
 لتنمية مهارة القراءة )make a match(استخدام التعلم التعاوين بنوع طلب املناسب 

 باتشريان الموجنان( 2املتوسطة )البحث التجريب يف املدرسة احملمدية 

 

 حبث جامعي

 

 

 إعداد:

 إرما فاطمة احلسىن

 01011120رقم التسجيل : 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية تعليم قسم 

 والتعليمعلوم الرتبية كلية 

 النجاجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية م
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 لتنمية مهارة القراءة )make a match(استخدام التعلم التعاوين بنوع طلب املناسب 

 باتشريان الموجنان( 2املتوسطة )البحث التجريب يف املدرسة احملمدية 

 حبث جامعي

 (s-1درجة سرجانا ) مقدم إلكمال بعض شروط االختبار للحصول

 اللغة العربية  تعليم يف قسمعلوم الرتبية والتعليم لكلية 

 إعداد:

 إرما فاطمة احلسىن

 01011120رقم التسجيل : 

 إشراف:

 زكية عارفة ادلاجستًن

 054110029114109191التوظيف:   رقم

 

 

 

 

 اللغة العربية  تعليم قسم

 علوم الرتبية والتعليمكلية 

 النجامالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مجامعة موالنا 

2102 



 اللغة العربية  تعليم قسم

 علوم الرتبية والتعليمكلية 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنح

 تقرير املشرفة

 إن ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو:

 : إرما فاطمة احلسىن سم اال

 01011120:  رقم التسجيل 

( لتنمية ميارة make a match: استخدام التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب ) العنوان 
 باتشًنان الموجنان( 9القراءة )البحث التجريب يف ادلدرسة احملمدية ادلتوسطة 

قد نظرنا وأدخلنا فيو بعض التصحيحات واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 
( من كلية s-1سبام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا )ادلطلوب الستيفاء شروط ادلناقشة ال

 م 9101-9100اللغة العربية للعام الدراسي  تعليم يف قسمعلوم الرتبية والتعليم 

 

 9100أبريل  90 ربريرا دباالنج،

 

 ادلشرفة

 

 

 زكية عارفة ادلاجستًن

 054110029114109191التوظيف:   رقم



 قسم تعليم اللغة العربية 

 علوم الرتبية والتعليمكلية 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنح

 كلية علوم الرتبية والتعليم عميدتقرير 

 فتقدم بٌن يديكم ىذا البحث اجلامعي الذي كتبو الطالبة:

 : إرما فاطمة احلسىن سم اال

 01011120:  رقم التسجيل 

( لتنمية ميارة make a matchبنوع طلب ادلناسب ): استخدام التعلم التعاوين  العنوان 
 باتشًنان الموجنان( 9القراءة )البحث التجريب يف ادلدرسة احملمدية ادلتوسطة 

وقد نظرنا وأدخلنا فيو بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 
( من كلية s-1نا )ادلطلوب الستيفاء شروط ادلناقشة السبام الدراسة واحلصول على درجة سرجا

م. وتقبل منا  9101-9100تعليم اللغة العربية للعام الدراسي  علوم الرتبية والتعليم يف قسم
 اإلخرتام وجزيل الشكر.

 9100أبريل  90ربريرا دباالنج، 

 ادلعرف

 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

 

 

 الدكتور احلاج نور علي ادلاجستًن

 052110100554100119رقم التوظيف : 



 اللغة العربية  تعليم قسم

 علوم الرتبية والتعليمكلية 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنح

 تعليم اللغة العربية قسم تقرير رئيسة

 فتقدم بٌن يديكم ىذا البحث اجلامعي الذي كتبو الطالبة:

 : إرما فاطمة احلسىن سم اال

 01011120 : رقم التسجيل 

( لتنمية ميارة make a match: استخدام التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب ) العنوان 
 باتشًنان الموجنان( 9القراءة )البحث التجريب يف ادلدرسة احملمدية ادلتوسطة 

وقد نظرنا وأدخلنا فيو بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 
( من كلية s-1ادلناقشة السبام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا )ادلطلوب الستيفاء شروط 

. وتقبل منا م 9101-9100اللغة العربية للعام الدراسي  تعليم يف قسم علوم الرتبية والتعليم
 وجزيل الشكر.خرتام اإل

 9100أبريل  90 ربريرا دباالنج،

 ةادلعرف

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 

 

 ادلاجستًنمملوءة احلسنة 

 053009119111109110التوظيف:   رقم



 اللغة العربية  تعليم قسم

 علوم الرتبية والتعليمكلية 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنح 

 تقرير جلنة املناقشة بنجاح البحث اجلامعي

  قدمتو:اجلامعي اليت ناقشة ىذا البحثادللقد سبت 

 فاطمة احلسىن: إرما  سم اال

 01011120:  رقم التسجيل 

 ( لتنمية ميارة make a match: استخدام التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب ) العنوان 
 باتشًنان الموجنان( 9القراءة )البحث التجريب يف ادلدرسة احملمدية ادلتوسطة 

علوم الرتبية والتعليم من كلية  (s-1وقررت اللجنة بنجاحيا واستحقاقيا درجة سرجانا )
 جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج. اللغة العربية تعليم يف قسم

 )____________( ادلاجستًناحلاج بشري مصطفى  -0جلنة ادلناقشٌن : 

 )____________( ادلاجستًندوي محيدة احلاجة  -9

 )____________(  زكية عارفة ادلاجستًن -0

 9100أبريل  90ربريرا دباالنج، 

 ادلعرف

 علوم الرتبية والتعليم عميد كلية

 

 الدكتور احلاج نور علي ادلاجستًن

 052110100554100119رقم التوظيف : 



 اللغة العربية تعليم قسم 

 علوم الرتبية والتعليمكلية 

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنح

 لبةاإقرار الط

 أنا ادلوقعة أدناه، وبيانايت كااليت:

 : إرما فاطمة احلسىن سم الكامل اال

 01011120:  رقم التسجيل 

( لتنمية ميارة  make a matchاستخدام التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب ):  العنوان 
 باتشًنان الموجنان( 9القراءة )البحث التجريب يف ادلدرسة احملمدية ادلتوسطة 

يشيد أن ىذا البحث من تأليفو نفسو، وليس بنسخ غًنه. وىو الستيفاء شروط التخرج 
تعليم اللغة العربية  ( من كلية علوم الرتبية والتعليم يف قسمs-1)سرجانا واحلصول على درجة 

 جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج.

 

 9100أبريل  90 االنج،ربريرا دب

 

 الباحثة 

 

 

 إرما فاطمة احلسىن 

 01011120رقم التسجيل :  



 اللغة العربية تعليم قسم 

 علوم الرتبية والتعليمكلية 

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنح

 ةحجة استشارة املشرف

 : إرما فاطمة احلسىن سم اال

 01011120:  رقم التسجيل 

( لتنمية ميارة make a matchالتعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب ): استخدام  العنوان 
 باتشًنان الموجنان( 9القراءة )البحث التجريب يف ادلدرسة احملمدية ادلتوسطة 

 : زكية عارفة ادلاجستًن ادلشرفة 

 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  تقدمي األسئلة لالختبار القبلي والبعدي 9100ديسمرب  04 0
  إتفاقية األسئلة لالختبار القبلي والبعدي 9100ديسمرب  01 9
  اإلجراء يف عملية البحث 9100ديسمرب  00 0
  الباب الثاين-تقدمي الباب األول 9100فرباير  1 0
  الباب الرابع-تقدمي الباب األول 9100أبريل  9 1
  الباب الرابع-تقدمي الباب األول 9100أبريل  0 2
  الباب الرابع-تقدمي الباب الثالث 9100أبريل  2 3

 اللغة العربية  تعليمرئيسة قسم تعتمر 

 

 مملوءة احلسنة ادلاجستًن

 053009119111109110التوظيف:   رقم



 حمتويات البحث

 لتنمية مهارة القراءة )make a match(استخدام التعلم التعاوين بنوع طلب املناسب 

 باتشريان الموجنان( 2املتوسطة )البحث التجريب يف املدرسة احملمدية 

 صفحة الغالف

 ورقة فارغة

 صفحة العنوان

 أ  .................................................................  استيالل

 ب  ................................................................... اإلىداء

 ج  ............................................................. شكر و تقدير

 د  .............................................. مستخلص البحث باللغة العربية

 ز  ......................................... مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية

 ح  ........................................... مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية

 ط  .............................................................. قائمة اجلدوال

 : أساسيات البحث ومنهجيته األّول فصلال

 املبحث األول : أساسيات البحث

 0  .................................................... خلفية البحث - أ

 0  .................................................... أسئلة البحث -ب

 0  .................................................. أىداف البحث  -ج



 0  ................................................... فروض البحث  -د

 0  ..................................................... أمهية البحث  -ه

 0  .................................................... حدود البحث  -و

 1  ............................................... ربديد ادلصطلحات -ز

 2  ............................................. الدراسة السابقة  -ح

 املبحث الثاين : منهجية البحث

 5  ..................................... مدخل البحث ومنيجو - أ

 01 .......................... رلتمع البحث وعينتو وأسلوب إختيارىا -ب

 01 ............................................. متغًنات البحث  -ج

 01 .......................................... طريقة مجع البيانات  -د

 09 ............................................. مصادر البيانات  -ه

 00 .............................................. أدوات البحث  -و

 02 ........................................ أسلوب ربليل البيانات -ز

 03 ............................................... ىيكل البحث  -ح

 الفصل الثاين : اإلطار النظري

 مهارة القراءة - أ
 05  .......................................... مفيوم ميارة القراءة .0



 90  ................................................. القراءةأنواع  .9
 90  ........................................ أىداف تدريس القراءة .0
 91  ...................................... طريقة تعليم ميارة القراءة .0
 94  ................................. الوسائل التعليمية دليارة القراءة .1
 95  .......................................... مراحل ميارة القراءة .2
  09  ...................................... تقومي تعليم ميارة القراءة .3

 التعلم التعاوين - ب
 00  ......................................... مفيوم التعلم التعاوين .0
 01  ........................................... أنواع التعلم التعاوين .9

 (make a match) طلب املناسب  -ج
 02  ......................  (make a match) طلب ادلناسبمفيوم  .0
 03  ........................................... مزية طلب ادلناسب .9
 03  ........................................ نقصان طلب ادلناسب .0

 الفصل الثالث : عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 الموجنان 12املبحث األول : حملة موجزة عن املدرسة احملمدية املتوسطة 

  04  .....................................................موقع ادلدرسة - أ

  04  ............................................. تاريخ تأسيس ادلدرسة -ب

  04  .................................................. ادلدرسةأىداف   -ج

 05  ........................................... الرؤية والرسالة للمدرسة  -د

 01  ................................................... ادلنيج الدراسي  -ه



 00  ........................................... حالة ادلعلمٌن وادلعلمات  -و

 املبحث ىالثاين : عرض البيانات وحتليلها

 (make a matchالتعلم التعاوين طلب املناسب )تطبيق  - أ
 makeتعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب )عرض البيانات ادلالحظات عن تطبيق ال .0

a match)  ............................................. 00 
ادلقابلة عن تطبيق التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب ن م عرض البيانات .9

(make a match) .......................................... 04 

االستبانة عن تطبيق التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب  نم عرض البيانات .0

(make a match) .......................................... 05 

 (make a matchفعالية استخدام التعلم التعاوين طلب املناسب ) - ب
 10 .......... نتائج اختبار القبلي واالختبار البعدي جملموعة الضابطة .0

 10 ............. ادلقارنة بٌن اختبار القبلي والبعدي جملموعة الضابطة .9

 11 ......... للمجموعة التجربةنتائج اختبار القبلي واالختبار البعدي  .0

 13 .............. ادلقارنة بٌن اختبار القبلي والبعدي جملموعة التجربة .0

 14 .... مقارنة النتائج اختبار البعدي جملموعة التجربة ورلموعة الضابطة .1

 21 ......... نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف ادلربع من اجملموعتٌن .2

 20 ........................... ربليل نتائج االختبار للمجموعتٌن .3

 22 ........................................ الدراسة املبحث الثالث : نتائج

 



 الفصل الرابع : نتائج البحث واملقرتحات

 24 .............................................. نتائج البحث - أ
   31 .......................................... مقرتحات البحث - ب

  قائمة املراجع

 قائمة املالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استهالل
 

         

 

                   

 (2)يوسف : 

 

              

 (0)العلق : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء

 
 أىدى ىذا البحث اجلامعي إىل:

 احملبوبةأمي احلاجة أمي لطيفة 

 عسى اهلل أن يرمحيا كما ربتين صغًنا وحفظيا اهلل يف سالمة اإلميان واإلسالم يف الدنيا واألخًنة

 أيب احلاج إمام شافعي احملرتم واحملبوب

 يا رب أسألك طول عمره بالطاعة إليك

 أصحايب وزمالئي

 الذين قد ساعدوين يف انتياء كتابة ىذا البحث اجلامعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وتقديرشكر 

بسم اهلل واحلمد هلل رب العادلٌن، حنمد هلل الذي أنعم علينا أنواع النعم ولطائف اإلحسان، 
وفضلنا على سائر خلقو بتعليم العلم والبيان، وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده الشريك لو مفيض 

 ادللل اخلًن على عباده يف كل حال وآن، وأشيد أن سيدنا زلمدا عبده ورسولو ادلبعوث خبًن
واألديان. صلوات اهلل وسالمو على سيدنا زلمد وعلى آلو وأصحابو بدور معامل اإلميان ومشوس 

 عوامل العرفان.

وربمد وتثىن الباحثة إىل اهلل على نعمو العظيمة وىي اذلداية والتوفيق والعون لكتابة ىذا 
 )make a match(سب استخدام التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناالبحث العلمي ربت ادلوضوع 

 باتشًنان الموجنان(. 9ادلتوسطة لتنمية ميارة القراءة )البحث التجريب يف ادلدرسة احملمدية 

فتسر الباحثة أن تقدم جزيل شكرىا وعظيم تقديرىا إىل من قد ساعدهتا على إجراء 
 وكتابة ىذا البحث، وىم :

موالنا مالك إبراىيم مساحة األستاذ الدكتور احلاج موجيا راىرجو مدير جامعة  .0
 اإلسالمية احلكومية دباالنج.

علوم الرتبية والتعليم ادلاجستًن عميد كلية  نور علي  مساحة األستاذ الدكتور احلاج .9
 جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

مساحة األستاذة الدكتورة احلاجة مملؤة احلسنة رئيسة قسم تعليم اللغة العربية لكلية  .0
 جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.. علوم الرتبية والتعليم

مساحة األستاذة زكية عارفة ادلاجستًن ادلشرفة على ىذا البحث قد أتاح وقتيا إللقاء  .0
 يف تصنيف ىذا البحث اجلامعي. اقرتاحيا إىل الباحثة

 علوم الرتبية والتعليممجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية لكلية  .1
 جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.



 أيب و أمي ومجيع أعضاء أسريت الذين يدعون إىل اهلل بنجاحي يف ىذا البحث. .2

الذين قد ساعدوين يف انتياء كتابة  نٌز، سوجق، نور جنة()أجيل، ك أصحايب وزمالئي .3
 .ىذا البحث اجلامعي

عسى اهلل أن جيازييم حبسن ادلاب، وجزيل العطاء والثواب، ونسأل اهلل الكرمي الوىاب، أن يعم 
 النفع من ىذا البحث اجلامعي كافة الطالب، واهلل تعاىل ويل التوفيق.

 جزاكم اهلل خًنا كثًنا. وصحبو وسلم...وصلى اهلل على سيدنا زلمد والو 

 

 

 

 توقيع صاحبة اإلقرار  

 

 

 إرما فاطمة احلسىن 

 01001120رقم التسجيل:  

 

 

 

 

 



 مستخلص البحث

 )(make a matchاستخدام التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب . 9100إرما فاطمة احلسىن. 
باتشًنان الموجنان(. البحث  9ادلتوسطة مدرسة احملمدية  لتنمية ميارة القراءة )حبث ذبريب يف

اجلامعي. كلية علوم الرتبية والتعليم. قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
 احلكومية دباالنج. ادلشرفة : زكية عارفة ادلاجستًن.

 ميارة القراءة، )(make a matchبنوع طلب ادلناسب الكلمات األساسية : التعلم التعاوين 

القراءة ىي إحدى من ميارة اللغوية األربع، وييدف تدريس ميارة القراءة إىل تزويد 
القارئ بادلعلومات وادلعارف الرئيسية اليت حيتاج إلييا الطالب. من ىنا كان العمل على اجياد ىذه 

ارة القراءة يئدي إىل ادليارة امرا باللغة األمهية. باإلضافة إىل ذلك فاختيار الطريقة يف تعليم مي
اقبال الكلمة على ربصيل األفكار وادلعلومات. ويف ىذه البحث قامت الباحثة التعلم التعاوين 

طلب ادلناسب ىو أسلوب من لتنمية ميارة القراءة.  )(make a matchبنوع طلب ادلناسب 
السرور. انطباق يف  الذي يطلب التالميذ ادلناسب بدراسة الفكرة يف حالة التعلم التعاوينأساليب 

ىذه الطريقة تُبدأ بتقنية، أُمر التالميذ لطلب ادلناسب بطاقة السؤال وبطاقة اإلجابة قبل حد 
 أوال. واوجد ذينالتالميذ ال تالقيمة أُعِطي .الوقت

طلب  كيف يكون تطبيق التعلم التعاوين بنوع( 0يي: فأما أسئلة البحث يف ىذا البحث 
باتشًنان  9لتنمية فيم ادلقروء يف مدرسة احملمدية ادلتوسطة ( make a match) ادلناسب

( لتنمية فيم make a match) طلب ادلناسب ( ما مدى فعالية التعلم التعاوين بنوع9الموجنان؟. 
 باتشًنان الموجنان؟. 9ادلقروء يف مدرسة احملمدية ادلتوسطة 

مع  ةالضابطة واجملموعة التجربيو ادلنيج التجريب بازباد اجملموعة فوأما منيج ىذا البحث 
إجراء االختبار القبلي واالختبار البعدي، وادلدخل ادلستخدم ىو ادلدخل الكمي. أما أدوات 

 االستبانة، و ادلالحظة.ادلقابلة، يي: االختبار )اختبار القبلي والبعدي(، فالبحث ادلستخدمة 



البطاقات الصوار وبطاقات أ( وزعت الباحثة منيا:  طلب ادلناسباستخدام  خطوات
ادلفردات عن ادلادة "يف البيت" إىل التالميذ ليناسب بينيما. ب( أمرت الباحثة التالميذ لفتح 
الدرس وىم مسعوا القراءة اليت قرأهتا الباحثة ترتيبا. ج( وزعت الباحثة إىل التالميذ بطاقة السؤال 

ثة لطلب ادلناسب بٌن بطاقة السؤال وبطاقة وبطاقة اجلواب عن ادلادة " يف البيت". د( أمرت الباح
 اجلواب، بعد أن ذبد البطاقة، أمرت الباحثة لإلتصاق البطاقة بٌن السؤال واجلواب يف السبورة.

أكرب من نتيجة ادلستوى  0،001اإلحصائي =  tتدل على أن نتائج فوأما نتائج البحث 
وذلك دبعىن  0،300% = 1وي وكذلك أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعن 9،119% = 0ادلعنوي 

 make a)مقبول. وخالصتيا أن التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب     مردود، و     أن 

match) باتشًنان الموجنان. 9احملمدية ادلتوسطة دبدرسة  ذلا فعالية لتنمية ميارة القراءة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

Irma Fathimatul Husna. 2014. Penggunaan Kooperatif Learning dengan Model Make a 

Match dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca Bahasa Arab (Penelitian Eksperimen 

MTs Muhammadiyah 02 Paciran Lamongan). Penelitian Skripsi. Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pembimbing: Zakiyah Arifah. M.Pd 

Kata kunci: kooperatif learning dengan model make a match, ketrampilan membaca 

 Membaca merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa. Hal ini 

bertujuan untuk membekali siswa dengan informasi dan pengetahuan penting yang 

diperlukan siswa. Oleh karena itu, melatih kemampuan membaca yang baik sangatlah 

penting. Terkait dengan hal itu pemilihan metode pengajaran yang baik dalam pengajaran 

keterampilan membaca dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan 

mengetahui berbagai ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini peneliti menerapkan metode 

kooperatif learning dengan model make a match dalam meningkatkan keterampilan 

membaca. Make a match merupakan salah satu dari metode kooperatif learning yang mana 

siswa mencari pasangan sambil belajar mengenal suatu konsep dengan suasana yang 

menyenangkan. Metode ini dimulai dengan teknik, yaitu siswa disuruh mencari pasangan 

kartu yang merupakan soal dan jawaban sebelum batas waktunya. Siswa yang 

mencocokkan kartunya diberi poin. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana penerapan kooperatif 

learning dengan model make a match dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa 

MTs Muhammadiyah 02 Paciran Lamongan?. 2) Bagaimana efektifitas penggunaan 

kooperatif learning dengan model make a match dalam meningkatkan keterampilan 

membaca siswa MTs Muhammadiyah 02 Paciran Lamongan?. 

 Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan pretest 

dan postest untuk kelompok kontrl dan kelompok eksperimen. Pendekatan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Adapun instrumen yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah tes ujian (pretest dan postest), wawancara, angket, dan observasi. 

Langkah-langkah dalam penggunaanya adalah: a) guru membagikan kartu gambar 

dan mufradat tentang “rumah” kepada murid untuk mencocokannya. b) guru menyuruh 

untuk membuka  buku pelajaran dan membacakannya. c) guru membagikan kartu soal dan 

jawaban dari teks tentang “rumah”. d) guru menyuruh untuk mencocokkan kartu antara 

soal dan jawaban kemudian ditempelkan di papan tulis. 

 Cara menghitungnya dengan menggunakan t-test. Hasil t-test menunjukkan 3,330 

lebih besar dari hasil signifikansi 1% = 2,552 juga lebih besar dari signifikansi 5% = 

1,734.     = ditolak,     = diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

kooperatif learning dengan model make a match sangat efektif dalam meningkatkan 

ketermpilan membaca bahasa Arab pada siswa MTs Muhammadiyah 02 Paciran 

Lamongan. 



ABSTRACT 

Irma Fathimatul Husna. 2014. Using of Cooperative Learning with Type Make a Match in 

Developing Reading Skills. (In Experimental Study in MTs Muhammadiyah 02 Paciran 

Lamongan). Thesis Research. Faculty of Tarbiyah and Teaching Science. Arabic 

Education Department. The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. 

Advisor: Zakiyah Arifah. M.Pd 

Keywords: cooperative learning with make a match, reading skill 

Reading is one of four skill of language. Learning of language skill has goal to 

provesion in the many kind aspects of life. Therefore, practice reading skill is very 

important. Related to this case choosing the method of learning and teaching the reading 

skill can improve the student’s skill to understand and get some knowledge. Make a match 

is one of cooperative learning paterns, which students looking for a couple with study to 

know a concept with happy time. This method get started with technical, the students order 

to find couple card of question and card of answer before time is up. Students checked of 

his card will be give a poin. 

Formulation of the problem in this study were: 1) how to use cooperative learning 

with type make a match in developing reading skills MTs Muhammadiyah 02 Paciran 

Lamongan?. 2) how the effective use of cooperative learning with type make a match in 

developing reading skills MTs Muhammadiyah 02 Paciran Lamongan?. 

Research methods in this study is to research and experiment with a pretest and 

postest for the control group and experimental group. While the approach in this study is a 

quantitative approach. While the instruments used in data collection were test (pretest and 

postest). interviews, questionnaire, and observation. 

Steps of using make a match were: a) teacher allot card of picture and card of 

vocabulary about “house” to students for check of his card. b) teacher order to open books 

of students and raed it. c) techer allot card of question and card of answer from book of 

student about “house”. d) teacher order to check of between card of question and card of 

answer, then will be patch in the blaackboard 

Here, the research used t-test, the test result shows t-test = 3,330 is greater than the 

significance of 1% = 2,552 is greater than the significance 5% = 1,734. So that     = 

rejected,     = acceptable. So it can be conculended that the use of cooperative learning 

with type make a match is very effective in developing reading skills MTs Muhammadiyah 

02 Paciran Lamongan. 

 

 



 قائمة اجلدوال

 الصفحة اجلدوال الرقم
 00 مصادر البيانات 0
 01 معيار جناح الطلبة يف االختبار 9
 01 باتشًنان الموجنان 19ادلواد الدراسية يف مدرسة احملمدية ادلتوسطة  0
 09 باتشًنان الموجنان 19عدد التالميذ مدرسة احملمدية ادلتوسطة  0
 05 االستباناتنتائج  1
 19 نتائج اختبار القبلي والبعدي جملموعة الضابطة 2
 10 ادلقارنة بٌن اختبار القبلي والبعدي جملموعة الضابطة 3
 11 نتائج اختبار القبلي والبعدي جملموعة التجربة 4
 13 ادلقارنة بٌن اختبار القبلي والبعدي جملموعة التجربة 5
 15 البعدي جملموعة التجربة ورلموعة الضابطةادلقارنة النتائج اختبار  01
 21 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف ادلربع من اجملموعتٌن 00
 20 رلموع عدد االحنراف وعدد االحنراف ادلربع من اجملموعتٌن 09

 

 



 األول فصلال

 أساسيات البحث ومنهجيته

 املبحث األول: أساسيات البحث

 مقدمة - أ
 (9979جاي بوند )ذكر . اللغة العربية مياراتالقراءة إحدى من إف 

: يعّرؼ القراءة بأهنا " عملية تعّرؼ على الرموز ادلكتوبة نقلو زلمد حبيب اهلل
أو ادلطبوعة واليت تتصل عن طريق التداعي مبعاف تكونت من خالؿ اخلربة 

وىي عملية تثبيت للمعاين اجلديدة من خالؿ استخداـ السابقة للقارئ، 
وتنظيم ىذه ادلعاين مرتبط باألغراض ادلفاىيم اليت سبق وأصبحت يف حوزتو، 

أي أف عملية القراءة تتضمن كاًل من الوصوؿ ... ليت حيددىا القارئ بوضوحا
إىل ادلعاين اليت يقصدىا الكاتب وإسياـ القارئ نفسو يف صياغة تفسَت ىذه 

 9ادلعاين وتقييميا".
مؤثر القراءة بل سيملك ادلنفعة مناسب األىداؼ. فعل ادلؤثر القراءة ت

التعليم طرائق يفعل ادلدرس بادلدرس.  الذي يستخدـ يُعًتض بالطرائق التعليم
 يُفعل ادلدرس سيسأـ التالميذ. طرائق التعليم ادلمل فلذلك، بادلمل دائما. 
ادلتخرجُت حياصل م يحسن التعل .م ىو مثل قلب العملية التعليميةيالتعل
مل . حسن القيمال يزاؿ  حاصل التعليم يف إندونيسيالكن احلقيقة  حبسن القيم.
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ادلدرس  جيب أف يتغَت. ولذلك القوة وصوؿ قادرة على تالميذمعظم ال كني
 0.اليت استخدمو يف عملية التعليم طريقة التعليم
ادلواد دوف  والطريقة ىي اجلانبُت اليت ال تستطيع على انفراد. ادلواد

كال . ليس التطوير يشعر الفارغسالطريقة دوف ادلواد ناقص ادلؤثر، و الطريقة 
 3.لكي التعليم ادلؤثرلتعليم ميمة ااإلثنُت 

 يستعمل ادلدرس ادلواد التعليمية دائما.تعليم اللغة العربية  يف الواقع حُت
أف  ميارات اللغوية وخاصة يف تعليم ميارة القراءة تعليمسوى ذلك، عند 

 . فلذلكوغَت ذلك أو طريقة القواعد والًتمجة إللقائيةيستخدـ طريقة اادلدرس 
التالميذ بادللل والسأـ عند مشاركتيم يف عملية التعليم. فيذه احلالة  يشعروف

طريقة فادلدرس يف الواقع حيتاج إىل . تؤدي إىل احلصوؿ على ادلستوى غَت جيد
لة األخرى أف ومشك لضياع ادللل والسأـ كما ذكر يف ادلاضى. اجلديدة التعليم

تستعمل الباحثة أف لذا تريد  دائما.ؤمر التالميذ لتبادؿ يف بعض ادلدارس ال ت
يف  ميارة القراءة لتنمية (make a matchطلب ادلناسب ) بنوع التعلم التعاوين

ختتار الباحثة  .بالبحث التجريب الموجناف باتشَتاف 0احملمدية ادلتوسطة مدرسة 
ىذ التعلم التعاوين  ألف (make a matchالتعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب )

 .التالميذ ادلناسب بدراسة الفكرة يف حالة السرورطلب 
ىذه الطريقة بصفة  ألفسريع ادللل شعر التالميذ ال ي تعلم التعاوينال هبذ

تعلم هبذ ال. من ناحية أخرى يف عملية التعليم ادلتحمسيشعر التالميذ اللعبة. 
" ىو make a match"ادلقروء سيال.  فيمبزمالئو يف يتبادؿ التالميذ  التعاوين

                                                           
2
Jamal Ma’mur Asmani. Tujuh Tips Aplikasi PAKEM. )Jogjakarta: DIVA Press, 2011) Hal: 17 - 

18 
3
Jamal Ma’mur Asmani. Ibid. Hal: 20 



جيب أف يفيم الطالب الفكرة ذف قبل طلب ادلناسب، إادلناسب. طلب 
 ادلدرس. ةمبساعد

تضح لنا أف إحدى الطرؽ ادلناسبة لتنمية ي انطالقا من اخللفية السابقة
ميارة القراءة ودافعية الطالب يف تعليم اللغة العربية ىي طريقة التعلم التعاوين. 

 التعلم التعاوين بنوع استخدام" البحث عنبذلك تريد الباحثة إجراء ىذا 
لتنمية مهارة القراءة مبدرسة احملمدية  )make a match( طلب املناسب

 "الموجنان باتشريان 2املتوسطة 
 أسئلة البحث - ب

 ة قدمت الباحثة األسئلة التالية:بناءا على اخللفية السابق
 make a) طلب ادلناسب بنوع التعاوين التعلمتطبيق يكوف  كيف .9

match)  باتشَتاف 0يف مدرسة احملمدية ادلتوسطة  فيم ادلقروءلتنمية 
 ؟الموجناف

( make a match) طلب ادلناسب بنوع التعاوين التعلمفعالية  ما مدى .0
 ؟الموجناف باتشَتاف 0يف مدرسة احملمدية ادلتوسطة فيم ادلقروء لتنمية 

 أهداف البحث -ج
 و ييدؼ ىذا البحث إىل معرفة:

فيم لتنمية  (make a match) طلب ادلناسببنوع  التعاوين التعلمتطبيق  .9
 .الموجناف باتشَتاف 0يف مدرسة احملمدية ادلتوسطة  ادلقروء

فيم لتنمية ( make a match) طلب ادلناسببنوع  التعاوين التعلمفعالية  .0
 .َتاف الموجنافباتش 0يف مدرسة احملمدية ادلتوسطة  ادلقروء



 البحث فروض - د
مؤثر  (make a match) طلب ادلناسبالتعلم التعاوين بنوع استخداـ 

بأف  ةمناسب طريقةال هأف ىذ ةرى الباحثتو  ،جدا بأف يطّبق يف عملية التعليم
 .دليارة القراءة فيم ادلقروءيطبق يف ترقية القدرة 

 أمهية البحث - ه
أمهية البحث على األمهية النظرية واألمهية التطبيقية كما قسمت الباحثة 

 يلػي:
 األمهية النظرية .9

 إلثراء خزائن تعليم اللغة العربية وخاصة يف رلاؿ الطريقة التعليمية. (9
أف يكوف مصدرا لدى ادلعلمُت وادلتعلمُت والباحثُت ادليتمُت مبجاؿ  (0

 تعليم اللغة العربية وخاصة يف الطريقة التعليمية.
 األمهية التطبيقية .0

الوصوؿ إىل ادلعلومات بدال ليساعد التالميذ كثَتا يف فيم الدرس و  (9
 عن الكتاب ادلدرسي أو عن ادلعلم.

لزيادة رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية خاصة دليارة القراءة يف  (0
 العصر احلديث.

 حدود البحث - و
 وضعت الباحثة حدود البحث كما يلي:



 التعلمركزت الباحثة حدود ىذا البحث تطبيق احلدود ادلوضوعية :  .9
 فيم ادلقروءلتنمية  (make a match) طلب ادلناسب التعاونية بنوع

 للمدرسة ادلتوسطة. صامتةال
، 0292 – 0293الباحثة يف العاـ الدراسي  تجري احلدود الزمانية : .0

 يناير. ىو تبحث الباحثة حوايل شيرا،  .السابع الفصل
فصل السابع جيم اليف مكاف البحث الباحثة  حددت:  احلدود ادلكانية .3

(VII C)  وفصل السابع داؿ(VII D) 0احملمدية ادلتوسطة  مدرسة من 
 .َتاف الموجنافباتش

مل تستعمل ىذا التعلم ختتار الباحثة ىذه ادلدرسة ألف يف ىذه ادلدرسة 
 تستعملذف حتاوؿ أف . إ(make a match) طلب ادلناسبالتعاوين بنوع 

يف ( make a match) طلب ادلناسبالباحثة ىذا التعلم التعاوين بنوع 
 ىذه ادلدرسة.

 حتديد املصطلحات - ز
 و تقـو الباحثة بتحديد ادلصطلحات كما يلي:

تعلم التعاوين بنوع تقسيم الطالب إىل رلموعات أو فرقة ال: التعاوين التعلم .9
الطالب ادلتوفُت ترحى أف تسيم للتطبيق يف الفصل السيايف ألف أحد 

الطالب يف السياؽ التعاوين مبادئ ىذه السيافية ىو التعاوف، يعٍت يتعلم 
 2.ويتصل بعضيم بعضا
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التعلم التعاوين ىي التعلم ادلشًتؾ داخل اجملموعة، ولكنو خيتلف عن 
التعلم اجلماعي ألف الفكرة األسسية يف التعلم التعاوين ىي أف يتعاوف كل 

 أعضاء اجملموعة لتحقيق األىداؼ ادلشًتكة.
طلب التالميذ  : (make a match) طلب ادلناسببنوع  لتعلم التعاوينا .0

ىذه التعلم  معُت يف حالة السرور.أو ادلوضوع الفكرة بدراسة ادلناسب 
 بصفة اللعبة. (make a match) طلب ادلناسبالتعاوين بنوع 

 الوقوؼ على ادلعٌت من عملية هتدؼ إىلىي القراءة ميارة القراءة :  .3
 ؼ والكلمات ادلطبوعة.خالؿ االحر 

 السابقةالدراسة   -ح
 :اهنا كما يلييقامت هبا الباحثة فسيأيت بالدراسات السابقة اليت  أما

( بادلوضوع ـ 0290)درجة سرجانا  فوجي استوتيك البحث الذي كتبو .9
 STAD (Student Team Achievmentأسلوب التعليم التعاوين 

Division) حبث جتريب يف مدرسة دار العلـو  يف ترقية ميارة القراءة(
 على معرفةإىل ؼ ىذا البحث ديي ادلتوسطة اإلسالمية كراين فاسورواف(

لًتقية ميارة القراءة لدى  STADفعالية استخداـ أسلوب التعليم التعاوين 
يف ىذا البحث التجريب درسة وتستخدـ الباحثة ادلالطلبة يف تلك 

 باستخداـ اختبار قبلي وبعدي.
 STAD (Studentونتيجة ىذه الدراسة أف استخداـ التعليم التعاوين 

Team Achievment Division)  يف مدرسة دار العلـو ادلتوسطة
 .عند الطلبة فعالة يف ترقية ميارة القراءة اإلسالمية كراين فاسورواف



ـ( بادلوضوع  0290نور مولدة زىرة )درجة سرجانا  الذي كتبو البحث .0
لثانوية لتنمية ميارة القراءة عند الطلبة يف مدرسة ادلعارؼ ا Jigsaw"تطبيق 

إىل معرفة على تطبيق و يدؼ ىذا البحث سنجاساري" ي 9اإلسالمية 
لدى الطلبة يف تلك ادلدرسة وتستخدـ  مفيـو ادلقروءلتنمية Jigsaw تأثَت 

 التجريب بادلدخل الكمي.الباحثة يف ىذا البحث 
يف مدرسة ادلعارؼ الثانوية  Jigsawتطبيق ونتيجة ىذه الدراسة أف 

 .تنمية ميارة القراءة عند الطلبةفعالة يف  سنجاساري 9اإلسالمية 
استخداـ التعلم التعاوين على سيت زلفوظة بادلوضوع  والبحث الذي كتب .3

( يف تعليم ميارة القراءة )البحث اإلجرائي يف Jigsawشكل جيجساو )
. وجوساري موجوكرطا جاوي الشرقية(أونج م-مدرسة منبع العلـو أونج

على التعلم التعاوين فعالية استخداـ على ىذا البحث إىل معرفة ييدؼ 
لدى الطلبة يف تلك ادلدرسة وتستخدـ الباحثة ( Jigsawشك جيجساو )
 الكمي. لتحليلبا جرائييف ىذا البحث اإل

ونتيجة ىذه الدراسة أف استخداـ التعلم التعاوين على شكل جيجساو 
(Jigsawيف مدرسة منبع العلـو أونج )- أونج موجوساري موجوكرطا

 .عند الطلبة جاوي الشرقية فعالة يف تعليم ميارة القراءة
أنواع ستعماؿ اأف ىذا البحث  ىذا البحث بالبحوث السابقة ىوالفرؽ 

اخلالصة من الدراسات السابقة، أف ىذا البحث ليس البحث تعاوين. التعلم ال
ميارة القراءة، ولكن يف البحث السابقة توحد مثل ىذا ادلوضوع،  تنميةلاجلديد 

 ة. ىذا البحث كتبتو الباحثة بنفسوولكن الباحثة ال تقلد يف البحث السابق



سوى ذلك من الدراسات السابقة مل تستخدـ الباحثة  ليس تقلد من غَته.
 .(make a match)التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 املبحث الثاين: منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه - أ
ادلدخل الكمي ألف البيانات اليت وادلدخل الذي استخدمت الباحثة ىو 

ال تكوف صورة ادلعلومات البيانية والتفصيلية عن مضموف  ةتاج إلييا الباحثحت
 ادلدخل فقط، بل على صورة العددية والكمية اليت حتتاج إىل الرموز األرقامية.

ا البحث ىو ادلنيج التجريب. الباحثة يف ىذ استخدمتادلنيج الذي و 
ث الذي طبق فيو األحواؿ ادلصنوعة وتالعب كائنات البحث التجريب ىو البح

ويتكوف ادلنيج التجريب على : تصميم اجملموعة  5بحث ووجود اإلشراؼ.ال
جيري ىذا  6عتُت، وتصميم اجملموعات ادلتكافئة.و الواحدة، وتصميم اجملم

بتجربة التعلم التعاوين بنوع  تالبحث بتصميم اجملموعات الواحدة. مث قام
ادلدرسة  على الطالب لتنمية ميارة القراءة (make a match)طلب ادلناسب 

 باتشَتاف الموجناف. 0احملمدية ادلتوسطة 
أداء التعليم حسب درس ميم اجملموعات الواحدة ىي بوخطوات تص

قبلي، ختبار ال" مث قامت الباحثة باالادلدرس احلقيقة على موضوع "يف البيت
أدء التعليم بادلتغَتة ادلستقل وىي التعلم التعاوين دليارة وتايل قامت الباحثة ب

قد االختبار البعدي. عمث ت (make a match)ة بنوع طلب ادلناسب القراء
 ختباراف ىي نتائج ىذا البحث.فنتيجة ىذا ا
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 جمتمع البحث وعينته وأسلوب إختيارها - ب
يف الفصل السابع مبدرسة احملمدية تالميذ البحث ىو ال رلتمعإف 

التالميذ . وعدد 0292-0293باتشَتاف الموجناف للسنة الدراسية  0ادلتوسطة 
" حىت Aالسابع " فصليعٍت ال تلميذا. ينقسم على أربعة صفوؼ، 88حوايل 

تلميذا. أخدت  02". لكل فصل عدد التالميذ حوايل Dالسابع " فصلال
 ".D" السابع" و فصل C" السابعالباحثة فصلُت، مها فصل 

 متغريات البحث -ج
 Independentىناؾ متغَتاف يف ىذا البحث، ادلتغَت ادلستقل 

(Variable)  قيس مدى تأثَته على ادلوقف، ويسمى نىو العامل الذي نريد أف
 7بع ىو العامل الذي تنتح عن تأثَت العامل ادلستقل.لتابادلتغَت التجريب. وادلتغَت ا

ادلتغَت ادلستقل ىو تدريس ميارة القراءة بالتعلم التعاوين بنوع طلب 
د الباحثوف تطبيقيا. وادلتغَت التابع ىو اليت يري (make a match)ادلناسب 

 ميارة القراءة يف الفصل ادلتوسط يف تعليم ميارة القراءة.
 طريقة مجع البيانات -د

 تقـو الباحثة هبذا البحث باستخداـ طريقة مجع البيانات التالية:
 ختباراال .9

االختبار ىو رلموعة من ادلثَتات )أسئلة شفوية أو حتريرية أو صور أو 
)  الباحثة ىذه الطريقة تستخدـو  8أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية. رسـو
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التعلم التعاوين بنوع للحصوؿ على نتيجة تعليم التالميذ دليارة القراءة باستخداـ 
 .(make a match)طلب ادلناسب 

 ادلقابلة .0
احلوار بُت الباحثة ومن لو معلومات باذلدؼ دلعرفة اآلراء واألفكار 

والتفاسَت وادلعارؼ وخربات الشخص، وىدؼ ادلقابالت ىو معرفة والشعور 
اآلراء اآلخرين اليت التستطيع الباحثة معرفتيا بواسطة ادلالحظة كانت ادلقابلة 

الباحثة ىذه الطريقة  تستخدـاللغة العربية. و  ةومدرسدرسةجتري مع رئيس ادل
 اللغة العربية.تعليم لطريقة عن لكشف احلقائق والبيانات ادلتعلقة با

 االستبانة .3
االستبانة ىي أداة للحصوؿ على احلقائق و جتميع البيانات عن 

ة على رلموعة من األسئلة االستبان الظروؼ واألساليب القائمة با لفعل. وتعدد
وتقـو هبا الباحثة للحصوؿ على  ترسل لعدد كبَت نسبيا من أفراد اجملتمع.

 make a)التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب استخداـ ب البيانات اليت تتعلق

match) قراءةميارة ال لتنمية. 
 ادلالحظة .2

ادلالحظة ىي طريقة مجع البيانات مبالحظة ادلواقف مباشرة، طريقة 
تتطلب أف تكوف الباحثة جزاء من النشاطات التعليمية أي بأف تقـو الباحثة 
مبالحظة سلوؾ معُت من خالؿ اتصالو مباشرة باألشخاص أو االمكانيات 
 ادلوجودة. وىذه الطريقة تفيد الباحثة للحصوؿ على بيانات البحث حوؿ



، لذلك حتصيل البيانات بطريقة قراءةيف ترقية ميارة ال الطريقةاستخداـ 
 ادلالحظة تعد وسيلة دتلك البيانات الصحيحة ادلناسبة.

اليت تتعلق بنشطات ادلعلم  هبا الباحثة للحصوؿ على البيانات وتقـو
والطلبة يف عملية تعليم ميارة القراءة، وادلشكالت أو الصعوبات اليت يواجييا 

  تعليم ميارة القراءة.يف
 مصادر البيانات -ه

يتكوف مصادر البيانات يف ىذا البحث من ادلصادر البيانات األساسية 
والبيانات الثانوية. فادلصادر البيانات األساسية ىي البيانات عن تطبيق دراسة 

بُت النظرية  (make a match)التعاونية دليارة القراءة بنوع طلب ادلناسب 
ارات اليت ختبارات اليت أجرى الباحثة. اإلختبتتكوف على نتائج اال  والتطبيق.

 ختبار قبلي وبعدي. أجرى يف ىذا البحث ىو ا
تصميم البحث التجريب الذي حيتاج إىل البيانات الكمية. البيانات 

 الكمية ىي نتائج اإلختبار من الطلبة.
درىا كما ولبياف مصدر البيانات دتكن الباحثة رسم ىذه البيانات ومص

 يلي:
 
 
 
 
 



 (1اجلدول )

 مصادر البيانات

 البيانات مصادر البيانات أدوات البحث طريقة الرقم
 ختباراال 9

 
نتائج تعليم اللغة العربية  التالميذ ختباراالدليل 

التعلم التعاوين باستخداـ 
طلب ادلناسب بنوع 

(make a match)  دليارة
 القراءة

مدرس اللغة  دليل ادلقابلة ادلقابلة 0
 العربية

 و عميد ادلدرسة

أراء ادلدرس عن تدريس 
اللغة العربية يف ادلدرسة 

وأحواؿ ادلدرسة وكذ لك 
أراءىم عن تعليم اللعة 

العربية باستخداـ تطبيق 
طلب التعلم التعاوين بنوع 

 make a)ادلناسب 

match) 
أراء التالميذ عن تدريس  التالميذ دليل االستبانة االستبانة 3

ستخداـ اباللغة العربية  
طلب التعلم التعاوين بنوع 



 make a)ادلناسب 

match) دليارة القراءة 
التالميذ و  دليل ادلالحظة ادلالحظة 2

مدرس اللغة 
 العربية

 أحواؿ تعليم اللغة العربية

التعلم التعاوين قبل تطبيق 
  طلب ادلناسب بنوع 

(make a match)  و بعد
التعلم التعاوين بنوع تطبيق 

 make a)طلب ادلناسب 

match) 
 

 أدوات البحث - و
 تقـو الباحثة هبذا البحث باستخداـ األدوات التالية:

 ختباردليل اال .9
لباحثة يف ىذا البحث نوعُت من االختبار ، أوال : واستخدامت ا

التعلم ختبار القبلى ، قدمتو الباحثة للتالميذ قبل أف يطبق علييم استخداـ اال
ل دليارة القراءة دلعرفة كفاءة قب (make a match)طلب ادلناسب التعاوين بنوع 

ختبار البعدى ، قدمتو الباحثة للتالميذ بعد جتربة ، أف ديروا التجربة . ثانيا : اال
 .(make a match)طلب ادلناسب ين بنوع التعلم التعاو استخداـ دلعرفة مدى 



يي كما الرسم البياين فختبار ومؤشراتو أما معيار جناح الطلبة يف اال
 9األيت:

 (2اجلدول )

 ختبارمعيار جناح الطلبة يف اال

 النسبة ادلائوية ) %( فئة النتائج التقدير رقم
 922%-92% 922-92 ممتاز 9
 89%-82%  89-82 جيد جدا 0
 79%-72% 79-72 جيد  3
  69%-62%  69-62 متوسط  2
  59%  - 56%  59-56 مقبوؿ  5
  55% -29%  55-2 ضعيف  6

 
 دليل ادلقابلة  .0

استخدمت الباحثة ىذه ادلقابلة لتقومي البيانات الىت حصلتيا الباحثة. 
 .لتسييل الباحثة يف إجراء ادلقابلة ألنو يتّم تصور مجيع األسئلة
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 دليل االستبانة .3
استخدمت الباحثة االستبانة جلمع البيانات ادلتعلقة بتحصيل دراسة 

التعلم التعاوين  التالميذ، اىتماميم طواؿ عملية التعليم ميارة القراءة باستخداـ
 .(make a match)طلب ادلناسب بنوع 
 دليل ادلالحظة .2

لتمكُت الباحثة من تقييم و حتديد مادى فعالية األنشطة اللغوية لتنمية 
 ميارة القراءة.

 أسلوب حتليل البيانات - ز
 يختبار القبلوتستخدـ الباحثة ادلقياس ادلعديل لتحليل نتائج اإل

ابطة، ضمجموعة التجريبة واجملموعة اللالذين يقاماف ل ختبار البعديواال
 .t الباحثة يف حتليل ىذه النتائج مستعينا باالختبار تواستعان

( t-testللمجموعتُت تقاـ الرموز التائي )تنمية ميارة القراءة  ولتحليل 
 92:التايل

  
     

√{
∑    ∑   

        
}  

 
   

 
  

 

 

 
Mx   = عديل من اجملموعة التجريبيةادلادلقياس 

My   = عديل من اجملموعة الضابطةادلادلقياس 
∑  اجملموعة التجريبية النتائج من رلموع عدد االحنراؼ ادلربع=    
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∑  اجملموعة الضابطة النتائج من رلموع عدد االحنراؼ ادلربع =   

Nx =  يف اجملموعة التجريبية التالميذعدد 

Ny  = يف اجملموعة الضابطة التالميذعدد 
 الفروض من ىذا الرمز فيي : أما

التعلم التعاوين باستخداـ  القراءةبُت تعليم ميارة  الداللةتوجد الفرؽ     =
( و VII C) جيم سابعيف الفصل ال (make a match)طلب ادلناسب بنوع 

يف  (make a match) التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسببدوف استخداـ 
باتشَتاف  0مدرسة احملمدية ادلتوسطة يف  (VII D) داؿ سابعالالفصل 
 .الموجناف
التعلم التعاوين بنوع باستخداـ  قراءةال توجد الفرؽ بُت تعليم ميارة ال    =

( و بدوف VII C) جيم سابعال يف الفصل (make a match) طلب ادلناسب
يف الفصل  (make a match) طلب ادلناسبالتعلم التعاوين بنوع استخداـ 

 .باتشَتاف الموجناف 0مدرسة احملمدية ادلتوسطة  يف (VII D) داؿ سابعال
 هيكل البحث -ح

الباحثة بتقدمي حصوؿ على الوصوؿ العاـ ذلذا البحث اجلامعي فقامت 
 ىيكل البحث كما يلي:

على ادلبحث األوؿ  حتتوىالبحث ومنيجيتو  أساسيات:  الفصل األول
وأسئلة البحث  خلفية البحثعلى  وادلبحث الثاين. ادلبحث األوؿ حتتوي

وأىداؼ البحث وفروض البحث و أمهية البحث وحدود ادلصطلحات 
 وادلبحث الثاين حتتوي على، وحتديد ادلصطلحات والدراسات السابقة



رلتمع البحث منيجية البحث حيتوى على مدخل البحث ومنيجو و 
وعينتو وأسلوب إختيارىا و متغَتات البحث و طريقة مجع البيانات و 

 .ىيكل البحثمصادر البياناتو أدوات البحث و أسلوب حتليل البيانات و 
: اإلطار النظري حيتوى على مفيـو ميارة القراءة والتعلم  الفصل الثاين

 .(make a match) طلب ادلناسبالتعاوين و التعلم التعاوين بنوع 
 .ومناقشتيا عرض البيانات وحتليليا: الفصل الثالث

 حات.قًت االختتاـ، يتكوف من اخلالصة وادلالفصل الرابع : 
 



 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 مهارة القراءة - أ
 مهارة القراءةمفهوم  .1

أن يتواصل مع غَته القراءة إحدى فنون اللغة اليت ال يتسٌت لإلنسان 
بدوهنا. إذ ىي من أكثر ميارات اللغة توظيفا وربقيقا لالتصال، وليست القراءة 

رلرد تعرف على الرموز اللغوية ادلكتوبة والنطق  –كما يظنيا بادي الرأي   –
 –هبا، وإمنا التطورات اليت طرأت على مفيوم القراءة تؤكد أننا ال ضلفل فييا 

العُت وأعضاء النطق، إذ ادلفيوم بالنواحي الفسيولوجية مثل حركات  –فقط 
ة عقلية عملياحلقيقي ادلتطور يف ضوء البعد الزمٍت يقودنا إىل القول بأن القراءة 

تشمل تفسَت الرموز اليت يتلقيا القارئ عن طريق عينيو، وتتطلب ىذه العملية 
الربط بُت اخلربة الشخصية وادلعاين وتوظيف تلك فيم ادلعاين، كما أهنا تتطلب 

 1ادلعاين يف حل ادلشكالت اليت تعرض لإلنسان.
 و من الباحثنب الذي أعطوا تعريفا للقراءة:

ءة عملية اتصال واستجابة لرموز مكتوبة وترمجتيا جبسون: ويرى يف القرا (1
 إىل كالم وفيم معناىا.

دشنط: ويرى يف القراءة عملية تتعدى فّك الرمز وهتجئة الكلمات  (2
ادلطبوعة، وىي عملية هتدف إىل الوصول دلعٌت ادلادة وفيميا ومن مث 
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تداخل القارئ بادلادة وربليليا وعمل إسقاطات ذاتية علييا. أي أن 
القراءة عملية موضوعية من حيث إدراك معٌت ادلادة، وعملية ذاتية من 

 حيث التفاعل معيا وذبليليا واستخالص نتائج منيا.
تايلور: ويرى يف القراءة عملية تفاعل متكاملة فييا يدرك القارئ  (3

الكلمات بالعُت مث يفكر هبا ويفسرىا حسب خلفيتو وذباربو وخيرج فييا 
 بيقات عملية.بأفكار وتعميميا وتط

من التعريفان السابقة نالحظ أن كثَتا من الباحثُت يرون يف القراءة 
عملية عقلية ويساووهنا بالتفكَت، أي أن القراءة = تفكَت، وىم يستبعدون 

( تعريفا للقراءة، ألن فك الرمز وربويل Decodingاألخذ بقضية فك الرمز )
ئ يقوم بعملية الية وقراءتو يف احلرف ادلكتوبة إىل أصوات ال يتعدى كون القار 

ىذه احلالة الية ليس فييا تفكَت، وىي أشبو بالقارئ العريب عندما يقراء نصا 
مكتوبا باللغة الفارسية اليت تكتب حبروف عربية، وقارئ اإلصلليزية، ويقراء 

 األدلانية اليت ال يعرفيا، ليس لسبب إال لكون األدلانية تكتب حبروف التينية.
وعليو يؤثر على صورة االستجابة النيائية للمادة ادلقروءة،  ومجيع ذلك

فإن القراءة تشتمل على مجيع مقومات التفكَت، وعلى ىذا األساس ديكن 
 2(.Reading = Thinkingالقول أن القراءة = تفكَت )

والقراءة إحدى الكيفيات لنيل ادلعلومات وادلعارف من الزمان ادلاضى 
إىل ىذا اليوم، إذ تسَت التطورات يف كل نواحي احلياة وتتغَت تغَتا سريعا. وكم 

زبرج كل يوم من الوسائل ادلطبوعة الصحيفة واجمللة، وكذلك  من ادلعلومات 
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دلعلومات الصحيحة العلوم وادلعارف اليت سطرت على الكتب، لتلقى اكثرت 
 3من تلك ادلصادر ادلقروء ضلتاج إىل نشاط يسمى بالقراءة.

 أنواع القراءة .2
 تشميل القراءة على األنواع األتية:

 القراءة الصامتة (1
القراءة الصامتة ىي استقبال الرموز ادلطبوعة، وإعطائيا ادلعٌت ادلناسب 
ادلتكامل يف حدود خربات القارئ السابقة مع تفاعليا بادلعاين اجلديدة ادلقروءة، 

 4وتكوين خربات جديدة وفيميا دون استخدام أعضاء النطق.
ة ودقة وسبقل القراءة الصامتة حل الرموز ادلكتوبة، وفيم معانييا بسيول

وال دخل للصوت فييا، وكما أن رؤية الشيئ كافية دلعرفتو دون حاجة لنطق 
 امسو، وكذلك رؤية الكلمة ادلكتوبة.

ويتطلب ىذا النوع من القراءة بعض ادليارات و القدرات : كالدقة، 
واالستقالل يف تعرف الكلمات، وزيادة الثروة اللفظية، و العمق يف الفيم، و 

ة، وللوصول إىل إتقان ىذه القدرات و ادليارات البد من السرعة يف القراء
جم واستخدام ادلعا تدريب منظم علييا. عن طريق إشارات النص، السياق،

اللغوية، أما الدقة و العمق يف فيم ادلادة ادلقروءة فيما من ادلطالب ادللقاة على 
ادلطابع كل عاتق القارئ نتيجة الكم الكبَت من الكتب ادلطبوعات اليت زبرجيا 

يوم، ويشمل ىذا الفيم الربط بُت الرمزوادلعٌت، و اختيار ادلعٌت ادلناسب و 
تنظيم األفكار ادلقروءة، واستخدام ىذه األفكار بعد تذكرىا، و يعتمد النجاح 
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يف الفيم على دافعية القارئ، و خلقيتو من ادلفيومات، و ادراك الكلمات. أما 
ت قيمة عندما حيقق القارئ هبا نفس الدرجة السرعة يف القراءة فيي تعترب ذا

من الفيم اليت حيققيا لو قرأ ببطء، و ىذا يعٍت أن القارئ اجليد ىو القارئ 
الذي يسَت بالسرعة اليت تتطلبيا الظروف، فيزيد أن ينقص من سرعتو طبقا 
لنوع ادلادة اليت يقرؤىا، و طبقا حلاجاتو، و مستوى مياراتو يف الفيم، و حىت 

 5أىداف من القراءة.حيقق 
بينت البحوث الًتبوية و النفسية أن القراءة الصامتة ربقق األغراض 

 التالية:
زيادة سرعة ادلتعلم يف القراءة مع ادراكو للمعاين ادلقروءة. وقد ظير منيا  . أ

خالل تطبيق اختبارات القراءة على التالميذ أهنم عندما جييبون عنيا يف 
لو أجابوا عنيا جيرا، و أن القراءة الصامتة صمت يستغرقون وقتا أقصر شلا 

 ال تعر قل الفيم.
العناية البالغة بادلعٌت، واعتبار عنصر النطق مشتتا يعوق سرعة الًتكيز على  . ب

 ادلعٌت، وااللتفات إىل اخلربات الفنية اليت تتاح للقراءة الصامتة.
احلياة ادلختلفة إهنا أسلوب القراءة الطبيعية اليت ديارسيا اإلنسان يف مواقف ج. 

 يوميا. وذلذا جيب التدريب علييا و تعليميا لألطفال منذ الصغار.
زيادة قدرة التلميذ على القراءة و الفيم يف دروس القراءة و غَتىا من ادلواد، د.  

وىي تساعده على ربليل ما يقرأ التمعن فيو، وتنمي فيو الرغبة حل 
ل اليت ربقق للقارئ كثَتا من ادلشكالت. والقراءة الصامتة من أىم الوسائ
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األىداف، ألهنا تيسر لو أشبع حاجاتو وتنمية ميولو وتزوده باحلقائق و 
 العارف و اخلربات الضرورية يف حياتو.

زيادة حصيلة القارئ اللغوية و الفكرية، ألن القراءة الصامتة تتيح للقارئ ه. 
َت فييا، شلا ينمي تأمل العبارات و الًتكيب وعقد ادلقارنات بينيا، و التفك

ثروتو اللغوية، كما أهنا تيسر لو اذلدوء الذي ديكنو من تعمق األفكار و 
 دراسات العالقات بينيا.

إهنا تشغل تالميذ الفصل مجيعا و تعودىم االعتماد على النفس يف الفيم  و.  
كما تعودىم حب اإلطالع، وفييا مراعاة للفروق الفردية بينيم، إذ يستطيع  

 يقرأ وفق ادلعدول الذي يناسبو. نكل فرد أ
 القراءة اجلهرية (2

القراءة اجليرية تشمل ما يف القراءة الصامتة، مثل ربريك بصرى الرموز 
الكتابة، وإدراك عقلي دلدلوالهتا ومعانييا، إال أن تزيد علييا بالتعبَت الشفيي 
 عن ىذه ادلدلوالت وامعاين، ينطق الكلمات واجلير هبا. والقراءة اجليرية

 6أصعب من القراءة الصامتة.
و تعد القراءة اجليرية أصعب من القراءة الصامتة، ألهنا تتضمن 
ميارات عدة و تستخدم أجيزة متعددة و معقدة، ودلت التجارب على أن 
القراءة اجليرية تتساوي مع القراءة الصامتة يف مياراهتا و تزيد عنيا يف ميارات 
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ادلقروءة للسامعُت، و إن كانت القراءة  أساسية سبثل تفسَت زلتويات ادلادة
 7الصامتة أعون على الفيم، كما توفر الوقت و اجليد.

والقراءة اجليرية تيسر للمعلم الكشف عن األخطاء اليت يقع فييا 
التالميذ يف النطق، و بالتايل تتيح لو فرصة عالجيا. كما أهنا تساعده يف 

 8اختبار قياس الطالقة و الدقة يف القراءة.
ولكل ىذا فن الضروري أن تكون الكلمات األوىل اليت مقدم للطفل 
عند بدء تعليم القراءة مستمدة من قاموس حديثة. و ينبغي أن جييء نطق 
الكلمات و قراءة العبارات متناسبا مع معاهنا، و أن يكون بطريقة طبيعية بعيدة 

أجيزة النطق و التفكَت عن التكلف، فالقراءة اجليرية تستلزم طاقة كبَتة لتشغيل 
 و السمع والبصر.

 أهداف تدريس القراءة .3
 9من أىم األىداف ادلتوخاة من تدريس القراءة ما يلي:

 إكساب التالميذ القدرة على نطق الكلمات نطقا سليما. (1
 على إخراج احلروف من سلارجيا وسبييز أصواهتا.إقدار التالميذ  (2
 والًتاكيب.إكساب التالميذ رصيدا من ادلفردات  (3
 ضلو القراءة واالطالع.تنمية ميول التالميذ  (4
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مساعدة التالميذ على تكوين عادات التعرف البصري على الكلمات  (5
 وفيم معناىا أو معٌت اجلعل والًتاكيب.

 تنمية ميول التالميذ لالستماع بادلادة ادلقروءة وتذوقيا. (6
فيم ادلادة إقدار التالميذ على القراءة السريعة الواعية ادلصحوبة ي (7

 ادلقروءة يف القراءتُت الصامتة واجليرية.
إقدار التالميذ على القراءة ادلتدفقة ادلصحوبة بتمثيل ادلعٌت، ومراعاة  (8

 النرب والتنغيم.
 طريقة تعليم مهارة القراءة .4

على الرغم من تنوع طرائق تدريس القراءة ووجود العديد من التجارب 
ىي الثرية واحملاوالت اجلادة، إال أنو ال ديكن القول: إن ىذه الطريقة أو تلك 

األفضل بعينيا "ويف استفتاء أجرتو ادلنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلوم خالل 
و أن الدول العربية مل تقم م، ظير من نتيجة ربلل نتائج إجابت 1974عام 

بإجراء ذبارب علمية بادلعٌت الدقيق للمفاضلة بُت طرق تعليم القراءة، وأن 
 11ماجرى مل يستكمل فيو شروط الظبط العلمي".

على أن ادلالحظ على طرائق التدريس رغم ىذا التنوع أهنا تكاد ترجع 
 11إىل طريقتُت رئيستُت مها:
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 الطريقة الرتكيبية )اجلزئية( - أ
تبدأ ىذه الطريقة باألجزاء ادلكونة للكلمة )احلروف أو األصوات( 

 -مجل  –وتنتيي من خالل ىذه األجزاء إىل الكل ادلكون ذلا )كلمات 
 فقرات(

 مزايا الطريقة الًتكيبية:
يسر ىذه الطريقة ويساطتيا: إذا من السيولة ديكان أن حيفظ ادلتعلم  (1

اشكاذلا ويربط بينيا وبُت  ىذا العدد احملدود من احلروف ويتعرف على
 أصواهتا.

 التدرج فييا منطقي حيث البدء باحلروف مث الكلمات فاجلمل. (2
تساعد ادلتعلم على نطق احلروف بطريقة جيدة وإخراجيا من سلارجيا،  (3

 والتمييز بينيا.
 عيوب الطريقة الًتكيبية:

 أهنا تبعث على ادللل وال تثَت شغف ادلتعلم. (1
األصوات قد يريك ادلتعلم ويوقعو يف احلَتة أحيانا أن التعلم عن طريقة  (2

نظرا لوجود بعض الكلمات تشًتك يف اجزاء منيا على صوت معُت 
 لكن رسم كل كلمة خيتلف عن األخرى.

 نظرا للمكث الطويل على تعلم احلروف منفردة. (3
 الطريقة التحليلية )الكلية( - ب

تسَت ىذه الطريقة يف اذباه معاكس للطريقة الًتكيبية )اجلزئية( حيث 
وىي تتطلق من مسلمة مفادىا تبدأ بالكل وتنتيي إىل اجلزاء اليت يتكون منيا، 



ومؤادىا أن العقل البشري دييل إىل إدراك األشياء يف وحدة وتكلمل، وأن الكل 
وأن األجزاء إمنا تتضح سابق جلزيئاتو، وأنو أكرب من رلرد رلموع األجزاء، 

 وتتحد قيمتيا و معناىا باتصاذلا بالكل الذي تنتمي إليو.
وإذا كانت مقومات القراءة الراشدة ال تتوقف على رلرد التعرف 
البصري، وإمنا ال بد أن يضاف بُعد الفيم ليتحقق مفيوم القراءة، ولذلك كان 

ن فيميا، وحىت يتأىب ال بد من البدء بالكليات دلا تنطوي عليو من معاين ديك
واستخالصيا، حُت يكون أكثر نشاطا يف العقل الستدعاء تلك ادلعاين 

 استحضار الواحدات ذات ادلعٌت على ضلو أفضل.
 الطريقة التوليفية )املزدوجة( - ت

نظرا ألن الطريقتُت السابقتُت تنطويان على العديد من العيوب، على 
ا كان االذباه إىل الطريقة التوليفية اليت الرغم شلا تتميزان بو من مزايا متعددة، لذ

أوجو القصور ادلوجودة هبما، خاصة وأن إحدى  ذبمع زلاسن الطريقتُت، وتنحى
الطريقتُت ال تكفي لتنمية مجع ميارات القراءة ادلطلوب من ادلتعلم أن يسيطر 

 علييا.
حيث يقوم يف ىذه الطريقة قد يبدأ ادلعلم مستعينا بطريقة "انظر وقل" 

يعرض إحدى الصور مناقشا التالميذ فيما تعنيو، مل يسجل ما تعرب عنو الصورة 
على السبورة خبط واضح، مطالبا التالميذ تكرار الكلمة أو اجلملة اليت تعرب 

حىت يتسٌت ذلم الربط بُت نطق الكلمة عنيا الصورة بطريقة فردية أو مجاعية، 
ملة إىل كلمات، مث الكلمات إىل مقاطع ورمزىا، مث تلى ذلك مرحلة ربليل اجل

وحروف ينطقيا التالميذ بأصواهتا ال بأمسائيا، على أن يقوم التالميذ يتكرار 



تلك العملية، ومن احلروف اليت حلليا التالميذ، يقومون بتكوين كلمات 
 فجمل فقصص وىكذا. جديدة

 الوسائل التعليمية ملهارة القراءة .5
هتدف ىذه الوسائل التعليمية إىل مساعدة الطلبة على القراءة بسرعة 
وسيولة ويسر ودقة لفيم زلتوى ادلادة ادلقروءة. واألجيزة احلديثة اليت تساعد 

 12على سرعة القراءة وفيم احملتوى منيا:
البطاقات، مصورة كانت أم مكتوبة، وتكتب على كل منيا عبارة أو كلمة  (1

 األحيان.أو مجلة يف بعض 
معامل القراءة، وتتكون من كتابات صغَتة ربتوي مادة لغوية متدرجة يف  (2

الصعوبة تعُت الطلبة على التقدم بسرعة يف اتقان ميارة القراءة بقدر ما 
 تسمح بو قدراهتم.

رلاالت الصور الكاريكاتورية، وتعتمد على الصوار والرسوم يف نقل ادلعٌت  (3
 مع حد أدين من الكلمات واجلمل.

ادللصقات )اإلعالنات( وربتوى صورا بألوان سلتلفة وحجوم كبَتة تساعد  (4
 على قراءهتا من مسافة بعيدة.

، وتستخدم يف عرض كلمات أو مجل (tachistoscope)التاكستوسكب  (5
 مكتوبة على الشاشة دلدة طوذلا ادلعلم.

 .(reading pacer) جياز سرعة القراءة (6
 .(جياز العرض األمامي )الصور الشفافة (7
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 (.opaque projector) جياز عرض الصور ادلمتعة (8
األلعاب اللغوية من تكوين اجلمل، واألفعال والظروف، القصة القصَتة،  (9

 ، وإطاعة األوامر.التعرف على معٌت ادلفردات، الكلمة وتعريفيا
 مراحل مهارة القراءة .6

ادلراحل ىنا طبقات ومستويات القدرة يف القراءة. فيستحسن التمسك 
ادلدرس يف تعليم القراءة دلساعدة صلاح األىداف. وقسم جونًت ىذه هبا 

 13ادلستويات إىل ثالث مراحل:
 القراءة ويتكون فييا )صيد الطالب لغويا( ادلرحلة األوىل : لتنمية ميارات (1
 ادلرحلة ادلتوسطة : لتنمية ميارات القراءة (2

الًتاكيب  وفييا يتم الًتكيز على إثراء مفردات الطالب وتنمية رصيده يف
 اللغوية وتتسع أمامو موضوعات القراءة إىل حد ما.

 ادلرحلة ادلتقدمة : االستقالل يف القراءة (3
ويف ىذه يتدرب الطالب على تنمية مفرداتو ذاتيا ويتعلم كيف يستخدم 

 القواميس ويبدأ أوىل خطوات االستقالل يف القراءة.
قسيم اخر، ومن حيث القدرة وادلادة اليت ديلكيا الدرس فيناك ت

 14التية:مراحل التدرج يف القراءة كاويسمى 
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ورات ادلنظمة اإلسالمية ، )الرياط: منشتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبورشدي أمحد طعيمة،   
 555(ص: 1989للًتبية والعلوم والثقافة ايسقيو جامعة ادلنصور، مصر، 

14
، )ادلملكة العربية السعودية: ادليارات اللغوية، مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنازلمد صاحل الشنطي،   

 172-171(ص: 1996دار األندلس، 



 مرحلة االستعداد للقراءة (1
يتيبأ الطفل للقراءة يف ادلرحلة األوىل من مراحل حياتو التعليمية وىي 
اليت تسمى مرحلة )الروضة( حيث ينبغي أن تنمي لديو ملكة االستعداد للقراءة 

الكلمات( الثابتة وادلتحركة مع من خالل التعرف البصري على )احلروف أو 
 ذكر أمساءىا ووصفيا، وال بأس من عرض بعض احلروف يف أشكال زلببة.

 مرحلة التأسيس (2
حيث يتعلم الطفل ادلفاتيح األساسية للقراءة يف احللقة األوىل من 

عن طريق التعرف مجلة صاحلة من الكلمات وادليارات من  ادلرحلة االبتدائية
قا ربليال وتركيبا ومعايشة واقعية والتدرج يف تعليميا رفق خالل عرضيا عرضا الئ

 خطة مدروسة مع الًتكيز على أساسيات النطق كالشدة وادلد وغَتمها.
 مرحلة التثبيت (3

حيث تبدأ عملية ترسيخ األساسيات ادلتعلقة بالنطق وتنمية السرعة 
القراءة الصامتة  القرائية والعناية التامة بالقراءة اجليرية مع االىتمام ببدء نشاط

 يف السنتُت الثالثة والرابعة.ويتم ذلك 
 مرحلة تعليم ادليارات القرائية (4

حيث تنمي األساسيات وينطلق الطفل إىل افاق جديدة تبدو 
ادلوضوعات ادلقروءة أثريا فكرا ومضمونا ويسمح بشيئ من احلوار العميق 

 حوذلا، ويزداد وقت القراءة الصامتة.
 القدرة القرائيةمرحلة تبلور  (5



الفكرية ويروز ادلواىب الكامنة حيث يتم الًتكيز على اجلوانب 
والعاطفية مع التذوق وادلوازنة والنقد واحلكم. ويبدأ توجيو التلميذ إىل ادلطالعة 

 اخلارجية وتوسيع رلاالهتا.
و باإلضافة إىل خربات كل منيما، قّسمت مراحل تعليم القراءة إىل 

 15األربع و ىي يعٍت:
ادلرحلة األوىل، و ىي مرحلة التعرف و النطق، و ىي تقابل سباما مرحلة  (1

تنمية القراءة اجليرية. ومن األمور اذلامة اليت ينبغي أن ندركيا يف ىذه 
ادلرحلة ىي عدم ترك أي لبس أو غموض أو إييام يف عقل الدارس فيما 

ليت تستخدم يتصل بالعالقة بُت أصوات اللغة العربية و الرموز ادلكتوبة ا
 إلبراز ىذه األصوات.

ادلرحلة الثانية، و ىي مرحلة القراءة من أجل الفيم. و يف ىذه ادلرحلة  (2
ديكن أن تنتقل بالدارس إىل قراءة أكثر عمقا ربت توجيو و إرشاد ادلعلم، 
و التطور بالقراءة إىل مستوى أكثر عمقا يتطلب تتقدم مفردات جديدة و  

س يف ىذه ادلرحلة على جودة زبطيط ادلادة كثَتة. و يعتمد صلاح الدار 
 ادلقدمة.

ثفة أو مرحلة الدرس و التحصيل. ادلرحلة الثالثة، و ىي مرحلة  القراءة ادلك (3
يف القراءة مع السرعة و الدقة  هتدف يف ىذه ادلرحلة إىل ذبويد االنطالقو 
و  الفيم، ولتأكيد كل ميارات القراءة الالزمة للمرحلة األخَتة من القراءةو 

 ىي القراءة التأملية التحليلية الفاحصة.
                                                           

15
( 1985، )العربية السعودية : جامعة أم القرى، عربية للناطقُت بلغات أخرىتعليم اللغة الزلمود كامل الناقة،   

 226-211 :ص



ادلرحلة الرابعة، و ىي مرحلة القراءة اجلادة التأملية الواسعة يف ميدان الفكر  (4
ب السياسية و الدين و و الثقافة مثل قراءة القصص ادلمتازة و األدب و كت

ميمة أيضا لتنمية ىذه ادليارة. الفلسفة و العلوم، و ىي ميادن االقتصاد و 
ربتاج ىذه ادلرحلة ألن يكون الدارس يشعر بالثقة الكافية يف قدرتو على و 

 القراءة.
هتدف يف ىذه ادلرحلة القراءة إىل تنمية التفكَت و تدريب الدارس على و 

استخدام عقلو يف القراءة. و النظر بعمق يف األسباب و الدوافع و النتائج و 
نطالق ضلو القراءة فييا قراءة استخالص األفكار و تذوق أدب ثقافة اللغة و اال

 واسعة و عميقة.
 مهارة القراءةتعليم تقومي  .7

إن معايَت الكفاءات يف القراءة العربية اليت يراد قياسيا أو تقودييا ىي 
وفيما يلي  16قدرات التالميذ على استجابة ادلعاين ادلكتوبة يف النص بالطالقة.

بعض معايَت الكفاءات يف عملية القراءة ديكن ادلدرس قياسيا يف عملية القراءة 
 وفيم ادلقروء:

 القراءة على الشكل السريع الصحيح. (1
 تعيُت معاين ادلفردات يف السياق. (2
 إدراك ادلعلومات ادللفوظة يف النص. (3
 إدراك ادلعاين ادللفوظة. (4
 إدراك األفكار الرئيسية يف الفقرة. (5
 األفكار الداعمة )الثانية( يف الفقرة.دراك إ (6
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 تعليق األفكار يف النص ادلقروء. (7
 استنتاج األفكار الرئيسية. (8
 استجابة القراءة. (9

 التعلم التعاوين - ب
 مفهوم التعلم التعاوين .1

سالمية ادليمة إن استخدام التعلم التعاوين حيقق أحد ادلبادئ اإل
 :وادلتمثل يف قولو تعاىل                   

                  .17  قد استخدم ادلسلمون

األوائل طريقة احللقات اجلماعية يف التعليم يف ادلساجد وادلعاىد، وىي طريقة 
 قريبة من بعض طرق التعلم التعاوين.

التعاون يعٍت مشاركة األفراد يف ربقيق األىداف ادلشًتكة. فالتعلم 
التعلم التعاوين بذلك يعٍت التعلم ادلشًتك داخل اجملموعة، ولكنو خيتلف عن 

اجلامعي ألن الفكرة األسسية يف التعلم التعاوين ىي أن يتعاون كل أعضاء 
اجملموعة لتحقيق األىداف ادلشًتكة، وأما التعلم اجلماعي الذي جرى حاليا يف 

 18ادلدارس يركز أكرب من اىتمامو على صلاح األفراد أعضاء اجملموعة.
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( Johnson & Johnsonالتعلم التعاوين عند جونسون وجونسون )
يقول أنو جعل الطالب فرقة يف الفصل بتكوين رلموعة صغَتة ليتعاونوا  1994

 19بكفاءة األعلى ذلم وتعلموا بينيم يف ذلك الفرقة.
باصطالح التعلم التعاوين يعٍت نظام ( Anita Lieذكرت أنيتا يل )

التعليم الذي يعطي فرصة جلميع التالميذ أن يتعاونوا مع التالميذ األخرون يف 
وظائف ادلنظمة. يقال التعلم التعاوين تسَت عند ما قد تشكل مجاعة أو فرقة 

 6 – 4اليت يعمل التالميذ فييا بادلوجة لنيل اذلدف ادلعُت جبملة كل الفرقة 
 21دة.شخصا عا

عرفنا من التعريفات السابقة أن من أىداف التعلم التعاوين ىو لًتقية و 
فيم الدرس وزلصالت التعلم بُت التالميذ فردية كانت أم مجاعية. تكميل 

التعاون بُت التالميذ يف اجملموعة يعودىم على حسن معاملة بينيم يف اخللفية 
 ادلشكالت.ادلختلفة وتطوير مياراهتم االجتماعية يف حل 

 أنواع التعلم التعاوين .2
 21:وىو ،يف التعلم التعاوين لو أنواع

 (Jigsaw) جيجساو (1
م( بادلوضوع "تطبيق  2112كما قالت نور مولدة زىرة )درجة سرجانا 

Jigsaw  1لتنمية ميارة القراءة عند الطلبة يف مدرسة ادلعارف الثانوية اإلسالمية 
تبدأ بتعريف ادلوضوع الذي سيبحث التعلم بالشكل جيجساو سنجاساري: 
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. يقدم األستاذ. يستطيع األستاذ أن يكتب ادلوضوع الذي سيبحث يف السبورة
األستاذ جلميع التالميذ ما يعرفو التالميذ عن ذلك ادلوضوع. ىذه األنشطة 

 يقصد لفعالية ذىنية التالميذ لتكون مستعدا لتوجيو أنشطة التعليم اجلديد.
 ادلبارات –األلعاب  –الفرق  (2

الدراسة مع رلموعتيم اخلاصة، كل عضو من أعضائيا يتنافس مع  بعد
األعضاء اآلخرين وفقا دلستويات قدرة كل منيا. و التقييم يبٌت على رلموعة 

 النتائج اليت حيصل علييا كل فريق.
 التعلم االشًتاكي (3

،  ذوي القدرات ادلختلفة الطالب تكون من صفييف  موعةاجمل يشكل
 .ن ادلعلماسب الواجب صلازمعا إل تعمل كل رلموعة

 طلب ادلناسب (4
طلب التالميذ ادلناسب بدراسة الفكرة أو ادلوضوع معُت يف حالة 

 22السرور.
 (make a match) طلب املناسب .3

 (make a match) طلب املناسبمفهوم  (1
)طلب ادلناسب( إحدى من أنواع التعلم التعاوين.  ىذه الطريقة 

نوع التعلم التعاوين طلب ادلناسب التفوق ىذا  .(1994لورنا جورّان ) مؤسسو
 بدراسة الفكرة يف حالة السرور.ىو طلب التالميذ ادلناسب 
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بطاقة  انطباق يف ىذه الطريقة تُبدأ بتقنية، أُمر التالميذ لتطلب ادلناسب
وجدت القيمة أُعِطي التالميذ اليت ، قبل حد الوقت وبطاقة اإلجابة سؤالال

 23أوال.
 (make a match) طلب ادلناسب خطوات التعلم التعاوين بنوع

 24ىي:
منيم السؤال  إحدىللتعليم،  ةوفييا الفكرة ادلناسب اتيعد ادلدرس بطاق -1

 وغَتىا اإلجابة.
 يتحصل التالميذ بطاقة السؤال أو بطاقة اإلجابة. -2
 .السؤال وبطاقة اإلجابة( بطاقةالتالميذ البطاقة دبناسبيا ) طلبي -3
 القيمة أُعِطي التالميذ اليت وجدت أوال. -4
 .مدرسالتالميذ البطاقة فتحصل التالميذ العقوبة لل مل جيدإذا  -5
 اإلختتام. -6

 مزية طلب املناسب (2
 25لب ادلناسب ىو:مزية عن ط

 .شلتعة يستطيع أن خيلق عملية التعليم -1
 تعزيز اإلبداع يف التعلم للتالميذ. -2
 إثقال كاىل التالميذ يف التعليمذبنب  -3
 يدرس التالميذ حبالة السرور. -4
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 حاصل التعليم للتالميذ.يستطيع أن يرقى  -5
 نقصان طلب املناسب (3

 26:نقصان عن طلب ادلناسب ىو
 يصعب أن يرتب عملية التعليم. -1
 يصعب عن الًتكيز للتالميذ. -2
 .يصعب أن يعد البطاقة للمدرس -3
 يلعب فقط.التالميذ على فيم الدرس نظرا ألنو  -4
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 الفصل الثالث

 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 الموجنان 2عن املدرسة احملمدية املتوسطة املبحث األول : حملة موجزة 

 باتشريان الموجنان 2املتوسطة احملمدية نشأة مدرسة 
 موقع املدرسة - أ

باتشَتان الموجنان يف شارع معيد   2وقعت ادلدرسة احملمدية ادلتوسطة 
اسم باتشَتان الموجنان جاوى الشرقية. وحتطيا بادلعيد اإلسالمي، منيا  كارانج

 معيد كارانج اسم اإلسالمي للبنُت والبنات.
 تاريخ تأسيس املدرسة - ب

باتشَتان الموجنان يف السنة  2أسست ادلدرسة احملمدية ادلتوسطة 
 اإلسالمية باتشَتان ، تتعلق بناء ىذه ادلدرسة مبؤسسة معيد احملمدية8948

الموجنان يعٍت  لتحقيق رعاية ادلؤسسة ادلعيد إىل الًتبية و ثبات مع أىداف 
 .الوجودىا

 أهداف املدرسة -ج
باتشَتان 22 وكان أىداف تأسيس ادلدرسة يف ادلدرسة احملمدية ادلتوسطة

 كما يلي:الموجنان  
 وجود نيل معيار التعليم وتعليق السلطة مينيا (8
 التعليم مناسبة مبعايَت التعليم وجود تطوير وسائل ادلدرسة ووسائل (2
 مناسبة مبعايَت التعليموجود سجل النظام  (3



 وجود منط احلياة اإلسالمية (4
 وجود نظام التعليم فعال وبكفاءة (5
 وجود اخلرجيون ذكي ومبتكر (6
 وجود اإلجنازات مرتفع يف اجملال التطوير النفس (7
 وجود ادلنيج الدراسي على التكيف (8
 مالئموجود الوسائل واخلزائن غَت  (9
 وجود ادلوارد ادلريب زلًتف (82
 وجود اإلدارات ادلدرسة طموح (88
 وجود شكل احلياة اإلسالمية (82

 الرؤية والرسالة للمدرسة - د
رؤية ادلدرسة ىي وجود التالميذ ادلعرفة وأخالق الكردية. ورسالة ادلدرسة 

 ىي:
 نظام التعليم فعال وبكفاءة تكوين (8
 اخلرجيون ذكي ومبتكر تكوين (2
 اإلجنازات مرتفع يف اجملال التطوير النفس تكوين (3
 ادلنيج الدراسي على التكيف تكوين (4
 الوسائل واخلزائن غَت مالئم توفَت (5
 ادلوارد ادلريب زلًتف تكوين (6
 اإلدارات ادلدرسة طموح تكوين (7
 شكل احلياة اإلسالمية تكوين (8



 الدراسياملنهج  -ه
ادلناىج على  باتشَتان الموجنان 2تستخدم مدرسة احملمدية ادلتوسطة 
بيقا من تط 2226( سنة KTSPمدخل "ادلنيج ادلستوى لوحدة الدراسة" )

. وتقوم ىذه ادلدرسة أيضا بتدريس العلوم )األفكار والرسالة( األىداف ادلدرسة
 الدينية تتعلق بالعبادة اليومية باستخدام الطريقة الفعال ادلمتعة.
باحا. وفيما يلي وكانت عملية التعليم والتعلم يف ىذه ادلدرسة ص

 باتشَتان الموجنان: 2جدول ادلواد الدراسية يف مدرسة احملمدية ادلتوسطة 

 (3اجلدول )

 باتشريان الموجنان 2املواد الدراسية يف مدرسة احملمدية املتوسطة 

 املواد الدراسية رقم
 الفصل وعدد اللقاءات يف األسبوع

 التاسع الثامن السابع
 2 2 2 القران واحلديث 8
 2 2 2 العقيدة واألخالق 2
 2 2 2 الفقو 3
 2 2 2 تاريخ األدب اإلسالمية 4
 4 4 4 اللغة اإلندونيسيا 5
 2 2 2 اللغة العربية 6
 4 4 4 اللغة اإلجنليزية 7
 2 2 2 حتفيظ القرأن 8



 8 8 8 خط / امالء 9
 4 4 4 الرياضية 82
 4 4 4 العلوم الطبيعية 88
 4 4 4 اإلجتماعيةالعلوم  82
 2 2 2 الرياضة والصحة 83
 8 8 8 احملمدية 84
 8 8 8 اللغة اجلاوية 85
 8 8 8 الصرف 86
 2 2 2 الًتبية الوطنية 87
 2 2 2 النحو 88
 2 2 2 اإلخبار وادلواصالت 89
 2 2 2 الفنون 22
 8 8 8 الكالم 28

 47 47 47 العدد
 

 حالة املعلمني واملعلمات - و
 242وعدد التالميذ  مدرسا، 27وكان عدد ادلدرسُت يف ىذه ادلدرسة 

تلميذا يف الفصل الثامن، و  73تلميذا يف الفصل السابع، و  89تلميذا، يعٍت 
أما جدول ادلدرسُت يف مدرسة احملمدية ادلتوسطة  .تلميذا يف الفصل التاسع 82
 باتشَتان الموجنان كما يلي: 2



 باتشريان الموجنان 2احملمدية املتوسطة النظامة يف املدرسة 

 : الدكتور لولوء مرشدة رئيس ادلدرسة 

 : مّلز الفائدة قسم ادلنيج الدراسي 

 : حسن عبيد اهلل قسم وكيل الطالب 

 : الدكتور زنا ادلتقُت قسم العالقة اإلجتمائية 

 : محيد رمضان قسم اإلدارة 

 : أنيك ىدايايت قسم شؤون الطلبة 

 : زلفوظة قسم ادلخترب 

 : فاتح فطاين ادلاجستَت قسم ادلكتبة 

 : مرزوكي قسم الكمبيوتر 

 : طريق قسم النظافة 

 (4اجلدول )

 باتشريان الموجنان 2عدد التالميذ مدرسة احملمدية املتوسطة 

 (الفصل السابع)

 اجملموع عدد الطالبة عدد الطالب الفصل
 26 - 26 السابع )أ(



 23 - 23 السابع )ب(
 22 22 - السابع )ج(
 22 22 - السابع )د(
 89 44 49 اجملموع

 (الفصل الثامن)

 اجملموع عدد الطالبة عدد الطالب الفصل
 89 - 89 الثامن )أ(

 22 - 22 الثامن )ب(
 87 87 - الثامن )ج(
 87 87 - الثامن )د(
 73 34 39 اجملموع

 (الفصل التاسع)

 اجملموع الطالبةعدد  عدد الطالب الفصل
 23 - 23 التاسع )أ(

 23 - 23 التاسع )ب(
 88 88 - التاسع )ج(
 86 86 - التاسع )د(
 84 34 46 اجملموع

 



 عرض البيانات وحتليلهااملبحث الثاين : 
 (make a matchالتعلم التعاوين طلب املناسب )تطبيق  - أ

طلب بنوع الحظات عن تطبيق التعلم التعاوين عرض البيانات امل .1
 (make a match) املناسب

ات يف عملية ميارة القراءة باستخدام التعلم التعاوين طلب إن ادلالحظ
 ( للمجموعة التجربة كما يلي:make a matchادلناسب )

باالختبار القبلي حتريريا يف اجملموعة يف اللقاء األول قامت الباحثة 
 5األحد يف التاريخ دلعرفة قدرة التالميذ يف ميارة القراءة، وىذا يف يوم التجربة 

 22وعدد التالميذ يف ذاك الوقت . 82.42-88.22ينايَت، تبدأ يف الساعة 
 ما يلي:فأما أنشطتيا تلميذا. 

، وأمرت الباحثة التالميذ بًتتيب عملية التعليم بالسالم ت الباحثةبدأ .8
 اجللوس يف أمكنتيم.

الباحثة األسئلة إىل التالميذ وأمرت الباحثة التالميذ إلجابة وزعت  .2
 األسئلة.

 الحظت الباحثة يف عملية اإلختبار. .3
 أمرت الباحثة جبمع اإلجابة أماميا. .4
 ختمت الباحثة عملية اإلختبار بالدعاء والسالم. .5

واإلجراءت السابقة تدل على أن قبل تطبيق التعلم التعاوين بنوع طلب 
(، ال بد علينا أن نقام االختبار ىو االختبار make a matchادلناسب )



التعلم القبلي. وىذا االختبار ييدف إىل معرفة كفاءة التالميذ قبل تطبيق 
 لقراءة.يف تعليم ميارة ا( make a matchالتعاوين بنوع طلب ادلناسب )

يف الساعة  2284ينايَت  82اللقاء الثاين يف يوم األحد يف التاريخ 
طلب ادلناسب بنوع . قامت الباحثة بتطبيق التعلم التعاوين 88.22-82.42

(make a match للمجموعة التجربة مبادة "يف البيت"، أما أنشطتيا )ما ف
 يلي:

 بالسالم وسألت عن أحوال التالميذ. تعليمبدأت الباحثة ال .8
 سألت الباحثة التالميذ عن الدرس ادلاضي. .2
قبل بدأت الباحثة التعليم، وزعت الباحثة البطاقات الصوار وبطاقات  .3

 عن ادلادة "يف البيت" إىل التالميذ ليناسب بينيما.ادلفردات 
 أمرت الباحثة كل تلميذ لكشف ادلفردات وُيشًتك بالتالميذ.وبعد ذلك،  .4
 أمرت الباحثة التالميذ لفتح الدرس وىم مسعوا القراءة اليت قرأهتا الباحثة .5

 ترتيبا.
 معا. باللغة اإلندونسية وترجم نصال يقرأمث أمرت الباحثة كل تلميذ ل .6
وبعد ذلك، وزعت الباحثة إىل التالميذ بطاقة السؤال وبطاقة اجلواب عن  .7

 ادلادة " يف البيت".
أمرت الباحثة لطلب ادلناسب بُت بطاقة السؤال وبطاقة اجلواب، القيمة  .8

 .أُعِطيت التالميذ اليت وجدت أوال
بعد أن جتد البطاقة، أمرت الباحثة لإلتصاق البطاقة بُت السؤال واجلواب  .9

 السبورة. على



 أمرت الباحثة التالميذ لقراءة البطاقة اليت حيمليا بديلة. .82
 بعد إنتياء الدرس، أعطيت الباحثة التقوية عن اخلالصة ادلادة "يف البيت". .88
 ختمت الباحثة التعليم بالدعاء والسالم. .82

السابقة تدل على كيفية استخدام التعلم التعاوين بنوع  واالجراءت
( أن كيفية 8994لورنا جورّان )كما قال   (.make a matchطلب ادلناسب )

يعد ( 8( ىي: make a matchالتعاوين بنوع طلب ادلناسب )استخدام 
ادلدرس بطاقة وفييا الفكرة ادلناسبة للتعليم، إحدى منيم السؤال وغَتىا 

( يطلب 3يتحصل التالميذ بطاقة السؤال أو بطاقة اإلجابة.  (2اإلجابة. 
 8التالميذ البطاقة مبناسبيا )بطاقة السؤال وبطاقة اإلجابة(.

يف اللقاء الثالث، كانت الباحثة تعلم ميارة القراءة بادلادة "يف البيت" 
". وىذا اللقاء يف يوم األحد maka a matchباستخدام التعلم التعاوين بنوع "

 ما يلي:ف. أما أنشطتيا 2284ينايَت  89التاريخ يف 
 بدأت الباحثة التعليم بالسالم وسألت عن أحوال التالميذ. .8
 السابقة.سألت التالميذ الدرس حول مادة  .2
 ُقِسمت التالميذ إىل أربع رلموعات ولكل رلموعة مخسة تالميذ. .3
 أمرت الباحثة كل رلموعة ليقوم يف الصف. .4
بطاقات الصوار عن ادلادة "يف البيت" يف السبورة، مث إلتصقت الباحثة  .5

حتصل كل رلموعة مخس بطاقات الصوار وقبليا أعّدت الباحثة أربعة 
 صندوق. وفيو بطاقات ادلفرادات متنوعة.

                                                           
1
 Rusman. Model-Model Pembelajaran. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) Hal: 223 



ملء من الصندوق يشمل عن بطاقات ادلفرادات اليت تناسب ببطاقات  .6
 الصوار يف السبورة.

كل م كل رلموعة وأمرت الباحثة  وبعد ذلك، وضعت الباحثة الصندوق أما .7
رلموعة لتوفق بُت بطاقات ادلفردات يف الصندوق وبطاقات الصوار يف 

 السبورة.
 مث أمرت الباحثة كل رلموعة لكشف ادلفردات ويشًتك بالتالميذ. .8
 وزعت الباحثة النص القراءة الذي قطعت الباحثة قبليا إىل كل رلموعة. .9
النص القراءة مث إلتصق على السبورة. أمرت الباحثة كل رلموعة لًتتيب  .82

 القيمة أعطيت إىل اجملموعة اليت إلتصقت أوال.
 وبعدىا، أمرت الباحثة لقراءة النص معا، مث تُعٌت إىل اللغة اإلندونيسية. .88
 .مث أعطيت الباحثة األسئلة عن النص .82
 التالميذ يوجبون األسئلة من النص القراءة. .83
 ادة ادلقرر.أعطيت الباحثة بعض التقومي يف ادل .84
 ختمت الباحثة التعليم بالدعاء والسالم. .85

اللقاء الرابع قامت الباحثة باالختبار البعدي حتريريا للمجموعة التجربة، 
. أما 82.42-88.22وىذا يف يوم األحد يف التاريخ ، تبدأ يف الساعة 

 ما يلي:فأنشطتيا 
التالميذ بًتتيب بدأت الباحثة عملية التعليم بالسالم، وأمرت الباحثة  .8

 اجللوس يف أمكنتيم.



وزعت الباحثة األسئلة إىل التالميذ وأمرت الباحثة التالميذ إلحابة  .2
 األسئلة.

 الحظت الباحثة يف عملية اإلختبار. .3
 أمرت الباحثة جبمع اإلجابة أماميا. .4
 ختمت الباحثة عملية اإلختبار بالدعاء والسالم. .5

انتياء استخدام التعلم طريقة بعد واإلجراءت السابقة تدل على 
ىي تقومي الطريقة. وتقام ( make a matchالتعاوين بنوع طلب ادلناسب )

الباحثة ىذا التقومي باالختبار البعدي، ىذا يعقد دلعرفة على فعاليتيا أو عدم 
فعاليتيا يف حتقيق اذلدف منيا، ومدى تفاعل الطالب معيا ومدى احلاجة 

 أخرى.الستخدام أو عدم استخداميا مرة 
التعلم التعاوين بنوع طلب تطبيق املقابلة عن  من عرض البيانات .2

 (make a matchاملناسب )
ينايَت  23عقدت الباحثة ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية يف التاريخ 

باتشَتان الموجنان يف الساعة  2يف ديوان ادلدرسة احملمدية ادلتوسطة  2284
ادلقابلة عن رأي ادلدرس اللغة  ، وحصلت الباحثة من ىذه82.22-82.32

 make aالعربية واستجابة التالميذ من التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب )

matchلذي طبقتيا الباحثة يف اجملموعة التجربة، عرفت الباحثة من ىذه ( ا
كطريقة   األخرى يف تعليم ميارة القراءة يستخدم طريقة ادلقابلة أن ادلدرس

اليت يوّجو ادلدرس يف  تومشكال. وغَت ذلك وطريقة القواعد والًتمجة إللقائيةا
جتد صعوبة إذا طلب تعرف التالميذ ادلفردات حىت  مل تعليم ميارة القراءة ىي



حصلت  من ناحية أخرى .أن يقرأ التالميذ النص القراءة تعرفمنو ترمجة، و مل 
بالطريقة التعلم التعاوين بنوع مل تستخدم ادلدرس  الباحثة من ىذه ادلقابلة أن

 يف عملية التعليم. (make a matchطلب ادلناسب )
عن تطبيق التعلم التعاوين بنوع طلب  االستبانة من عرض البيانات .3

 (make a matchاملناسب )
 فيما يلي نتائج االستبانات اليت قدمت الباحثة إىل التالميذ:

 (5اجلدول )
 نتائج االستبانات

 ستبانةبنود اال رقم
 ستباناتاال

رلموعة  ضعيف متوسط جيد جيد جدا
 % عدد % عدد % عدد % عدد التالميذ 

8 

عند رأيك، تطبيق 
بنوع التعلم التعاوين 
طلب ادلناسب 

(make a 

match) دليارة
 القراءة جذابا

6 32 7 35 7 35 -  22 

2 
ادلواد الدراسية اليت 

قدمت الباحثة 
باستخدام التعلم 

3 85 84 72 3 85 -  22 



بنوع طلب التعاوين 
 make aادلناسب )

match)  واضحة أي
 مفيومة

3 

شعرت بالفرح عند 
تعليم ميارة القراءة 

باستخدم التعلم 
بنوع طلب التعاوين 

 make aادلناسب )

match) 

82 52 6 32 4 22 -  22 

4 

فيمت كل ما 
قرأت الباحثة من 

ادلواد الدراسية 
باستخدام التعلم 

بنوع طلب التعاوين 
 make aادلناسب )

match) 

5 25 9 45 6 32 - - 22 

5 

تعليم اللغة العربية 
خاصة يف ميارة 

القراءة باستخدام 
بنوع التعلم التعاوين 

6 32 88 55 3 85 - - 22 



طلب ادلناسب 
(make a match )

 ذو منافع الكثَتة
 

جيد %32 بأن التالميذ جييبونمن اجلدول السابق تلخص الباحثة 
% 72% جيد جدا، 85ألول. ا% متوسط للسؤال 35% جيد، 35جدا، 
% 22% جيد، 32% جيد جدا، 52% متوسط للسؤال الثاين. 85جيد، 

% متوسط 32% جيد، 45% جيد جدا، 25متوسط للسؤال الثالث. 
% متوسط للسؤال 85% جيد، 55% جيد جدا 32للسؤال الرابع، و 

 اخلامس.
 (make a matchاستخدام التعلم التعاوين طلب املناسب )فعالية  - ب

 يف ىذا الباب ستعرض الباحثة البيانات اليت تتعلق بنتائج البحث.
تتكون من نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي من فيذه النتائج 

الضابطة و يف فصل التجريب وحللتيا باستخدام الرموز اجملموعتُت إما رلموعة 
(tاال ).حصاء 

 نتائج اختبار القبلي واالختبار البعدي جملموعة الضابطة .1
يف اجملموعتُت وحتصل من إجراء االختبار القبلي واالختبار البعدي 

الضابطة والتجربة نتائج االختبار. أما نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي 
 ما يلي:فللمجموعة الضابطة 

 



 (6اجلدول )

 نتائج اختبار القبلي والبعدي جملموعة الضابطة

 
 رقم
 

 
 اسم

 نتيجة

اختبار 
 القبلي

 التقدير
اختبار 
 البعدي

 التقدير

 جيد 78 جيد 74 إفتيناأنديكا أنينديتا  8
 ممتاز 92 جيد 73 أنيك إيفيانيت 2
 جيد 76 متوسط 66 أنيس زلسونة 3
 ممتاز 92 جيد 74 عارفة ألفيانا نور 4
 جيد 74 جيد جدا 82 دانييا فَتدا حسنة 5
 جيد جدا 83 جيد جدا 82 دال أفرلييا إيكا سافينتا 6
 جيد 72 جيد جدا 82 دوي إيندا نورية 7
 جيد 74 جيد 77 أمنية ساريدوي  8
 جيد جدا 84 متوسط 62 إثنا فربيياين رمحة 9
 ضعيف 53 جيد 72 مفلحة نور جيدة اهلل 82
 جيد 72 مقبول 59 نور فرة شاىدة 88
 جيد جدا 82 جيد جدا 88 نور أوكتافييانيت 82
 جيد 72 جيد 78 نور ريسما ألفييانا 83
 جدا جيد 83 جيد 77 نورس النييا اسواما 84



 ممتاز 95 جدا جيد 86 رحية خَتية 85
 جيد جدا 84 جيد جدا 88 رزكا أيو ووالنداري 86
 جيد 75 جيد 72 رافيتا دفينا كوسوما وايت 87
 جيد 74 جيد 74 أوجي فبييا فاراميتا 88
 متوسط 68 متوسط 66 وين دييا سافطري 89
 جيد 77 جيد 76 يٍت ىرماوانيت 22

N 
  8552  8486 العدد
 77،6 74،3 الوسط

 
أن التالميذ نالوا  معروفمن نتائج االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة 

و يف  تالميذ، 6. أما التالميذ يف مستوى جيد جدا 74،3الدرجة الوسط 
، و يف تالميذ 3أما النتائج يف مستوى متوسط تالميذ، 82 مستوى جيد

ميارة القراءة يف ة التالميذ كفاءأن  من ىنا نعرف . تلميذ 8 مستوى مقبول
 بصفة أغلببة يف مستوى جيد.

التالميذ  و من النتائج االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة معروف أن
تالميذ، و يف  3أما التالميذ يف مستوى ممتاز . 77،6نالوا درجة الوسط 
و يف تالميذ،  82تالميذ، أما النتائج يف مستوى جيد  5مستوى جيد جدا 

 من ىنا نعرف أن. تلميذ 8، و يف مستوى ضعيف تلميذ 8متوسط مستوى 
 ميارة القراءة بصفة أغلبية يف مستوى جيد.كفاءة التالميذ يف 

 



 املقارنة بني اختبار القبلي والبعدي جملموعة الضابطة .2
و بعد أن شرحت الباحثة نتائج االختبار القبلي والبعدي جملموعة 

ادلقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي لتلك اجملموعة. فقدمت الباحثة الضابطة، 
 وادلقارنة كما يلي:

 (7اجلدول )

 املقارنة بني اختبار القبلي والبعدي جملموعة الضابطة

 التقدير النتيجة رقم

 االختبار البعدي االختبار القبلي
عدد 
 التالميذ

نسبة 
 ادلئوية

عدد 
 التالميذ

نسبة 
 ادلئوية

 %85 3 - - ممتاز 92-822 8
 %25 5 %32 6 جيد جدا 82-89 2
 %52 82 %52 82 جيد 72-79 3
 %5 8 %85 3 متوسط 62-69 4
 - - %5 8 مقبول 56-59 5
 %5 8 - - ضعيف 2-55 6

 %822 22 %822 22 العدد
 

وبالنسبة إىل بيان ادلقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي جملموعة الضابطة 
% 85% من التالميذ يف ادلستوى ادلقبول، و 5فظيرت أن يف االختبار القبلي 



% يف ادلستوى اجليد 32% يف ادلستوى اجليد، و 52يف ادلستوى ادلتوسط، و 
يذ يف ادلستوى % من التالم5وأما يف االختبار البعدي ظيرت أن جدا. 

% 25% يف ادلستوى اجليد، و 52% يف ادلستوى ادلتوسط، و 5الضعيف، و 
 % يف ادلستوى ادلمتاز.85يف ادلستوى اجليد جدا، و 

 نتائج اختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجربة .3
ما فأما نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجربة 

 يلي:

 (8)اجلدول 

 نتائج اختبار القبلي والبعدي جملموعة التجربة

 
 رقم

 
 اسم

 نتيجة

اختبار 
 القبلي

 التقدير
اختبار 
 البعدي

 التقدير

 ممتاز 96 جيد جدا 82 ألفية ثانية 8
 جيد جدا 84 جيد 78 ألفية فربيانيت 2
 ممتاز 95 جيد 77 برلييان صوفا كامال 3
 ممتاز 96 جيد 78 دينا راتنا أوليا 4
 ممتاز 822 جيد 77 فقية علمية 5
 جيد جدا 83 جيد جدا 88 حور عُت النساء 6



 ممتاز 822 جيد 78 ستيياينإينتان دوي  7
 ممتاز 98 جيد 78 إمسا واحيوين أفرلييانيت 8
 جيد جدا 88 متوسط 66 مفزة نور العزة 9
 جيد جدا 86 جيد جدا 88 مَتانيت ألف فَتنانداين 82
 ممتاز 98 حيد جدا 82 معاملة مولدة 88
 جيد 74 جيد 77 نابيال دوي حسن النساء 82
 متوسط 64 مقبول 57 فوتري شافرا ثاين 83
 ممتاز 98 جيد 76 قرة أعُت 84
 جيد جدا 82 جيد 73 رزكا فراديال كورنيياوايت 85
 ممتاز 92 جيد جدا 82 رعفة الليل 86
 جيد 74 مقبول 59 صفية السلسبل 87
 ممتاز 822 متوسط 62 ووالن سوجي رمضانتري  88
 ممتاز 96 جيد 76 أمي سلمة 89
 جيد جدا 88 جيد جدا 88 وردة اجلنة 22

N 
  8778  8497 العدد
  88،55  74،85 الوسط

 

من نتائج االختبار القبلي يف رلموعة التجربة معروف أن التالميذ نالوا 
تالميذ، و  6جيد جدا أما عدد التالميذ يف مستوى . 85، 74الدرجة الوسط 

أما النتائج يف مستوى متوسط تلميذين، و يف تالميذ،  82يف مستوى جيد 



من ىنا نعرف أن كفاءة التالميذ يف ميارة القراءة مستوى مقبول تلميذين. 
 بصفة أغلبية يف مستوى جيد.

معروف أن التالميذ و من النتائج االختبار البعدي يف رلموعة التجربة 
تالميذ، و يف  88أما التالميذ يف مستوى ممتاز . 88،55 نالوا درجة الوسط

تالميذ، أما النتائج يف مستوى جيد تلميذين، و يف  6مستوى جيد جدا 
من ىنا نعرف أن كفاءة التالميذ يف ميارة القراءة تلميذ.  8مستوى متوسط 

 بصفة أغلبية يف مستوى ممتاز. 
 بني اختبار القبلي والبعدي جملموعة التجربةاملقارنة  .4

فقدمت الباحثة  ،بعد عرضت الباحثة نتائج االختبار جملموعة التجربة
 ما يلي:فعن مقارنة ىاتُت اختبارين لتلك اجملموعة. أما ادلقارنة 

 (9اجلدول )

 املقارنة بني اختبار القبلي والبعدي جملموعة التجربة

 التقدير النتيجة رقم

 االختبار البعدي االختبار القبلي
عدد 
 التالميذ

نسبة 
 ادلئوية

عدد 
 التالميذ

نسبة 
 ادلئوية

 %55 88 - - ممتاز 92-822 8
 %32 6 %32 6 جيد جدا 82-89 2
 %82 2 %52 82 جيد 72-79 3
 %5 8 %82 2 متوسط 62-69 4



 - - %82 2 مقبول 56-59 5
 - - - - ضعيف 2-55 6

 %822 22 %822 22 العدد
 

ادلقارنة بُت االختبار القبلي من البيانات اليت قدمت الباحثة عن 
% من التالميذ يف 82ظيرت أن يف االختبار القبلي التجربة والبعدي جملموعة 

% يف ادلستوى اجليد، 52% يف ادلستوى ادلتوسط، و 82ادلستوى ادلقبول، و 
% من 5لبعدي ظيرت أن % يف ادلستوى اجليد جدا. وأما يف االختبار ا32و 

% يف 32% يف ادلستوى اجليد، و 82، و توسطالتالميذ يف ادلستوى ادل
ومن ىذه البيانات معروف % يف ادلستوى ادلمتاز. 55ادلستوى اجليد جدا، و 

 أن نتائج التالميذ يف اختبار البعدي أكثر من اختبار القبلي.
 وجمموعة الضابطةمقارنة النتائج اختبار البعدي جملموعة التجربة  .5

بعد أن عرضت الباحثة عن النتائج االختبار جملموعتُت فتنبغ الباحثة 
أما  جملموعة التجربة واجملموعة الضابطة.عرض ادلقارنة النتائج لالختبار البعدي 

 ما يلي:فادلقارنة النتيجة بينيما 
 
 
 
 
 



 (14اجلدول )

 وجمموعة الضابطةاملقارنة النتائج اختبار البعدي جملموعة التجربة 

 رقم
امساء التالميذ جملموعة 

 الضابطة
نتائج اختبار 

 البعدي
امساء التالميذ جملموعة 

 التجربة
اختبار نتائج 

 البعدي

 96 ألفية ثانية 78 أنديكا أنينديتا إفتينا 8
 84 ألفية فربيانيت 92 أنيك إيفيانيت 2
 95 برلييان صوفا كامال 76 أنيس زلسونة 3
 96 دينا راتنا أوليا 92 ألفيانا نورعارفة  4
 822 فقية علمية 74 دانييا فَتدا حسنة 5
 83 حور عُت النساء 83 دال أفرلييا إيكا سافينتا 6
 822 إينتان دوي ستيياين 72 دوي إيندا نورية 7
 98 إمسا واحيوين أفرلييانيت 74 دوي أمنية ساري 8
 88 مفزة نور العزة 84 إثنا فربيياين رمحة 9
 86 مَتانيت ألف فَتنانداين 53 مفلحة نور جيدة اهلل 82
 98 معاملة مولدة 72 نور فرة شاىدة 88
 74 نابيال دوي حسن النساء 82 نور أوكتافييانيت 82
 64 فوتري شافرا ثاين 72 نور ريسما ألفييانا 83
 98 قرة أعُت 83 نورس النييا اسواما 84
 82 كورنيياوايت  رزكا فراديال 95 رحية خَتية 85



 92 رعفة الليل 84 رزكا أيو ووالنداري 86
 74 صفية السلسبل 75 رافيتا دفينا كوسوما وايت 87
 822 تري ووالن سوجي رمضان 74 أوجي فبييا فاراميتا 88
 96 أمي سلمة 68 وين دييا سافطري 89
 88 وردة اجلنة 77 يٍت ىرماوانيت 22
 8778 العدد 8552 العدد 

 88،55 الوسط 77،6 الوسط
 

 االحنراف املربع من اجملموعتني داالحنراف وعد دنتائج عد .6
بعد أن حبثت الباحثة عن ادلقارنة النتائج بُت اجملموعتُت، فقدمت 
الباحثة عن النتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف ادلربع من اجملموعتُت، وىي  

 كما يلي:

 (11اجلدول )

 وعدد االحنراف املربع من اجملموعتنينتائج عدد االحنراف 

 رقم
 اجملموعة التجربة اجملموعة الضابطة

                                   
8 74 78 4 86 82 96 84 896 
2 73 92 89 368 78 84 6 36 
3 66 76 82 822 77 95 88 324 



4 74 92 86 256 78 96 88 324 
5 82 74 6- 36 77 822 23 529 
6 82 83 3 9 88 83 2 4 
7 82 72 82- 844 78 822 29 848 
8 77 74 3- 9 78 98 83 869 
9 62 84 22 484 66 88 22 484 
82 72 53 87- 289 88 86 5 25 
88 59 72 88 828 82 98 88 828 
82 88 82 8 8 77 74 3- 9 
83 78 72 8- 64 57 64 7 49 
84 77 83 6 36 76 98 85 225 
85 86 95 9 88 73 82 9 88 
86 88 84 3 9 82 92 82 844 
87 72 75 5 25 59 74 85 225 
88 74 74 2 2 62 822 38 8444 
89 66 68 2 4 76 96 22 422 
22 76 77 8 8 88 88 2 2 
N 8486 8552 66 2246 8497 8778 274 5632 

   ∑  ∑  
 

   ∑  ∑  
 

 

 



 اجلدول السابق:فيما يلي توضيح ما يف و 
 نتائج االختبار الفبلي من اجملموعة التجربة:     
 نتائج االختبار البعدي من اجملموعة التجربة:      
 عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجربة:    
 عدد االحنراف ادلربع من نتائج اجملموعة التجربة:      
∑X رلموعة عدد اإلحنراف من نتائج اجملموعة التجربة : 

∑  اإلحنراف ادلربع من نتائج اجملموعة التجربةرلموعة عدد :    
 نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة:     
 نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة:    
 عدد اإلحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة:     
 عدد اإلحنراف ادلرابع من نتائج اجملموعة الضابطة:     
∑Y  : عدداإلحنراف من نتائج اجملموعة الضابطةرلموعة 

∑  رلموعة عدداإلحنراف ادلرابع من نتائج اجملموعة الضابطة:    

بعد توضيح اجلدول السابق، تلخص الباحثة بعرض النتائج االتية وىي 
رلموع عدد االحنراف ورلموع عدد االحنراف ادلربع من اجملموعة الضابطة 

 ىذا اجلدول:واجملموعة التجربة، وىي كما يف 
 
 
 
 



 (12اجلدول )

 جمموع عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني
 اجملموعة التجربة اجملموعة الضابطة

رلموع عدد 
 االحنراف
∑  

رلموع عدد االحنراف 
 ادلربع

∑  
 

 

رلموع عدد 
 االحنراف
∑  

رلموع عدد االحنراف 
 ادلربع
∑  

 
 

66 2446 274 5634 
 

 االختبار للمجموعتنيحتليل نتائج  .7
وقد عرضت الباحثة يف اجلدول السابق رلموع عدد االحنراف ورلموع 
عدد االحنراف ادلربع من اجملموعتُت، مث قامت الباحثة بإدخال النتائج السابقة 

 إىل الرموز اإلحصائي االيت:

mx    =  ∑ 
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√
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          =      
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          =       

       
 

          =        

 3،332اإلحصائي =  t من اجلدول السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة
مث حبثت الباحثة نتيجتو يف القائمة . t-table قامت الباحثة بتعيُتمث 

يف  2،552 فوجدت أن نتيجتو = t-table من  (degree of freedom)احلرية
 t . و ألن نتيجة%5 يف ادلستوى ادلعنوي 8،734 ، و%8 ادلستوى ادلعنوي

 2،552% = 8 أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي 33332 اإلحصائي =
     وذلك مبعٌت أن 8،734% = 5 وكذلك أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي

مقبول أي أن فروض ىذا البحث مقبولة. وخالصتيا أن      ومردود، 
ذلا أثر لتنمية   (make a match) استخدم التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب

 يارة القراءة.دل فيم ادلقروء كفاءة التالميذ يف
 

 



 الثالث : نتائج الدراسةاملبحث 

التعلم التعاوين بنوع  تطبيقمن ادلالحظات اليت عقدت الباحثة عن 
يشعرون  وىذه الطريقة ذلا أثر، ألن التالميذ، (make a matchطلب ادلناسب )

عاون تكانوا يستطيعون أن ييف عملية التعليم. وىذه الطريقة  باحلماسة والرغبة 
 التعليم ممتعة، مرحية وميسرا.بعضيم ببعض وجتعل عملية 

من النتيجة ادلقابلة مع ادلدرس اللغة العربية عرفت الباحثة بأن ادلدرس 
 .وغَت ذلك وطريقة القوائد والًتمجة إللقائيةكطريقة اطريقة األخرى  يستخدم 
اليت يوّجو ادلدرس يف تعليم ميارة القراءة ىي مل تعرف التالميذ  تومشكال

ادلفردات حىت جتد صعوبة إذا طلب منو ترمجة، و مل تعرف أن يقرأ التالميذ 
من ناحية أخرى حصلت الباحثة من ىذه ادلقابلة أن ادلدرس مل  النص القراءة.

يف ( make a matchتستخدم بالطريقة التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب )
 عملية التعليم.

بأهنم اليت وزعتيا الباحثة إىل التالميذ  خلصت الباحثة من االستبانات
التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب بالسيولة والفيم القراءة بتطبيق يشعرون 

(make a match) .السابقة. والدليل عن ذلك بينت الباحثة يف الصفحات 
 tأن نتيجة اليت حصلتيا الباحثة، وجدت الباحثة ومن النتائج االختبار 

. مث حبثت الباحثة t-tableمث قامت الباحثة بتعيُت  33332اإلحصائي = 
فوجدت أن  t-table من  (degree of freedom)نتيجتو يف القائمة احلرية

يف ادلستوى ادلعنوي  83734%، و 8يف ادلستوى ادلعنوي  23552نتيجتو = 
أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي  33332اإلحصائي =  t%. و ألن نتيجة 5



 83734% = 5وكذلك أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي  %23552 = 8
مقبول أي أن فروض ىذا البحث مقبولة.     مردود، و     وذلك مبعٌت أن 

وخالصتيا أن استخدم التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب ذلا أثر لتنمية كفاءة 
 يارة القراءة.دل فيم ادلقروء يف التالميذ

التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب وعند ما يف عملية التعليم باستخدام 
(make a match )يستطيع أن خيلق ( 8 :ىي زايادلوجدت الباحثة بعض ا

( يدرس التالميذ حبالة السرور. و بعض النقصان عن 2 .ممتعة عملية التعليم
أن يرتب  يصعب( 2يصعب عن الًتكيز للتالميذ. ( 8طلب ادلناسب ىي: 

 ( التالميذ على فيم الدرس نظرا ألنو يلعب فقط.3 عملية التعليم.
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع

 نتائج البحث واملقرتحات

 نتائج البحث - أ
بعد انتياء من إجراء البحث العلمي حول تدريس ميارة القراءة بتطبيق 

يف  لتنمية ميارة القراءة (make a match) التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب
مبدرسة احملمدية ادلتوسطة باتشَتان الموجنان  (VII Cفصل السابع جيم )ال

 جاوى الشرقية فحصلت الباحثة على اإلستنتاج األخَت االتية:
خطوات تعليم ميارة القراءة بتطبيق التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب  .8

(make a match) لتنمية ميارة القراءة. 
 make aالبطاقات ادلفرادات بطريقة طلب ادلناسب ) قدمت الباحثة

match)  :يعد ادلدرس بطاقات وفييا الفكرة  أ(باخلطوات ادلختلفة منيا
يتحصل ( ب ادلناسبة للتعليم، إحدى منيم السؤال وغَتىا اإلجابة.

التالميذ البطاقة يطلب ( ج التالميذ بطاقة السؤال أو بطاقة اإلجابة.
القيمة أُعِطي التالميذ اليت د(  مبناسبيا )بطاقة السؤال وبطاقة اإلجابة(.

إذا مل جيد التالميذ البطاقة فتحصل التالميذ العقوبة ه(  وجدت أوال.
 اإلختتام.و(  للمدرس.

من النتيجة ادلقابلة مع ادلدرس اللغة العربية عرفت الباحثة بأن ادلدرس 
األخرى كطريقة اإللقائية وطريقة القوائد والًتمجة وغَت يستخدم طريقة 

ذلك. ومشكالت اليت يوّجو ادلدرس يف تعليم ميارة القراءة ىي مل تعرف 
التالميذ ادلفردات حىت جتد صعوبة إذا طلب منو ترمجة، و مل تعرف أن يقرأ 



من ناحية أخرى حصلت الباحثة من ىذه ادلقابلة  التالميذ النص القراءة.
ادلدرس مل تستخدم بالطريقة التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب أن 

(make a match ).يف عملية التعليم 
لتنمية  (make a matchم التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب )استخداإن  .2

فعالية.  باتشَتان الموجنان 2ميارة القراءة يف ادلدرسة احملمدية ادلتوسطة 
إهنم يكونون سرعة الفيم يف إجابة األسئلة من النص وغَته مبساعدة 

 أكرب من نتيجة 33332اإلحصائي =  tنتيجة  إن البطاقات ادلتنوعة.
ادلستوى  كذلك أكرب من نتيجة  و 23552=  %8ادلستوى ادلعنوي 

مقبول أي أن فروض ىذا     . وذلك مبعٌت أن 83734=  %5ادلعنوي 
م التعلم التعاوين بنوع طلب امقبولة. وخالصتيا أن استخدالبحث 

 يارة القراءة.فيم ادلقروء دلكفاءة التالميذ يف ادلناسب ذلا أثر لتنمية  
خلصت الباحثة من االستبانات اليت وزعتيا الباحثة إىل التالميذ بأهنم 

وين يشعرون بالسيولة واحلماسة وادلمتعة والفيم ادلقروء بتطبيق التعلم التعا
والدليل عن ذلك بينت الباحثة (. make a matchبنوع طلب ادلناسب )

 السابقة. يف الصفحات

 

 

 

 



 مقرتحات البحث - ب
 بناء على نتائج البحث تقدم الباحثة ادلقًتحات التالية:

 make aأن ييتم ادلدرس استخدام التعلم التعاوين بنوع طلب ادلناسب ) .8

match )عند تعلم ميارة القراءة على وجو خاص،  لتنمية ميارة القراءة
 .فيميميف  الصحيحة بالقراءة التالميذون ؤ لكي يقر 

ىذا البحث لزيادة الطريقة اجلديدة يف على الباحثُت االخرين أن يطوروا  .2
 .تعليم ميارات اللغوية خاصة يف تعليم ميارة القراءة

تعليم اللغة  أن يكثر ادلدرس تدريب التالميذ على القراءة وممارستيا عند .3
 العربية.
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