادلقروءةادلسابقةبُتاجملموعاتلتنمية
حبثاإلجرائيالصفيبادلدخلالكيفيوالكمي:منهجية البحث 

بُتالنتيجة أسلوبادلسابقة التعاوينعلى التعلم طريقة على استخدام إن :
وروح باألخرين باإلىتمام الشعور وينمى "أنانية" إزالة إىل يؤدي اجملموعات

 التعاون
:حتتالعنوان:تنميةمهارةالقراءةبطريقةالتعلميمحمد يانس فطان -2

 التعاوين)حبثتكميليلنيلدرجةادلاجستَتيفتعليماللغةالعربية(
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بادلدرسة:  المشكلة األول الفصل يف القراءة مهارة التعليم طريقة مدى ما
 عارميب احلكومية اإلسالمية التعلم–الثانوية طريقة فعالية مدى ما عاوي؟

النطق يف القراءة مهارة تنمية رلموعاتيف إىل الطالب تقسيم نوع التعاوين
اإلسالمية الثانوية بادلدرسة األول الفصل يف ادلقروء وفهم ادلفردات واستعاب

عاوي؟–احلكوميةعارميب

الثانويةفروض البحث : بادلدرسة األول الفصل يف القراءة مهارة تعليم إن
عاويملتصلإىلالنتائجادلستهدفة.وإنتعليم–ارميباإلسالميةاحلكوميةع

مهارةالقراءةبطريقةالتعلمالتعاويننوعتقسيمالطالبإىلرلموعاتحتتاجإىل
تعديالتحىتتكونمناسبةمعكفاءةالطالبيفمهارةالقراءة.

حبثاإلجرائيالصفيبادلدخلالكمي:منهجية البحث 

طريقةالتعليمالتعاويننوعتقسيمالطالبإىلرلموعات:أناستخدامالنتيجة 
عاويفعالةيف–يفالفصلاألولبادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةعارميب

تنميةمهارةالطلبةيفالقراءة.وأوصىالبحثعلىمدرساللغةالعربيةيفىذه
يَتالتعلمالذييرتكزادلدرسةادلقصودتطبيقهايفعمليةتعليماللغةالعربيةوتغ

علىادلدرسإىلالتعلمالذييرتكزعلىالطالب.

التعاوينبأسلوباعلى -3 التعليم : حتتالعنوان :STADمهاريت يفتنمية
مًتو مبدينة العالية األعمال دار مدرسة على )بالتطبيق والقراءة الكالم

 المبونج(
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 المشكلة : والقراءة الفصلالثاينيفكيفمستوىمهاريتالكالم لديطلبة
التعاوين التعليم جتربة بعد المنبونج مًتو مبدينة العالية األعمال دار مدرسة

؟كيفأثرالتعليمبأسلوبعلىمهاريتالكالموالقراءةلديSTADبأسلوب
العام المبونج مًتو مبدينة العالية األعمال دار مدرسة يف الثاين الفصل طلبة

2009-2008الدراسي
الباحثةفروض : البحثاليتتقدمها علىأسئلة األولية إجابة كانتالفرضية

الباحثةامتحانا أنمتتحنها النمريات,وعليها وىيشرحادلستخلصمنصيغة
التعليم البحثىييوجدأثر الفرضيةيفىذا أما لتدلعلىصحتها. ضابطا

 بأسلوب والقراءSTADالتعاوين الكالم مهاريت طلبةعلى لدي متينا تأثَتا ة
الفصلالثاين

حبثاإلجرائيبادلدخلالكمي:منهجية البحث 
التعليمالنتيجة : تأثَت وجود القراءة. مهارة على التعاوين التعليم أثر وجود

 التعاوينعلىمهارةالكالم
ةحتتالعنوان:تطبيقالتعلمالتعاوينيفتعليممهارةالقراء:دينا إيندريانا  -4

 النقديةدلادةاللغةالعربية
كيفيتمتطبيقالتعلمالتعاوينيفتعليممهارةالقراءةالنقديةللغة:المشكلة 

القراءة مهارة تعليم يف التقليدية والطريقة التعاوين التعلم كيفمقارنة العربية؟
النقديةللغةالعربية؟
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داستخدامالتعلمالتعاوين.(ترقيكفاءةالطلبةيفالقراءةالنقديةبع1:فروض 
(يأيت3(تكونانطباعاتادلدرسوالطلبةجيدةيفاستخدامالتعلمالتعاوين.2

استخدامالتعلمالتعاوينبالفعاليةلتدريسمهارةالقراءةالنقدية
حبثاإلجرائيبادلدخلالكمي:منهجية البحث 

أمثارىاادلرجوةحيثملإنعمليةالدرسيفالفصلالتجرييبملتأتب:النتيجة 
تدريسهم الذينمت بُتالطلبة التعلم ادللحوظيفمثرة التفوقوالتميز بعد تربز
ولكنها التقليدية. الطريقة على درسوا الذين ورفقاءىم التجرييب الفصل على
مت الذين الطلبة تعلم بثمرة تتعلق واإلجيابيات ادليزات بعض وراءىا متكن

لتجرييب,ألنمتوسطنتيجةاختبارمثرةالتعلملدىطلبةتدريسهمعلىالفصلا
طلبة لدى التعلم مثرة اختبار نتيجة متوسط من بقليل أعلى التجرييب الفصل

 فصلالضابط.
مهارة:راشدين  -5 تنمية التعاوينيف التعلم طريقة استخدام : حتتالعنوان

ا اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف )حبثإجرائي تينامبونج,القراءة حلكومية
 سوالويسيالغربية(

كيفتطبيقأسلوبجيجسويفتنميةمهارةفهمادلقروءعندطلبة:المشكلة 
سوالويسي تينامبونج, احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف الثاين الصف

الغربية؟
إنتطبيقأسلوبجيجسوفعاليفتنميةمهارةالقراءة:فروض 

حبثاإلجرائيبادلدخلالكمي:منهجية البحث 
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يفحتسُت:النتيجة  فعالة القراءة مهارة أنتطبيقأسلوبجيجسويفتعليم
مهارةالقراءةالطالب.

وبعداالطالععلىىذهالبحوثكافة,وجدتالباحثةأنأحدمليسبقهايفجتربة
ممدخلالتعلمالتعاوينبأسلوب تعليما والكتابة القراءة يف  (CIRC) تعاوناتعلممهارة

السيمافهمالنصادلقروءضلوالفصلاألوليفادلدرسةالثانويةيفمستوىمهارةالقراءة
الرئيسية التعبَتعنالفكرة والعباراتاخلاطئة, بُتالعباراتالصحيحة وفهم,التمييز

.ادلعٌت
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 

 

 تعريفها وأىدافها وطرق تدريسها –مهارة القراءة : المبحث األول 

 تعريفو وأىدافو وعناصره –التعلم التعاوني :  المبحث الثاني 

تعلم مهارة القراءة  : تعليم مهارة القراءة بأسلوب المبحث الثالث 
   (CIRC) والكتابة تعليما متعاونا
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 المبحث األول

 تعريفها وأىدافها وطرق تدريسها –مهارة القراءة 
 

 عريف مهارة القراءةت - أ
الرموز ادلكونة للجمل  ههذػػػالقراءة ىى التعرؼ على الرموز ادلطبوعة. والفهم ل

. وأف القراءة عملية يراد هبا إجياد الصلة بُت لغة الكالـ 1والفقرة والفكرة وادلوضوع
. 2لرموز الكتابية, وتتألف لغة الكالـ من ادلعاين واأللفاظ الىت تؤدي ىذه ادلعاينوا

 وخالصة القوؿ, فإف مفهـو القراءة ميثل وحدة متكاملة, تتمثل يف نطق الرموز وفهمها,
وربليل ماىو مكتوب ونقده, والتفاعل معو واإلفادة منو يف حل ادلشكالت, واالنتفاع 

 .3بو يف ادلواقف احليوية, وادلتعة النفسية بادلقروء

د قدرات ومهارات خاصة ميكن ليست القراءة عملية عشوائية, بل تستلـز وجو 
 صقلها وتنميتها, لذلك القدرات الرئيسية للقراءة يف طبس مهارت أساسية ىي :

, وهتدؼ ىذه القدرة إذل تزويد القارئ بادلعلومات وادلعارؼ فهم المادة المقروء:  أوال
الرئيسية اليت حيتاجها القارئ يف سلتلف اجملاالت ومن الواضح أنو من غَت ادلمكن 

صوؿ على ىذه ادلعلومات دوف فهم, من ىنا ااف العمل على إجياد ىذه ادلهارة أمر احل
بالغ األمهية. ومن الوسائل اليت ميكن من خالذلا تنمية القدرة على الفهم توجيو القارئ 
سواء ااف تلميذا أو مدرسا أو قارئا عاديا إذل ربري االجابة عن األسئلة بدقة, وذلك 

ة ذات االجابات احملددة أو اليت تستلـز قدرة على االستنباط بتجهيز عدد من األسئل

                                                           
1
 128. ص: (ـ1984الرياض:دار الشواؽ. ). تدريس فنوف اللغة العربيةعلى أضبد مداور.  

2
 58ـ. ص: 1967. زلفوظة(صبيع احلقوؽ  :بَتوت). ادلوجو الفٍت دلدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم.   

3
 59. ص: (ـ2003مكتبة التوبة.  :الرياض) طرائق تعليم اللغة العربية.زلمد إبراىيم اخلطيب.  
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ادلادة ادلقروءة, وتعويد القارئ على التمييز بُت العبارات الصحيحة والعبارات اخلاطئة 
بشكل دقيق بإثبات عدد ابَت من ىذه العبارات, وتكملو اجلمل الناقصة, والتعبَت عن 

قارئ لتحديد أحسن إجابة بعد طرح عدد من الفكرة الرئيسية بطرؽ متعددة, مث توجيو ال
االجابات الصحيحة, وىذا االختبار يساعد القارئ على تعمق مايقرأ اي يصل إذل 
اذلدؼ ادلطلوب. وميكن قياس القدرة على الفهم باستنطاؽ القارئ حوؿ العناصر 

ؿ الرئيسية للموضوع الذي يقرأ, وطلب التمييز بُت ما ىو أساسي وما ىو ىامشي, وسؤا
القارئ عن الكلمات اليت تعطي معٌت مضادا أللفاظ بعينها, واذلك تلك اليت تعطي 

 معٌت مرادفا.

, من القدرات األساسية اليت هتدؼ القراءة هبا لالستفادة ثانيا : تنظيم المادة المقروءة
من ادلادة ادلقروءة وذلك بوضعها يف سياقها الطبيعي ليسهل استيعاهبا, من ذلك مثال, 

ة على استكشاؼ الفكرة الرئيسية على مستوى النص ادلقروء وأجزاءه ابتداء من القدر 
الفقرة وانتهاء بادلوضوع اكل مع القدرة على مالحظة العالقات بُت أجزاء النص, وسبييز 
العبارات اذلامة وترتيب األفكار ومن مث وضعها يف جدوؿ منظم يزود القارئ بالقدرة على 

يت تساعد على تنمية ىذه ادلهارات ىي تزويد ادلوضوع بعدد التخليص. ومن الوسائل ال
األسئلة حوؿ ال فقرة ما ومطالبتو بتعيُت السؤاؿ الذي تتضمن الفقرة االجابة عند 
ووضع العناوين الفرعية للفقرات وفقا لتسلسل منطقي ومنظم ومطالبة القارئ بتلخيص 

 الرئيسية والعناوين الفرعية.ما يقرأ حبيث يتضمن ىذا التلخيص العنواف وادلوضوعات 

, أما القدرة على تقوًن ادلادة ادلقروءة ثالثا : اختبار المادة )موضوع القراءة( وتقويمها
فيستلـز مهارة يقظو سبكن القارئ من إدراؾ الفرؽ بُت احلقائق ادلوضوعية واآلراء 

رة على الشخصية, والقدرة على وزف األدلة ومعرفة مدى صحتها ومالئمتها, مث القد
التمحيص وسبييز الغث من السمُت والتأاد من صحة ادلعلومات الواردة مث االدلاـ بطرؽ 
ادلوازنة بُت ما يكتب حوؿ ادلوضوع الواحد من قبل اتاب متعددين. وميكن تنمية ىذه 
القدرة عن طريق التدريب على فحص العناوين ومعرفة داللتها وإدراؾ مضامينها مث 
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ر األلفاظ والعبارات اليت تدور حوؿ موضوعات سلتلفة تدريب الطالب على حص
الاتشاؼ قدرتو على التمييز ومن مث مهارتو يف االختيار وتدريبو على اختيار العبارات 

 واجلمل والفقرات اليت تتعلق دبشكلة معينة.

, ويقتضي ذلك اإلدلاـ بعنواف رابعا : القدرة على البحث وتعيين مصادر المعلومات
متو وفهارسو وفصولو وجداولو وىوامشو وفق منهج معُت يكفل للقارئ الكتاب ومقد

سرعة الوصوؿ إذل ادلعلومات اليت يريدىا دوف عناء, اذلك فإف القدرة على استعماؿ 
فهارس الكتاب يعُت على استخراج احلقائق ادلتعلقة بادلوضوع ادلراد حبثو, والبد من 

طرؽ استخداـ ادلعاجم وادلوسوعات االطالع على أساليب ادلؤلفُت يف الفهرسة, و 
وادلراجع, واذلك ادلهارة يف استعماؿ بطاقات ادلكتبة, وطريقة ترتيب ادلادة العلمية يف 
دوائر ادلعارؼ ادلختلفة وسبل توثيق ادلادة ادلستخرجة, مع إدراؾ ادلقصود بالعالمات 

على التصفح القائم واإلرشاد الواردة ااألقواس واحلروؼ السوداء, وما إذل ذلك, والقدرة 
على سرعة القراءة, مث االدلاـ دبختلف أساليب ترتيب ادلواد وفقا للحروؼ األجبدية أو 

 غَتىا.

, وتتضمن عدة مهارات منها الربط بُت ادلواد خامسا : القدرة على الحفظ واالستذكار
ذ ادلراد استذاارىا وحفظها حبيث ميكن استحضارىا عن طريق التداعي ادلنظم حيث تأخ

األلفاظ بعضها برقاب بعض اذلك ميكن عمل ملخصات ومذارات تسهل عملية 
احلفظ واالستذاار. وميكن مساعدة القارئ على تكوين ىذه ادلهارة عن طريق بلورة 
األفكار الرئيسية وترتيبها ووضعها يف سياؽ متسلسل يذار بعضها ببعض, وإذا اانت 

تدوين األسئلة اليت تتضمن أجوبتها األفكار ادلادة ادلراد حفظها طويلة ميكن ذبزئتها, و 
األساسية وإدارة احلوار حوذلا وميكن التدرج يف التدريب على عملية احلفظ عن طريق 
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تعيُت نصوص زلددة يستطيع الطالب فهمها ومطالبتو بذار ادلعاين الرئيسية فيها, أو 
 .  4وضع ادلعلومات يف إطار قصصي مشوؽ

 

 تقسيمات القراءة - ب
ىناؾ عدة تقسيمات للقراءة زبتلف باختالؼ عدد من االعتبارات وذلك على 

 : 5النحو التارل

 القراءة من حيث األداء والشكل -1
 القراءة الصامتة ( أ

يشَت مفهـو القراءة الصامتة إذل العملية اليت يتم من خالذلا 
التعرؼ البصري للرموز ادلكتوبة, وتفسَتىا وربطها خبَتة ادلتعلم دوف 

. وىذا النوع من القراءة ىو األاثر شيوعا يف حياتنا, واألاثر النطق هبا
توظيفا خاصة لدى الكبار, حيث تعد القراءة الصامتة أسهل اثَتا من 
القراءة اجلهرية, وأيسر يف ربصيل ادلادة ادلقروءة, وأقصر وقتا يف إدراؾ 
ادلعاين واستحضارىا عما نالقيو يف القراءة اجلهرية. حيث يكتفي 

بتحصيل ادلعٌت دوف االنشغاؿ بنطق احلروؼ أو إخراجها من  القارئ
سلارجها, أو تشكيلها أو سبثيل معٌت الكلمات, أو مراعاة النرب أو 

 التنغيم, وما يتطلبو ذلك من الوقفات للتنفس أثناء عملية القراءة.
وتعد القراءة الصامتة ىي األاثر عونا للقارئ على الفهم إذا ما 

هرية, ومن مث ااف من األمهية دبكاف تدريب التالميذ قيست بالقراءة اجل
                                                           

4
ادلملكة العربية السعودية:دار ). اللغوية:مدخل إذل خصائص اللغة العربية وفنوهناادلهارات زلمد صاحل الشنطي.  

 171-168. د ث, ص:(األندلس للنشر والتوزيع

5
. (ـUIN Malang Press  .2011ماالنج:) للغوية لغَت الناطقُت هبا.ادلوجو لتعليم ادلهارات انور ىادي.  

 86-77ص 
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يف سلتلف ادلراحل على ىذا اللوف من القراءة, واالستعانة على تدعيمها 
 من خالؿ القراءات احلرة لبعض الكتب ادلناسبة يف مكتبة ادلدرسة.

 القراءة اجلهرية ( ب
 القراءة اجلهرية ىي التقاط الرموز ادلطبوعة، وتوصيلها عرب العُت
إذل ادلخ، وفهمها باجلمع بُت الرمز اشكل رلرد، وادلعٌت ادلختزف لو يف 
ادلخ مث اجلهر هبا بإضافة األصوات واستخداـ أعضاء النطق استخداما 

 سليما.
وعلى الرغم شلا تتمتع بو القراءة الصامتة من مزايا إال أف ىذا 

ادلراحل  اليقلل حباؿ من أمهية القراءة اجلهرية، خاصة لدى الناشئة يف
األوذل، حيث يعوؿ عليها للوقوؼ على حسن النطق، وجودة األداء، 
والتعرؼ على أصوات احلروؼ وإخراجها من سلارجها، والسيطرة على 

 قواعد اللغة وسبثيل ادلعٌت... إخل
وىي إذل جانب ذلك تستخدـ يف عديد من مواقف احلياة مثل: 

قراءة التقارير، وزلاضرة قراءة قطعة لآلخرين، وتأييد رأي يف مناقشة، و 
اجللسات يف االجتماعات، أو إلقاء التعليمات واإلرشادات، اما أف 
بعض األعماؿ ال يستغٌت أصحاهبا عن ىذا النوع من القراءة، االدعاة، 

 واخلطباء، وادلعلمُت واحملامُت وغَتىم.
 منها: القراءة من حيث الغرض -2
 القراءة للدرس ( أ

يلجأ إليو الكثَت من األشخاص للوفاء ىذا النوع من القراءة 
دبتطلبات أعماذلم أو مهنهم ادلختلفة، فادلعلم يقرأ إلعداد دروسو، 
والطالب يقرأ لالستذاار وزبصيل ادلعلومات... إخل، وبعض الناس 
يلجأوف إذل قراءة احملاضر والتقارير وادلذاارات وتوظيف ما فيها واإلفادة 
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ة الكتب اليت تقدـ إرشادات عملية يف منو، اما يلجأ اليعض إذل "قراء
نواحي معينة مثل: إجراء التجارب واتب اإلرشاد والطهو والعلـو وما 
إليها، أو الكشف عن الكلمات يف القاموس...، وصبع مواد سلتلفة من 
مصادر شىت... أو أللقاء حديث, أو دلعرفة ما يدور حوؿ األنساف من 

و الوقوؼ على معلومات أحداث. فاذلدؼ من ىذه القراءة إذف ى
وربصيل معارؼ يف ميادين معرفية سلتلفة والسيطرة عليها, ولذلك تكثر 
وقفات العُت فوؽ الكلمات ادلطبوعة, وتتكرر حرااهتا الرجعية إليها, 

 لتأايد ربصيل القارئ لتلك ادلعلومات. 

 القراءة لالستماع ( ب
نة, أو يتتبع معيادلالحظ أف ادلتعلم يقرأ ليجد اإلجابة عن أسئلة 

سلسلة من األحداث, وليقرر ىدؼ الكاتب وغرضو, أو ليعرؼ الفكرة 
الرئيسة يف القطعة, وليتعرؼ احلقائق ادلعروضة عليو, أو يستمع بالقصة 
اليت يقرؤىا، وليكشف أىم النقاط يف القطعة والتفصيالت اليت تؤديها, 

خترب صحة أو ليختار احلقائق اليت تتصل دبشكلة من ادلشكالت, أو لي
بعض القضايا ادلعروضة، وليجد احلقائق اليت تؤيد وجو نظر ما, أو 
ليستنتج بعض النتائج من ادلادة ادلقروءة, أو ليتذار ما قرأ, أو يتابع يف 

 سرعة ودقة التعليمات والتوجهات.

 

 6أىداف تدريس مهارة القراءة - ج
 زيادة ادلعلومات واخلربات والثقافة العامة -1

                                                           
6
 31.ص:ـ(1983بَتوت : مؤسسة الرسالة. ) ة.ادلوجو العملي دلدرس اللغة العربيعابد توفيق اذلامشي.  
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بالعادل اخلارجي يف  يحصل التصاقةيف بيئيت التلميذ االجتماعية والطبيعية, ب
 دروس القراءة, إذ أف اتب القراءة تعريف بالًتاث االنساين ومرأة للحياة

 سالمة النطق ودقتو -2
وؼ من سلارجها, ااالىتماـ باحلروؼ الشمسية والقمرية, ومهزة باخراج احلر 

الوصل والقطع, والتاء ادلدورة والطويلة, ونطق الضاد والظاء, ومواضع االدغاـ 
وهبذا الو يتعلم  واالقالب واالظهار وادلدود, واخراج حروؼ احللق والقلقلة

 القارئ سالمة النطق
 ضبط حراات احلروؼ وسكناهتا -3

للقواعد النحوية والصرفية واللغوية والبالغية واالمالئية, والنقد  بالتطبيق
الخطائها, وتذاَتىم بادلهم منها, وتنبيههم الدائم اذل ضرورة االلتزاـ هبا, وعدـ 
الغفلة عنها يف قراءاهتم ومراجعات ادلدرس الدائمة ذلا, بقدر يتناسب واالىداؼ 

 االساسية من القراءة.
  استخداـ ادلعاجم والقواميس وادلراجع ودوائر ادلعارؼ.توجيو التالميذ إذل -4
مساعدة التالميذ على تكوين عادات التعرؼ البصري على الكلمات وفهم  -5

 معناىا أو معٌت اجلمل والًتاايب.
إقدار التالميذ على القراءة السريعة الواعية ادلصحوبة بفهم ادلادة ادلقروءة يف  -6

 .القراءتُت الصامتة واجلهرية
إقدار التالميذ على ربليل وتفسَت ادلادة ادلقروءة ونقدىا وتقوميها مث قبوذلا أو  -7

 .7رفضها وتوظيفها يف حل ما يعن ذلم من مشكالت
 
 
 

                                                           
7
 .63نور ىادي, مرجع سابق, ص :  
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 طرق تدريس مهارة القراءة - د
ه لقد ظهرت يف رلاؿ تعليم القراءة عدة نظريات وعدة أساليب لكل منها مزايا

 : 8وعيوبو على حد سواء. ومن ىذه األساليب مايلي

 الطريقة الكلمة -1
طريقة الكلمة إحدى الطرؽ الكلية, ألف ادلتعلم يتعلم الكلمة أوال مث يتعلم 

نت منها الكلمة. وىي معااسة سباما للطريقة احلرفية والطريقة احلروؼ الىت تكو 
الصوتية اللتُت تعلماف احلرؼ أو الصوت أوال مث تنتقالف إذل تعليم الكلمة. 
ولطريق الكلمة أساس نفسي يعتمد على االفًتاض بأف ادلتعلم يدرؾ الكل أوال, 

ف طريقة الكلمة مث يبدأ بإدراؾ األجزاء الىت يتكوف منها الكل. وىذا يعٌت أ
تتماشى مع طبيعة اإلدراؾ البشري. ويف تنفيذ طريقة الكلمة, يقـو ادلعلم بعرض 
الكلمة مقرونة بالصورة ادلناسبة. وينطق ادلعلم الكلمة عدة مرات, ويكرر 
الطالب من بعده. مث يعرض ادلعلم الكلمة من غَت صورة ليطلب من طالبو 

تطيع الطالب قراءة الكلمة, يبدأ ادلعلم يف التعرؼ عليها أو قراءهتا. وبعد أف يس
 ربليلها إذل احلروؼ الىت تتكوف منها.

 الطريقة اجلملة -2
يتم تعليم القراءة بطريقة اجلملة بأف يعرض ادلعلم صبلة قصَتة على البطاقة أو 
السبورة. مث ينطق ادلعلم اجلملة ويرددىا الطالب من بعده عدة مرات. مث يعرض 

د عن اجلملة األوذل المة واحدة وينطقها ويرددىا الطالب من ادلعلم صبلة تزي
بعده. مثاؿ ذلك : ذىب الولد, ذىب الولد مسرعا. مث ذبري مقارنة بُت 
اجلملتُت للتعرؼ على الكلمات ادلشًتاة والكلمة غَت ادلشًتاة. مث ينتقل ادلعلم 

                                                           
8
. ص: (ـ1982. دار الفالح للنشر والتوزيعالرياض :). أساليب التدريس اللغة العربيةزلمد على اخلورل.  

108-112 
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اجلملة إذل إذل ربليل الكلمة إذل حروفها. وىكذا, فإف طريقة اجلملة تسَت من 
 الكلمة اذل احلروؼ. وىي إحدى الطرؽ الكلية أو التحليلية.

 
 اختبارات القراءة -ىػػػػػػ

 ىناؾ اختبارات القراءة الصامتة واختبارات القراءة اجلهرية وىي :

اختبارات القراءة الصامتة : وىي تتكوف عادة من قطعة ذلا موضوع عليو  -1
 ال إختبار. العامل األوؿ ىو بعض األسئلة. وىناؾ عامالف مهماف يف

القطعة نفسها فال بد أف تصاغ بشكل بكشف عن قوة التالميذ, وأف تكوف 
يف مستوى يسمح بقياس أقصى األداء للتلميذ, وأال تكوف أعلى من مستواه 
أو أقل منو ليمكن تقوميو, والعامل الثاين ىو أف أسئلة تقيس فهم النص وما 

منة فيو, وادلرامى البعيدة للنص, وأال زبصص بُت السطور وادلعلومات ادلتض
ىذه األسئلة لقياس القدرة على القراءة فقط, بل تغطي صبيع القدرات 

 وادلهارات الىت تعلمها التلميذ.
اختبارات القراءة اجلهرية : أما إختبارات القراءة اجلهرية ادلعوؿ عليها من ىذا  -2

السرعة بعامل الزمن, ويقدر النوع فهو إختبار السرعة واالنطالؽ, وتقدر 
اإلنطالؽ باحللو من األخطاء. وأنواع األخطاء ىي التكرار, احلدؼ, 

 .9اإلضافة, اإلبداؿ, اخلطأ يف النطق
 

 موازين القراءة الصحيحة -و
 تقطيع اجلمل بفواصل -1

                                                           
9
. الطبعة طرؽ تدريس اللغة العربية والًتبية الدينية يف ضوء االذباىات الًتبوية احلديثةزلمود رشدي خاطر وغَتىا.  

 .137. ص:(ـ1983رفة. القاىرة:دار ادلع)الثانية. 
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 وصحة التقطيع, والتسكُت عند الوقف, ما عدا الشعر احيانا
 ضبط احلراات والسكنات -2

لكل حرؼ يف الكلمة, والسيما أواخر الكلمات, وااللتزاـ باثر القواعد 
 للغة يف ربريك احلروؼالنحوية والصرفية واالشتقاؽ والتصريف وفقو ا

 القراءة التعبَتية ادلصورة للمعٌت -3
 وإظهار التأثر الصادؽ بفكرة مايقرأ

 اخراج احلروؼ من سلارجها وصحة نطقها -4
احلروؼ الشمسية والقمرية, حروؼ احللق, والقلقلة واالذغاـ واالقالب 

طويلة, الضاد واالخفاء واالظهار, ادلد, مهزتا الوصل والقطع, التاء ادلربوطة وال
 والظاء, وتفخيم الالـ والراء وترقيقها

 النطق السليم -5
اخلارل من عيوب النطق العضوية والنفسية, وطالقة اللساف يف النطق وعدـ 
التعثر والًتدد, والسرعة ادلناسبة يف القراءة, ودرجة الصوت ادلناسبة ونغمتو 

 اجلميلة
 فهم ادلعٌت -6

, واحملسنات اللفظية وادلعٌت اجملازي والضمٍت معٌت االلفاظ ومعٌت الًتاايب
 .10وادلعٌت العاـ, وادلغزي والفوائد العملية من ادلوضوع وربطها بالواقع
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 55:ص, العربية اللغة لمدرس العملي الموجه. الهاشمي توفيق عابد 
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 المبحث الثاني

 تعريفو وأىدافو وعناصره –التعلم التعاوني 
 

 نيتعريف التعلم التعاو  - أ
 من لدف أفراد بادلساعدة وعٍت القياـ بشيء تالمة "التعاوف"   ببساطة إف
التعلم التعاوين ىو عملية التعلم والتعليم  ,البعض افريق واحد. لذا مباالشًتاؾ مع بعضه

من أربعة أو طبسة أعضاء, للقياـ بالتعاوف  التزيدبانقساـ الطلبة إذل رلموعات صغَتة, 
 ُت يف قدراهتماألعضاء غَت ادلتجانسيكوف ندما يتعلموف معا. و وادلشاراة فيما بينهم ع

تقسيم الطلبة إذل رلموعات صغَتة تعمل معا من أجل بعد . 11يف اإلصلاز ومتنوعُت
 .12ربقيق ىدؼ أو أىداؼ تعلمهم الصفي

التعلم التعاوين من حيث التعلم ادلساعدة ادلتبادلة، أي النظاـ  " :أنيتا" وتقوؿ
 ,يف الواقع ,هاـ ادلنظمةادلالذي يسمح للدارسُت التعلم للعمل مع الطالب اآلخرين يف 

لبة اذل يتم بنقسيم الطوفقا جلونسوف التعلم التعاوين للطالب يف الفصوؿ الدراسية و 
والتعلم  ,صغَتة جدا حبيث ميكن للطالب العمل مع القدرة القصوى لديهم رلموعات

التعلم التعاوين ىو منوذج التعلم الذي يتم حاليا إف البعض يف اجملموعة.  ممن بعضهم
على نطاؽ واسع لتحقيق التدريس وأنشطة التعلم تراز على الطالب، وخاصة للتغلب 

الذين ال يستطيعوف العمل معا  للطالب,  تفعيل ادلعلمُتعلى ادلشاال اليت وجدت يف
 .العدوانية وال يهتموف باآلخرين لديهم والطالب الذين ىم ,مع اآلخرين
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 Slavin, E. Robert. Opcit, pp 1-4 
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 144 :. ص(ـ2002لكتب اجلامعي دار ا) 2, ططرائق التدريس واسًتاتيجياتزلمد زلمود احليلة,  
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 13ىدف التعلم التعاوني - ب
 ميكن حبيث التعليم والتعلم ىو التعلم التعاوين منوذج يف تطبيق ؼ الرئيسياذلد

 وإعطاءراء االحًتاـ ادلتبادؿ لآل عن طريق مع أصدقائهم يف رلموعات ادلتعلمُت تعارؼ
 سبيز مرازية ثالثة مفاىيم .يف رلموعات عن آرائهم للتعبَتطرح أفكار لآلخرين ل الفرصة

 :ىي التعلم التعاوين

 اجملموعات ئزجوا -1
 جائزة على حصلت إذا .اجملموعة دلنح أىداؼ رلموعة باستخداـ التعلم التعاوين

 اجملموعات على صلاح ويستند .أعاله ادلعايَت احملددة اجلماعات عشرات وربقق
الدعم و  الشخصية بُت العالقة خلق اجلماعة يف بوصفو عضوا يف األداء الفردي

 .ادلتبادلة والرعاية، وادلساعدة ادلتبادلةادلتبادؿ 
 الفردية ادلسؤولية -2

 يراز على ادلسؤولية .أعضاء اجملموعة الفردي جلميع التعلم تعتمد على صلاح اجملموعة
 ادلساءلة الفردية وجود .يف التعلم مساعدة بعضهم البعض أعضاء اجملموعة أنشطة

 مستقل بشكل وغَتىا من ادلهاـ االختبارات دلواجهة امستعد ال عضو اما جيعل
 .األصدقاء رلموعة دوف مساعدة من

 لتحقيق النجاح نفس الفرص -3
 للتنمية يقـو على قيمة الذي يتضمن التهديف باستخداـ أسلوب التعلم التعاوين
 تسجيل ىذا األسلوب باستخداـ .السابق احلصوؿ عليها من وربسُت ربصيل الطلبة

يقدـ  على حد سواء يةأو عال ,متوسطة أو  ,منخفضة درجة ربقيق ال ال طالب
 .للمجموعة هقصارى جهد ألنو بذؿ  ,فرصة للنجاح جملموعتو
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التعلم التعاوين لو أثر إجيايب للطالب الذين  وعلى وفق إبراىيم وزمالئو صلد أف
اوبر و وفر زيادة ابَتة يف سلرجات التعلم. ييمكن اف فنتائج الدراسة  لديهم منخفضة

 : 14من بُت أمور أخرى ,عاوينيكشف عن مزايا أساليب التعلم الت

 ة بنشاط يف التعلم.ادلسؤولية وادلشارا رقدعلى أف يكوف الطالب  ( أ
 تطوير مهارات التفكَت العليا. من لطالباميكن  ( ب
 لدى الطالب. ربسُت الذاارةيؤدي إذل  ( ج
 ذباه ادلواد التعليمية. لدى الطالب و زيادة االرتياح ( د

ومن أىدافو األخرى ادلهمة فهي : تنمية زلصالت التعلم, قبوؿ اإلختالفات 
صة واسعة للطلبة يف صبيع ادلستويات أف ينتبهوا ضلو والشعور االجتماعي. اعطاء فر 

الواجبات الدراسية. فيكوف الطالب الذاي مرشدا لزمالءه يف ال رلموعة, لذا من 
ادلطلوب أف يفهم الذاي فهما جيدا عميقا قبل إفهاـ درس إذل اآلخر. فمن لو أعلى 

لغَت. فالتعلم ادلستويات يساعد أعضاءه, ومن يشعر بأنو أدىن حيل مشكالتو مع ا
التعاوين تبٌت مسؤولية ال طالب على أنشطتهم للتحصيل على ادلنجزات. لكل عضو 
من األعضاء دور يف صلاح اجملموعات, رغم أف النتيجة األخَتة تكوف فردية أي شخصية, 
ولكن النجاح ىو صلاح اجملموعات وليس صلاح الفرد, فيصح سلوؾ الطلبة اإلجتماعي 

 النفس. وينمو إعتمادىم على
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 http://ipotes.wordpress.com/2008/05/10/metode-pembelajaran-kooperatif/ diakses 28 
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 15عناصر التعلم التعاوني - ج
 وىي : ,م التعاوينيلتعللىناؾ طبسة عناصر 

 الًتابط اإلجيايب -1
تعلم ادلادة , أوال لتاف مًتابطتاف مها,فيو مسأىذا العنصر يشَت إذل أف التعلم التعاوين 

قد على حدة ال منهم ادلسندة للمجموعة. ثانيا ، ضماف أف صبيع أعضاء اجملموعة  
 ادلواد ادلعينة. درس

 مسؤوليات األفراد -2
شخصية قوية. ادلسؤولية  يفل صبيع أعضاء اجملموعة يشكتالغرض من التعلم التعاوين ىو 
, أنشطة التعلم. وىذا ىو يف تعزيز صبيع األعضاء ادلشًتاةالفردية ىو ادلفتاح لضماف و 

ف قادرا على إصلاز وينبغي ألعضاء اجملموعة أف يكو  ,بعد حضور رلموعة دراسة معا
 ادلهمة نفسها.

 التفاعل يف التعزيزية -3
خصائص مالمح و ىذا العنصر مهم ألنو ميكن أف يولد االعتماد ادلتبادؿ اإلجيايب. 

 ة ىي :التفاعل التعزيزي

 مساعدة بعضهم البعض بفعالية وافاءة ( أ
 تبادؿ ادلعلومات وتوفر األدوات الالزمة  ( ب
 ذبهيز ادلعلومات معا على ضلو أاثر فعالية وافاءة  ( ج
 ذار ادلتبادؿالت ( د

 ادلساعدة ادلتبادلة يف صياغة وتطوير واحلجج لتحسُت قدرة البصَتة للمشاال ىػ(

 الثقة ادلتبادلة و(
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 Supriyono, Agus. Cooperative Learning Teori & Aplikasi PAIKEM. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 
2009). pp 58-61. 
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 لتحقيق النجاح معا للبعض ربفيز البعض ز(

 االتصاالت بُت أعضاء اجملموعة -4
 لتنسيق أنشطة ادلتعلمُت يف ربقيق ادلتعلمُت جيب أف :

 أوال : تعرؼ بعضهم على البعض والثقة ادلتبادلو فيما بينهم

 ثانيا : القدرة على التواصل بشكل دقيق وليس طموحا

 نهما لؤلخرىثالثا : القبوؿ ادلتبادؿ ودعم ال م

 رابعا : القدرة على حل النزاعات بطريقة بناءة

 موعةاجملذبهيز  -5
موعة ذبهيز تسلسل مراحل أو أنشطة اجملموعة وأنشطة أعضاء اجملوميكن من خالؿ 

اجملموعة. واذلدؼ ىو زيادة فعالية معاجلة أعضاء اجملموعة يف ادلسامهة يف النشاط التعاوين 
 ناؾ مستوياف من ذبهيز رلموعات صغَتة والطبقات الها.لتحقيق أىداؼ اجملموعة. ى
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 المبحث الثالث

تعليم مهارة القراءة بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما 
 (CIRC) متعاونا

 

 (CIRCتعريف تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا ) - أ
و .  Steven& Slavinابة من ىو أسلوب موحد للتعلم التعاوين على القراءة والكت

برنامج (ىو ادلتكامل التعاوين والتأليفالقراءة ) اليت تقف على التعاوين التعلم نوع من
 ادلشاال التقليدية من ربليل التنمية الناذبةو  والفنوف.اللغة القراءة والكتابة و  لتعليم شامل

16 .والفنوفاللغة القراءة والكتابة و  يف تعليم
 

 

 (CIRCتعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا ) من الهدف - ب
أاثر  استخداـ ىو جعل CIRCمن أنشطة  رلاالت الًتايز الرئيسية من واحد

 يتم تنسيقها األنشطة, اليت يف ىذه تعاونية يف فرؽ الذين يعملوف فالطالب للزمن. فعالية
فهم  مثل يف رلاالت أخرى ربقيق األىداؼ, من أجل القراءة تدريس ات يتماجلماع مع

بعضهم  للتعاوف مع الطالب دوافع ىي منو  .واذلجاء, قراءة الرسائل, وادلفردات, ادلقروء
أعضاء  جلميع التعلم لآلخر يف األعماؿ اليت ربقق أو االعًتاؼ يف ىذه األنشطة البعض
 .17الفريق
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 (CIRCاصر تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا )عن - ج
، والتعليم األنشطة األساسية، وىي ثالثة عناصر أساسية يتألف الربنامج من

يعمل , ال ىذا النشاط يف .18تكاملةادل الكتابة فنوف اللغةو  القراءة والفهم ادلباشر يف
العناصر  مع ثالثة من تنفيذىا لكن ال ميكن يف قدراهتا. غَت متجانسة يف فرؽالطالب 

 : على النحو التارلجنة تنظيم التأمُت العناصر الرئيسية لل لذا فإف .وحدىا

 رلموعة يف قراءةال -1
 تتكوف من إذل رلموعات الطالب، مت تقسيم القراءة رلموعة إذا انت تستخدـ

من  ميكن ربديدىا، واليت القراءة على مستوى القدرة على أساس ثالثة أشخاص اثنُت أو
 .معلميهم قبل

 فريقال -2
 ومن مث يتم القراءة ، رلموعاهتميف  (ثالثيات) أزواج الطالب إذل مت تقسيم

على  .ادلستويات ةرلموعات القراء اثنُت أو أزواج من تتكوف من إذل فرؽ األزواج تقسيم
 رفيع ادلستوى رلموعات القراءة الطالب من من اثنُت من يتكوف الفريق، قد سبيل ادلثاؿ
بناء على  نقاط تلقي أعضاء فريق .اجملموعة مستوى منخفض من الطالب من واثنُت من

اليت ىذه النقاط الكتاب ، و  والتقارير، وادلقاالت، الفردية ادلسابقات يف صبيع أدائهم
 تسعُت يف ادلئة متوسطها ىدلد ستويف معايَتي الفرؽ اليت يتحصل .الفريق نقاط لتشك

 .الفائدة احلق يف احلصوؿ على وشهادة سوبر فريق ادلقابل يف األسبوع من رلمل النشاط
 فريق جيد جدا شبانُت يف ادلئة متوسطها ىدلد معايَت أولئك الذين يستوفوف حصل

 .غرأص ىي الشهادة اليت واحلصوؿ على
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 األنشطة ذات الصلة ذلذه القصة -3
استخداـ مواد القراءة األساسية سواء. ىو عرض ب مادة القراءة يقـو الطالب

القصة ومناقشتها يف ادلعلم وادلوجو رلموعات القراءة. داخل ىذه اجملموعات، تعيُت 
مناقشة ادلعلمُت أىداؼ القراءة ، وإدخاؿ مفردات جديدة، وتكرار ادلفردات القدمية، و 

القصة بعد االنتهاء من الطالب قراءتو. مناقشات حوؿ القصة منظم لتأايد قدرات 
معينة مثل صنع ودعم التنبؤات وربديد ادلشاال يف شكل السرد. بعد عرض القصة ، 
ويتم منح الطالب ىذه القصة اليت تتكوف من سلسلة من األنشطة ذلما القياـ بو يف 

 :مراحل أنشطتها على النحو التارل ع ادلعلمُت يف اجملموعة.فريقو عندما اهنم ال يعملوف م

 قراءة يف أزواجال ( أ
 مسموعقراءة القصة بصوت  تتموبعدىا يف  سريف ال نصقراءة اليقـو ال طالب 

تصحيح ال خطأ من قبل القراء. بادلستمع  ويقـومع شريك، يتناوبوف على ال فقرة. 
االستماع بينما يقرأ الطالب بعضهم  عن طريقأداء الطالب  ويعطي ادلعلموف رأيهم يف

 البعض اآلخر.مع 

 النحويقصة السؤاؿ و  القصة يف اتابة ( ب
التعرؼ طلب منو القراءة و  لوقفيطلب من الطالب و  ,القصة نصف بعد بلوغ

ىذه  حل ايف سيتم والتنبؤ ,يف القصة ومشاال ,اخللفيةواألحداث , احلرؼ على
 ادلشكلة

 مسموعوت بص الكلمات قوؿ ( ج
 ,يف القصة ردتو  الصعبة اجلديدة أو قائمة من الكلمات الطالب يتم إعطاء

أف  غَت صحيح تفعل ذلك ال) (صحيح)الكلمات بشكل  قراءة ىذه أف يتعلمواجيب و 
 زمالئو مع شريك أو قائمة الكلمات قائال اف ىذه الطالب شلارسة(. ذلك تقوؿ

 .اآلخرين
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 المة معٌت ( د
 مفردات يف جديدة نسبيا يف قصة من الكلمات لى قائمةع يتم منح الطالب

 بسهولة يفهم التعاريف يف، والكتابة القاموس الكلمات يف أف نرى ىذه، وطلب الكالـ
 .الكلمة معٌت تبُت اجلملة اليت واتابة، أاثر

 قصة ربكي( ىػػػػػػػ

النقاط  تلخيصوالطالب  ,قراءهتم يف رلموعاتمناقشتها القصة و  بعد قراءة
 .شريكوالقصة ل لرئيسية يفا

 اختبار  -4
ذات معٌت كتابة صبل ل نص,ال فهم اختباراتيتم منح الطالب  ,الفًتة يف هناية

نتائج . و للمعلم مسموعبصوت  قائمة من الكلمات يقرأواأف  وطلب ,ادلفردات لكل
من  الفريق تقوًن أداء ذلكل العنصر الرئيسي السؤاؿ ىو القصة يف اتابة وتقييم اختبار
 .الطلبة

 والفهم القراءة التدريس يف مباشرة -5
 مهارات ادلباشر يف التعليميتلقى الطالب و  ,األسبوع يـو واحد يفيتم يف 

وتقدًن , عالقة بسيطةوفهم , الفكرة الرئيسية ربديدمثل , ددةاحمل االستيعاب القرائي
 األنشطةو  فهموال القراءة يؤدوف والطالب, ال درس بعد االنتهاء من. االستنتاجات
 النشاط ورقة من األسئلة يف بشأف سلسلة للتوصل اذل توافق أوؿ زلاولة. افريق واحد

من  السلسلة الثانية يف تمازل القضايا اليت ومناقشة, ال منهما اآلخر تقييم ومن مث
 .األسئلة
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تعليم وتعلم لمهارة القراءة ل أعضاء المجموعة تحديد طريقة - د
 (CIRCعاونا )والكتابة تعليما مت

. عدة رلموعات شكل يف يقسم ادلعلم الطلبة ,CIRC الطالب أنشطة تنفيذ قبل
  19: ىي اما يلي أعضاء اجملموعة ربديد طريقةو 

 الطالب مرتبة ( أ
يف  لطالبا درجات من درجةمتوسط  عن احلصوؿ على معلومات عن طريق
 الطريقة اليت بعد ذلك يف التسلسل .التقرير بطاقات قيمة السابقة أو االختبارات

 .منخفضةاادميية عالية أل رتبة من مكنت

 عدد من اجملموعات ربديد ( ب
 ال رلموعة أعضاء عدد االعتبار من خالؿ األخذ يف عدد اجملموعات ويتحدد

 .أشخاص 5-4اء ذلذه األنشطة , وأعضتلك الفئة الطالب يف بالتناسب مع عدد

 أعضاء الفريق إعداد ( ج
 تألفوت .بالفعل الذين قدموا الطالب ترتيب على أساس اجملموعة ترتيب يتم ربديد

 قدرةبالتارل فإف و  عليها, متنوعة الذين لديهم مهارات الطالب بتوزيع ال رلموعة
 اجملموعات تكوف متوسطة ومتوازنة.

 

 

 

                                                           
19 http://kantiti0710.blog.uns.ac.id/2010/11/model-pembelajaran-kooperatif-tipe-circ-

cooperative-integrated-reading-and-composition/ diakses 26 November 2011 
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 (CIRCة القراءة والكتابة تعليما متعاونا )تعلم مهار  خصائص -ىــــ

 (CIRC) تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونامزايا  -1

مزايا تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما  إف قاؿ سالفن ,على وجو اخلصوص
 : 20 على النحو التارل (CIRC) متعاونا

مناسب جدا لتعزيز مهارات الطالب يف التفكَت النقدي من أجل  CIRCأنشطة  ( أ
 حل ادلشاال.

 يمنة ادلعلم يف التعلم.ليل ىيتم تق ( ب
 ىي تزيد دوافع ادلتعلمُت على النتائج بعناية, ألف العمل يف رلموعات. ( ج
 ميكن للمتعلمُت فهم معٌت ال سؤاؿ والتحقق من عملهم. ( د

 مساعدة ادلتعلمُت الضعفاء.ىػػ( 
 ربسُت سلرجات التعلم, وخصوصا يف حل ادلشاال يف شكل حل ادلشكلة. ( و

 
 (CIRCمهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا ) تعلمعيوب  -2

، وليس استخداـ اللغة ميكن اليت للمواضيع ميكن أف تستخدـ إال يف ىذا التعلم
باستخداـ  وغَتىا من ادلواضيع الرياضيات مثل دلواضيع من استخداـ ىذا التعلمذلك 
 .العد مبدأ

 

                                                           
20

 http://abdurrazzaaq.com/538/model-pembelajaran-tipe-circ diakses 26 November 2011  

 

http://abdurrazzaaq.com/538/model-pembelajaran-tipe-circ
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 منهج البحث ومدخله - أ
 لبحث وعينته وأسلوب اختيارهامجتمع ا - ب
 متغيرات البحث - ج
 أدوات البحث - د
 مصادر البيانات -ـهــ

 أسلوب تحليل البيانات - و
 الدراسة ذمراحل تنفي - ز
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 
 منهج البحث ومدخله - أ

 هنج  التريي ي هه  حدداث غيَت اا  ي الااع  اادلتيَتيستخدم هذا البحث بادل
هذلك بتصميم    .1اادلتيَت التاب (  ي التريي ي( هاالدظة نتائ  هآثار هذا التيَت

ابطة ليس فيجا حجياء جملماعة الضفااجملماعة الضابطة هاجملماعة التريييية.  أياجملماعتُت, 
 .2جتيي فيجا التريبة فإهنا التريبة, أاا اجملماعة الترييبية

اثال الدراسة ال مية  م دخل ال ادل فجاأاا ادلدخل ادلستخدم ذلذا البحث 
يما العيهنة، همج  البيانات باستخدام أدهات البحث هحتليل البيانات الس ان هال س لعدد

 .جدف اختبار الفيضيات اليت مت هضعجاـــــهذلك ب ,اإلدصاءاته ال مية 

 

 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها - ب
 مجتمع البحث -1

حن رلتم  البحث ها مجي  األفياد أه األشخاص أه األشياء الذين ي انان 
الثاناية الطلبة ان ادلدرسة  مجي  تم  هذا البحث يعٍتاجمل ش لة البحث. حذن,ااضاع ا
 .مباالن  األهىل احل ااية

                                                           
1
االيياض:دار أسااة للهنشي هالتازي (.  3. طالبحث العلم  افجااه هأدهاغه هأساليبهذهعات عبيدات هآخيهن.  

 276م. ص1997
2
 Ainin, Moh. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Cet 2, (Surabaya:Hilal Pustaka, 2010). p 83 
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 العينة البحث واختيارها -2
العيهنة ه  جزء ان رلتم  البحث األصل . هاختارت البادثة فصلُت, فصل 

هذا  للمرماعة الضابطة هفصل للمرماعة الترييبية. هأاا أسلاب اختيار العيهنة  ي
ها مجي  األفياد الذين يصبحان أعضاء ان جا أسلاب العيهنة العشاائية. فالبحث 

ذا البحث أاا العيهنة ذل .3حبيية عضاا  ي العيهنة  ي اإلختيارالس ان لديجم نفس الفيص 
 ماالن ــــب األهىل احل اايةالثاناية ان ادلدرسة   ي الفصل األهل يعٍت الطلبة

 متغيرات البحث - ج
 ادلتيَت ادلستقل -1

ها العاال الذي نييد أن نقيس ادى غأثَته على ادلاعف. هادلتيَت ادلستقل  ي هذا 
غعلم اجارة القياءة هال تابة غعليما  التعلم التعاهين بأسلاب ادخلالبحث ها استخدام 

 . (CIRCااتعاهنا 

  التاب َتادلتي -2
اال ادلستقل. فادلتيَت التاب   ي هذا البحث ها العاال الذي يهنت  عن غأثَت الع

التمييز بُت , التعبَت عن الف ية اليئيسيةحنا  ادلقيهءفجم الهنص  ها كفاءة الطلبة  ي
 .ه فجم ادلعٌت ,العبارات الصحيحة هالعبارات اخلاطئة

 

 أدوات البحث - د
 حن االدهات اليت يعتمدها هذا البحث  ي حتصيل بيانات البحث :

 4ظةادلالد -1

                                                           
3
 105, ص : ايج  سابق 

4
 149 - 151ايج  سابق, ص : , ذهعات عبيدات هآخيهن 
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ه  هسيلة يستخداجا االنسان العادي  ي اكتسابه خلرباغه هاعلاااغه ديث جنم  
خرباغهنا ان خالل اا نشاهده أه نسم  عهنه, هل ن البادث دُت يالدظ فإنه يتب  

اهية اعيهنة. اهنجرا اعيهنا جيعل ان االدظاغه اساسا دلعيفة هاعية أه فجم دعيق لظ
 ي هذه ادلالدظة للحصال على البيانات اليت غتعلق بهنشاطات هاستخدات البادثة 

الطلبة  ي عملية التعليم هالتعلم, هرغبة الطلبة, هغقام هذه ادلالدظة ان خالل عملية 
 . هغتطلب ادلالدظة الهناجحة اختاذ اإلجياءات اآلغية :التعليم هالتعلم

ا اهنا هزااهنا هفقا ألهداف الدراسة فإذا كان  نياحتديد رلال ادلالدظة هب ( أ
البادث يييد دراسة التفاعل اللفظ  بُت ادلعلم هطالبه فإنه خيتار غيفة 
الصف ا انا للمالدظة, هخيتار ااعد احلصة زاانا ذلا, أاا اذا اراد ان 
يدرس سلاك الطالب  ي حثهناء اللعب فإنه خيتار سادة ادلدرسة ا انا هخيتار 

 السًتادة زاانا للمالدظة.فًتة ا
ان يعد بطاعة ادلالدظة ليسرل عليجا ادلعلااات اليت يالدظجا, هغشمل  ( ب

بطاعة ادلالدظة عادة امناط السلاك ادلتاع  االدظته, فإذا اراد البادث ان 
يالدظ غفاعل الطالب ا  ادلعلم فإنه يعد بطاعة االدظة حتاى البهناد اليت 

 يييد ان يالدظجا البادث
ان يتأكد البادث ان صدق االدظاغه, هذلك عن طييق حعادة ادلالدظة  (ج

اكثي ان اية هعلى فًتات اتباعدة, أه عن طييق اقارنة اا يالدظه ا  اا 
يالدظه بادث آخي  ي نفس اجملال. حن البادث ي ان عيضة للاعاع  ي 
اخطاء عديدة اثل حتيزه أه اهتمااه جبزء ان السلاك هامهاله جزء آخي 

ذلك غ ان االدظته غَت صادعة فالبد ان ان يعيد ادلالدظة هي يرها هب
دىت يضمن سالاة هصحة اا يالدظ, هيعمد بعض البادثُت اىل غدريب 
اساعدين ذلم على القيام بادلالدظة, مث يقارن البادث بُت اا الدظه ها 

 هذلك زيادة  ي االطمئهنان على صحة ادلالدظة. 
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دث  ي اثهناء ادلالدظة. هال جياز ان يؤجل يتم غسريل اايالدظه البا (د
البادث غسريل اا يالدظة اىل اا بعد انتجاء ادلالدظة هذلك ألنه عد يسى 
غسريل بعض ادلظاهي اذلااة. هيقام بعض البادثُت باستخدام ادهات 
غسريل كاستخدام ال ااَتات أه األشيطة هالتسريالت. اال ال ذلك جيب 

خاص الذين سهنالدظجم ألهنم عد ييفضان ذلك ان يتم بعهناية همباافقة االش
 أه عد ييَتهن ان سلاكجم اذا شعيها باجاد آالت التصايي أه التسريل.

 ادلقابلة -2
انة شفاية, هغقام ان خالذلا البادثة جبم  اعلااات هبيانات شفاية ان ه  استب

علقة حبالة جلم  البيانات ادلت  ي هذا البحث البادثة ادلقابلة هساف غستخدمادلفحاص. 
 الثانايةادلدرسة  هدالة احل ااية هادد مباالن  الثانايةغعليم اللية العيبية  ي ادلدرسة 

هستقام البادثة بإجياء ادلقابلة ا  اعلم اللية العيبية  ي الفصل .  احل ااية هادد مباالن 
احل ااية  الثانايةادلدرسة  ه اقابلة ا  اديي ادلدرسة ه دالة عبل حجياء البحث التريي ي.

 .هادد مباالن 

 5االستبانة -3
عترب االستبانة أداة االئمة للحصال على اعلااات هبيانات هدقائق ايغبطة غ

بااع  اعُت. هيقدم االستبيان بش ل عدد ان األسئلة يطلب االجابة عهنجا ان عبل عدد 
جلم   هذا البحث ستستخدم  ي ان األفياد ادلعهنيُت مباضاع االستبيان. فاإلستبانة

غعلم التعلم التعاهين بأسلاب  ادخلاستخدام  حناالبيانات ادلتعلقة بآراء الطلبة هاياذلم 
 ي غدريس اجارة القياءة, غأكيدا لهنتائ    (CIRC)اجارة القياءة هال تابة غعليما اتعاهنا
ستبانة للطالب لتعديد درجة الهنسبة ان حجابة اال االختبار القبل  هاالختبار البعدي.

  فتستخدم طييقة الهنسبة باليااز
 P = (F:N) x 100%

                                                           
5
 121نفس ادليج , ص : 
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 الشيح :

P نسبة حجابة الطالب = 

F درجة حجابة الطالب = 

N عدد الطالب = 

 6االختبار -4
ات دهرا هااا  ي التعليم. هذلذا, فإن االختبار اجليد أساس  االختبار  غؤدي

للتعليم اجليد هالتعلم اجليد. هلقد غبُت دائما أن ادلعلمُت هالطالب ييكزهن على اا غيكز 
بالتحصيل البادثة االختبار جلم  البيانات اتعلقة  ساف غستخدمعليه االختبارات. ه 

ههناك حختبارين,  , بالًتكيز على فجم ادلقيهء.اجارة القياءة الدراس  لدى ادلتعلمُت  ي
 10 حختبار ججيية للهنص اايتعلق بادلاضاع هحختبار الصااتة غت ان ان عشيهن سؤاال,

 بهناد حختبار الصااب هاخلطأ. 10بهناد حختبار االختيار ان اتعدد, , ه 

 ههذه ه  اعيار جناح الطلبة  ي االختبار :

 (1اجلدهل ا

 النسبة المائوية رجاتمدى الد المستوى الرقم

 %100-%90 100-90 جيدا جدا 1

 %89,5-%80 89,5-80 جيدا 2

 %79,5-%70 79,5-70 اقبال 3

                                                           
6
 155. ص: ( م 1982, دار الفالح للهنشي هالتازي االيياض:  أساليب غدريس اللية العيبيةزلمد عل  اخلايل.  
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 %69,5-%60 69,5-60 ضعيف 4

 %59,5-%0 59,5-0 راسب 5

 

 لإلختبار اجارة القياءةاعيار 

 (2اجلدهل ا

  بيان

نطق السليم ه  رلماعة
فصادة  ي 
 القياءة

التعبَت الف ية 
ئيسية بش ل الي 

 دعيق

القدرة على 
 فجم ادلعٌت

القدرة على التمييز بُت 
العبارات الصحيحة 
 هالعبارات اخلاطئة

15 25 30 30 100 

 

 مصادر البيانات -هــــــ
 لشيح اصادر البيانات, هضعت البادثة رمسجا كما يل  :

 (3اجلدهل ا

أدهات  اليعم
 البحث

 البيانات اصادر البيانات

الظااهي ادلاجادة ان نشاطات الطلبة ان  لطلبةا ادلالدظة 1
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 اشًتاكجم هاهتمااجم هبذه العملية التعليمية

ادلدرس هاديي  ادلقابلة 2
 ادلدرسة

آراء هنشاطات ادلدرس الذي يقام بعملية التعليم 
 ي الفصل الدراس  عبل حجياء هذا البحث 

 التريي ي

دام ادخل التعلم آراء الطلبة هاياذلم عن استخ الطلبة االستبانة 3
غعلم اجارة القياءة هال تابة التعاهين بأسلاب 

   ي غدريس اجارة القياءة  (CIRC)غعليما اتعاهنا

نتيرة اجارة القياءة باستخدام ادخل التعلم  الطلبة االختبار 4
غعلم اجارة القياءة هال تابة التعاهين بأسلاب 

ان رلماعة التريبة.  (CIRC)غعليما اتعاهنا
 رة اجارة القياءة ان اجملماعة الضابطة.هنتي

ال تاب الدراس   الاثائق 5
ادلقير هكياسة 
 التدريبات

يستخدم ال تاب الدراس  ادلقير هكياسة 
التدريبات اللية العيبية "احل مة"  ي عملية 

 التدريس
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 أسلوب تحليل البيانات - و
هذا البحث هنتيرة بهل   ي ان هاضحا لدى القارئ ديهنما يييد أن يلم 

. هحتليل 7ت( -باألسلاب اإلدصائ  باليااز ااختبار  نتائ  البحث تعيض البادثةس
ظات الهناجتة عن غطبيق خطة البيانات ه  العملية اليت غهنظم أه غ ان بااستطجا ادلالد

البحث غت ان ان  البيانات  ي هذاه حبث اعيهنة حبيث دي ن احلصال اهنجا على الهنتائ . 
ادلالدظة هادلقابلة. أاا البيانات ان االختبار  البيانات اليت ستحللجا بادلدخل ال يف  ان

 . بادلدخل ال م ستحللجا البادثةفإن هاالستبانة 

لقجا ليل هحعطاء التفسَت عن كل البيانات ادلأخاذة هيعالعملية األخَتة ه  التح
التعلم  ادخل. هدلعيفة ادى فعالية استخدام بالهنظيية ادلاجادة مث غلخيص نتائرجا

هاالختبار البعدي  (pre-test), حيلل البادثة االختبار القبل  ( CIRCاالتعاهين بأسلاب 
(post-test) ت –اختبار  مبعادلة هرااز (T-test)     : هكما يأيت 

n

NN

NN

xx

MM
t

)(

)1(

21

2

2

2

1

21
0









 
 

 :أن ديث

M1      :ادلقياس ادلعديل اادلتاسط(  ي االختبار البعدي ان فصل الترييبية 

M2      :ابطةادلعديل اادلتاسط(  ي االختبار البعدي ان فصل الض ادلقياس 

X1
 عدد التهناع   ي كل الهنتائ  ان فصل الترييبية : ∑2

Y2
 التهناع   ي كل الهنتائ  ان فصل الضابطة عدد : ∑2

N1     :الترييبية فصل  ي الطلبة عدد 
                                                           
7
  Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Cet 13. (Jakarta : Rineka 

Cipta. 2006). pp 85-86 
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N2      :الضابطة فصل  ي الطلبة عدد 

 الدراسة مراحل تنفيذ - ز
 : ادليدلة األهىل ه  ايدلة اإلعداد, هغشمل ادليادل اآلغية -1

 ي طلبة مجي  الحتديد رلتم  البحث هعيهنته. فمرتم  هذا البحث ها  ( أ
مباالن . هأاا عيهنة  ي هذا البحث ه  طلبة  األهىلاحل ااية الثاناية درسة ادل

 ان ادلدرسة ادلذكارة. األهلفصل 
هبعد حتديد عيهنة البحث, عاات البادثة بتحديد اجملماعة الترييبية هاجملماعة  ( ب

 الضابطة.
 ادخلحتديد التريبة, فالتريبة  ي هذا البحث ه  جتيبة فعالية استخدام  ( ج

  ي( CIRCا غعلم اجارة القياءة هال تابة غعليما اتعاهنا التعلم التعاهين بأسلاب
 اجارة القياءة.

 حتديد ادة البحث (د
حتديد درية الدراسة, فحرية للمرماعة الترييبية هدرية للمرماعة هـــــ( 

 ة.الضابط

 , هغشمل ادليادل اآلغية :ثانية ه  التريبةيدلة الادلمث  -2
هللمرماعة  عاات البادثة بإجياء اإلختبار القبل  للمرماعة الترييبية ( أ

 الضابطة
عاات البادثة بإجياء التريبة للمرماعة الترييبية, هه  جتيبة فعالية  ( ب

ياءة هال تابة غعليما غعلم اجارة الق استخدام ادخل التعلم التعاهين بأسلاب
  ي اجارة القياءة (CIRCا اتعاهنا

البادثة باالختبار البعدي ذلذه اجملماعة الترييبية هللمرماعة  تعاا ( ج
الضابطة. هيعقد هذا االختبار لدى أفياد اجملماعة ان التالايذ للحصال 
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على نتيرة التحصيل الدراس  اليت دتثل غأثَت حعطاء ادلعاالة بعد عملية 
 تطبيق. ال

 صياغة نتائ  االختبار البعدي, هجعلجا نتيرة ذلذا البحث التريي ي. (د
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 الفصل الرابع

 ومناقشتها وتحليلها البحث بيانات

 

 نبذة عن ميدان البحث:  المبحث األول

  ومناقشاتها وتحليلها البحث بياناتعرض المبحث الثاني : 
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 المبحث األول
 نبذة عن ميدان البحث

 
 موقع المدرسة - أ
 . مباالنج 44شارع بيدوري بوالن  يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنجتقع 

 
 تأسيس المدرسة وتطورها - ب

 77 رقم ادلرسوم على إستنادا ة الثانوية احلكومية األوىل مباالنجادلدرس تأسست
ىذا ادلرسوم ادلدرسة الدينية اليت كانت تدرس فيها بنات  نقل وقد ،7978  عام يف

 ،ودلدة ستة سنوات فتحولت بالقرار دلدرسة حكومية للبنات للمدرستُت حتويل .ماالنج
 الذي ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية الثاٍل مباالنجو  ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج

ادلدرسة احتلت  ،منذ ذلك التاريخمباالنج.  77شارع جيموروكاندانج  يف اآلن يقع
 مع مًتي طن ىاريونو 739 شارع على اليت ادلباٍل الثانوية احلكومية األوىل مباالنج

ادلدرسة انتقلت ، 7989 يناير 2 تاريخ يف مث .7988ديسمرب  هناية حىت اإلجيار حقوق
شارع بيدوري  يف اخلاص وضعها مع جديد موقع الثانوية احلكومية األوىل مباالنج إىل

 ترأس وقد ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج ، رمسيا وتيمى اآلن .مباالنج 44بوالن 
 :من ادلدراء وىم مخسة ادلدرسة ىذه

 
 7978-7986  عام :   . رميُت ب. أ 7
 7993-7986: عام    كسنان   . 2
 2444-7993: عام  طوراس جولتوم احلاج . 3
 2446-2444: عام   طوًل ىادي . 4
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 حىت اآلن  2446: عام   زين احملمودي . 5
ادلدرسة الثانوية احلكومية  أظهرت أعاله، ينادلذكور  اخلمس ادلدراء قيادة ظل يف

 ،ُت يف عمرالسن يف التقدم مع يزيد أن ونأمل .ودةاجلو  نوعيةال يف تطورااألوىل مباالنج 
 للمسامهة متزايد ضلو على قادرة لكي تكون ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج

من التفاٌل يف و  دلعرفةوا االستقرار من أساس على والتكنولوجيا بالعلم يف النهوض أفضل
 .األداء

 
 تية للمدرسةحالبني الت - ج

من الغرف، مبا يف ذلك مكتب ادلدير، غرفة  يف ىذه ادلدرسة ىناك عدد
ادلوظفُت، وغرفة اإلدارة، غرفة جلنة ادلدرسة، مساحة تسريع وقاعات التوجيو واإلرشاد، 
وقاعات جلنة استقبال الطالب اجلدد، فضال عن الفصول الدراسية للطالب. لدعم 

سلترب اللغة، وسلتربات  وسائل اإلعالم وادلرافق التعليمية، ىناك أربعة سلتربات، مبا يف ذلك
الكيمياء وعلم األحياء سلترب وسلترب احلاسوب. وىناك أيضا مسجد للعبادة، ووقوف 

 .السيارات، ومقصف والتصوير

 
 هيئة التدريس - د

، يتألف من رئيس )ستة ومثانون من العاملُت(بلغ عدد العاملُت يف ىذه ادلدارس 
ثنُت من ادلساعدين الطبيُت والعاملُت موظفا، وطبيب، وا 73و، امعلم 64دلدرسة، و ا

  يف كافتَتيا اثنُت، وأربعة مدرسُت.

 
 طلبة المدرسة    -هـــ

طالبا. التوزيع  834ما رلموعو  2477/2472عدد الطالب يف السنة الدراسية 
العادل لعدد من الطالب. ادلتعلمُت وما يصل اىل مثانية رلموعات الدراسة من الدرجة 
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طالبا، وتنقسم اىل  343طالب. طالبات الصف الثاٍل مكونة من  282األوىل، وىناك 
ثالثة برامج، برنامج اللغة ىناك واحد رلموعة التعلم، الطبيعية برنامج العلوم والعلوم 

طالبا،  282االجتماعية رلموعات الدراسة األربع. طالب الصف الثالث من تألفت من 
واحدة من الطبقات، وبرنامج علمي من وتنقسم اىل ثالثة برامج، يف أي برنامج لغة 

 .رلموعات الدراسة األربع والعلوم االجتماعية، وىناك رلموعات الدراسة الثالث

 
 تعليم اللغة العربية في المدرسة -و

زلمد صاحب ادلاجستَت,  وىم يعلم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة أربعة معلمُت
ومعلم للفصل العاشرة )د( و )ىــــــ( ىو  س.رمحة فريدا، ويو ىداية الصبيانا ادلاجستَت، و 

زلمد صاحب ادلاجستَت. ىو متخرج من جامعة موالنا مالك إبراىيم مباالنج قسم إدارة 
أما الكتاب ادلستخدم فيها فهو كتاب "تعليم اللغة العربية" تأليف . يةاإلسالمالًتبية 

مؤلف من مدرسي  وكتاب كراسة التدريبات "احلكمة" 2448الدكتور د. ىداية سنة 
 الًتبية الدين اإلسالم.  

 
 المنهج الدراسي بصفة عامة -ز

. 2008ىو منهج على مستوى وحدة الدراسي ادلنهج الدراسي يف ىذه ادلدرسة  
ىي الكفاءة اللغوية والكفاءة التواصلية  واذلدف لتعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة 

الكفاءة التواصلية ىو أن  .هارات اللغة األربعويشمل اختصاص لغة م .والكفاءة الثقافية
اختصاص الثقافية  .ادلتعلمُت قادرون على التعبَت عن ادلشاعر واألفكار لو يف اللغة العربية

 اليت يتم حبيث ادلتعلمُت ميكن التواصل يف اللغة العربية وفقا للثقافة العربية
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 المبحث الثاني
 ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها

 
شتمل ىذا ادلبحث على مطلبُت ومها ادلطلب )أ( بعنوان : عرض ومناقشة ي

البيانات، وادلطلب )ب( بعنوان : وحتليل وتفسَت نتائج البحث, وحاولت الباحثة يف 
 الصفحات التالية أن تشرح ىذين مطلوبُت :

 عرض ومناقشة البيانات - أ
عرض بيانات ة، و قابلعرض بيانات ادل : عروض، وىي 4تكون ىذا ادلبحث من ي

 . وفيما يلي بيانـــــها :عرض بيانات ادلالحظة اإلختبارين، وعرض بيانات اإلستبانة، و 
 عرض البيانات من المقابلة -1

مع ادلدير  ادلقابلةمع ادلدير ادلدرسة ومعلم اللغة العربية.  ادلقابلةقامت الباحثة ب
غة العربية فقد تكونت ادلقابلة مع معلم الل ادلقابلةأسئلة، أما  8ادلدرسة تكونت من 

 أسئلة. والبيان عنهما مايلي: 5أسئلة، وادلقابلة الثانية بعد جتربة  74األوىل قبل جتربة 
 المقابلة مع المدير المدرسة ( أ
  ماالنج؟ مىت و كيف أسست ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل:  7س 
 يف 77 رقم ادلرسوم على إستنادا النجادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل مبا تأسست : 7ج

 ىذا ادلرسوم ادلدرسة الدينية اليت كانت تدرس فيها بنات ماالنج نقل وقد ،7978  عام
 أي مدى تطورت ىذه ادلدرسة حىت اآلن ؟ : إىل 2س
 من قبلو.كثَت عما   تطورت ىذه ادلدرسة حىت اآلن :  2ج

 ماالنج؟ ة األوىلكم عدد الطالب يف ادلدرسة الثانوية احلكومي: 3س 
 طالبا 834 : 3ج

 ماالنج؟ كم عدد ادلدرس يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل: 4س 
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 مدرسُت 64 :4 ج
 ما اذلدف من تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة ؟: 5س
حبيث ادلتعلمُت ثالثة االختصاص، ىي الكفاءة اللغوية والكفاءة التواصلية والكفاءة :  5ج

الكفاءة التواصلية ىو أن ادلتعلمُت  .ويشمل اختصاص لغة مهارات اللغة األربع .الثقافية
اختصاص الثقافية اليت يتم  .قادرون على التعبَت عن ادلشاعر واألفكار لو يف اللغة العربية

 حبيث ادلتعلمُت ميكن التواصل يف اللغة العربية وفقا للثقافة العربية
 ؟ه ادلدرسة دلادة اللغة العربية ادلنهج ادلستخدم يف ىذ ىو ما:  6 س
 2008على مستوى وحدة الدراسي  منهج : 6ج 
 وجد برنامج خاص لًتقية مهارة اللغوية لدى الطالب؟يىل :  7س 
 خاص لًتقية مهارة اللغوية لدى الطالب برنامج يوجدال : 7ج 
 ما التقوَل ادلستخدم دلعرفة مستوى كفاءة الطلبة يف الدراسة ؟: 8س 
 الصف الدراسي واإلختبار النهائي يف موضوع, اإلختباريف كل  إلختبارا : 8ج 

 

 : -قبل التجربة – المقابلة مع معلم اللغة العربية ( ب
 ما ادلوضوع لدرس اللغة العربية يف مستوى الفصل األول يف الفصل الدراسي الثاٍل؟:  7س
 ادلهنة : 7ج 
 األول؟ كم حصة لدرس اللغة العربية يف مستوى الفصل: 2س 
 دقيق x 45 2 : 2ج 
 يف مهارة القراءة ؟ اصةأي طريقة تستخدم يف عملية التدريس خ:  3س 
 الًتمجة النحو طريقة : 3ج 
 يف مهارة القراءة ؟  اصةأي وسيلة تستخدم يف عملية التدريس خ:  4س 
 بطاقات الكلمة وبطاقات اجلملة:  4ج 
ة التعلم بالطريقة والوسيلة الىت تستخدم عملي يف شًتاكاالما استجابة الطلبة يف : 5س 
 يف مهارة القراءة؟ اصةخ
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 اليهتم بالدرسمنهم من يهتم بالدرس و  من الطالب من ىناك : 5ج 
فهم  يف أي مشكلة وجدت عند تعليم اللغة العربية يف مهارة القراءة خصوصا:  6س 

 ادلقروء؟
 الطالب اليقرأون قراءة صحيحة : 6ج 
 فهم ادلقروء ؟ يف اءة الطلبة يف مهارة القراءة خصوصاكيف تطّور كف:  7س 
 ال جييدونالطالب  كثَت من  مازال ولكنادلقروء،  ون فهمبعض الطالب يستطيع : 7ج 

 مهارة القراءة السيما فهم النص ادلقروء
 ىل سبق استخدام مدخل التعلم التعاوٍل يف عملية التعلم دلهارة القراءة؟:  8س 
 استخدام مدخل التعلم التعاوٍل يف عملية التعلم دلهارة القراءةسبق  قد نعم, : 8ج 
مهارة القراءة والكتابة  يف تعليمأسلوب كىل سبق استخدام مدخل التعلم التعاوٍل  :  9س 

  ؟ (CIRC)تعليما متعاونا 
مدخل التعلم التعاوٍل بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما  مل أستخدمال:  9ج 

 يف مهارة القراءة(CIRC)متعاونا 
 ماذا ترجوا عند تعليم اللغة العربية يف مهارة القراءة السيما فهم ادلقروء يف التايل؟:  74س 
 ارجوا كل الطالب أن يقرأ قراءة صحيحة ويستطيع أن يفهم فهم ادلقروء جيدا :  74 ج

 
 -بعد التجربة  – مع معلم اللغة العربيةالثانية المقابلة  (ج
 ف رأيك حول ىذا ادلدخل؟كي:  7س 

 ىذه ادلدخل أحسن، ىناك طريقة متنوعة يف التعليم.:  7ج  

 ؟ كانت استجابة الطالب مع الطريقةكيف  :  2س 

 جيد، ىم يهتمون بالدروس مهارة القراءة.:  2ج 

 ىل ىذا ادلدخل جيعل الطالب أكثر نشاطا يف التعلم؟:  3س 
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 أكثر نشاطا يف التعلم ومسؤولية يف اجملموعةنعم، بـــهذا ادلدخل جيعل الطالب :  3ج 

 ؟قد جعلت الطالب أكثر محاسا يف التعليمىل ىذا ادلدخل :  4س 

 نعم، بــــــهذا ادلدخل أكثر محاسا لطالب يف التعليم:  4ج 

لتحسُت مهارة القراءة  ىي ادلعتمدة يف التعليمىذا ادلدخل  يف جعلما رأيك :  5س 
 ؟السيما فهم النص ادلقروء

اشرف الطالب دائما لكي ىذا ادلدخل جيد جدا ويستطيع الطالب يف فهم :  5ج 
 ادلقروء.

 
 ةعرض بيانات االستبان -2

 طالب، لقد قدمت الباحثة 33قدمت الباحثة التجريبية الذي تتكون من 
 استبانة للمجموعة التجريبية قبل التجربة واستبانة بعد التجربة. والبيان عنهما مايلي:

 للطالب قبل التجربة ة اليت قدمتستباناال -أ(
 أسئلة, وأجاب عنها الطالب كاآليت : 74استخدمت الباحثة يف تلك االستبانة 

 درس اللغة العربية مل يكن ، كثَت من الطالبقبل دخول ادلدرسة (1
 اللغة العربية سهلةبعض الطالب يشعرون بأن  (2
 اللغة العربية جذابةىم يشعرون أن تعليم  (3
 الطالب يشعرون بصعوبة يف فهم النص ادلقروء (4
 التعاوٍل لتعليمادلدرس با أن علمومن سبق,  (5
التعاوٍل بأسلوب تعلم مهارة  يف تعلمة التعليم مل يستخدم ادلدرسأن من سبق,  (6

  (CIRC)القراءة والكتابة تعليما متعاونا 
 لعربية أمام الفصلاللغة ا يف هرية من النصاجللقراءة الطالب يستحون من ا  (7
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 كثَت من الطالب يريد أن يفهم ادلعٌت يف النص ادلقروء (8
 يف النص ادلقروء التعبَت عن الفكرة الرئيسيةالطالب يشعرون بصعوبة يف  (9

تمييز بُت العبارات الصحيحة و العبارات البعض الطالب يشعرون بصعوبة يف  (11
 يف أسئلة القراءة اخلاطئة بشكل دقيق

 للطالب بعد التجربة ةستباناال -ب(
 أسئلة, وأجاهبا الطالب كاآليت : 74 ة أيضاانتلك االستباستخدمت الباحثة يف 

 الطالب يشعرون أن التعلم التعاوٍل جذاب وشلتع (1
 بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاوناكل الطالب أن يفهم  (2

(CIRC) 
تعلم التعاوٍل بأسلوب تعلم مهارة القراءة ب أنشطة الكثَت من الطالب أن حي (3

 (CIRC) والكتابة تعليما متعاونا
فاعال يف  يصبح الطالبموعة، اجملالدراسة  ىذه األسلوب يفبعد استخدم  (4

 اجملموعة
أنشطة التعلم التعاوٍل بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة الطالب يشعرون  (5

 جذابة( CIRC) تعليما متعاونا
اللغة العربية يف  يف هرية من النصاجللقراءة على ا شجعَت من الطالب أن يكث  (6

 أمام الفصل
تمييز بُت العبارات الصحيحة و العبارات اخلاطئة الستطيع كثَت من الطالب ي  (7

التعلم التعاوٍل بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة  بعد استخدامبشكل دقيق 
 (  CIRC) تعليما متعاونا

التعلم التعاوٍل بأسلوب تعلم  بعد استخدامستطيع فهم ادلعٌت َت من الطالب يكث (8
  (  CIRC) مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا

ستطيع التعبَت عن الفكرة الرئيسية يستخدم التعلم التعاوٍل كثَت من الطالب ي (9
 (  CIRC) بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا
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يساعد ( CIRC) التعلم التعاوٍل بأسلوب مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا استخدامإن 
 مهارة القراءة السيما فهم ادلقروء على فهم مادة

 
 ينعرض بيانات االختبار  -3

قدمت الباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية 
القبلي يف اللقاء األول قبل التجربة، يوم والضابطة. ولقد قدمت الباحثة االختبار 

. وقدمت الباحثة االختبار البعدي بعد التجربة, 2472مارس  7اخلميس يف التاريج 
 .2472أبريل  72يوم اخلميس يف التاريج 

إختبارين, إختبار جهري للنص مايتعلق بادلوضوع استخدمت الباحثة 
بنود إختبار االختيار من  74 ,وإختبار القراءة الصامتة وتتكون من عشرون سؤاال

بنود إختبار الصواب واخلطأ. وىي من الدرس الرابع عن ادلوضوع  74متعدد, و 
"ادلهنة واحلياة" وموضوع "ادلهنة والنظام". اشًتك كل الطالب من اجملموعتُت يف 

 االختبارين. وأمساءىم كما يف اجلدول التايل :
 ة الضابطةأمساء طالب اجملموعة التجريبية واجملموع

 (4اجلدول )
 اجملموعة الضابطة التجريبيةاجملموعة 

 اسم الطالب النمرة اسم الطالب النمرة
 أدلَتا رسيتا 7 أعزة اإلسالم 7
 عظيم لطيفة الرمحة 2 امَتا فرسايت 2
 أخلص ىداية 3 أنا أوليا سالمة 3
 أمساء القسنُت 4 حبر العلم أفندي 4
 أرفينا زىرة أوليا 5 ديان روسديانا دوي 5
 ديانا زريدا 6 دينور الفية 6
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 فرحاٍل ايو امالنا 7 الشا اصلي اصلرايٍت 7
 فاطمة الزىراء فردوس 8 فمي دوي جهياٍل 8
 فًتة احلسنة 9 فرييانتوا ىندري جهيونوا 9
 ىانف عبد اهلل عبدة 74 فيكا عزة ادلفيدة  74
 ىكيت فاعل نور حسنة 77 ىنيفة يوٍل لستاري 77
 اليا أزماال 72 امسة النساء 72
 لطيفة احلسنة 73 خَت النساء 73
 زلمد أوليا رافع 74 ليال نون مغفرة 74
 زلمد لبيب آفاخ 75 لقمن رمحن حكيم 75
 زلمودة احلسنة 76 زلمد زكي احلكيم 76
 مردينا لطيفة 77 موالنا كمال اريت اساٍل 77
 موالنا أبابيل 78 نبيال اولو العزم 78
 مورتا دوي فرحدياٍل 79 نوفال ريادي سالم 79
 نتاليا كرتيكا إيكا فوتري 24 نور زلمد فهم 24
 نور عائشة فطرياٍل 27 نور رزقي زياء احلق 27
 رجف زلمد إقبال 22 نور تري ىندياٍل رفاعي 22
 رنيتا ديوا فاٍل 23 نور الرمحنية 23
 ريا فطماسري 24 رفيدة عزيزة 24
 رسنا خَتية 25 رمحة فاز فاطر 25
 سفية فوسفا 26 رسيزا أبيلردوا ماي شهفوترا 26
 سكنة الزلفة ليلية 27 سرتيكا ايو فوتري 27
 سرة اندٍل لراسايت 28 سىت فطماوايت 28
 سفتا فيانا 29 سهيل ذكريا كوثر 29
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 سريا داريوا نوجروىوا 34 تنتان نور اسري 34
 شهرن رمحة 37 ترنتس جوفندا 37
 فيتا أورورا سوديونوا 32 نور أفندا فندكا 32
 زىرة احلرية 33 يودي ستياوان 33

 
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية

 (5الجدول )
 
 
 الرقم

 الطالب 

  نواحي مهارة القراءة
 
المج
 موع 

 
 
 البيان

نطق السليم ال
فصاحة يف الو 

 القراءة

 عن التعبَت
الفكرة 
الرئيسية 

 بشكل دقيق

على  القدرة
 فهم ادلعٌت

القدرة على التمييز 
بُت العبارات 

الصحيحة والعبارات 
 اخلاطئة

 مقبول 7725 03 03 1,25 5 1
 راسب 53 1, 2, 3 5 ,
 مقبول 7125 03 2, 1,25 5 0
 جيدا 81 7, 2, 5, 5 2
 مقبول 7725 03 03 1,25 5 5
 ضعيف 63 7, 8, 3 5 6
 ضعيف 6825 7, 2, 1,25 5 7
 جيدا 82 2, 03 5, 5 8
 مقبول 7325 2, 2, 1,25 13 9

 مقبول 73 03 03 3 13 13
 مقبول 78 2, 2, 5, 5 11
 جيدا جدا 133 03 2, 5, 15 ,1
 جيدا 82 03 2, 5, 5 10
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 جيدا 87 7, 03 5, 5 12
 جيدا 8,25 03 03 1,25 13 15
 مقبول 7125 2, 03 1,25 5 16
 مقبول 71 1, 3, 5, 5 17
 جيدا 87 7, 03 5, 5 18
 جيدا جدا 90 03 8, 5, 13 19
 ضعيف 63 6 2, 5, 5 3,
 جيدا 8,25 03 03 1,25 13 1,
 جيدا 8,25 03 03 1,25 13 ,,
 ضعيف 67 7, 03 3 13 0,
 مقبول 7,25 7, 8, 1,25 5 2,
 مقبول 75 15 03 5, 5 5,
 مقبول 7125 03 2, 1,25 5 6,
 جيدا 89 03 2, 5, 13 7,
 جيدا 87 7, 03 5, 5 8,
 ضعيف 6925 2, 8, 1,25 5 9,
 مقبول 76 18 8, 5, 5 03
 ضعيف 6,25 15 03 1,25 5 01
 مقبول 72 03 2, 5, 5 ,0
 راسب 22 9 03 3 5 00

 
من ىذه النتيجة الطالب الذين حيصلون جيدا جدا طالبان فقط. الطالب الذين 

 73ون نتيجة مقبول طالب. وكذلك الطالب الذين حيصل 74حيصلون نتيجة جيدا 
طالب، مث الطالب الذين  6طالب. والطالب الذين الذين حيصلون نتيجة ضعيف 

 طالب. 2حيصلون نتيجة رسوب 
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 للمجموعة التجريبية بعدينتائج االختبار ال
 (6الجدول )

 
 
 الرقم

 الطالب 

  نواحي مهارة القراءة
 
المج
 موع 

 
 
 البيان

نطق السليم ال
فصاحة يف الو 

 القراءة

 عن التعبَت
الفكرة 
الرئيسية 

 بشكل دقيق

القدرة على 
 فهم ادلعٌت

القدرة على التمييز 
بُت العبارات 

الصحيحة والعبارات 
 اخلاطئة

 جيدا 89 03 2, 5, 13 1
 جيدا جدا ,9 7, 03 5, 13 ,
 مقبول 7725 7, 8, 1,25 13 0
 جيدا جدا 90 03 8, 5, 13 2
 جيدا جدا 95 03 03 5, 13 5
 جيدا جدا ,9 7, 03 5, 13 6
 جيدا جدا 95 03 03 5, 13 7
 جيدا  8,25 03 03 1,25 13 8
 جيدا جدا 95 03 03 5, 13 9

 ضعيف 61 1, 03 3 13 13
 جيدا جدا 98 03 8, 5, 15 11
 جيدا جدا 95 03 03 5, 13 ,1
 جيدا جدا 133 03 03 5, 15 10
 مقبول 7625 03 2, 1,25 13 12
 ضعيف 62 2, 03 3 13 15
 جيدا 8225 7, 03 1,25 15 16
 راسب 5825 1, 15 1,25 13 17
 جيد 8325 03 8, 1,25 13 18
 ضعيف 68 03 8, 3 13 19
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 جيدا جدا 95 03 03 5, 13 3,
 جيدا جدا 95 03 03 5, 13 1,
 جيدا جدا 97 7, 03 5, 15 ,,
 جيدا جدا 95 03 03 5, 15 0,
 جيدا جدا 97 7, 03 5, 15 2,
 جيدا 87 2, 8, 5, 13 5,
 جيدا 8,25 03 03 1,25 13 6,
 جدا جيدا 95 03 03 5, 13 7,
 ضعيف 69 03 2, 3 15 8,
 مقبول 7925 7, 03 1,25 13 9,
 جدا جيدا 90 03 8, 5, 13 03
 ضعيف ,6 2, 8, 3 13 01
 جيدا 89 2, 03 5, 13 ,0
 جيدا جدا 93 7, 8, 5, 13 00

 
البعدي ويرتفعون النتيجة للطالب. الطالب الذين  من النتيجة اإلختبار 

طالب.  7الطالب. الطالب الذين حيصلون نتيجة جيدا  77حيصلون جيدا جدا 
طالب. والطالب الذين الذين حيصلون  3وكذلك الطالب الذين حيصلون نتيجة مقبول 

   طالب، مث الطالب الذين حيصلون نتيجة رسوب طالب واحد. 5نتيجة ضعيف 
 

 الضابطةج االختبار القبلي للمجموعة نتائ
 (7الجدول )

 
 
 الرقم

  نواحي مهارة القراءة
 
المج

 
 
 البيان

نطق السليم ال
فصاحة يف الو 

 عن التعبَت
الفكرة 

القدرة على 
 فهم ادلعٌت

القدرة على التمييز 
بُت العبارات 
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الرئيسية  القراءة الطالب 
 بشكل دقيق

الصحيحة والعبارات 
 اخلاطئة

 موع 

 ضعيف 60 03 8, 3 5 1
 جيدا 8325 03 8, 1,25 13 ,
 جيدا 8725 03 03 1,25 15 0
 جيدا 8125 03 2, 1,25 5 2
 جيدا جدا ,9 7, 03 5, 13 5
 مقبول 7925 7, 03 1,25 13 6
 جيدا 8325 03 8, 1,25 13 7
 جيدا 87 7, 03 5, 5 8
 جيدا 8,25 03 03 1,25 13 9

 ضعيف 67 7, 03 3 13 13
 جيدا جدا 95 03 03 5, 13 11
 مقبول 7225 7, 03 1,25 5 ,1
 جيدا 8,25 03 03 1,25 13 10
 جيدا 8125 03 2, 1,25 15 12
 مقبول 7625 03 2, 1,25 13 15
 جيدا 82 2, 03 5, 5 16
 جيدا جدا 93 03 03 5, 5 17
 جيدا جدا ,9 7, 03 5, 13 18
 جيدا 8,25 03 03 1,25 13 19
 جيدا جدا 95 03 03 5, 13 3,
 مقبول 7925 7, 03 1,25 13 1,
 ضعيف 69 03 2, 3 15 ,,
 جيدا جدا ,9 7, 03 5, 13 0,
 مقبول 7125 03 2, 1,25 5 2,
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 جيدا 8,25 03 03 1,25 13 5,
 مقبول 7225 7, 03 1,25 5 6,
 مقبول 7525 03 8, 1,25 5 7,
 جيدا جدا 93 03 03 5, 5 8,
 عيفض 60 03 8, 3 5 9,
 مقبول 73 03 03 3 13 03
 مقبول 7225 7, 03 1,25 5 01
 مقبول 7225 03 03 1,25 5 ,0
 جيدا 8,25 03 03 1,25 13 00

 
طالب. الطالب الذين  7من ىذه النتيجة الطالب الذين حيصلون جيدا جدا 

 74طالب. وكذلك الطالب الذين حيصلون نتيجة مقبول  72حيصلون نتيجة جيدا 
طالب، واليوجد الطالب  4طالب الذين الذين حيصلون نتيجة ضعيف طالب. وال

 الذين حيصلوا النتيجة راسب.
 

 الضابطةللمجموعة  بعدينتائج االختبار ال
 (8الجدول )

 
 
 الرقم

 الطالب 

  نواحي مهارة القراءة
 
المج
 موع 

 
 
 البيان

نطق السليم ال
فصاحة يف الو 

 القراءة

 عن التعبَت
الفكرة 
الرئيسية 

 شكل دقيقب

القدرة على 
 فهم ادلعٌت

القدرة على التمييز 
بُت العبارات 

الصحيحة والعبارات 
 اخلاطئة

 مقبول 7525 03 03 1,25 13 1
 مقبول 7625 03 03 1,25 13 ,
 جيدا جدا 95 03 03 5, 13 0
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 جيدا 8125 03 2, 1,25 15 2
 مقبول 7925 03 03 5, 13 5
 مقبول 7625 03 03 1,25 13 6
 جيدا جدا 95 03 03 5, 13 7
 مقبول 7925 7, 03 1,25 13 8
 جيدا 8325 03 8, 1,25 13 9

 جيدا جدا 95 03 03 5, 13 13
 جيدا جدا 95 03 03 5, 13 11
 مقبول 7625 2, 03 1,25 13 ,1
 مقبول 7225 2, 8, 1,25 13 10
 مقبول 7925 7, 03 1,25 13 12
 جيدا جدا 133 03 03 5, 15 15
 مقبول 7625 03 2, 1,25 13 16
 جيدا 87 7, 03 5, 5 17
 جيدا جدا 95 03 03 5, 13 18
 جيدا 8,25 03 03 1,25 13 19
 جيدا جدا 95 03 03 5, 13 3,
 جيدا 89 2, 03 5, 13 1,
 جيدا 8,25 03 03 1,25 13 ,,
 جيدا جدا 95 03 03 5, 13 0,
 جيدا 8,25 03 03 1,25 13 2,
 جيدا جدا 95 03 03 5, 13 5,
 جيدا 82 2, 03 5, 5 6,
 جيدا جدا 95 03 03 5, 13 7,
 مقبول 7225 2, 8, 1,25 13 8,
 جيدا جدا 93 03 03 5, 5 9,
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 جيدا 87 7, 03 5, 5 03
 جيدا جدا 93 03 03 5, 5 01
 جيدا جدا 95 03 03 5, 13 ,0
 جيدا جدا 95 03 03 5, 13 00

 
طالب. الطالب الذين  74حيصلون جيدا جدا من ىذه النتيجة الطالب الذين 

 74طالب. وكذلك الطالب الذين حيصلون نتيجة مقبول  9حيصلون نتيجة جيدا 
 طالب. واليوجد الطالب الذين حيصلوا النتيجة ضعيف و راسب.

 
 المقارنة بين نتيجة االختبار القبلي لمجموعة التجريبية وللمجموعة الضابطة

 (9الجدول )
مدى  المستوى الرقم

 الدرجات
 المجموعة الضابطة مجموعة التجريبيةال

 النسبة المائوية عدد النسبة المائوية عدد
جيدا  7

 جدا
94-744 2 6% 7 27% 

 %36 72 %34 74 89,5-84 جيدا 2
 %34 74 %39 73 79,5-74 مقبول 3
 %72 4 %78 6 69,5-64 ضعيف 4
 %4 4 %6 2 59,5-4 راسب 5
 

 ة االختبار البعدي لمجموعة التجريبية وللمجموعة الضابطةالمقارنة بين نتيج
 (13الجدول )

مدى  المستوى الرقم
 الدرجات

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 النسبة المائوية عدد النسبة المائوية عدد
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جيدا  7
 جدا

94-744 77 57% 74 42% 

 %27 9 %27 7 89,5-84 جيدا 2
 %34 74 %9 3 79,5-74 مقبول 3
 %4 4 %75 5 69,5-64 ضعيف 4
 %4 4 %3 7 59,5-4 راسب 5

 
 : نتيجة الطالب في االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين

 (77اجلدول )
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 االختبار البعدي االختبار القبلي رقم الطالب االختبار البعدي االختبار القبلي رقم الطالب
7 7725 89 7 60 7525 

2 53 9, 2 8325 7625 

3 7125 7725 3 8725 95 

4 81 90 4 8125 8125 

5 7725 95 5 9, 7925 

6 63 9, 6 7925 7625 

7 6825 95 7 8325 95 

8 82 8,25 8 87 7925 

9 7325 95 9 8,25 8325 

74 73 61 74 67 95 

77 78 98 77 95 95 

72 133 95 72 7225 7625 

73 82 133 73 8,25 7225 

74 87 7625 74 8125 7925 
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75 8,25 62 75 7625 133 

76 7125 8225 76 82 7625 

77 71 5825 77 93 87 

78 87 8325 78 9, 95 

79 90 68 79 8,25 8,25 

24 63 95 24 95 95 

27 8,25 95 27 7925 89 

22 8,25 97 22 69 8,25 

23 67 95 23 9, 95 

24 7,25 97 24 7125 8,25 

25 75 87 25 8,25 95 

26 7125 8,25 26 7225 82 

27 89 95 27 7525 95 

28 87 69 28 93 7225 

29 6925 7925 29 60 93 

34 76 90 34 73 87 

37 6,25 6, 37 7225 93 

32 72 89 32 7225 95 

33 22 93 33 8,25 95 

 825, 650, رلموع 8,0, 27625, رلموع
 

يدل على يرتفع درجة القيمة بعد يستخدم ىذا ادلدخل. وينحرف  النتيجة هىذ
 قليال بالفصل الضابط.
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 عرض بيانات المالحظة -4
قامت الباحثة بعقد ادلالحظة للحصول على ادلعلومات عن تعليم اللغة العربية يف 

 خلمد، وباخلاصة يف تعليم القراءة واستخدام الثانوية احلكومية األوىل مباالنجادلدرسة 
 .  (CIRC) تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاوناالتعلم التعاوٍل بأسلوب 

ويعلم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة أربعة معلمُت، وىم زلمد صاحب ادلاجستَت, 
ومعلم للفصل العاشرة )د( و )ىــــــ( ىو  وىداية الصبيانا ادلاجستَت، ورمحة فريدا، ويس.

. ىو متخرج من جامعة موالنا مالك إبراىيم مباالنج قسم إدارة زلمد صاحب ادلاجستَت
 الًتبية االسالمية. 

يعلم ادلدرسون اللغة العربية على وجو عام يف ىذه ادلدرسة بطريقة النحو والًتمجة 
أكثر من أية طريقة أخرى. يقرأ ادلدرس ادلواد الدراسية من الكتاب الدراسي ويقرأىا 

م ادلدرس ادلواد ويكتب الطلبة ترمجتها يف كراستهم. ويف آخر بعده. وبعد ذلك يًتجم ذل
 احلصة يأمر التالميذ ليتموا التدريبات والتمرينات. 

تعلم مهارة القراءة والكتابة التعلم التعاوٍل بأسلوب  مدخلاستخدمت الباحثة 
ارة مهلــ صتهالقاءات يف كل التعليم اللغة العربية خص اربع يف (CIRC) تعليما متعاونا

. يف اللقاء األول, مازال الطالب مل يفهموا األنشطة فهما جيدا عرب ىذا ادلدخل. القراءة
بل، ظلت الباحثة تشرح وتشرف على ىذه األنشطة يف كل مدة التعليم، ولكن يف 

 اللقاءات التالية جرت األنشطة أحسن من اللقاء األول.
 فرقة :ال اقساموىذه ىي أمساء الطالب على وفق تقسمهم يف  

 ةفرقة الثانيال       األولىالفرقة 
 امسة النساء     فرييانتوا ىندري جهيونوا 

 زلمد زكي احلكيم      نور الرمحنية 
 أنا أوليا سالمة      يودي ستياوان 

 ترنتس جوفندا     سرتيكا ايو فوتري 
       خَت النساء 
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 ةفرقة الرابعال       ةفرقة الثالثال
 نور تري ىندياٍل رفاعي      لقمن رمحن حكيم
 فيكا عزة ادلفيدة     الشا اصلي اصلرايٍت 

 حبر العلم أفندي      فندكا نور أفندا 
 فمي دوي جهياٍل      دينور الفية 

 موالنا كمال اريت اساٍل       
 
 ةفرقة السادسال       ةفرقة الخامسال

 ديان روسديانا دوي     نور رزقي زياء احلق 
 نبيال اولو العزم      ز فاطر رمحة فا

 ليال نون مغفرة     ىنيفة يوٍل لستاري 
 رسيزا أبيلردوا ماي شهفوترا      تنتان نور اسري 

 
 ةفرقة الثامنال       ةفرقة السابعال

 سىت فطماوايت     نوفال ريادي سالم 
 امَتا فرسايت      أعزة اإلسالم 
 سهيل ذكريا كوثر      رفيدة عزيزة 

 زكريا عارف رمحن      ر زلمد فهم نو 
       

لقد مت توزيع الفرقة على حسب النتيجة من اإلختبار القبلي، فهناك الطالب يف 
ادلستوى ادلتوسط وادلستوى العايل. يف ىذه اجملموعة، كل األعضاء يعملون معا أنشطة 

 ىي :.   CIRCواحد من 
 عضاء يف اجملموعة.يقرأ الطالب النص عن ادلهنة مبزاوجة أو مع أ (1
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 موضوع : مهنة
كما عرفنا أن مهن الناس متنوعة، منهم من يكون فالحا، منهم من يكون مدرسا، منهم 
من يكون شلرضا، ورساما، وموظفا، ومهندسا، وتاجرا، وصحفيا، وطبيبا، ومنهم من 

مذيعا يكون شرطيا وخضريا وجزارا وفاكهانيا وصلارا وبناء وميكانيكيا وزبالة وكناسا و 
 وطباخا وسائقا وغَت ذلك. 

ادلستمع  ويقومكل واحد من الطالب يقرأ النص بقراءة صحيحة منفردا.  (2
 تصحيح كل خطأ من قبل القراءب

 ىم يقرؤون ادلفردات اجلديدة وحيفظونـــــها. (3

 فردات عن ادلهنة :بعض ادل

                           
 ُمَوظًَّفا        ُمَمرًِّضا      
 

                 
 َرسَّاًما       ُمَهْنِدًسا 

 كل الطالب عليهم أن يفهموا النص ادلقروء مع ترمجتو.  (4
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يطلب  من كل الطالب تشرح الفكرة الرئيسية يف النص وكذلك أن جييب عن  (5
 أسئلة عن العبارات الصحيحة والعبارات اخلاطئة. 

 الفكرة الرئيسية من الفقرة األوىل؟ ما -

 ؟الفكرة الرئيسية من الفقرة الثانية ما -

 الفكرة الرئيسية من الفقرة الثالثة؟ ما -

ضع حرف )ص( اذا كانت العبارة موافقة للقراءة السابقة, وحرف )خ( اذا كانت غَت 
 ادلوافقة وصححها

 مهن الناس متنوعة -1
 الفالحون يذىبون اىل ادلستشفى -2
 الفالحون يزرعون البضائع يف ادلزرعة -3
 التاجر يذىب اىل السوق -4
 يعاجل ادلرضى يف السوق الطبيب -5

 الصواب
1-              ........................................................ 
2-              ........................................................ 
3-              ........................................................ 
4-              ........................................................ 
5-              ........................................................ 

 

 وبعد نــــهاية األنشطة، يعطي الباحثة الواجبات ادلنزلية لكل الطالب.  (6

كل الطالب يف اجملموعة مهتهم تنظر الباحثة عن عمل الطالب ىذه األنشطة،  
للقراءة وحفظ ادلفردات وترمجة النص مث يطلب الفكرة الرئيسية وجييب أسئلة. وعندما 
جرت ىذه األنشطة, كان كل الطالب أكثر نشاطا ومحاسا يف اجملموعة. وساعد بعضهم 
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بعضا إذ وجدوا حل ادلشكالت يف فهم النص وترمجتو وكذلك يف حفظ ادلفردات مع 
  وعة. ىذه تدل على أهنم حيبون ىذه األنشطة.اجملم

 , وىو كما يلي :تجريبيةوأما تلخيص إجراءات تدريس مهارة القراءة للمجموعة ال
 (72اجلدول )

 النشاط الدراسي التاريخ اللقاء الموضوع
)يف معرض اذلواية

 اذلوايات(
مارس  7 7

2472 
 االختبار القبلي

 ادلهنة
 )ادلهنة واحلياة(

 مارس 8 2
2472 

عملية تدريس مهارة القراءة بالًتكيز على 
تعلم فهم ادلقروء باستخدام أسلوب 

مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا 
(CIRC) 

مارس  8 3 
2472 

 ادلراجعة ومواصلة الدرس والتدريباب

 ادلهنة
 )ادلهنة واحلياة(

مارس  75 4
2472 

عملية تدريس مهارة القراءة بالًتكيز على 
تعلم دلقروء باستخدام أسلوب فهم ا

مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا 
(CIRC) 

مارس  75 5 
2472 

 ادلراجعة ومواصلة الدرس والتدريباب

 ادلهنة
 )ادلهنة والنظام(

عملية تدريس مهارة القراءة بالًتكيز على  2472أبريل  5 6
تعلم فهم ادلقروء باستخدام أسلوب 

تعليما متعاونا  مهارة القراءة والكتابة
(CIRC) 
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 ادلراجعة ومواصلة الدرس والتدريباب 2472أبريل  5 7 

أبريل  72 8 
2472 

 االختبار البعدي

 
 , وىو كما يلي :ضابطةوأما تلخيص إجراءات تدريس مهارة القراءة للمجموعة ال

 (73)اجلدول 
 النشاط الدراسي الشهر اللقاء الموضوع

)يف معرض اذلواية 
 اذلوايات(

مارس  7 7
2472 

 االختبار القبلي

 ادلهنة
 واحلياة(ادلهنة ) 

مارس  8 2
2472 

عملية تدريس مهارة القراءة بالًتكيز 
على فهم ادلقروء باستخدام طريقة 

 التقليدية
مارس  8 3 

2472 
 ادلراجعة ومواصلة الدرس والتدريباب

 ادلهنة
 واحلياة(ادلهنة )

مارس  75 4
2472 

لقراءة بالًتكيز عملية تدريس مهارة ا
على فهم ادلقروء باستخدام طريقة 

 التقليدية
مارس  75 5 

2472 
 ادلراجعة ومواصلة الدرس والتدريباب

 ادلهنة
 )ادلهنة والنظام(

أبريل  5 6
2472 

عملية تدريس مهارة القراءة بالًتكيز 
على فهم ادلقروء باستخدام طريقة 

 التقليدية
 ة الدرس والتدريبابادلراجعة ومواصلأبريل  5 7 
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2472 
أبريل  72 8 

2472 
 االختبار البعدي

 
 تحليل وتفسير نتائج البحث  - ب

يف الدراسة ادليدانية اليت قامت الباحثة يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل 
بـــماالنج يف الفصل األول، قد علم مهارة القراءة يف فهم النص ادلقروء، يشتمل على 

الرئيسية، و التمييز بُت العبارات الصحيحة والعبارات اخلاطئة، و فهم  التعبَت عن الفكرة
  ادلعٌت.

ويف جتربة ىذا ادلدخل، قدمت الباحثة فرضية البحث، ىي أن استخدام مدخل 
مهارة  عليملت (CIRC) تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا بأسلوب التعلم التعاوٍل

ضلو  رة القراءة لدى ادلتعلمُت, السيما فهم النص ادلقروء, يؤدي إىل ترقية مهاالقراءة
و فهم  ,التمييز بُت العبارات الصحيحة والعبارات اخلاطئة, التعبَت عن الفكرة الرئيسية

 ادلعٌت. ولتصديقها استخدمت الباحثة ادلعيار اآليت :
التعلم التعاوٍل بأسلوب تعلم  مدخل استخدام فعالية التجربة أثبتت لقد -1

لتعليم فهم النص ادلقروء يف   (CIRC)هارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا م
 التعبَت عن الفكرة الرئيسية

ىذه ىي النتيجة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي يف التعبَت عن األفكار الرئيسية يف 
 اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة : 

 نتائج حساب ادلعنوية اإلحصائية
 (74ل )اجلدو 

 Y2 اإلنحراف X2 Y1 Y2 اإلنحراف X1 X2 الرقم
7 72,5 25 72,5 756,25 4 72,5 72,5 756,25 
2 4 25 25 625 72,5 72,5 4 4 
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3 72,5 72,5 4 4 72,5 25 72,5 756,25 
4 25 25 4 4 72,5 72,5 4 4 
5 72,5 25 72,5 756,25 25 25 4 4 
6 4 25 25 625 72,5 72,5 4 4 
7 72,5 25 72,5 756,25 72,5 25 72,5- 756,25 
8 25 72,5 72,5- 756,25 25 72,5 72,5 756,25 
9 72,5 25 72,5 756,25 72,5 72,5 4 4 
74 4 4 4 4 4 25 4 4 
77 25 25 4 4 25 25 4 4 
72 25 25 4 4 72,5 72,5 4 4 
73 25 25 4 4 72,5 72,5 4 4 
74 25 72,5 72,5- 756,25 72,5 72,5 4 4 
75 72,5 4 72,5- 756,25 72,5 25 72,5 756,25 
76 72,5 72,5 4 4 25 72,5 72,5- 756,25 
77 25 72,5 72,5- 756,25 25 25 4 4 
78 25 72,5 72,5- 756,25 25 25 4 4 
79 25 4 25- 625 72,5 72,5 4 4 
24 25 25 4 4 25 25 4 4 
27 72,5 25 72,5 756,25 72,5 25 72,5 756,25 
22 72,5 25 72,5 756,25 4 72,5 72,5 756,25 
23 4 25 25 625 25 25 4 4 
24 72,5 25 72,5 756,25 72,5 72,5 4 4 
25 25 25 4 4 72,5 25 72,5 756,25 
26 72,5 72,5 4 4 72,5 25 72,5 756,25 
27 25 25 4 4 72,5 25 72,5 756,25 
28 25 4 25- 625 25 72,5 72,5- 756,25 
29 72,5 72,5 4 4 4 25 25 625 
34 25 25 4 4 4 25 25 625 
37 72,5 4 72,5- 756,25 72,5 25 72,5 756,25 
32 25 25 4 4 72,5 25 72,5 756,25 
33 4 25 25 625 72,5 25 72,5 756,25 

 02590 16,25 653 26,25 52781 6,25 633 50725 مجموع

 



76 
 

 
 

 مث ندخل إىل الرموز :
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 4,33= 

 يف t تاء درجة إىل يرجع 30 العدد مث df = 33-1=32 أن وجد و df = N-1: بالرمز
 العدد على تدل %5 الداللة مستوى عند اجلدول تاء درجة أن اتضح وقد. ادلعترب اجلدول
 تاء درجة أن ةالباحث فعرف. 2,75 العدد على تدل %1 الداللة مستوى عند و 2,44

 ذلك على اعتمادا (.2,44<4,33>2,75) اجلدول تاء درجة من أكرب t0 احلساب
 واجملموعة التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي االختبار نتيجة بُت ظاىر فرق ىناك

. معليه (CIRC)أسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا  تطبيق بعد الضابطة
يف  فعال(CIRC)أسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا  أن أخرى وبعبارة

 التعبَت عن األفكار الرئيسية.

 
التعلم التعاوٍل بأسلوب تعلم  مدخل استخدام فعالية التجربة أثبتت كذلك -2

لتعليم فهم النص ادلقروء يف   (CIRC)مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا 
 لتمييز بُت العبارات الصحيحة والعبارات اخلاطئةا

التمييز بُت العبارات الصحيحة يف ىذه ىي النتيجة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي 
 يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة :  والعبارات اخلاطئة

 نتائج حساب ادلعنوية اإلحصائية
 (75اجلدول )

 Y2 اإلنحراف X2 Y1 Y2 اإلنحراف X1 X2 الرقم
7 34 34 4 4 34 34 4 4 
2 27 27 6 36 34 34 4 4 
3 34 27 3- 9 34 34 4 4 
4 27 34 3 9 34 34 4 4 
5 34 34 4 4 27 34 3 9 
6 27 27 4 4 27 34 3 9 
7 27 34 3 9 34 34 4 4 
8 24 34 6 36 27 27 4 4 
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9 24 34 6 36 34 34 4 4 
74 34 27 9- 87 27 34 3 9 
77 24 34 6 36 34 34 4 4 
72 34 34 4 4 27 24 3- 9 
73 34 34 4 4 34 24 6 36 
74 27 34 3 9 34 27 4 4 
75 34 24 6- 36 34 34 4 4 
76 24 27 3 9 24 34 6 36 
77 27 27 4 4 34 27 3- 9 
78 27 34 3 9 27 34 4 4 
79 34 34 4 4 34 34 4 4 
24 6 34 24 576 34 34 4 4 
27 34 34 4 4 27 24 3- 9 
22 34 27 4 4 34 34 4 4 
23 27 34 3 9 27 34 3 49 
24 27 27 4 4 34 34 4 4 
25 75 24 9 87 34 34 4 4 
26 34 34 4 4 27 24 3- 9 
27 34 34 4 4 34 34 4 4 
28 27 34 3 9 34 24 6- 36 
29 24 27 3 9 34 34 4 4 
34 78 34 72 744 34 27 3- 9 
37 75 24 9 87 27 34 3 9 
32 34 24 6- 36 34 34 4 4 
33 9 27 78 324 34 34 4 4 
 803 9,2 96 1582 952 928 18 ,16 
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 يف t تاء درجة إىل يرجع 30 العدد مث df = 33-1=32 أن وجد و df = N-1: بالرمز
 العدد على تدل %5 الداللة مستوى عند اجلدول تاء درجة أن اتضح وقد. ادلعترب اجلدول
 تاء درجة أن ةالباحث فعرف. 2,75 العدد على تدل %1 الداللة مستوى عند و 2,44

 ذلك على اعتمادا (.2,44<7,76>2,75) اجلدول تاء درجة من صغرأ t0 احلساب
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 واجملموعة التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي االختبار نتيجة بُت ظاىر فرق ىناك
. معليه (CIRC)أسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا  تطبيق بعد الضابطة
 ىناك ليس(CIRC)أسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا  أن أخرى وبعبارة
. ولكن, إذا نظرنا إىل النتيجة التمييز بُت العبارات الصحيحة والعبارات اخلاطئةيف  فعال

للمجموعة التجريبية بُت إختبارين, كانت أثر إجيابيا بعد تطيبق ىذا األسلوب. ىذا 
( من اجملموعة التجريبية. مث قلة االودليبة الضابطة يف ادلستوى العايل )فصل بسبب اجملموع

 التمرينات وكثَت من الطالب متخرج من ادلدرسة العام الذي اليدرس اللغة العربية.

 
التعلم التعاوٍل بأسلوب تعلم  مدخل استخدام فعالية أيضا التجربة وأثبتت -3

 يفلتعليم فهم النص ادلقروء   (CIRC)نا مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاو 
 فهم ادلعٌت

ىذه ىي النتيجة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي يف فهم ادلعٌت يف اجملموعة التجريبية 
 واجملموعة الضابطة : 

 نتائج حساب ادلعنوية اإلحصائية
 (76اجلدول )

 Y2 اإلنحراف X2 Y1 Y2 اإلنحراف X1 X2 الرقم
7 34 24 4- 76 28 34 4 4 
2 24 34 6 36 28 34 4- 76 
3 24 28 4 76 34 34 4 4 
4 24 28 4 76 24 24 4 4 
5 34 34 4 4 34 34 4 4 
6 28 34 2 4 34 34 4 4 
7 24 34 6 36 28 34 2 4 
8 34 34 4 4 34 34 4 4 
9 24 34 6 36 34 28 2- 4 
74 34 34 4 4 34 34 4 4 
77 24 28 4 76 34 34 4 4 
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72 24 34 4 4 34 34 4 4 
73 24 34 6 36 34 28 2- 4 
74 34 24 6- 36 24 34 6 36 
75 34 34 4 4 24 34 6 36 
76 34 34 4 4 34 24 6 36 
77 24 75 5- 25 34 34 4 4 
78 34 28 2- 4 34 34 4 4 
79 28 28 4 4 34 34 4 4 
24 24 34 6 36 34 34 4 4 
27 34 34 4 4 34 34 4 4 
22 34 34 4 4 24 34 6 36 
23 34 34 4 4 34 34 4 4 
24 28 34 2 4 24 34 6 36 
25 34 28 2- 4 34 34 4 4 
26 24 34 6 36 34 34 4 4 
27 24 34 6 36 28 34 2 4 
28 34 24 6- 36 34 28 2- 4 
29 28 34 2 4 28 34 4 4 
34 28 28 4 4 34 34 4 4 
37 34 28 2- 4 34 34 4 4 
32 24 34 6 36 34 34 4 4 
33 34 28 2- 4 34 34 4 4 
 898 909 07 277 953 97, 16 ,,3 
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 يف t تاء درجة إىل يرجع 30 العدد مث df = 33-1=32 أن وجد و df = N-1: بالرمز
 العدد على تدل %5 الداللة مستوى عند اجلدول تاء درجة أن اتضح وقد. ادلعترب اجلدول
 تاء درجة أن ةالباحث فعرف. 2,75 العدد على تدل %1 الداللة مستوى عند و 2,44

 ذلك على اعتمادا (.2,44<4,74>2,75) اجلدول اءت درجة من صغرأ t0 احلساب
 واجملموعة التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي االختبار نتيجة بُت ظاىر فرق ىناك

. عليهم (CIRC)أسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا  تطبيق بعد الضابطة
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 ىناك ليس(CIRC)يما متعاونا أسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعل أن أخرى وبعبارة
. ولكن, إذا نظرنا إىل النتيجة للمجموعة التجريبية بُت إختبارين,  فهم ادلعٌتيف  فعال

كانت أثر إجيابيا بعد تطيبق ىذا األسلوب. ىذا بسبب اجملموعة الضابطة يف ادلستوى 
الطالب متخرج ( من اجملموعة التجريبية. مث قلة التمرينات وكثَت من االودليبالعايل )فصل 

 من ادلدرسة العام الذي اليدرس اللغة العربية.
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 الفصل الخامس

 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 
 

 نتائج البحث

 توصيات البحث

 مقترحات البحث
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 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 
 نتائج البحث - أ

التعلم التعاوين بأسلوب  مدخل بعد أن قامت الباحثة بعملية التدريس باستخدام
يف ادلدرسة الثانوية احلكومية   (CIRC)تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا 

بــماالنج يف ادلــــجموعة التجريبية، قد حصل على النتائج التالية، ومن أمهها  األوىل
 مايلي :

استخدام مدخل التعلم التعاوين بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة إن  -1
بناء . فعال يف التعبري األفكار الرئيسية يف مهارة القراءة(CIRC)تعليما متعاونا 

 t0 احلساب تاء درجة واالختبار البعدي بقيمة على نتيجة االختبار القبلي
 (4,,2<4,33>2,75) اجلدول تاء درجة من أكرب

استخدام مدخل التعلم التعاوين بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة إن  -2
التمييز بني العبارات يف  يةليس لو فعال ة(يف مهارة القراءCIRC) تعليما متعاونا

بناء على نتيجة االختبار القبلي واالختبار  .الصحيحة والعبارات اخلاطئة
 اجلدول تاء درجة من صغرأ t0 احلساب تاء البعدي بقيمة

(2,75<1,16>2,,4) 
استخدام مدخل التعلم التعاوين بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة إن  -3

بناء . يف فهم ادلعىن يةلو فعال ليس يف مهارة القراءة(CIRC)تعليما متعاونا 
 t0 احلساب تاء درجة نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي بقيمةعلى 

 (4,,2<,1,,>2,75) اجلدول تاء درجة من صغرأ



86 
 

 
 

( من اجملموعة االودليبىذا بسبب اجملموعة الضابطة يف ادلستوى العايل )فصل 
لذي التجريبية. مث قلة التمرينات وكثري من الطالب خترجوا يف ادلدرسة اإلعدادية العامة ا

اليدرس اللغة العربية. ولكن, إذا نظرنا إىل النتيجة للمجموعة التجريبية بني إختبارين,  
وعند مالحظة الطلبة اتضح أنــــهم يشعرون  كانت أثر إجيابيا بعد تطيبق ىذا األسلوب

بالسعادة لتعلم مهارة القراءة يف جمموعات من  األصدقاء ألنـــــها تساعد الطالب على 
وجعلها عملية نشطة يف  ا وقد أصبحوا قادرين قدرة عالية يف مهارة القراءةالتعلم مع

 اجملموعة ادلتعاونة يف فهم النص معا
 

 توصيات البحث - ب
اعتمادا على نتائج البحث الــــــمحصولة توصى الباحثة بعض التوصياب لـــمدرس 

 اللغة العربية كااآليت :
مدخل ية يف ىذه ادلدرسة أن يستخدم لـــمدرس اللغة العرب الباحثة نصحن -1

يف (CIRC)التعلم التعاوين بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا 
  التعبري األفكار الرئيسيةيف يف مهارة القراءة السيما 

التمييز بني العبارات الصحيحة  يف أن يكثر الـــــمدرس تدريب الطالب -2
 ىن.والعبارات اخلاطئة وفهم ادلع

 
 مقترحات البحث -ج

 بناء على نتائج البحث تقدم الباحثة ادلقرتحات اآلتية :
ىذا البحث مرجعا من ادلراجع اليت سيستخدمها  يكون ترجو الباحثة أن -1

 الباحثون الالحقون
من ىذا  ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل بــماالنج تستفيدأن  و الباحثةترج -2

 البحث
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  اآلخرين أن يطوروا ىذا البحث يف عملية تعلم مهارة القراءة.ترجي للباحثني -3
 

 



 ادلراجع  قائمة ادلصادر و

 ادلصادر - أ
 2ادلائدة : سورة القرآن الكرمي،  -1
 4-1:  سورة العلقالقرآن الكرمي،  -2
 السنة )البخاري ومسلم( -3
 مراجع اللغة العربية - ب
)الرياض:دار  3. طالبحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبهت وآخرون. عبيدا ذوقات -1

 م.1997أسامة للنشر والتوزيع(. 
. مصر:ايسسكوا. طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعيمة.  -2

 م. 2003
 م. 1984. الفكر العريب . الرياض:دارتدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور.  -3
. بريوت : مؤسسة الرسالة. ادلوجه الفين دلدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم.  -4

 م. 1967
 م. 2003مكتبة التوبة:الرياض.  طرائق تعليم اللغة العربية.حممد إبراهيم اخلطيب.  -5
طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية يف ضوء حممود رشدي خاطر وغريها.  -6

 م1983. الطبعة الثانية. القاهرة:دار ادلعرفة. لرتبوية احلديثةاالجتاهات ا
. ادلهارات اللغوية:مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهناحممد صاحل الشنطي.  -7

 ادلملكة العربية السعودية:دار األندلس للنشر والتوزيع. د ث
فوةة . مجيع احلقوق حمأساليب التدريس اللغة العربيةحممد على اخلويل.  -8

 م.1982للمؤلف:الرياض. 
دار الكتب اجلامعي  2, ططرائق التدريس واسرتاتيجياتحممد حممود احليلة,  -9

 م.2002
 UIN Malang:. ماالنجادلوجه لتعليم ادلهارات اللغوية لغري الناطقني هبانور هادي.  -10

Press  .2011م 
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 اعداد التدريس

 الحكومية األولى بماالنج ثانويةالمدرسة ال:  المدرسة 

 : األول الفصل 

 مهارة القراءة / : اللغة العربية  الدرس 

 ةدقيقx 54 2:   الزمان 

 : المهنة موضوع 

 

 الكفاءة ادلهنية ادلطلوبة :

 الصحيحادلناسب و  بناء اجلملةمع  ادلهنة عن احلوار أو يف شكل مكتوب ادلعلومات فهم

 : الكفاءة األساسية 

 بشكل صحيح ادلكتوبةاخلطابات واجلمل و  الكلمات بصوت عال وقراءة نطق .1

 ادلناسب اخلطاب وموضوعات أشكال التعرؼ على .2

 اخلطاب فكرة كتابة رلرد أو واألفكار ادلعٌت البحث عن  .3

 :  الكفاءة مؤشرات

 اجلملةالعبارات /  / الكلمة بدقة نطق .1

 السليم والنطق التجويد مع اجلمل / عبارات / الكلمات بصوت عال قراءة  .2

 كتابة من اخلطاب موضوع حتديد  .3
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التمييز األفكار الرئيسية وفهم  قادرون على الطالب، التعلم بعد هناية:  أىداؼ التعلم
 .ادلعٌت من النص ادلقروء عن ادلهنة

 مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا تعلمالتعلم التعاوين بأسلوب  :   الطريقة
(CIRC) 

 الزمان األنشطة الرقم

 مقدمة ٔ

 وتسأل عن أحوال الطالبإلقاء السالم  -
 تقرأ ادلدرسة كشف احلضور -
تشرح ادلدرسة للتالميذ ادلادة اليت سيتعلموهنا وما ىي  -

 الكفاءة االساسية اليت البد لكل تلميذ أن حيصل عليها

ٔٓ 
 دقيقة

 تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاوناأنشطة  :العرض  ٕ
(CIRC) 

تطلب ادلدرسة من الطلبة ليقرؤو قائمة ادلفردات اجلديدة يف  -
 لػػػػػمهنةاالكتاب الدراسي ادلقرر عن 

قراءة ادلفردات اجلديدة, وبعد ذلك تقرأ  درسةمث تكرر ادل -
النص من الكتاب الدراسي ادلقرر بقراءة صحيحة والطلبة 

 درسةيتبعون ما قرأهتا ادل
الذين ىم غري و أشخاص  ٗ-٘أعضاؤىا تشكيل رلموعة  -

 ني يف قدراهتممتجانس
لقراءة   يقرأ الطالب مع بعضهم البعض أو مزاوجة وتصحيح -

 صعبة اليت تعترب ادلفردات عن والبحث عضو يف اجملموعة كل

ٕ٘ 
 دقيقة
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, كلمة معٌت كل فهمو  يفهم الطالب عن ادلعٌت يف النص -
 .يف كل رلموعة  استخدام القاموس وديكن للطالب

اإلجابة على بعض  الطالب مث, النص قراءة وفهم وبعد -
الفكرة , والبحث عن من القراءةتويات وفقا حمل األسئلة
 ملخص وقراءة, السد مرور من كل فقرة الرئيسية

 قراءة يف نتائج اجملموعة النتائج أوعرض  -
 مجيع األنشطة يف معيار اليت وصلت إىل اجملموعة وأشارت -

", و ا", و "رلموعة جيد جدة"رلموعة شلتاز  على أهنا
 "رلموعة جيد"

 االختتام ٖ

أخريا, تقوم ادلدرسة بشرح مجيع مضمون النص وتوضيح و  -
ادلادة ادلدروسة. مث تعطي الواجب على الطلبة فهمها من 

ادلنزيل للطالب, تأكيدا وتقوية لفهم الطلبة للمادة اليت قد 
 درسوىا.

ٔٓ 
 دقيقة
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 اإلختبار : إختبار جهرية وإختبار صامتة )عشرون سؤاال(

 لإلختبار مهارة القراءةمعيار 

  بيان

نطق السليم و  رلموعة
فصاحة يف 

 القراءة

التعبري الفكرة 
الرئيسية بشكل 

 دقيق

القدرة على 
 فهم ادلعٌت

القدرة على التمييز بني 
العبارات الصحيحة 

 والعبارات اخلاطئة

ٔ٘ ٕ٘ ٖٓ ٖٓ ٔٓٓ 
 

 

 

 

 

 ادلدرس       الباحثة    

 

 

 زلمد صاحب الػػػػػػماجستري      مولدية فطرية 
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 الضابطةتدريس مهارة القراءة للمجموعة  يف إجراءات الطريقة التقليدية

 الزمان األنشطة الرقم

 مقدمة ٔ

 وتسأل عن أحوال الطالبإلقاء السالم  -
 تقرأ ادلدرسة كشف احلضور -
تشرح ادلدرسة للتالميذ ادلادة اليت سيتعلموهنا وما ىي الكفاءة  -

 االساسية اليت البد لكل تلميذ أن حيصل عليها

ٔٓ 
 دقيقة

 العرض  ٕ

الطلبة ليقرؤو قائمة ادلفردات اجلديدة يف  من درسةادل تطلب -
 عن اذلواية الكتاب الدراسي ادلقرر

قراءة ادلفردات اجلديدة, وبعد ذلك تقرأ النص  درسةمث تكرر ادل -
من الكتاب الدراسي ادلقرر بقراءة صحيحة والطلبة يتبعون ما 

 درسةقرأهتا ادل
 اتوبشرح النص من حيث قواعده ومعاين ومفرد درسةأن تقوم ادل -
إىل الطلبة حىت ىم يفهموا جيدا عن النص  درسةتسأل ادل -

 ادلقروء

ٕ٘ 
 دقيقة

 االختتام ٖ

أخريا, تقوم ادلدرسة بشرح مجيع مضمون النص وتوضيح على و  -
الطلبة فهمها من ادلادة ادلدروسة. مث تعطي الواجب ادلنزيل 

 للطالب, تأكيدا وتقوية لفهم الطلبة للمادة اليت قد درسوىا.

ٔٓ 
 دقيقة
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 إعداد التدريس

 احلكومية األوىل مباالنجثانوية ادلدرسة ال:  ادلدرسة 

 : األول  الفصل 

 : االختبار اللغة العربية  الدرس 

 ةدقيق ٘ٗ:   الزمان 

  ادلهنة:  موضوع 

 يهدؼ ىذا االختبار دلعرفة فهم التالميد دلادة القراءة:   أىداؼ

 الزمان األنشطة الرقم

 مقدمة ٔ

 إلقاء السالم  -
 بعديالتوجيهات عن االختبار  -

 دقيقة ٘ٔ

 العرض ٕ

 توزيع ورقة االختبار للطالب -
 بعدياليعمل الطالب االختبار  -

 دقيقة ٓٙ

 االختتام ٖ

من الطالب جلمع ورقة األجوبة  درسةيطلب ادل -
 لالختبار

 بإلقاء السالم درسةخيرج ادل -

 دقيقة ٘ٔ
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 )قبل التجرييب( اإلستبانة

 ال نعم بيان رقم
   قبل دخول ادلدرسة أحب درس اللغة العربية ٔ
   اللغة العربية سهلة ٕ
   اللغة العربية جذابة ٖ
   أصعب يف فهم النص ادلقروء ٗ
   من سبق, يعلم ادلدرس باتعلم التعاوين ٘
من سبق, يعلم ادلدرس باتعلم التعاوين بأسلوب تعلم مهارة القراءة  ٙ

 (CIRC)والكتابة تعليما متعاونا 
  

   استحي للقراءة جهرية من النص اللغة العربية يف أمام الفصل ٚ
   أريد أن يفهم ادلعٌت يف النص القراءة ٛ
   يف النص القراءة التعبري عن الفكرة الرئيسيةأصعب يف  ٜ

تمييز بني العبارات الصحيحة و العبارات اخلاطئة بشكل أصعب يف ال ٓٔ
 يف األسئلة القراءة دقيق

  

   رلموع
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 )بعد التجرييب( اإلستبانة

 ال نعم بيان رقم
   التعلم التعاوين جذابة ومتعة ٔ
   (CIRC) افهم بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا ٕ
التعلم التعاوين بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة  احب أنشطة من ٖ

 (CIRC) تعليما متعاونا
  

بعد استخدم ىذه الطريقة يف الدراسة رلموعة، أصبحت فاعال يف  ٗ
 اجملموعة

  

أنشطة من التعلم التعاوين بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما  ٘
 جذابة( CIRC) متعاونا

  

   جهرية من النص اللغة العربية يف أمام الفصلاشجع للقراءة  ٙ
أستطيع متييز بني العبارات الصحيحة و العبارات اخلاطئة بشكل دقيق  ٚ

يستخدم التعلم التعاوين بأسلوب تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما 
 (  CIRC) متعاونا

  

القراءة أستطيع فهم ادلعٌت يستخدم التعلم التعاوين بأسلوب تعلم مهارة  ٛ
 (CIRC) والكتابة تعليما متعاونا

  

أستطيع التعبري عن الفكرة الرئيسية يستخدم التعلم التعاوين بأسلوب  ٜ
 (  CIRC) تعلم مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا

  

 يستخدم التعلم التعاوين بأسلوب مهارة القراءة والكتابة تعليما متعاونا ٓٔ
(CIRC )ادلادة مهارة القراءة السيما فهم ادلقروء يفهم بالسرعة عن  

  

   رلموع
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Angket siswa (sebelum praktek) 

Nama   :            No Absen :                  

Petunjuk  : 

- Perhatikan dan cermati setiap pernyataan sebelum memilih jawaban. 

- Beri tanda centang (v) pada salah satu jawaban “ya” atau “tidak” pada masing- masing pernyataan 

dengan pasti jangan ragu atau takut. 

- Gunakan kejujuran anda dan jangan terpengaruh oleh jawaban teman 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Sebelum masuk MAN, saya menyukai bahasa arab   

2 Menurut saya, bahasa arab itu mudah   

3 Menurut saya, materi qiroah itu menarik   

4 Saya mengalami kesulitan dalam memahami materi qiroah   

5 Guru pernah mengajar dengan belajar secara berkelompok   

6 Sebelumnya, guru belum pernah mengajar dengan belajar 

kelompok tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition) 

  

7 Saya merasa malu untuk membaca keras teks bahasa arab 

didepan teman-teman 

  

8 Saya ingin memahami teks bacaan (fahmul maqru’)   

9 Saya mengalami kesulitan dalam menentukan pokok pikiran 

dalam paragraf 

  

10 Saya mengalami kesulitan dalam membedakan ungkapan 

benar / salah dalam soal qiroah 

  

 

Terima Kasih Atas Kerjasamanya 
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Angket siswa (sesudah praktek) 

Nama    :             No Absen :  

Petunjuk  : 

- Perhatikan dan cermati setiap pernyataan sebelum memilih jawaban. 

- Beri tanda centang (v) pada salah satu jawaban “ya” atau “tidak” pada masing- masing pernyataan 

dengan pasti jangan ragu atau takut. 

- Gunakan kejujuran anda dan jangan terpengaruh oleh jawaban teman 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Menurut saya, belajar kelompok itu menyenangkan   

2 Saya memahami model belajar kelompok tipe CIRC   

3 Saya menyukai model belajar kelompok tipe CIRC    

4 Setelah menggunakan model belajar kelompok tipe CIRC, 

saya menjadi aktif di dalam kelompok 

  

5 Menurut saya, model belajar kelompok tipe CIRC menarik   

6 Saya menjadi berani untuk membaca keras teks bahasa 

arab didepan teman-teman 

  

7 Belajar kelompok tipe CIRC membuat saya bisa 

membedakan ungkapan yang benar dan salah dalam soal 

qiroah 

  

8 Belajar kelompok tipe CIRC membuat saya bisa 

memahami makna bacaan 

  

9 Belajar kelompok tipe CIRC membuat saya bisa 

mengungkapkan pokok pikiran dalam bacaan 

  

10 Belajar kelompok tipe CIRC membuat saya cepat 

memahami materi qiroah / fahmul maqru’ 

  

 

Terima Kasih Atas Kerjasamanya 
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 االختبار القبلي لمهارة القراءة
Petunjuk: 

1. Tulislah Nama dan Nomor Absen Anda! 

2. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan dengan cermat! 

3. Teliti hasil jawaban anda sebelum dikumpulkan! 

4. Waktu : 45 menit 

 

Nama   :     No. Absen  : 

A. Beri tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang paling tepat  ( ,أ
  !(هـــ atau ب, ج, د

Teks bacaan untuk soal no. 1-3 

َشرِْيٌف طَاِلٌب يف اجْلَاِمَعِة, وُأْخُتُو َزيْػَنُب طَالَِبٌة يف اجْلَاِمَعِة أَْيًضا, ُىَو َيْدُرُس 
َرٌة, ُىَو حيُِبِّ السََّفَر واْلُمرَاَسَلَة اذْلَْنَدَسَة, َوِىَي َتْدُرُس الط   . َشرِْيٌف َلَدْيِو ِىَوايَاٌت َكِثيػْ بَّ

َرٌة أَْيًضا, ِىَي حتُِبُّ الِقرَاَءَة والصََّحاَفَة.  والِقرَاَءَة. َوَزيْػَنُب َلَديْػَها ِىَوايَاٌت َكِثيػْ

 السَّاِبقة؟ ِمْن ىذه الفْقَرة (Pokok Pikiran) َما اْلِفْكَرة الرَّئِْيِسيَّةَ  .1
د. َشرِْيٌف و َزيْػَنُب كاَلُُها َيدرَسان يف   َشرِْيٌف طَالَِبٌة يف اجْلَاِمَعِة  .أ

 اجْلَاِمَعةِ 
َرةٌ  َزيْػَنُب طَاِلٌب يف اجْلَاِمَعِة   .ب  ىػػػػػػ. َشرِْيٌف و َزيْػَنُب لديهم ِىَوايَاٌت َكِثيػْ
ْدَرَسةِ  َشرِْيٌف طَاِلُب يف اجْلَاِمَعِة و َزيْػَنُب طَالَِبةٌ  . ج

َ
 يف ادل

 يفْ َأي  ُكل يٍَّة َيْدُرُس َشرِْيٌف ؟ .2
 ىػػػػ. الشَّرِيْػَعة د. الطَّريان اذْلَْنَدَسَة  ج. . التػَّْربَِيِة ب الّطّب  .أ

 َما ِىَوايَاُت َزيْػَنُب ؟ .3
 د. الصََّحاَفَة و السََّفرَ    الِقرَاَءَة والصََّحاَفةَ  .أ

 السََّفَر واْلُمرَاَسَلةَ ىػػػػػ.    الِقرَاَءَة واْلُمرَاَسَلة .ب
 الصََّحاَفَة واْلُمرَاَسَلةَ  .ج
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 apa arti) َزيْػَنُب َلَديْػَها ِىَوايَاٌت َكِثيػْرٌَة, ِىَي حتُِبُّ الِقرَاَءَة والصََّحاَفَة. َما َمْعٌَت َكِلَمة .4

dari)  َ؟ الِقرَاَءة 
   berkudaهــــ.Menulisج.   Surat menyurat .أ

 Mengoleksi perangkoد.    Membacaب.

 َشرِْيٌف َلَدْيِو ِىَوايَاٌت َكِثيػْرٌَة, َوُىَو حيُِبِّ السََّفَر واْلُمَراَسَلَة والِقرَاَءَة. َما َمْعٌَت َكِلَمة .5
(apa arti dari)  َ؟ اْلُمرَاَسَلة 
   berkudaهــــ.Menulis. ج  Surat menyurat.أ

 Mengoleksi perangko. د   Membaca.ب

 

Teks bacaan untuk soal no. 6-8 

ْيٌل َوَجاَلٌل َمْعِرَض اذِلَوايَاِت يفْ ُجدَِّة. يفْ َمْعِرَض اذِلَوايَاِت َجَناِح مَجِْع  زَاَر مجَِ
, َو َجَناِح الر يَاَضِة. يفْ َجَناِح مَجِْع الطََّواِبِع, َطَواِبُع  ِمْن ُكل  الطََّواِبِع, و َجَناِح التَّْدِبرْيِ اْلَمْنِزيلِ

, طََعاٌم ِمْن ُكل  بَػَلٍد. َويفْ َجَناِح الر يَاَضِة, ُكَرُة اْلَقَدِم, وَُكَرُة  بَػَلٍد. َويفْ َجَناِح التَّْدِبرْيِ اْلَمْنِزيلِ
َباَحِة والُفُرْوِسيَُّة.  السَّلَِّة والس 

 لسَّاِبقة؟ِمْن ىذه الفْقَرة ا( Pokok Pikiran) َما اْلِفْكَرة الرَّئِْيِسيَّةَ  .6
ْيٌل َوَجاَلٌل زَاَر َمْعِرَض اذلَِوايَاِت يفْ ُجدَّةِ  .أ  مجَِ

 َمْعِرَض اذِلَوايَاتِ  .ب
 يفْ َمْعِرَض اذِلَوايَاِت َجَناِح مَجِْع الطََّواِبعِ  . ج
ْيع األْجنحة يف َمْعِرَض اذِلَوايَاِت يفْ ُجدَّةِ  .د  مجَِ

ْيٌل َوَجاَللٌ   ىػػػػػ. زَاَر مجَِ

 َمْعِرَض اذِلَوايَاِت؟أَْيَن يَػَقُع  .7
ةِ  .أ  ىػػػػػػ. يف الرِيَاض  ج. يف الطَّاِئف  يفْ ُجدَّ
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ِديْػَنةِ   يف َمكَّة .ب
َ
   د. يف ادل

 َماَذا يُػْوَجُد يف َجَناِح الر يَاَضِة؟ .8
 ُكَرُة اْلَقَدِم, وَُكَرُة السَّلَّةِ  . أ

َباَحِة والُفُرْوِسيَّةُ  . ب  ُكَرُة السَّلَِّة, واْلُمرَاَسَلَة والس 
َباَحِة والُفُرْوِسيَّةُ  . ج  ُكَرُة اْلَقَدِم, وَُكَرُة السَّلَِّة والس 
َباَحِة  . د  ُكَرُة اْلَقَدِم, وَُكَرُة السَّلَِّة والس 

َباَحِة والُفُرْوِسيَّةُ  ىػػػ.    ُكَرُة اْلَقَدِم, وَُكَرُة السَّلَِّة والس 

ُكَرُة  (apa arti dari) السَّلَِّة. َما َمْعٌَت َكِلَمةَويفْ َجَناِح الر يَاَضِة, ُكَرُة اْلَقَدِم, وَُكَرُة  .9
 ؟اْلَقَدمِ 

  berkuda ىػػػػػػػػػ.  Berenang ج.   Basket . أ
Berlari دػ.   Sepak bola .ب

 ُكَرُة السَّلَِّة؟ (apa arti dari) . َما َمْعٌَت َكِلَمةٔ

  berkuda. ىػػػػػػػػػ  Berenang .ج   Basket . أ
 Berlari ػ.د   Sepak bola ب.

رَاَسَلة وُكرُة اْلَقَدم. يَػْقرَأُ 
ُ
ِعنَد ُسليمان ِىوايات َكِثرْية, َفِمن ِىواياتِو الِقراءة َوالَرْسم وادل

ْيِنية واْلَعامة واْلَمَجالَِّت واجلَْرِْيَدة. وَيْشًَتِْي ُسليمان   ُسليمان يفْ َأْوقَاِت اْلفرَاغ اْلُكُتب الد 
َرة يف البَػْيت, وُىو يُػَنّظم الُكُتب على ِكَتابًا َجِدْيًدا كل  َشْهٍر, وىَو اآلن دَيْلُك َمْكَتَبة َكِبيػْ

الرُُّفوؼ. ويف أَيَّام الُعْطَلة يَرسُم ُسليمان ادلَناِظر واحليوان َواألْشَجار. وىو َيْذَىُب ِإىل 
ْزَرَعة والُبسَتان ويَػْنظُُر إلَْيها مُثَّ يرمسُو. وأحَيانا َيْذَىُب إ

َ
ىل َحِديْػَقة احلَيَػَوان الذي ِبو سُلَْتِلف ادل

َرىا. ِعنَد ُسليمان َأْصِدقَاء كِثرْيون, وُىو َيْكُتُب  احلَيَوانَات ِمْثُل الِفْيِل واأَلَسِد والِقْرِد وَغيػْ
 الرََّساِئل ويُػْرِسُلها إلَْيِهم, ويف أَيَّام اْلُعْطلة سيَػُزْوُر ُسليمان َأْصدقائو يف جاوى الُوْسَطى
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B. Beri huruf (ص) jika ungkapan sesuai dengan bacaan diatas, dan beri huruf 

 jika ungkapan tidak sesuai dengan bacaan, kemudian betulkan (خ)

ungkapan yang salah! 

( إذا كانت غري خ( إذا كانت العبارة موافقة للقراءة السابقة, وحرؼ )صضع حرؼ )
 موافقة, مث صحح اخلطأ!

Cermati dan teliti ungkapan berikut ini! 

 الصواب         

 ....................     ىواياُت سَليَمان قَِلْيلة .1
رَاَسَلة وُكرُة اْلَقَدم .2

ُ
 ....................  ِىواية ُسليمان الِقراءة َوالَرْسم وادل

 ....................     َيْشًَتِْي ُسليمان ادلالَِبَس كل َشْهرٍ  .3
 ...................   يَػْقرَأُ ُسليمان اْلُكُتب يفْ َأْوقَاِت اْلفرَاغ  .4
 ....................   َمْكَتَبة َصِغيػْرَة يف البَػْيت دَيْلُك ُسليمان .5
ْكَتب ُسليمان .6

َ
 ................... ......  يُػَنّظم الُكُتب على ادل

 ....................  يَرسُم ُسليمان ادلَناِظر فَػَقط ويف أَيَّام الُعْطَلة .7
 ....................  حيُِبُّ ُسَلْيَمان َأن يُرسل الرَّساِئل ألْصَحابو .8
 ...................   َيْذَىُب ُسليمان إىل َحِديْػَقة احلَيَػَوان .9

 ....................  يَػُزْوُر َأْصدقائو يف َيوم اإِلثْػنَػنْي ُسليمان .11
 

 

 النجاحو  بالتوفيق
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 النص اإلختبار قراءة جهرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنا يوسف, أنا طالب يف ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 
جباكرتا اجلنوبية. عندي ىوايات كثرية, مثل احلاسوب والقراءة والرياضة 

 البدنية ومشاىدة كرة القدم والرسم. 
 

ادلدرسة لقراءة الكتب كل يوم, أنا أحب الذىاب اىل مكتبة 
واجلرائد واجملالت. وأنا أفضل قراءة التاريخ العادلي, أقرأ كتابا من الكتب 
مث أخلصو وأعطي ادلدرس ادلشرؼ التلخيص, يقرأ ادلدرس ادلشرؼ 

 التلخيص مث أناقشو عن زلتوى الكتاب.
 

أنا أرجع من ادلدرسة يف الساعة الثانية بعد الظهر مث اسًتيح 
حىت حيني وقت العصر وأصلى العصر مث أذىب إىل ادللعب ساعة  

 وألعب كرة القدم مع أصدقائي يف القرية.
 

حان وقت العشاء أنا أذىب إىل ادلسجد لصالة العشاء يف 
مجاعة مث أذاكر دروسي إىل الساعة التاسعة ليال وأشاىد كرة القدم يف 

 تليفزيون.
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 مفتاح األجوبة
  . أ

 .أٙ     ىػػػػػػ .ٔ
 .أٚ     ج .ٕ
 .جٛ    أ  .ٖ
 .بٜ    ب  .ٗ
 . أٓٔ    أ  .٘
  . ب
 )خ( ىوايات سليمان كثرية .ٔ
 )ص( .ٕ
 )خ( يشًتي سليمان كتابا جديدا كل شهر .ٖ
 )ص( .ٗ
 )خ( ديلك سليمان مكتبة كبرية يف البيت .٘
 )خ( سليمان ينظم الكتب على الرفوؼ .ٙ
 )خ( يف أيام العطلة يرسم سليمان ادلناظر واحليوان واألشجار .ٚ
 )ص( .ٛ
 )ص( .ٜ

 يوم العطلة سيزور سليمان أصدقائو )خ( يف .ٓٔ
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 لمهارة القراءة بعدياالختبار ال
Petunjuk: 

1. Tulislah Nama dan Nomor Absen Anda! 

2. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan dengan cermat! 

3. Teliti hasil jawaban anda sebelum dikumpulkan! 

4. Waktu : 45 menit 

 

Nama   :     No. Absen  : 

A. Beri tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang paling tepat  ( ,أ
  !(هـــ atau ب, ج, د

 

Teks bacaan 1-5 

َنا َأنَّ ِمَهنَ  ُهم َمْن َيُكْوُن َفالًَّحا,  َكَما َعَرفػْ ُهم َمْن َيُكْوُن ُمَدر ًسا, و النَّاِس ُمتَػنَػو َعٌة, ِمنػْ ِمنػْ
ُهم َمْن َيُكْوُن شُلَر  و  ُهم َمْن َيُكْوُن ُشْرِطيَّا وَ ِمنػْ  ذِلَك.  وَغرْي اينّ ُخَضرِيِّا َوَجزَّارًا َوفَاِكهًضا، َوِمنػْ

ِفيَها, َوالتُّجَّاُر َيْذَىبُػْوَن ُكلَّ يَػْوٍم اىَل  يَػْوٍم َويَػْزَرُعْوَن اأَلُرزَّ  فَالَفالَُّحْوَن َيْذَىبُػْوَن ِاىَل اْلَمزَارِِع ُكلَّ 
َها اْلَبَضائِعَ السُّْوِؽ وَ  ُعوَن ِفيػْ  اْلُمتَػنَػو َعَة. يَِبيػْ

 الفْقَرة السَّاِبقة؟ ِمنَ  (Pokok Pikiran) َما اْلِفْكَرة الرَّئِْيِسيَّةُ  .ٔ
 ِمَهُن النَّاس .أ

 يَػْومٍ  ُكلَّ  اْلَمزَارِعِ  ِاىَل  َيْذَىبُػْونَ  فَالَفالَُّحْونَ  .ب
 ُمتَػنَػو َعةٌ  النَّاسِ  ِمَهنُ  .ج
 وُخَضرِيِّا شُلَر ًضا الّناسِ  ِمَهنُ  .د

ُر ذِلَك.    ىػػػ.  َفالًَّحا، وُمَدر ًسا، و شُلَر ًضا، و ُشْرِطيَّا َوُخَضرِيِّا َوَجزَّارًا َوفَاِكِهيِّا وَغيػْ

ْزَرَعةِ  يف  اأَلُرزُّ  يَػْزَرُعْونَ  ........ .ٕ
َ
 ادل

 الطِّبيب .أ
 الَفالَُّحْونَ  .ب
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 التَّاِجرُ  .ج
َدر سْون .د

ُ
 ادل

 ىػػػ.     الرسَّاُمون

 .......يف  اْلَبَضاِئعَ  التُّجَّارُ  بْيعُ يَ  .ٖ
 السُّْوؽِ  .أ

 الَبْحرِ  .ب
ْزَرَعةِ  .ج

َ
 ادل

 الَفْصلِ  .د
ْدَرَسةِ 

َ
 ىػػػػ.    ادل

(apa arti dari) َما َمْعٌَت َكِلَمة. َوفَاِكِهيِّا َوَجزَّارًا َوُخَضرِيِّا ُشْرِطيَّا َيُكْونُ  َمنْ  ِمنػُْهم .ٗ

 ؟َجزَّارًا
 Tukang Sayur . أ

 Tukang Buah-buahan . ب

 Polisi . ج

 Jurnalist . د

Tukang Jagal    ىػػػػ.

َها َويَِبيػُْعونَ  السُّْوؽِ  اىَل  يَػْومٍ  ُكلَّ  َيْذَىبُػْونَ  َوالتُّجَّارُ  .٘ . َما َمْعٌَت  اْلُمتَػنَػو َعةَ  اْلَبَضاِئعَ  ِفيػْ
 ؟اْلُمتَػنَػو َعةَ  اْلَبَضاِئعَ (apa arti dari) َكِلَمة

 Bermacam-macam harga . أ

 barang . ب

 harga . ج

 Bermacam-macam barang . د

 Padi .ىػػػ
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Teks bacaan 6-10 

الَفالَُّحْوَن أَْعَماذُلُْم نَاِفَعٌة ألَنْػُفِسِهْم ورُلَْتِمِعِهْم, ََنُْن نَْأُكُل اأَلُرزَّ والَفَواِكَو واخَلْضَرَواِت. 
ِطبَّاِء لوِقَايَِة ِصحَِّة َأْجَساِمَنا. واأَلِطبَّاُء أَعَماذُلُم ُمِفْيَدٌة لِلنَّاِس, ََنُن ََنَتاُجْوَن اىل األَ 

ُهُم اْلُعُلوَم َواْلَمَعاِرِؼ. فَالَفالَُّحْوَن َوالتُّجَّارُ  َدر ُسْوَن أَْعَماذُلُْم نَاِفَعٌة ََنُْن نَػتَػَعلَُّم ِمنػْ
ُ
 واأَلِطبَّاءُ وادل

َوظَُّفوَن وُمَهنْ 
ُ
َُمر ُضْوَن والرَّسَّاُموَن وادل

َدرُِسْوَن وادل
ُ
ِدُسْوَن والصََّحِفيُّوَن ُكلُُّهْم حَيَْتاُج اِلَْيِهُم وادل

 النَّاُس.

 الفْقَرة السَّاِبقة؟ ِمن (Pokok Pikiran) َما اْلِفْكَرة الرَّئِْيِسيَّةَ  .ٙ
َوظَُّفوَن  .أ

ُ
َُمر ُضْوَن والرَّسَّاُموَن وادل

َدرُِسْوَن وادل
ُ
الَفالَُّحْوَن َوالتُّجَّاُر واأَلِطبَّاُء وادل

 وُمَهْنِدُسْوَن والصََّحِفيُّوَن ُكلُُّهْم حَيَْتاُج اِلَْيِهُم النَّاسُ 
 حَيَْتاُج اِلَْيِهُم النَّاسُ  مهَنة ُكلّ  .ب
 ُمتَػنَػو َعةٌ  النَّاسِ  ِمَهنُ .     ج

َدر ُسْوَن أَْعَماذُلُْم نَاِفَعةٌ  .د
ُ
 ادل

 الَفالَُّحْوَن أَْعَماذُلُْم نَاِفَعةٌ     ىػػػ.

 .......إىل َأْجَساِمَنا ِصحَّةِ  لوِقَايَةِ  .ٚ
در س .أ

ُ
 ادل

 الطَِّبيب .ب
 الَفالَّح .ج
 التُّجَّار .د

 ىػػػ.    الصََّحِفيْ 

 (apa sinonim) الَفالَُّحْوَن أَْعَماذُلُْم نَاِفَعٌة ألَنْػُفِسِهْم ورُلَْتِمِعِهْم. َما اْلُمرَاِدؼ َكِلَمة .ٛ

 ؟نَاِفَعةٌ 
 َخِطر .أ
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 ُمِفْيَدةٌ  .ب
 الفَائَدة .ج
 مَضرَّة .د

 َسي َئة   ىػػػػ.  

 الرَّسَّاُموَن؟(apa arti dari) َما َمْعٌَت َكِلَمة .ٜ
 Tukang Sayur . أ

 Tukang Buah-buahan . ب

 Polisi . ج

 Jurnalist . د

   Pelukis    ىػػػػ.
 الصََّحِفيُّوَن؟ (apa arti dari) َما َمْعٌَت َكِلَمة .ٓٔ

 Tukang Sayur . أ

 Tukang Buah-buahan . ب

 Polisi . ج

 Jurnalist . د

 Tukang Jagal    ىػػػػ.

 

ِفيَها, َوالتُّجَّاُر َيْذَىبُػْوَن ُكلَّ يَػْوٍم اىَل  يَػْوٍم َويَػْزَرُعْوَن اأَلُرز الَفالَُّحْوَن َيْذَىبُػْوَن ِاىَل اْلَمزَارِِع ُكلَّ 
َها اْلَبَضاِئِع اْلُمتَػنَػو َعَة, والّصَحِفيػُّْوَن يَػْبَحثُػْوَن َعِن اأَلْخَباِر النَّ  ُعوَن ِفيػْ اِفَعِة السُّْوِؽ َويَِبيػْ

َجالَِّت لِيَػْقرَأََىا النَّاُس َوِمْن أْجِل ذِلَك الصََّحِفيُّوَن يَػْبَحثُػْوَن َعِن 
َ
َوَيْكتُبُػْونَػَها ِِف اجلَْرَاِئِد وادل

اىل اأَلْخَباِر يف َأي  َمَكاٍن ويَػتَِّصُل بِالنَّاِس َعَلى سُلَْتِلِف ِمَهِنِهْم, واأَلِطبَّاُء َيْذَىبُػْوَن ُكلَّ يَػْوٍم 
ْسَتْشَفى َويُػَعاجِلُْوَن اْلَمْرَضى. الَفالَُّحْوَن أَْعَماذُلُْم نَاِفَعٌة ألَنْػُفِسِهْم ورُلَْتِمِعِهْم, ََنُْن نَْأكُ 

ُ
ُل ادل

اأَلُرزَّ والَفَواِكَو واخَلْضَرَواِت. واأَلِطبَّاُء أَِعَماذُلُم ُمِفْيَدٌة لِلنَّاِس, ََنُن ََنَتاُجْوَن اىل اأَلِطبَّاِء 
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ُهُم اْلُعُلوَم َواْلَمَعارِ  َدر ُسْوَن أَْعَماذُلُْم نَاِفَعٌة ََنُْن نَػتَػَعلَُّم ِمنػْ
ُ
ِؼ. لوِقَايَِة ِصحَِّة َأْجَساِمَنا. وادل

َدر ُسْوَن يُِعدُّْون النَّاِشِئنْيَ لَِيُكونُوا أَفػْرَاًدا نَاِفِعنْيَ أُلْسَرهِتِْم َوبِْيَئِتِهْم وِباَلِدِىْم. فَال
ُ
الَُّحْوَن فَ وادل

َوظَُّفوَن وُمَهْنِدُسْوَن والصََّحِفيُّونَ 
ُ
َُمر ُضْوَن والرَّسَّاُموَن وادل

َدرُِسْوَن وادل
ُ
  َوالتُّجَّاُر واأَلِطبَّاُء وادل

 ُكلُُّهْم حَيَْتاُج اِلَْيِهُم النَّاُس. 

B. Beri huruf (ص) jika ungkapan sesuai dengan bacaan diatas, dan beri 

huruf (خ) jika ungkapan tidak sesuai dengan bacaan, kemudian 

betulkan ungkapan yang salah! 

 

( إذا كانت غري خ( إذا كانت العبارة موافقة للقراءة السابقة, وحرؼ )صضع حرؼ )
 موافقة, مث صحح اخلطأ!

Contoh : 

 الصواب

ْكَتب 
َ
 ُسَليَمان  يُػَنظ ُم اْلُكُتب َعَلى الرُّفُػْوؼِ   ُسَليَمان  يُػَنظ ُم اْلُكُتب َعَلى ادل

        
Cermati dan teliti ungkapan berikut ini! 

 الصواب       
ْسَتشْ  ِاىَل  َيْذَىبُػْونَ  الَفالَُّحْونَ  .1

ُ
 .............   َفى       ادل

زَرَعةِ  يف اْلَبَضائِعِ  يَػْزَرُعْونَ  الَفالَُّحْونَ  .2
َ
 .............   ادل

 .............    السُّْوؽِ  اىَل  َيْذَىبُ  الّتاِجرُ  .3
 .............   السُّْوؽِ الطِّبيب يُػَعاِلُج اْلَمْرَضى يف  .4
 .............  ورُلَْتِمِعِهمْ  ألَنْػُفِسِهمْ  نَاِفَعةٌ  أَْعَماذُلُمْ  الَفالَُّحْونَ  .5
 .............   النَّاِفَعةِ  اأَلْخَبارِ  َعنِ  يَػْبَحثُػْونَ  الّصَحِفيػُّْونَ  .6

 خ
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 .............    الرَّساَئل يف اأَلْخَبارِ  َيْكتُبُػْونَ  الّصَحِفيػُّْونَ  .7
 .............  الطَِّبيب ِمنَ  واخَلْضَرَواتِ  والَفَواِكوَ  اأَلُرزَّ  نَْأُكلُ  ََنْنُ  .8
ُهمُ  نَػتَػَعلَّمُ  ََنْنُ  .9 در س ِمنَ  َواْلَمَعاِرؼِ  اْلُعُلومَ  ِمنػْ

ُ
 .............   ادل

َدر سُ  .11
ُ
 .............   نَاِفِعنْيَ  أَفػْرَاًدا لَِيُكونُوا النَّاِشِئنْيَ  يُِعدُّ  ادل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النجاحو  بالتوفيق
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ضرّي واجلزار والفاكهّي وغريىم من البائعني الذين اىل اخلْ  تاجَن
لنقل واصالة ادل الت آالبائعون إىل يبيعون ادلواد الغدائية, وحيتاج

اعّية إىل ر اد الغدائِية من األراضي الزّ و ادلو  احلاصالت الزراعية
 الّسوؽ

واجلسور اليت  عوالّشوار  تاجون إىل ادلرافق العاّمة منها السّياراتحي
تسري عليها السّيارات. لذا َنتاج إىل ادلهندس والعاملني يف 

 ّناء وادلْيكانيكي وغريىموالب أعمال البناء, كالنّجار

تاج إىل رجال األمن الذين حيافظون على أمن البالد, كما َن
َنتاج إىل الطّبيب وغريه من العاملني يف الّشؤون الّصحّية حىّت 

 .الزّبالة والكناس
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 مفتاح األجوبة
  . أ

 .بٙ    ج  .ٔ
 .بٚ    ب  .ٕ
 .بٛ    أ  .ٖ
 .ىػػػػػػػٜ    ىػػػػػػػ  .ٗ
 . دٓٔ    د  .٘
  . ب
 ادلزارع )خ( الفالحون يذىبون إىل .ٔ
 )ص( .ٕ
 )ص(  .ٖ
 )خ(الطبيب يعاجل ادلرضى يف ادلستشفى .ٗ
 )ص(  .٘
 )ص(  .ٙ
 )خ( الصحفيون يكتبون األخبار يف اجلرائد وادلػػػػجالت .ٚ
 )خ(َنن نأكل األرز والفواكو واخلضروات من الفالحون .ٛ
 )ص( .ٜ

 )ص(  .ٓٔ
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Wawancara dengan kepala sekolah 

1. Kapan dan bagaimana MAN 1 Malang berdiri? 

2. Bagaimana Perkembangan MAN 1 Malang saat ini? 

3. Berapa jumlah siswa MAN 1 Malang saat ini? 

4. Berapa jumlah guru MAN 1 Malang saat ini? 

5. Apa tujuan pengajaran bahasa arab di MAN 1 Malang? 

6. Kurikulum apa yang digunakan sekolah ini pada mata pelajaran bahasa 

arab? 

7. Adakah program khusus untuk meningkatkan kemahiran siswa dalam 

pelajaran bahasa arab? 

8. Format penilaian apa yang digunakan sekolah ini untuk mengetahui 

tingkat kemampuan siswa dalam pelajaran bahasa arab? 

 

Wawancara dengan guru bahasa arab (sebelum) 

1. Apa saja tema-tema untuk pelajaran bahasa arab kelas 1 semester 2? 

2. Berapa jam pelajaran bahasa arab untuk kelas 1 semester 2? 

3. Metode apa yang dipakai dalam mengajarkan bahasa arab? 
4. Media apa yang dipakai dalam mengajarkan bahasa arab? 
5. Bagaimana respon siswa terhadap metode dan media yang bapak terapkan 

khususnya ketika mengajarkan materi qiro’ah? 
6. Apa kendala yang bapak hadapi dalam mengajarkan bahasa arab? 
7. Bagaimana perkembangan kemampuan siswa pada pelajaran bahasa arab 

khususnya materi fahmul maqru’? 
8. Pernahkah bapak menggunakan belajar berkelompok dalam pelajaran 

bahasa arab? 
9. Pernahkah bapak menerapkan pembelajaran kooperatif tipe CIRC sebagai 

metode dalam kemahiran membaca? 
10. Apa harapan bapak selanjutnya dalam pelajaran bahasa arab khususnya 

materi fahmul maqru’? 
 

Wawancara dengan guru bahasa arab (sesudah) 

1. Bagaimana pendapat bapak tentang pembelajaran kooperatif tipe CIRC? 

2. Menurut bapak, bagaimana respon siswa? 

3. Menurut bapak, apa tipe ini membuat anak-anak aktif dalam belajar? 

4. Apakah dengan tipe ini anak-anak lebih antusias dalam belajar? 

5. Apa saran bapak untuk menjadikan metode ini baik dalam meningkatkan 

kemampuan siswa di maharoh qiro’ah? 
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 أنشطة التعليم في الفصل التجريبي في المجموعة
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 أنشطة التعليم في الفصل الضابط
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 وقت اإلختبار
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 ةالسيرة الذاتية للباحث
 

 : مولدية فطرية  االسم 

 : احلاج أجوس نور يتيم اسم األب 

 : احلاجة مصليحة اسم األم 

 مٜٜٛٔينايري  ٖ: ماالنج،  تاريخ الوالدة 

 كبونساري ماالنج  ٕ٘: شارع أعيفدا ستسوي توبون رقم   العنوان 

 

حصل على شهادة التعليم االبتدائي يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية كبونساري  -ٔ
 م.ٕٓٓٓماالنج عام 

حصل على شهادة التعليم ادلتوسط يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة  -ٕ
 م.ٖٕٓٓمباالنج عام 

مباالنج عام  حصل على شهادة التعليم الثانوي يف مدرسة الثانوية احلكومية األوىل -ٖ
 م.ٕٙٓٓ

حصل على درجة سرجانا يف كلية العلوم اإلنسانية والثقافة لقسم اللغة العربية  -ٗ
 م.ٕٓٔٓوأدابػػػػها باجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراىيم بػػػماالنج عام 
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