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 قسم تعليم اللغة العربية
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 جلي ماالنج جوندانجإلسالمية احلكومية نوية ااالث درسةاملب عاشراملستوى اليف 

 
 

 حبث جامعي
  (S-1)ختبار للحصول على درجة سرجانا شروط االمقدم إلكمال 

بية و علوم  كلية  يف قسم تعليم اللغة العربيةالتعليم الّتر
 إعداد:

 (11101111) امر فتيحة الصاحلة
 :املشرف

 (113111717112111118املاجستري ) أكيد جوهري يقام احلاج

 
 

 

 
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم الرتبية والتعليم
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
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 ظُُهورِِهمْ  َورَاء فَ َنَبُذوهُ  َتْكُتُمونَهُ  َوالَ  لِلنَّاسِ  لَتُبَ يِرنُ نَّهُ  اْلِكَتابَ  أُوُتواْ  الَِّذينَ  ِميثَاقَ  اللرُ  َأَخذَ  َوِإذَ 
 ﴾132﴿ َيْشتَ ُرونَ  َما فَِبْئسَ  قَِليَل   ََثَنا   ِبهِ  َواْشتَ َرْواْ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 

 إهداء
 
 

 إىل والدي احملرتمني
  مينةأفضل هللا و أمري الكرمية بأسرائني أيب الكرمي 

 لوالدي و ارمحهما كما ربرياين صغريارب اغفريل و  
 إىل أخي 

 يشجرعين دائما لطلب العلمالذي  ،حممد سلطاين أسراري
  إىل أصحايب األفاضل

الثانوية اإلسَلمية احلكومية جونداغ جلي أساتيذ و أستاذات و الطَلب يف مدرسة 
 شرقيةال ىجاو ماالنج 

 إىل األساتيذ و األستاذات
والنا مالك إبراهيم جبامعة م كلية علوم الّتبية والتعليميف قسم تعليم اللغة العربية  

 اإلسَلمية احلكومية ماالنج
 إىل أصدقائي األحباء

التشجيع و املساعدة يف إهناء هذا البحث اجلامعي، جزاهم  عطونينالذين ي مجيع أصدقاء
 هللا أحسن اجلزاء

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 كلمة الّشكر و التقدير
 

والسَلم على النيب العريب احلمد هلل الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبني. والصَلة 
األمني. ومن اهتدى بسنرته ودعا بدعوته إىل يوم الدين. وعلى آله وصحبة أمجعني. أما 

 بعد
استخدام محدا و شكرا هلل بعونه متت كتابة هذا البحث اجلامعي مبوضوع "

الثانيوية اإلسَلمية  )بالتطبيق يف مدرسة إسترياتيجية جيجاسو لّتقية مهارة القراءة
(". وتقدم الباحثة أمجل الشكر وتقدير ماالنج جاوى الشرقيةكومية جونداغ جلي احل

 إىل:

املاجستري، مدير جامعة موالنا  ورجاالدكتور احلاج موجيا راهاألستاذ  فضيلة -1
 مالك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية مباالنج

إعداد الدكتور احلاج نور علي املاجستري، عميد كلية علوم الّتبية و مساحة  -7
 املعلمني جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية مباالنج

ِملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  الدكتورةمساحة  -8
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية مباالنج

مشرف هذا البحث  املاجستري،أكيد جوهري  يقام احلاجاملشرف مساحة  -4
 معي الذي يرشدين ويدررسين يف كل مراحلاجلا

الثانيوية اإلسَلمية احلكومية مدرسة  يف مساحة األساتيذ واألستاذ والطَلب -0
 جونداغ جلي ماالنج 

يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم املدرسني مجيع  -1
 اإلسَلمية احلكومية مباالنج

احلكومية مباالنج الذين  اإلسَلميةالطَلب يف جامعة موالنا مالك إبراهيم  -2
 شجعوين يف كتابة حبثي.ي



 
 

ألصدقاء عينور حبيب، ميمونة، ثريا فاطن هجرية، ريسكا دوي أرومى،  -3
دسي تري ولندري، رفعان هادي مفاتح،دنوك للينا، خري النساء، حممد 

 حنيف املصلح، ،أمحد ديَلمي قدري.

لنعمة يف الدنيا واآلخرة، عسى شكرا جزيَل وجزاهم هللا أحسن اجلزاء ويزيدهم ا
 هللا جيعل هذا البحث نافعا للباحثة خاصة، ولسائر القارئني عامة. آمني.

 

 
 

 7110مايو  0ماالنج،      
 الباحثة       

 
 

 فتيحة الصاحلة أمر       
 

  



 
 

 وزارة الشؤون الدينية
 قسم تعليم اللغة العربية

 التعليم علوم الرّتبية و كلية  
 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجامعة اجل 

 تقرير املشرف
 

 :الطالبة  إن هذا البحث اجلامعي الذي قدمته
 فتيحة الصراحلة أمر :   االسم

 11101111:  رقم القيد
 املدرسة يف القراءة مهارة ّتقيةل( Jigsaw)سوكجي إسّتاتيجية استخدام:  العنوان

 .الشرقية جاوى ماالنج جلي نججوندا احلكومية اإلسَلمية الثانوية
قد نظرنا و أدخلنا فيه بعض التعديَلت و اإلصتلحات الَلزمة ليكون على الشكل 

لكلية  (S-1 )املطلوب الستيفاء شروط املناقشة ال متام الدراسة و احلصول درجة سرجانا 
 7110إعداد املعلمني شعبة تعليم اللغة العربية  التعليمعلوم الّتبية و 

 
 
 

  
   
  
   

 
 

 

 

  7110مايو 71 ،ماالنج
 املشرف
 

 املاجستري أكيد جوهري قامي احلاج 
  113111717112111118رقم التوظيف: 



 
 

 وزارة الشؤون الدينية
 قسم تعليم اللغة العربية

  التعليمكلية علوم الرتبية و   
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 التعليمكلية العلوم الرّتبية و عميد  تقرير  
قد استلم قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية 

  ماالنج، البحث اجلامعي الذي كتبته الباحثة :
 فتيحة الصراحلة أمر :   االسم

 11101111:  رقم القيد
 املدرسة يف القراءة مهارة ّتقيةل( Jigsaw)سوكجي إسّتاتيجية استخدام:  العنوان

 .الشرقية جاوى ماالنج جلي نججوندا احلكومية اإلسَلمية الثانوية
قسم تعليم اللغة العربية  يف (S1إلمتام دراستها وللحصول على درسة سرجانا ) 

   م.7110جبامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 7110مايو 71تقريرا مباالنج، 
بية و    الترعليمعميد كلية علوم الّتر

 
  الدكتور احلاج نور علي املاجستري  

 111014181113181117رقم التوظيف: 



 
 

 وزارة الشؤون الدينية
 قسم تعليم اللغة العربية

 التعليمكلية علوم الرّتبية و   
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةتقرير 
 

قد استلم قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية  
 ماالنج، البحث اجلامعي الذي كتبته الباحثة :

 فتيحة الصراحبة أمر :   االسم
 11101111:  رقم القيد

 املدرسة يف القراءة مهارة ّتقيةل( Jigsaw)سوكجي إسّتاتيجية استخدام:  العنوان
 .الشرقية جاوى ماالنج جلي نججوندا احلكومية اإلسَلمية الثانوية

قسم تعليم اللغة العربية  يف (S1إلمتام دراستها وللحصول على درسة سرجانا ) 
   م.7110جبامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي 

 
 
 
 

  
  
  
  

 

 

 7110 مايو 71تقريرا مباالنج،
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 
 ِملوءة احلسنة املاجستريالدكتورة  

 11241710711110711رقم التوظيف:



 
 

 وزارة الشؤون الدينية
 قسم تعليم اللغة العربية

 التعليمكلية علوم الرّتبية و   
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 باحثةإقرار ال
 أن موقع أدناه و بيانايت كاآليت:

 فتيحة الصراحلة أمر :   االسم
  11101111: رقم القيد

 شرقيةال ىجاو  –كرسيك:   العنوان
تعليم قسم  أقرر بأن البحث الذي حضرته لتوفري شروط النجاح لنيل درجة سرجانا يف

 إبراهيم اإلسَلمية احلكوميةامعة موالنا مالك والتعليم جب الّتبية العلوم كليةباللغة العربية 
  حتت العنوان: ماالنج

 الثانوية املدرسة يف القراءة مهارة رتقيةل (Jigsaw)سوكجي إسرتاتيجية استخدام"
 "الشرقية جاوى ماالنج جلي نججوندا احلكومية اإلسالمية
أحد  ىغريي أو تأليف اآلخر. و إذا ادع من إبداع زورتهما و كتبته بنفسي حضرته و 

، ولن استقباال أنه من تأليفه و تبني أنه فعَل ليس من حبثي فأنا أحتمل املؤولية على ذلك
أو على مسؤويل قسم تعليم اللغة العربية كلية الّتبية جامعة  تكون املسؤولية على املشرف

ماالنج.حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة الك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية موالنا م
 و ال جيربين أحد على ذلك.

 
   
   
  
    

 7110مايو  71ماالنج، 
 توقيع صاحبة اإلقرار

 
 فتيحة الصراحلة أمر 

 11101111رقم القيد:



 
 

 زارة الشؤون الدينيةو 
 قسم تعليم اللغة العربية

 التعليمكلية علوم الرّتبية و   
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 استشارة املشرفةحجة 
 فتيحة الصراحلة أمر :   االسم

 11101111 :  رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية  الشعبة
 اإلسَلمية الثانوية املدرسة يف القراءة مهارة ّتقيةل( Jigsaw)سوكجي إسّتاتيجية استخدام:  العنوان

 .ماالنج جلي نججوندا احلكومية
 املاجستري أكيد جوهري قامي : احلاج  املشرفة

 التوقيع الوصف التاريخ رقم
  املوضوع 13-18-7110 1
  خطت البحث 70-18-7110 7
  الفصل األورل 1-14-7110 8
  الفصل الثاين 3-14-7110 4
  الفصل الثالث 13-10-7110 0
  الفصل الرابع 71-10-7110 1
  اخلامس الفصل 70-10-7110 2
  مستخلص البحث 72-10-7110 3
  مستخلص البحث 71-10-7110 1

 
 
 

 
 

 7110 مايو 71 تقريرا مباالنج،
بية   والترعليمعميد كلية علوم الّتر

 
 املاجستريالدكتور احلاج نور علي  

 111014181113181117رقم التوظيف:



 
 

 وزارة الشؤون الدينية
 قسم تعليم اللغة العربية

 والتعليمكلية علوم الرّتبية   
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة موالنا مالك 

 يتقرير جلنة املناقشة بنجاح البحث اجلامع 
 لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذى قدمته الطالبة : 

 أمر فتيحة الصراحبة:   االسم
 11101111:  رقم القيد

 املدرسة يف القراءة مهارة ّتقيةل( Jigsaw)سوكجي إسّتاتيجية استخدام:  العنوان
 .الشرقية جاوى ماالنج جلي نججوندا احلكومية اإلسَلمية الثانوية

قسم تعليم اللغة  يف (S1)قررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا 
العربية لكلية العلوم الّتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية 

 م. 7110/ 7114ماالنج للعام الدراسي 

 جلنة املناقشة من السادة :وتتكون 
 (    )           رياملاجست ة ِملوءة احلسنةالدكتور   .1

 (    )                     ملاجستريعبد العزيز   .2

 (    )           ملاجستريفامي أكيد جوهري احلاج  .3

    
   

 
 

 

 7110يو ليو  7ماالنج، 
 عميد كلية العلوم الّتبية والتعليم

 
 

 املاجستريالدكتور احلاج نور علي 
 111014181113181117رقم التوظيف : 



 ع
 

 حمتويات البحث
 

 ج .........................................................   شعار
 د ..........................................................  إهداء

 ه ................................................   اشكر و التقدير
 ز ................................................   تقرير املشرف

بية و   ح ....................................... التعليمتقرير عميد كلية الّتر
 ط  .................................. تقرير رئيسة القسم تعليم اللغة العربية

 ي ................................................   إقرار الطالبة
 ك  .............................................. حجة استشارة املشرف

 ل  ...................................... مستخلص البحث باللغة العربية
 م  .................................... مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية

 ن  ................................. مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية
 س ................................................   حمتويات البحث

 ق ................................................   قائمة اجلداول
 أساسّيات البحثالفصل األول: 

 1 ................................................   مقدمة
 4 ................................................   البحث ةأسئل

 4 ................................................   أهداف البحث
 5 .................................................  أمهية البحث

 5 ................................................   البحث فروض
 6 ................................................   البحثحدود 

 6 ................................................ حتديد املصطلحات 

 7 .......................................................  السابقة  الدراسة
 



 ف
 

 الفصل الثاين: اإلطار النظري 
 مفهوم التعلم التعاوينالـمبحث األول : 

 10  ............................................... لتعلم التعاوين مفهوم ا
 11 ............................................ التعليم اسّتاتيجية مفهوم
 21 ...................................... التعليم اسّتاتيجية اختيار أسس

 22 ............................................ التعليم اسّتاتيجية عناصر
 24 ............................................. التعليم إسّتاتيجية أمناط

 25 ................................................ أنواع الطريقة التعاوين
 Jigsaw  ................................................. 27مفهوم 

 Jigsaw .............................................. 22خطوات طريقة 
 قراءةال ةمفهوم تعليم مهار الـمبحث الثاين :  
 00 ................................................. مفهوم مهارة القراءة

 02 .......................................... أهداف تعليم مهارة القراءة

 00 .................................................. أنواع مهارة القراءة
 06 ................................................. مراحل مهارة القراة 

 منهجية البحثالفصل الثالث: 
 03 ..............................................مدخل البحث ومنهجه

 40 ................................................ وعينته البحث جمتمع
 40 .................................................  متغريات البحث

    41 .................................................  البياناتمصادر 
 41 ............................................... أسلوب مجع البيانات

 40 .............................................. أسلوب حتليل البيانات
 44 ............................................... مراحل تنفيذ الدراسة 

 



 ص
 

 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتهاالفصل الرابع:  
 عن املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جونداغ جلي ماالنجاملبحث األول: حملة 

 45 ...................................................... املواقع اجلغرايف
 45 ............................................... املدرسةتاريخ تأسيس 

  47 ........................................ ورسالة املدرسةالرؤية املستقبلة 
بية للمدرسة الثرانوية  43 ....................................... أهداف الّتر

 51 .................................................  املنهج الدراسي
 51 ................................. تعليم مهارة القراءة يف املدرسة الثانوية

 51 ......................................... حالة املدرسني وبناء تنظيمي
 52 ................................ ............................الوسائل

  57.........................................................حالة املعلمني
 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتهااملبحث الثاين : 

 57 .......................................... خطوات تعليم مهارة القراءة
 52 ....................................... استخدام أسترياتيجية جيجاسو

 53 ...................... نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة
 60 ............... االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبةمقارنة نتائج 

 61 ..................... للمجموعة الضابطةنتائج االختبار القبلي والبعدي 
 60 ............... االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةمقارنة نتائج 

 64 ................................... نتائج عدد اإلحنراف من اجملموعتني
 66 .................................. جمموع عدد اإلحنراف من اجملموعتني

 63 ..................  حالة عملية التدريس اللغة العربية يف اجملموعة الضابطة
 74 ................... التجريبة حالة عملية التدريس اللغة العربية يف اجملموعة

 



 ق
 

  خالصة البحث واملقرتحاتالفصل اخلامس: 
 73 .................................................  نتائج البحث

 20 .................................................  مقّتحات البحث
 املراجع

 قائمة املالحق
 
 



ق

قائمة الجداول
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 ABSTRAK 

Ummu Fatikhatus Sholikhah, 2015:Penerapan strategi Jigsaw untuk meningkatkan 

ketrampilan membaca siswa kelas X Madrasah Aliyah Negri Gondanglegi Malang. 

Penelitian Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab. Pembimbing: H.Qomi Akit Jauhari M.Pd 

 

Kata Kunci:Setrategi Jigsaw, Keterampilan Membaca 

 Keterampilan membaca adalah salah satu keterampilan membaca yang harus di dapat 

setiap pembelajaran bahasa. Dan keterampilan bahasa sebagaimana terdapat pada bahasa 

lainnya seperti: kalam, istima’ ,qira’ah, dan kitabah. Apabila kalam dan kitabah merupakan 

alat untuk mengungkapkan dengan menyampaikan makna. Membaca dan mendengar adalah 

dua hal yang saling berkaitan dengan pengkhususon makna jika dibaca sendiri. Adapun jika 

membacakan yang lain, maka membaca berfungsi sebagai penyalur makna atau informasi. 

Dalam memepelajari keterampilan berbahasa, diperlukan berbagai variasi strategi maupun 

media untuk meningkatkan minat belajar siswa dan mengurangi rasa bosan siswa dalam 

belajar. 

 Ada beberapa masalah yang dialami oleh siswa di MAN Gondanglegi Malang dalam 

proses pembelajaran Bahasa Arab yaitu keterampilan membaca siswa yang kurang. Ada 

beberapa kesalahan dalam menerjemah dan membaca teksnya. Siswa juga belum mampu 

menbaca sebuah kalimat yang baik sebelum guru memberikan contohnya. Oleh karena itu, 

penulis melaksanakan penelitian dengan menerapkan setrage jigsaw dalam meningkatkan 

ketrampilan membaca. 

 Dalam proses belajar mengajar keterampilan membaca di MAN Gondanglegi Malang 

terdapat beberapa persoalan dalam pembelajarannya. Diantaranya adalah kurangnya kosa 

kata yang dikuasai oleh siswa sehingga mereka sulit untuk membaca bahasa Arab dan kurang 

beragamnya strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru bahasa Arab. Oleh sebab itu 

peneliti melaksanakan penelitian dengan menerapkan setrategi jigsaw untuk meningkatkan 

keterampilan maharah qira’ah. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penerapan setrategi jigsaw untuk 

meningkatkan keterampilan membaca siswa di MAN Gondanglegi Malang. Dengan ini 

bertujuan untuk menjadikan proses pembelajaran bahas Arab menjadi mudah dan 

menyenangkan, maka guru tidak lagi mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran 

dan penyampaian materi pembelajaran dan murid-murid merasa mudah dalam memahami 

materi pembelajaran. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah : Bagaimana penerapan “setrategi 

jigsaw” dalam meningkatkan keterampilan membaca di MAN Gondanglegi Malang. Dan 

Seberapa efektifitas setrategi jigsaw dalam pembelajaran keterampilan membaca MAN 

Gondanglegi Malang. 

Peneliti ini menggunakan penelitian eksperimen yang terdiri dari dua kelompok, 

pendekatan yang digunakan ini yaitu pendekatan kuantitatif. Adapun instrumen yang 

digunakan : 1) tes, 2) observasi. 

Cara menghitunh hasil dengan menggunakan t-test. Hasil test menunjukkan bahwa 

hasil t-table adalah : 2,47 lebih besar dari level makna 1% 2,71, juga lebih besar dari level 

makna 5% = 20,2, Maka hipotesis penelitian ini diterima, hasilnya bahwa H1 diterima dan 

bahwa penerapan setrategi jigsaw dapat dikatakan efektif.  

  

  



ABSTRACT 

Ummu Fatikhatus Sholikhah, 2015: Jigsaw Strategy  Application in improving reading skill 

is one of the skill which musy be owned in Gondanglegi malang State Islamic Senior 

High School. Education of Arabic Language Department Faculty of Education Maulana 

Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Adbisor: H. Qomi Akit Jauhari M.Pd 

Key word: Jigsaw Strategy skill Reading skill is one of the skill which musy be owned 

Reading skill is one of the skill which musy be owned. There is a problem which is 

experienced by students of  MAN Gondanglegi if Malang in the process of their Arabic 

learning process;it is the lack of reading skill. There are several errors in translating and 

reading the text. Students also do not have capability yet to read a sentence before the teacher 

gives the example. There fore ,the writer does the research about it by applying jigsaw 

strategy to improve reading skill. 

In the teaching and learning process of reading skill in MAN Gondanglegi of 

malang,there are several problems such as studebts do not have enough vocabularies therefor 

they have difficulties to read Arabic language and the arabic teachers only apply monotonous 

method of teaching toward the students. Therefote this research investigate about jigsaw 

strategy to improve maharah qiroah skill 

The researcher employs jigsaw strategy application to improve reading skill in MAN 

Gondanglegi of Malang. This aim of this research is to make Arabic learning process easier 

and fun,thereore the teachers do not have difficulties in teaching and delivering the materials 

and the students can be easy to understand the materials. 

 

The research questions are: how jigsaw strategy is applied to imprive reading skikl of 

students in MAN Gondanglegi of Malang , and how effective is jigsaw strategy application to 

improve reading skill of students in MAN Gondanglegi Malang. 

 

This study uses experimental research which consisten of two groups furthermore, the 

approach of his study is quantitative approach. Instruments were used: 1)test,2)observation. 

The result of this research indicate that the outcome of the statical t: 2,47 more a result 

of the meaning level1% = 2,71 and alsolarger than the result of the meaning level 5% = 2,02. 

That is, the h1 means that the hypotheses of this research is acceptable, teaching at state senior 

high school gondanglegi Malang. 
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 مستخلص البحث
 عاشرال فصليف ال قراءةرتقية مهارة الل إسترياتيجية جيجاسو استخدام 5102: أم فتيحة الّصاحلة

 تعليم بقسم والتعليم الرتبية علوم كلية. جونداغ جلي ماالنج إلسالمية احلكوميةنوية ااالثمبدرسة 
أكيد  يقام اجاملشرف: احل. مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جبامعة العربية اللغة

 املاجستريجوهري 

 ةقراء، مهارة ال إسترياتيجية جيجاسوالكلمات األساسية: 
 اللغة، دراس كل تنافرها من بد ال اليت اللغوية املهارات إحدى منمهارة  هي قراءةمهارة ال

 أداوة من الكالم و الكتابة كانت إذاوالكتابة. و  والقراءة م االستماع والكال يف متمثلة اللغوية واملهارات
استقبال املعىن إذا   تتخصص أهنا يف االستماع مع تشرتك املعىن فإن القراءة لإرسا يف تتخصص اليت التعبري

املعىن. يف تعلم املهارات  لباب إرسا من القراءة عدت لألخرين كانت يقرأ إذا كان القارئ يقرأ لنفسه، أما
  وسائل لتنمية قدرة التالميذ يف التعلم وتقليل امللل يف التعلم. من اإلسترياتيجيات اللغوية، حيتاج متنوعة

وجدت جونداغ جلي ماالنج اإلسالمية احلكومية  الثانوية درسةامليف يف عملية تعليم اللغة العربية 
، قراءةال مبهارةتعليم اللغة العربية وهي تتعلق  يف واملدرس التالميذالباحثة بعض املشكالت اليت يوجهها 

منها: قلة املفردات اليت استوعبها الطلبة فيصعب عليهم القراءة، وقلة األسلوب التعليمية اليت تستخدم يف 
حثة حل املشكالت بتقدمي "إسترياتيجية اأثناء تعليم اللغة العربية. بناء على تلك املظاهر حاولت الب

 جيجاسو" يف تدريس مهارة القراءة.
 درسةامليف  قراءةمهارة ال تعليم يف "إسترياتيجية جيجاسو"م استخدا ذا البحثة هحثاالبحاولت 

عملية تعليم اللغة العربية سهلة هبدف أن تصبح  والثاين،. جونداغ جلي ماالنج اإلسالمية احلكومية الثانوية
بالسهولة يف فهم املواد ومرحية، فال صعوبة للمدرسة يف إجراء التعليم و إلقاء املواد التعليمية والتالميذ شعورا 

 التعليمية.
الثانوية  املدرسة يف القراءة مهارة ترقية كيف استخدام اسرتاتيجية جيجاسو يف وأما أسئلة البحث هي: أوال،

 القراءة مهارة ترقية كيف نتائج استخدام اسرتاتيجية جيجاسو يف ، والثاين،ماالنجاإلسالمية احلكومية جونداغ جلي 
 ماالنجالثانوية اإلسالمية احلكومية جونداغ جلي املدرسة  يف

مع أدوات البحث املستخدمة هي:استخدام الباحثة  التجرييب نهجامل هو البحث هذا منهج وأما
ألدوات جلمع ا"استرياتيجية جيجاسو" لعالج تلميذات تدرجا. يبدأ باألسرة واألدوات املدرسية. ومن 

  ( املالحظة 5( االختبار، 0البيانات : 
 %2يف املستوى املعنوي  t-tabelأكرب من  3،،3 اإلحصائيونتائج هذا البحث تدل على أّن نتيجة 

أن مقبول أي أن فروض  ، وذلك مبعىن أن 8،،5= %0يف املستوى املعنوي  t-tabelوكذلك أكرب من 5،10=
 ة.قراءلرتقية مهارة الإسترياتيجية جيجاسو  استخدامهذا البحث مقبولة. وخالصتها أن 
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 الفصل األول

  البحث أساسيات

 البحث أ. خلفية
انة خاصة بني لغة العام كما أن أمهية اللغة يعرف أن  اللغة العربية مك 

احلاضر.وترجع أمهية اللغة العربية إىل األسباب أهنا  عصرناتزيد يوما بعد يوم يف 
جنح يف . وهذا يعين أن املعلم قد  ولغة احلديث الشريف لغة القرآن ولغة الصالة

بارات اليومية األسبوعية ف فيما بعد االختيعر  قد تعليمه، و إن كان النجاح
 1املتفقة مع األهدف.

مهارات وهي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة.  هلا العربية اللغة
يف  العنصر على تشتمل اليت اللغة عن الدرس مادة هو اعطاء العربية اللغة فتعليم

أن نستطيع فهم اللغة العربية   لنا يرجي بذلك ردات والرتاكيب.األصوات واملف
القرآن  يف تشتمل اليت اإلسالمية كافة لتحقيق أهدافها هي تعميق القوانني

 واحلديث.
إن القراءة نشاط عام يقوم به اإلنسان كل يوم، كقراءة اجلريدة وقراءة  

باللغة األجنبية فصار مفهوم اجمللة وقراءة الرسالة وهلّم جرا. مىت كانت املقروء 
القراءة مقعدا مركبا ومل يقتصر نشاط القراءة بعلمية ميكانيكية بسيطة أو حمدودة 
هتّجي كلمة بعد أخرى ولكّن القراءة قد أصبحت نشاطا فكريا يستلمز أن تدخل 
إىل مجيع شخصية الفرد. ومن مثّ، كتب حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة 

اءة ينبغي أن يقوم على أساس من أربع عمليات هي التعّرف والفهم أّن تعلم القر 
 2والنقد وحّل املشكالت.

                                                           

 12(،STAIN ،2002أمحد خملص، مهارة الكالم واسترياتيجية تدريسها، )فامكاسان: فامكاسان 1 
حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية الناطقني هبا )إيسيسكو، منشورات املنظمة اإلسالمية الرتبية 2 

 .151(، 2002العلوم والثقافة، 
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مهارة القراءة هي أهم املادة بني املادة األخرى، كان التالميذ الذي أعلى   
األخر جبميع مرحلة الرتبية. وكذلك، ما كان  الدرس يف أعلى يف درس القراءة فهو

بأن  لتالميذ. جيدا القراءة مهارة تكن مل إذا راألخ الدرس يف التالميذ أعلى
ذلك، كانت القراءة أهم الوسائل لتحقيق أهداف تعليم اللغة، خاصة اللغة 

 بتلفظ العربية لغري الناطقني هبا. القراءة هي إحدى مهارات اللغة غري سهلة، ال
اليت يشارك فيها العقل  األحرف والكلمات فحسب، ولكن القراءة مهارة

يف جمال تدريس مهارة القراءة باللغة العربية يف بعض املداريس  2.والفكر
املشكالت اليت يوجهها املدرسون والتالميذ يف تعليم  بإندونسيا، وجدت الباحثة

ثانوية اإلسالمية ال مدرسة هذه املهارة، ومن أمثلة ذلك، وجدت الباحثة يف
ثانوية اإلسالمية المبدرسة  ماالنج، جيد تعليم اللغة العربية جلي احلكومية جوندانج
العربية، ولكن أساليب تعليم  اللغة فيها ماالنج، تعلمت جلي احلكومية جوندانج

طريقة القواعد والرتمجة، وطريقة  العرببة إال يستخدم مدرس اللغة العرببة ال اللغة
 يتعلمون فيها ال الذين الطلبة القراءة مع عدم الوسائل التعليمية. وهذا احلال جيعل

النطق ويفهمون بالصعوبة. فيها  يف يستطيعون أن يقراء جيدا، ويرتكبون األخطاء
غرض التعليم املقرر، منها وسائل اللغة العربية احملدودة،  مشكالت كثرية لتحقيق

 الطالب املختلفة يف اللغة العربية وغري ذلك. قدرة خلفية
هناك بعض املشكالت  اللغة العربية أن املدرسة وفقا لنتيجة املقابلة مدير   

يف املهارات القراءة.  خاصة العربية اللغة تعليم التالميذ يف ال يزال يوجهها الذي
 التالميذ. االسرتاتيجية املستخدمة وقلة تعريف املفردات عند لقلة

املشاكل السابقة، ستعطي الباحثة بعض احللول للتغليب يف  على بناء    
التعاوين. وهذه اسرتاتيجية تشجع  التعلم اتيجيةاسرت  بطتبيق القراءة تعليم مهارة

املتعلمني وإزالة اخلوف وامللل والتشاؤم وغريها من األمور السلبيات اليت دافيعتهم 

                                                           
3 M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa arab pendekatan,metode, strategi,materi, dan , 

media (Malang: UIN Pres, 8002( , 74 
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مهارة القراءة، وتبدل املعلمات واخلربات  خاصة العربية اللغة تعلم منخفضة يف
 معظم بالقراءة سيطرة املعلم على الفصل و استنثارة من بني التالميذ ، يقلل

الوقت. جبانب ذلك فإن املتعلمني يفرحون يف اشرتاك عملية التعليم والتعلم، 
وكذلك املعلم يستطيع أن يشجع ويوجه املدرسني أثناء عميلته. وهذه اإلشرافات 

التالميذ يتعلمون مع فرقتهم بروح إجيابية، ولذلك فإهنم  والتوجيهات ستجعل
. ولتسهيل مفهوم نص 4دون املنافع الكثريةيتطورون يف تعليمهم وتعلمهم وجي

 التالميذ، فتختار الباحثة التعلم التعاوين. عند العربية اللغة تعليم القراءة يف
التالميذ إىل جمموعات ترجى فعاال  التعليم التعاوين يقسم إن يف     

القراءة، بذلك كان املدرس  مهارة الدروس يف تعليم شرح ملساعدة تالميذ يف
 أهداف التعلم.  التالميذ لتحقيق الذي يساعد مشرفا
أرنسون  أليوت نشأه قد (jigsaw)سوالتعاوين على شكل جيك التعلم 

)Aranson (Elliot من اجلامعة  USA Texas.5  سوجيكالتعلم التعاوين على شكل 
تستطيع أن   سيتعلمها التالميذ اليتهي ممتعة ال ستخدامها إن كانت املادة 

هذا الشكل هو أن  تنقسم جزءا جزءا، والبد أن يرتب شرحها.  ومن مزايا
 يدرس ذلك التعليم و التعلم، و من عملية التالميذ يستطيعون املشاركة يف

الكالم  مهارة تعليم يف العربية اللغة تعليم يف يناسب بعض. هذا الشكل بعضهم
 6والقراءة.

 يتضح لنا أن إحدى الطرق املناسبة لتنمية املعلومات السابقة من انطالقا 
استخدام  العربية هي اسرتاتيجية اللغة تعليم يف الطالب مهارة القراءة ودافعية

إجراء هذا البحث عن " استخدام اسرتاتيجية  الباحثة التعلم التعاوين. بذلك تريد

                                                           
4Shlomo sharan, Handbook of cooperative learning ( Yogyakarta:Imperium),  

5 Made wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer: suatu tinjauan konseptual operasional,(Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2010), 193 
6 Umi Mahmudah, dan Abdul Wahab R, Active Learning dalam pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: UIN 

Press,2008), 156. 
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احلكومية لرتقية مهارة القراءة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  (jigsaw)سو كجي
 جلي ماالنج. جوندانج
 

 ب .أسئلة البحث
السؤالني  البحث أسئلة الباحثة فتقتصر السابقة اعتمادا على خلفية البحث      

 األتيني :
ثانوية ال املدرسة يف القراءة مهارة ترقية سو يفاستخدام اسرتاتيجية جيك. كيف 1

 ماالنج؟جلي  اإلسالمية احلكومية جوندانج

املدرسة  يف القراءة مهارة ترقية سو يفاستخدام اسرتاتيجية جيك نتائج . كيف2
 ماالنج؟جلي  ثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانجال

 
 ج .أهداف البحث

سبق،  فيما الباحثة أبنتها اليت البحث مشكالت أو مشكلة إىل بالنظر      
 فاألهداف اليت أرادت كما يلي : 

ثانوية الاملدرسة  يف القراءة مهارة ترقية يفسو اسرتاتيجية جيكاستخدام  وصف. ل1
 .ماالنججلي  اإلسالمية احلكومية جوندانج

 املدرسة يف القراءة مهارة ترقية سو يف. لوصف نتائج استخدام اسرتاتيجية جيك2
 .ماالنججلي  اإلسالمية احلكومية جوندانج الثانوية
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 البحث د. أمهية
 يستفيد هذا البحث كما يلي:    

ثانوية الاملدرسة  معرفة ملدرس خاصة يف أن تكون نتيجة هذا البحث 
سو استخدام اسرتاتيجية جيكأّن ماالنج جلي  اإلسالمية احلكومية جوندانج

 لرتقية مهارة القراءة.

 األمهية التطبيقية:ناحية  من

 للباحثة، .أ
سو اسرتاتيجية جيك يستطيع أن حيصل على معلومات حول تأثري استخدام

 للمدرس مهارة القراءةلرتقية 

 ب.  للمدرس

اليت سو اسرتاتيجية جيكيستطيع أن يكتسب اخلربة املباشرة يف استخدام 
 .القراءة املهارةميكن أن يكون الوسائل يف تنمية 

 للتالميذ،ج . 

 .قراءةاملهارة السعادة لتسهيل عملية تعلم يف تنمية  أن يكون أكثر يستطيع
 

 ه. فروض البحث
سو يستطيع التالميذ أن  البحث أن تطبيق اسرتاتيجية جيك اوفروض هذ    

ثانوية اإلسالمية احلكومية الفصل العاشر من املدرسة اليتعلموا مهارة القراءة، يف 
 ماالنج.جلي  جوندانج
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 . حدود البحثو
الباحثة استخدام اسرتاتيجية  موضوع هذااحلدود املوضوعية : حّددت البحث . 1

ثانوية اإلسالمية الفصل العاشر من املدرسة السو لرتقية مهارة القراءة يف جيك
 ماالنج.جلي  احلكومية جوندانج

ثانوية اإلسالمية احلكومية ال. احلدود املكانية : جيري هذه البحث يف املدرسة 2
ماالنج يف الفصل العاشر. وقد اختارت الباحثة هذه املدرسة لغي  جوندانج

ة للفصل العاشر ألنه هي الوسيلة فيها. كذلك اختيارات الباحثلتوفري استخدام 
 اللغة العربية جّيدا. أن تقرأ ستطيعاملرحلة ت

 م.2015-2014البحث للسنة الدراسية  . احلدود الزمنية : جيري هذا2
 

 . حتديد املصطلحاتز
 وتقوم الباحثة حتديد املصطلحات كما يلي:     

م التالميذ إىل جمموعات أو فرقة التعاوين بنوع تقستعاوين : التعلم . التعلم ال1
التالميذ املتفوفني ترجى أن تسهم للتطبيق يف الفصل السياقي ألن أحد مبادئ 
هذه السياقية هو التعاون، يعين يتعلم التالميذ يف السياق التعاوين ويتصل بعضهم 

 7بعضا.
التالميذ  يقسم التعلم التعاوين حيث شكل كان أحد من:  (Jigsaw)سو ك. جي2

عدة جمموعة صغرية. وتلك اجملموعات حتصل املهمة املختلفة من املادة  إىل
الدراسية، وكل تالميذ من اجملموعات يصبح خبري للمادة اليت قد كلف عليه وبينها 

 أمام زمالئه يف اجملموعة األصلية.
 
 

                                                           
7 Isjoni, cooperative learning “efektifitas pembelajaran kelompok”,( Bandung: alfabeta,2009),15. 
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 .الدراسة السابقةح
 وما حوهلا، ذكرت الباحثة:  قراءةال مبهارة تتعلق اليت السابقة الدراسات من     

التعاوين  التعلم ( بعنوان تطبيق2007)الرسالة املاجستري إندريانا دينا، دراسة (1
املمعلمني  تربية تربية يف يف العربية القراءة النقدية ملادة اللغة مهارة تعليم يف

تطبيق واملعلمات روضة القران مرتو المفونج. وأما األهداف من هذا البحث هو 
العربية ويرجى أن يكون  التعلم التعاوين يف تنمية مهارة القراءة النقدية ملادة اللغة

هذا البحث مفيد على املدرس، ومدير الرتبية ولتطوير املناهج. واسترياتيجية حتليل 
البيانت هلذا البحث التجرييب هي أسلوب اإلحصاء و أسلوب حتليل املتنوعات 

 ثة تطويره يف امليدان. ونتائج لنفس النوع، وتريد الباح
البحث هي إن عملية الدرس يف الفصل التجرييب مل تأت بأمثارها املرجوة حيث مل 

 على تدريسهم مث تربز بعد التفوق والتميز امللحوظ يف مثرة التعلم بني الطلبة الذين
 و لكنها .التقليدية على االسترياتيجية درسوا الذين التجرييب و رفقائهم الفصل

 الفصل على تدريسهم مت الطلبة بثمرة تعلم متكن وراءها امليزات واإلجيابيات تتعلق
 أعلى التجرييب الفصل مثرة التعلم لدى طلبة اختبار التجرييب، ألن متوسط نتيجة

 .الضابط فصل طلبة لدل مثرة التعلم اختباره نتيجة متوسط من بقليل
 مهارة تنمية بعنواف (2002املاجستري)فطاين، الرسالة  يانس حممد ( دراسة2  

 الفصل األول باملدرسة يف اإلجرائي التعاوين البحث التعلم باسرتاتيجية القراءة
عاوي. وأما أهداف الدراسة يف هذا البحث  عارميب الثانوية اإلسالمية احلكومية

ية الثانو  الفصل األول باملدرسة القراءة يف فهي: معرفة استرياتيجية تعليم مهارة
القراءة  عاوي.كذلك معرفة تطبيق تعليم مهارة عارميب اإلسالمية احلكومية

 التعاوين بنوع تقسيم الطالب إىل جمموعات يف باستخدام استرياتيجية التعلم
 عاوي. عارميب الثانوية اإلسالمية احلكومية الفصل األول باملدرسة
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 ومنهج البحث يف هذه الدراسة مدخل البحث اإلجرائي الصفي،
وللحصول على البيانات املطلوبة يف هذا البحث جيمع الباحث البيانات باملسح 

القراءة ومفهوم املشكالت  واملناقشة مع مدرس يصل إىل كيفية تعليم وتعلم مهارة
اليت يوجهها التالميذ يف هذه املدرسة، وكذلك يستخدم املالحظة واملقابلة 

 نوع التعاوين التعلم استرياتيجية استخدام أن الدراسة هذه واالختبار.و نتيجة
الثانوية اإلسالمية  الفصل األول باملدرسة يف إىل جمموعات الطالب تقسيم

 .القراءة يف الطلبة مهارة تنمية يف عاوي فعالة عارميب احلكومية
 التعلم استرياتيجية استخدام ( بعنوان2002راشدين، الرسالة املاجستري) ( دراسة2 

 اإلسالمية املدرسة املتوسطة يف حبث إجرائي (القراءة هارةم تنمية يف التعاوين
 سوالويسي الغربية(. هتدف هذه الدراسة حتسني مهارة بعنوان تينامبونج احلكومية
قراءة الطالب باستعمال أسلوب جيجاسو. وهدف هذه الدراسة أن  استخدام

يكتشف أن أسلوب جيجاسو ميكن أن تستعمل لتحسني مهارة قراءة الطالب 
 سوالويسي الغربية.  تينامبونج احلكومية اإلسالمية املدرسة املتوسطة يف

 به الذي يقوم التعاوين اإلجرائي البحث هو املستخدمة الدراسة هذه و منهج
 اإلجراءات املالئمة أن على لتد البحث نتيجة .العربية اللغة معلم و الباحث
 مهارة القراءة حتسني يف فعالة القراءة مهارة تعليم جبجاسو يف أسلوب لتطبيق

 .الطالب
 التعلم إندريانا دينا تطبيق بالنظر إىل الدراسات السابقة بتضح أن دراسة

العربية واملنهج املستخدم هو  القراءة النقدية ملادة اللغة مهارة تعليم التعاوين يف
 أن استخدام استرياتيجية التعلم فطاين يف حبثه يانس البحث التجرييب. ذكر حممد

الثانوية  الفصل األول باملدرسة لتعاوين نوع تقسيم الطالب إىل جمموعات يفا
ومن  .القراءة يف الطلبة مهارة تنمية يف عاوي فعالة عارميب اإلسالمية احلكومية

 جيجاسو استفادت الباحثة من الدراسات السابقة باستخدام استرياتيجية



9 
 

(jigsaw)  ثانوية اإلسالمية ال املدرسةيف تعليم مهارة القراءة )البحث التجرييب يف
راشدين أن هذه الدراسة هتدف حتسني  (. وذكرماالنججلي  احلكومية جوندانج

 اإلسالمية املدرسة املتوسطة مهارة قراءة الطالب باستعمال أسلوب جيجاسو يف
هدف استفادت الباحثة سوالويسي الغربية. ومن جانب األ تينامبونج احلكومية

 من الدراسات السابقة مبعرفة عملية وفعالية استخدام اسرتاتيجية جيجاسو

(jigsaw)جلي ثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانجال مبدرسة يف تعليم مهارة القراءة 
 ماالنج.
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الثالث فصلال  

  منهجية البحث
 مدخل البحث ومنهجه .أ

إّن منهجية البحث هي طريقة العلمية للحصول على البيانات بالغاية أو 
استخدمت الباحثة يف هذا البحث مدخل الكّمي. و أّما  39الفائدة املعينة.

 quasi eksperimental منهجه فهو املنهج التجريب  يعين شبه جتريبية 

designبالنوع nonequivalent control group design نظرا إىل موضوع البحث ،
لرتقية مهارة  jigsawاستخدام إسترياتيجية جيجاسوالذي ستقوم دراسته هو 

 ة.القراء
يعترب هذا املنهج أقرب مناهج البحث العلمي حلل املشكالت بالطريقة  

العلمية، وهو األسلوب الذي استخدمته العلوم الطبيعية، وحققت بوساطته 
تقدما علميا ملموسا، مما دفع الكثري من الباحثني يف حقول املعرفة اإلنسانية 

 40إىل استخدامه يف البحث.
شكيله التلتزم حبدود الواقع أمنا حتاول إعادة تيسمى بالتجريب ألن الباحثة 

طريق إدخال تغيريات عليه وقياس أثر هذه التغيريات وما حتدث من نتائج. 
جرى هذالبحث باستخدام جمموعتني، تتكون هاتني اجملموعتني من اجملموعة 
التجرييبة و اجملموعة الضابطة. اجملموعة التجرييبة هي من اجملموعة جيري هبا 

ك اخلاص، و أما اجملموعة الضابطة هي جمموعة ال جيري هبا السلوك السلو 
يف لرتقية مهارة القراءة  jigsawسوكاستخدام إسترياتيجية جي اخلاص. إذن،

يف اجملموعة   jigsawسوإسترياتيجية جيك اجملموعة التجربية وال يستخدم
 الضابطة.

                                                           
39  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. 
Bandung: Alfabeta. 2010. Hal 3 
  رجاء وحيد دويد ري. البحث العلمي أساسياته النظرية ومما رسته العملية.دمشق : دار الفكر.2000 مـ. ص:40222
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لبعدي يف كل اتستخدم الباحثة يف هذا البحث تصميم اإلختبار القبلي و 
من اجملموعتني. ويف هذا التصميم ختتار الباحثة جمموعتني مكافئتني خمتار غري 

  quasi eksperimental designبالتطبيق إىل نوع هذا البحث يعىن  عشوائي

   . nonequivalent control group design باألسلوب
 جمتمع البحث و عينته و أسلوب اختيارها .ب

انوية ثكل التالميذ للفصل العاشرة للمدرسة ال  إن جمتمع البحث هنا
جلي ماالنج. وهلذا الفصل عشرة فصال وكل  اإلسالمية احلكومية جوندانج

طالبا تقديرا، فإذن جمموع عدد الطالب خاصة يف عشرون فصل يتكون من 
طالبا. و أما  300مـ  2022-2024الفصل العاشرة كلهم  للعام الدراسي 

. م الدينالفصل العاشر قس شرة الطبيعية الثانية وعينته فهي الفصل العا
، يعين Purposive Samplingوتصنيف العينة إىل أسلوب العينة املقصودة 

تصنيف العينة الذي يناسب بأهداف البحث. ويهدف هذا البحث إىل معرفة 
 .لرتقية مهارة القراءة Jigsaw سوإسترياتيجية جيك استخدامفّعالية 

 متغريات البحث .ج

متغريات البحث اليت استخدمتها الباحثة نوعان مها: املتغري املستقل و 
س مدى تأثريه على قيتريد أن تاملستقل هو العامل الذي  ملتغريفااملتغريالتابع. 

وأما  ع.قيس أثره على املتغري التابتريد الباحثة أن تاملواقف، أو العامل  الذي 
 تغريى املأثري العامل املستقل. ويسمالتابع هو العامل الذي ينتج عن ت تغريامل

 العامل الناتج.أو  التابع أيضا املتغري الناتج

 يف هذا البحث، وهي: انهناك متغريات

إسترياتيجية  استخدامهذا البحث هو  املستقل يف املتغري (أ
 .    Jigsawسوجيك
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 .مهارة القراءة تعليميف هذا البحث هو  التابعاملتغري   (ب
 مصادر البيانات .د

 :أما مصادر البيانات يف هذا البحث فهي كمايلي 
 مصادر األساسية (أ

 الكتاب التعليمي للغة العربية. (2

 االختبارين (2

 وهي اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي.

 مصادر الثانوية (ب
املالحظة عن عملية التعليم  للغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  (2

 ماالنج.جلي  جوندانج احلكومية 

املقابلة مع بعض معلمي اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  (2
  ماالنج.جلي  جوندانجاحلكومية 

 

 أسلوب مجع البيانات .ه

 لى :يوللحصول على البيانات احملتاجة فتستخدم الباحثة أسلوب مجعها كما 

 ختبارأ. اال

لتنمية  تالميذلاكفاءة الباحثة االختبار جلمع البيانات املتعلقة باستخدمت    
لقبلى االختبار ا وهي. خاصة يف تعليم مهارة القراءة م اللغة العربيةيتعل

 مهارة القراءة ميعلتيف  تالميذال كفاءةملعرفة  اإلختبار القبلي  واالختبار البعدى.
الباحثة االختبار البعدى ملعرفة  مث تقوم،Jigsawسوكإسترياتيجية جي قبل تطبيق

 .Jigsawسوكيج إسترياتيجية بعد تطبيق مهارة القراءةم يتعلتالميذ يف قدرة ال

 أما معاير جناح التالميذ يف االختبار مؤشراته فيما يلي :        
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 (2اجلدول )
 42معاير جناح التالميذ يف اإلختبار 

 النسبة املأوية )%( الدرجات املستوى الرقم
 %200-%90 200-90 ممتاز 2

 %09-%00 09-00 جيد جدا 2

 %09-%00 09-00 جيد 3

 %09-%00 09-00 مقبول 4

 %29-%0 29-0 ضعيف 2
 . املقابلةب  

شفويا مع معلمي اللغة العربية يف هذه املدرسة قامت الباحثة باملقابلة   
وكيف عملية التعليم وما الوسئل اليت تستخدم فيه. وما الطريقة لتنفيذ هذه املادة 

فّعاال. املقابلة يف هذه البحث باستخدام املقابلة غري تركييب وهي مقابلة احلرة 
انات. دليل البيواملنظمة جلمع حيث الستخدام الباحثة بدليل املقابلة املراكبة 

 42املقابلة املستختمة إال اخلطوط التقريبية حول املشكلة.

 

 

 

 

                                                           
41 M. Soenardi Djiwandono. Tes Bahasa Dalam Pengajaran. Bandung:ITB, 1996. Hal 30 
42 Sugiyono.Hal 197 
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 ج. املالحظة

قال سوترسنو هادي يف سوغييونو املالحظة هي عملية معقدة، اليت   
تتكون من عملية األحياء وعملية السيكولوجي. واثنان من املهمات هي 

   43عمليات املالحظة والتذكرة.

 البياناتأسلوب حتليل و. 

تستعمل و الباحثة يف هذا البحث طريقة الكمية باملتغريتني، استخدمت
وأما  ،analisis statistic inferensial الباحثة فيه التحليل اإلحصائي اإلستداليل

اجملموعة التجريبية واجملموعة  التحليل اإلحصائي اإلستداليل يتضمن
 44.الضابطة

الباحثة املقياس املعديل لتحليل نتائج االختبار القبلى  استخدمتو 
الباحثة يف  نيستعتبطة، و ضاة واجملموعة اليجملموعة التجريب واالختبار البعدي

 .Tحتليل هذه النتائج مستعينا باالختبار 
 42 التايل: (test-t)للمجموعتني تقام الرموز التائي نتيجة التعلم ولتحليل 

𝑡 =
𝑀x−My

√(
∑ x

2
+ ∑ y

2

Nx + Ny − 2) (
1

Nx
+

1
Ny

)

 

Mx  :  ةيبياملقياس املعديل من اجملموعة التجر 
My  : املقياس املعديل من اجملموعة الضابطة 

∑ x
 ةيبيالعدد التنوعي يف كل نتائج من اجملموعة التجر  :  2

∑ y
 العدد التنوعي يف كل نتائج من اجملموعة الضابطة :  2

N𝑥  :  ةيبيعدد التالميذ فب اجملموعة التجر 
                                                           

43 Ibid hal 203  

304-303ص: .2902.عبدهللا حرمي:  كويتبحث العلمي ومناهجه.لأصول اأمحد بدر. .  41  
45   ٍ Suharsimi Arikunto.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta. 
2010. Hal 354  
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N𝑦  :  التالميذ فب اجملموعة الضابطةعدد 
 وأما الفروض من هذا الرمز يعين :

 = 𝐻1سو كإسترياتيجة جي باستخدام مهارة القراءة توجد الفرق الداللة بني تعليمjigsaw 

 jigsawسو كيإسترياتيجة جبدون استخدام  نية ويف الفصل العاشرة الطبيعية الثا

 وميةالثانوية اإلسالمية احلكيف مدرسة  الثانية قسم الدين يف الفصل العاشرة
 .ماالنج جونداغ جلي

= 𝐻0 سو كيجة جيإستريات باستخدام مهارة القراءة ال توجد الفرق الداللة بني تعليم
jigsaw سو كاتيجة جيإستري و بدون استخدام   الفصل العاشرة الطبيعية الثانيةيف
jigsaw المية الثانوية اإلسيف مدرسة  قسم الدين الثانية يف الفصل العاشرة

 .ماالنججلي  جوندانجاحلكومية 

 مراحل تنفيذ الدراسة .ز

 املقابلة مع معلمي اللغة العربية و الطالب يف هذه املدرسة. .أ

استخدام ب مهارة القراءة مجعت الباحثة املواد الدراسية لتعليم مجع املواد، .ب
العاشرة يف من الكتب املستخدمة للفصل  jigsawسو كإسترياتيجة جي

 ماالنج. جوندانج جلي املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية
 .بية واجملموعة الضابطةيإجراء االختبار القبلي للمجموعة التجر  .ج

 .بيةيالتجر  لتعليم مهارة القراءة jigsawسو كإسترياتيجة جيتطبيق  .د

 .بية واجملموعة الضابطةيإجراء االختبار البعدي للمجموعة التجر  .ه

 النهائي.املنتج  .و
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 الفصل الثاين 

 اإلطار النظري
 سوكايجيج  يجاملبحث األول : إست 

 مفهوم التعلم التعاوين -أ

التعاون يعين مشاركة األفراد يف حتقيق األهداف املشرتكة. فالتعلم التعاوين   
داخل اجملموعة، ولكنه خيتلف عن التعلم اجلماعي ألن الفكرة بذلك يعين التعلم املشرتك 

األسسية  يف التعلم التعاوين هي أن يتعاون كل أعضاء اجملموعة لتحقيق األهداف 
املشرتكة، وأما التعلم اجلماعي الذي جرى حاليا يف املدارس يركز أكرب من اهتمامه على 

 .8جناح األفراد أعضاء اجملموعة
 Cooperative learning  بالتعلم التعاوين، وعند إندونيسية تسمى

يقول أنه جعل التالميذ فرقة  4991 (Johnson&johnson)جونسون و جونسون
يف الفصل بتكوين جمموعة صغرية ليتعاونوا بكفائة األعلى هلم وتعلموا بينهم يف 

 .9ذلك الفرقة
ح التعلم التعاوين يعين صتلمبcooperative learning  (Anita Lie)ذكر أنيتا يل 

 نظام التعليم الذي يعطي فرصة جلمع التالميذ  أن يتعاون مع التالميذ األخرى 

 تسري عند ما قد تشكل مجاعة أو cooperative learningيف وظائف املنظمة.يقال

 6-1فرقة اليت يعمل التالميذ فيها باملوجة لنيل اهلدف املعني جبملة كل الفرقة  
 .40شخصا عادة

ن التعلم التعاوين هو نظام العمل أو التعليم اجلماعي املنظمة. الذي أ
هي  (Johnson&Johnson,1993)دخل يف هذا املنظمة مخس عناصر أساسّية 

                                                           
8 Slavin, cooperative learning. theori, research and practic. Needham Heights, Inc, 1955 
9 Isjoni, cooperative learning efektifitas pembelajaran kelompok. Alfabeta bandung 2009. Hal. 17 
10 Isnoji, ibid hal : 16 
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اإلعتماد اإلجيايب بينهم، واملسئولية الفردية، والتفاعل الشخصي، وأهلية يف 
 . 44التعاون، وعملية اجملموعة

خصائصه املميزة، وهي حتقيق التوافق والتعاون يف مجاعة التعلم له 
اجلماعي يف ظروف التنازع الفكري احملتمل وقوعه داخل اجملموعة. وميكن أن 
حندد وجود النشاط التعاوين عندما يشرتك شخصان أو أكثر يف عمل يوجد فيه 

أن  (lie)اهلدف املشرتك واإلعتماد املتبادل اإلجيايب بني مشرتكيه. وبالتعريف رأي 
تعليم التعاوين مصّمم بأن يتكامل ويساعد التالميذ هبدف حتقيق اهلدف 
املشرتك. وعلى ذلك يلزم يف النشاط التعاوين فيما بينهم حبيث ميكنهم أن 
يتعلموا ويعلم بعضهم بعضا. ويضيف إبراهيم أن التعليم التعاوين يتيح الفرصة 

ات السمعية الشفهية يف إطار أمام التالميذ لتنمية مهارة اللغوية، خاصة املهار 
 تنشيط التفاعل املشرتك حنو تنمية مستوي فهم واستيعاب املواد الدراسية.

عرفنا من التعريفات السابقة أن من أهداف التعلم التعاوين هو لرتقية 
وتكميل فهم الدرس وحمصالت التعلم بني التالميذ فردية كانت أم مجاعية. 

وعة يعودهم على حسن معاملة بينهم يف اخللفية التعاون بني التالميذ يف اجملم
 راهتم اإلجتماعية يف حل املشكالت.املختلفة وتطوير مها

 

 التعلجم استايجيج  مفهوم -ب 

من احملاولة يف تعليم املتعلم تعلما فعاليا وكفاءا وسهال فيه فالبد أن حتتاج إىل 
ا وتطورها اجليدة ليبل  نتيجة أنشطة مهمة لتنظيم اسرتاتيجية التعليم واختيارها وإثباهت
 التعليم الثابتة. فضال عن ذلك أن األنشطة نواة التعليم.

إن عملية التعليم حتتاج إىل احلال والبيئة املناسبة لعمليتها. هذا املقدار فتكون 
عملية التعليم موجهة إىل األهداف اليت يريد املعلم الوصول إليها لوجود اخلطة السليمة. 

                                                           
11 Anita lie, mempraktekkan cooperative learning di ruang-ruang kelas. PT. Grasindo, Jakarta 2002. Hal : 17 
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عملية التعليم إىل اسرتاتيجيات التعليم. ويف اختيار اسرتاتيجيات التعليم البد  وهلذا حتتاج
 أن تكون مطابقة بأهدافها إما تعلمية كانت تقريرية.

وطريقة التعليم هي طريقة معينة يستطيع أن يستخدمها يف حالة خاصة بواصل هبا 
ها حىت حتقيق ترتيب إىل أهداف عملية التعليم هي األنشطة الختيار تلك الطرق وتنظيم

خطوة اإلجراءات املستخدمة مواصلة إىل نتيجة التعليم كما ترام. وقيل يف تعريف آخر 
أهنا طرق مرتبة يف تنظيم كامل برتتيب اخلطوة الواضحة. وكذلك أهنا كأنشطة خمتارة. إهنا 

 تستطع أن تعطى الوسائل إىل املتعلم الوصول إىل حتقيق أهداف التعليم املعني.

د باسرتاتيجية التعليم كما قال مىن إبراهيم اللبون على أهنا "أدوات خاصة يقص
يقوم هبا املتعلم ليجعل عملية التعلم أسهل وأسرع وأكثر إقناعا وأكثر ذاتية يف التوجية، 

وقال رحيم وفاريدا " إن  42وأكثر فعالية وأكثر قابلية للتطبيق يف مواقف جديدة".
وحيتاج  43مة لنيل اهلدف املقرر يف عملية التعليم والتعلم".اسرتاتيجية هي الطرق املستخد

املعلم إىل االسرتاتيجية اجليدة يف عملية تعليم اللغة األجنبية من اإلبتدائية واملتوسطة حىت 
اجلامعة، فأحيانا ال ينجح معلم اللغة يف عملية تدريسها بسبب اختيار اسرتاتيجية التعلم 

 41غري خماطئة.

يف اختيار اسرتاتيجية تعليم اللغة وهي اختيار للطلبة اسرتاتيجية ومن أهم األمور 
التعليم والتعلم املناسبة مبيوهلم، وعليهم أم بيذلوا جهدهم وأفكارهم الجياد االسرتاتيجية 
املختارة. وبعض آخر يرى أن املعلم هو الذي خيتار االسرتاتيجية إذا البد للمعلم أن يعد  

 45م والتعلم من ناحية املدخل والطريقة املناسبة.كل ما يتعلق بعملية التعلي

                                                           
 67:  ص( 1112 الوهية، مكتبة القاهرة،) وتعلمية واستراتيجية فنياته الحوار اللبودي، إبراهيم منى01 

13 Rahim dan Farida, Pengajaran Bahasa di Sekolah Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hal : 36 
14 Iskandar Wassid dan Dadang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2008) hal : 168 
15 Rahim dan Farida, Op.Cit. hal : 41-42 
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وأما اسرتاتيجية التعليم مبعىن طريقة التعليم هي األسلوب الذي يستخدمه املعلم يف 
مهاجلة النشاط التعلمي ليحقق وصول املعارف إىل تالميذه بأيسر السبل، وأقل الوقت 

واقض اليت ميكن يف املنهج أو والنفقات، وتستطيع الطريقة الناجحة أن تعاجل كثريا من الن
 46يف الكتاب أو التلميذ.

 التعليم اسرتاتيجية تقسيم -أ
 واسرتاتيجية التنظيم، اسرتاتيجية: هي أقسام، ثالثة إىل التعليم اسرتاتيجية تقسيم

 47.التعليم إدارة واسرتاتيجية اإللقاء،

 التعليم التنظيم اسرتاتيجية .1
 ويرى. التعليم وتنظيم التعليم، وعملية التعليم، بكفاءة تتعلق االسرتاتيجية هذه

( أ: )وهي هبا، نفعل أن نستطيع اليت التعليم كفاءة أنواع خبمسة كاكىن
 الفكرة ومتييز التفريق، بقدرة احملتوى العملية املهارة( ب) اللفظية األخبار
 اسرتاتيجية( ج) واملرتفعة السيطة الفائدة وتستعمل اجملردي، والفكرة الوجودي
( د) التعليم وعملية التفكري عملية وكفاية فعالية تفوق بطريقة تتعلق اليت املعرفية
 احلالة يف غريه مهاملة يف اخلطة املرء باختيار تتأثر اليت العقل حالة هو املوقف
 املناسبة الفزيائية احلركات تظهري بقدرة تتعلق هي السلوكية املهارة( ه) اخلاصة

 .املوجودة باإلجراآت
 تسع إىل حتتاج اليت واخلارجية الداخلية التعليم بأحوال تصور التعليم عملية

 بأهداف الطالب ويعرف( ب) الطالب باهتمام جيذب( أ) وهي الدرجات،
 املادة تبلي ( د) التعليم قبل املشروطة الذاكرة يهيئ( ج) للطالب التعليم

                                                           
  7:  ص( 0191 المصرية، النهضية مكتبة القاهرة،) العربية اللغة تعليم طرق أحمد، القادر عبد محمد07 

17 Dr. I Nyoman Sudana Degeng. Ilmu Pengajaran Taksonomi Variable. (Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga 
Pendidikan Tenaga Kependidikan Jakarta, 1989) hal : 14-17 
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 إعطاء( ز) العمل إىل التشجيع( و)  التعليم إشراف إعطاء( ه) املهيجة
 48.التعليم ونقل التأثري ترفيع( ي) الطالب بتجربة النتيجة
 املشروطة بالطاقة مالحظا التعليم تتابع تنظيم بطريقات يتعلق التعليم تنظيم
 خاصة التعليم تتابع يف وينبغي. الثانوية املشروطة الطاقة قبل التعليم من األولية
 تعليم تنظيم: املثال التعليم، برتتيب يالحظ أن املثقفة باملهارة يتعلق الذي

 49.السلوكية واملهارة املوقف، املعرفية، الطريقة اللفظية، األخبار
 التعليم إلقاء اسرتاتيجية .2

 الطالب، من اإلجابة قبول مع التعليم إلقاء بطريقات تتعلق االسرتاتيجية هذه
 :املثال

 وسائل داخل يف للطالب احلسنة املوعظة نعطي أن نستطيع (أ)
 مادة أو واآلالت، املرء هي الوسائل تلك من واملثال التعليم
 على يشمل التعليم وسائل أن يوضحان وبريكس مرتني التعليم
 من واملثال. املتعلم مع االتصال يف املستخدمة املصادر مجع
 20.ذلك وغري والتلفزيون ككومبيوتري الوسائل تلك
 الوسائل املعلم يعرف أن جيب لذا التعليم يف أمهية الوسائل أن

. التعليم ابتداء قبل التعليم يف املعلم استخدمها اليت املناسبة
 التعليم محاسة يربز أن تستطيع املناسبة الوسائل واستخدام
 التعليم يكون املمكن ومن وبيئته املتعلم بني الفوز وااليصال

 الرزمة والكتب املعلم بأن واعلم. املتعلم بكفاءة ومناسبا جيدا
 .   التعليم إلقاء اسرتاتيجية يف دراسة أهنا لذا التعليم، وسائل من

 التعليم أنشطة يف هتيج اليت التعليم وسائل مع الطالب إتصال (ب)
 التعليم وسائل مع املتعلم اتصال إن. التعليم بطريق يتعلق وفيه

                                                           
18 Ibid, hal : 93 
19 Ibid, hal : 96-100 
20 Ibid, hal : 50 
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 العناصر وهذه. التعليم إلقاء اسرتاتيجية يف مهمة عناصر من
 املتعلم فعله ما على التعليم بأنشطة املتعلقة بالدراسة هتتم

 .األنشطة تلك ليهيج الوسائل دور وكيف
 املتعلم اتصله حينما املتعلم نفس يف يقع التعليم أن دكع يقول (ج)

 اليت بالوسائل مؤثر التعليم يف املعلم يتورط لذا. التعليم بوسائل
 24.التعليم يف املعلم استخدمه

 التعليم طرق أن ومعانيه، التعليم عناصر كتابه يف ساكاال عند
 :وهي أقسام عشرة إىل ينقسم

 املعلومات املعلم يعرض عن عبارة وهي احملاضرة، طريقة .1
 شفويا عرضا يصدده هو الذي باملوضوع اخلاصة واحلقائق
 تساؤل أو ملناقشة يتوقف أن دون الغالب، يف ومستمرا

 استخدامه تنفيد ويف. عنده ما الفقاء من ينتهي حىت
 .ذلك وغرير شفهية ومسعية كالصورة التعليم بوسائل املعلم

 تنظيم من الطريقة هذه تتألف. املشكالت حل طريقة .2
 إىل تدفعه مشكلة أمام املتعلم يضع بشكل املدرسي العمل
 وهذه. العقلية قوة باستغالل هلا املناسب احلل إجياد

 أنشطة يف موجها والعمل املثري بإعطاء يهجم الطريقة
 .التعليم

 متعلمه املعلم فيها تناقش اليت الطريقة هي املناقشة طريقة .3
 هم الذي املوضوع يف أو أيديهم بني اليت الظاهرة يف

 أنفسهم يضلون حبيث األسئلة، طريق عن دراسته يصدد
 .شيئا عليهم يلقي أن دون إليه، يوصل أن يريد ما إىل

                                                           
21 Ibid, hal : 50 
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 عملية أو التجربة بإظهار التعليم طريقة هي املظاهرة طريقة .4
 .الشيئ حادثة

 احلل يف الفكرة بتفسري التعليم طريقة وهي اللعب طريقة .5
 .واللعب

 الظواهر املتعلم يدرك فيها اليت الطريقة هي الرحالت طريقة .6
 وعن الطبيعية، ظروفها يف امليدان أو الدراسة موضوع
 ذهنية وصور انطباعات املتعلم لدى تتكون طريقها
 الرحالت هذه هلدف حتديد إىل حتتاج وهي. راسخة
 هذه بداية املتعلم وتعريف ومهاريا، ووجدان معرفيا

  أثناء يف يفعلوه أن جيب ما يدركوا حىت األهداف
 جيب اليت املعلومات أو تسجيل أو مالحظة من الرحالت

 تسجيل أو مالحظة من الرحالت مكان ويف. جيمعوها أن
 الرحالت مكان ويف. جيمعوها أن جيب اليت املعلومات أو

 .املتعلم إىل يوجهها شفهية أسئلة اجملموعة رائد يستخدم
 عدة صورا الطريقة هذه تأخذ. اجلماعي العمل طريقة .7

 ومناقشات الفردي، والشرف الدراسية، احللقة: مثل
 الطريقة هذه أن إال. األدوار ومتثيل احلالة، ودراسة مجاعية،

 يساعد مما األفراد، بني مبواجهة فيها والتفاهم االتصال يتم
 تقبلهم مدى عن والكشف املشرتكني شخصيات على

 .للمناقشة
 أو العلم بتهذيب التعليم طريقة وهي التدريب، طريقة .8

 .املنظم الوقت يف املهارات
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 املعلم وأعطاه املادة تقدمي وهي الوظيفة، بإعطاء الطريقة .9
 التعليم أنشطة يعلمون هم لكي معينة وظيفة متعلمه
 املتعلم كان الوظيفة تلك من ويرجى. وظيفته وتأمني
 .مجاعية أم كانت فردية التعليم يف مهيجا

 العملية بالتجربة التعليم طريقة وهي التجربة طريقة .11
 .ملحوظتها ويكتب واملراقبة

 التعليم أنشطة (د)
 أو املتعلم من الصغرية أو الكبرية الفرقة أو باجلامعة متعلق هذه

 على يشكل املعلم خططه اليت التعليمية األنشطة. الشخصية
 :وهي أنواع

 يف املتعلم مجع فعلها اليت العملية وهي الكالسيكي التعليم .1
 تقدمي يف املتعلم تنظيم. متساوية بأنشطة واحد فصل
 اليت والطرق. الكالسيكي بالتعليم تنفذ واختتامة التعليم

 وحل احملاضرة طريقة هي التعليم هذا يف املعلم استخدمه
 .املشكل

 املتعلم مجيع فعلها اليت العملية وهي اجلماعي التعليم .2
 .بالفرائق املتعلم املعلم وينقسم خمتلفة بأنشطة

 اختارها اليت العملية وهي الشخص أو الفردي التعليم .3
 خمتلفة وظيفة هلا املتعلم ولكل. بكفاءهتم مناسبة املتعلم

 . بأنفسهم العملية أو األنشطة وخيتارون
 املعلم تنفذه الذي والتعلم التعليم شكل املعلم تعني إذا

. املختار التعليم بشكل يناسب أن البد التعليم فوسائل
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 التعليمية الوسائل باختيار متعلقة التعليم شكل اختيار لذا
 .وأنشطتها

 التعليم إدارة اسرتاتيجية .3
 واسرتاتيجية املتعلم بني االتصال تنظيم بكيفية عالقة هلا االسرتاتيجية هذه
 هذه مىت بإقرار تتعلق االسرتاتيجية هذه أن وباخلصوص. التعليم إلقاء

 هذه وأن. والتعلم التعليم عملية يف استخدامها يف مناسبة االسرتاتيجية
 .بالتقومي متعلقة االسرتاتيجية

 :وهي عوامل فيها أن يوضحان( 4979) ومريل ريكلوت
 التعليم اسرتاتيجية استعمال جبدوال (أ)
 الطالب تعليم تطور ملحوظة تصنيع (ب)
 التشجيع إدارة (ج)
 التعليم قيادة (د)

 إدارة اسرتاتيجية عوامل يف التعليم قيادة املعلم تزيد أن دكع، يرى
 تعطي أن تستطيع ألهنا االسرتاتيجية هذه يف مهمة وهذه. التعليم

 .تعليمهم يف  املتعلم بني االتصال تنظيم كيفية يف اإلرشادات
 التعليم اسرتاتيجية استعمال جدوال (أ)

 مىت إىل يشري التعليم اسرتاتيجية استخدام جدوال إن
 مرة وكم والتعلم التعليم عملية يف تستخدم االسرتاتيجية
 كانت التعليم اسرتاتيجية استخدام وجدوال تستخدمها؟

 وهذا. التعليم إدارة أمهية من إلقائه أو التعليم تنظيم يف
 يف استخدامها يف مرة وكم مىت األسئلة عن يشمل اجلدوال
 يشمل التعليم إلقاء اسرتاتيجية جدوال أما والتعلم؟ التعليم
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 التعليمية الوسائل املتعلم استخدامها مىت يعين التقرير على
 استخدامها؟ يف مرة وكم
 يف املعلم لطريقة مستهدفا والتعلم التعليم يف اجلدوال وهذا

 ويرجى. ترام كما التعليم بأهداف الناسب املوعد استخدام
 .فعاال سريا التعليم يسري أن اجلدوال هذا من

 املتعلم تعلم تطور ملحوظة تصنيع (ب)
 إجراءاته؟ وكيف التعليم نتيجة تقومي مىت على يشمل وهذا (ت)

 إجراءاته؟ وكيف التعليم نتيجة تقومي مرة وكم
 على تعليمهم تقدمي يف املتعلم تعلم تطور ملحوظة وتسجيل (ث)

 املتعلمني وظيفة من املعلم فعله اليت التعليم نتيجة أساس
 :وهي

 وقت يف الوظيفة انتهاء يف يستطيع مل الذي املتعلم .1
 وضده معني

 ترام كما يناسب مل الذي  املتعلم سلوك تعود .2
 الوقت ذلك يف وقع اليت املهمة الوقوع .3

 أن أيضا يستطيع تعليمهم يف املتعلم تقدمي متلحوظة
 وهذه. التعليم اسرتاتيجية فعالية ليقدر يستخدمها
 اصالح إىل حيتاج أن اإلقرار ألخذ اختبارة امللحوظة
 يف يعاون الصائب والتقدير. ال أم التعليم اسرتاتيجية

 .اجليد التعليم اسرتاتيجية اختيار
 التشجيع إدارة (ج)

. والتعليم املتعلم اتصال إدارة أمهية من التشجيع إدارة
 نتيجة ارتفاع يف ليبل  املتعلم تعليم تشجيع الرتفاع وفائدهتا
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 التعليم ختطيط يف يفعلها أن املعلم على وجب لذا. تعليمهم
 :هي املتعلم، تشجيع ليهيج

 املتنوعة والوسائل الطرائق باستخدام .1
 املتعلم واحتاجها اجلذابة املواد املعلم خيتار أن .2
 وطويلة قصرية بفطرة األهداف املعلم يعطي ألن .3

 االمتحان يف وفاز التعليم وتكرار وامتحان كمسابقة
 على البد يعين النجاح، يف الفرصة املعلم يعطي أن .4

 ختطيط يف املتعلم تعلم كفاءة طبيقة يعرف أن املعلم
 التعليم

 التعليم يف تعليلهم ويهيج املرحية التعليم بيئة .5
 يف تعليلهم ليهيج صحيحا منافسا التعليم يكون أن .6

 .التعليم
 التعليم قيادة (د)

. التعليم عملية اختيار يف املتعلم حرية على تشري التعليم قيادة
 .املتعلم بطبيعة املناسب التعليم ليثبت وفائدهتا
 تثبيت يف احلالة أمهية من أن يوضح دكع كتابه يف ريكلوت

 أن املعلم والبد. املتعلم طبيعة هي التعليم إدارة اسرتاتيجية
 املتعلم بقدرة التنظيم اسرتاتتيجية من التقدمي يف اجلزء يناسب

 أن والبد االسرتاتيجية، املعلم تقدميه مرة وكم التعليم، بداية يف
 .املتعلم تعليم بتقدمي املعلم يناسبها

  التعلجم استايجيج  اختجار أسس .ج
 22:ومها بعاملني األسس تؤثر

                                                           
22 __________, Buku Ajar Perencanaan Sistem Pengajaran. (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
Malang, 1997) hal : 112 
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 واختيار التعلم عوامل وصلة. وصغرها كربها وجمموعته وبيئته التعلم عامل .1
 يشمل التعليم بيئة وعوامل الفعل، ورد واالستجابة باملثري يتعلقان بأهنما االسرتاتيجية

 باختبار تتعلق وصغرها كربها التعليم جمموعة عوامل أما 23.وخمترب كبري فصل على
 .جمموعة أو كانت فردية التعليم بأنشطة متعلقة ألهنا االسرتاتيجية

 ومصدر والوسيلة االسرتاتيجية اختيار أن مريل رأي اخلاصة، التعليم أهداف أوجه .2
 اسرتاتيجية على تشمل اليت األوجه. اخلاصة التعليم أهداف إىل يوجه أن البد التعلم
 :هي التعليم

 واإلدارة، الواقعة، وتسمية التسمية، اسرتاتيجية على يتضمن وهو التعريف، أوجه .أ
 احلجة واستخدام

 واخلارجية mix paced و self paced اسرتاتيجية على مشتمل احلركة أوجه  .ب
(externally) 

 21.القيمة أو واملوقف الدافعية أو الرغبة اسرتاتيجية له اإلحساس، أوجه  .ج
 التعلجم استايجيج  عناصر .د

 ديك وكان. بعناصره يالحظ أن واجراآته اسرتاتيجية ينظم حينما التعليم ملنظم البد
 25:يلي كما االسرتاتتيجية تلك عناصر أن يذكران وجرى

 التعليم قبل األنشطة .1
 التعليم، أهداف املتعلم، تعليم تشجيع: هي التعليم قبل األنشطة أول إن

 .املبدئية واملعلومات
. الدراسة يف انتباهه على والعثور املتعلم لتشويق يقصدبه املتعلم تعليم تشجيع إن

 برغبة مناسبة تكون كي منظمة التعليم قبل األنشطة تكون أن تنبغي فلذلك،

                                                           
 علم في شيوعا التعابير صريح، أو مضمر سلوك أي أو استبيان أو سؤال على إجابة هي أو مثير، يثيرها غدية أو عملية12 

 النفس
 ثانوية أو فطرية أولية خارجية، أو ذاتية داخلية الدافعية تكون وقد. المثيرات عمل في والدوافع البواعت يشمل علم اصطالح11 

  شعورية أو الشعورية مكتسبة،
25 __________, Buku Ajar Perencanaan Sistem Pengajaran. Op.cit., hal : 112-117 
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 وأسلوب والتعلم، التعليم وعالقة التعليم، يف وميوله ،(سليقته) وملكية الطالب،
 .ذلك وحنو إلحاطته البد الذي الدرس مادة ومهة وخلفيته، تعليمه،

 قبل باألنشطة التام باإلستعداد يقوم أن املعلم على فيجب التعليم، أهداف وأما
 هبذه واملراد. التعليم قبل التعليم بنتائج علم على املتعلم يكون كي التعليم
 يعطي أن البد ولذلك،. املقصود تناسب التعليم أهداف تكون أن هي العوامل
 .مراده على ليحصل التعليم وطرائق اإلرشادات املتعلم املعلم

 التعليم قبل األنشطة يف املتعلم يطلق أن هي املبدئية املعلومات ن واملقصود
 . وطالقة صحيحة دراسة لتكون عليه املشروطة بالطاقة األخبار للمتعلم

 املعلومات ايصال .2
 ومبمقدار التعليم، عرض ترتيب بكيفية: يتعلق ما هو املعلومات ايصال يف املهم األمر
 . التعليم مادة وعرض الدراسي، وحدة

 مادة ترتيب يالحظ أن التعليم ملنظم ينبغي هو التعليم عرض ترتيب كيفية من واملراد
 يراعي عليه الدراسي املنهج بتنظيم يقوم والذي الدرس مادة منظمة يعين التعليم،
 ذلك حتليل نتائج على اعتمادا املذكور ذلك من. الصعوبة إىل السهولة من البدء
 ملكة أو التعليم قبل املشروطة الطاقة بتقدمي يعين اإلجرائية، الوظيفة ترتيب. التعليم
 .املتعلم

 ومقدار. للتعليم الدرس مقدار لتنظيم االسرتاتيجية هو الدراسي وحدة ومقدار
 أهدافها يف املشروطة التعليم نتائج كفاءة مبقدار مناسب التعليم عملية يف التعليم
 أنواع الطالب، سن هي اآلتية العناصر بثالثة يراعي أن للمنظم البد ولذلك،. األوىل

 .التعليم أنشطة واختالف التعليم،
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 اللفظية باملعلومات يعين معينة، بطريقة املعلومات تبلي  تعيني هو التعليم مادة وعرض
 اآلئقة خاصة طريقة منها ولكل. آخر شيئ أو املدأ أو القاعدة أو التصوير أو

 .بكفائته

 التعليم عملية يف املتعلم دور  .3
 وظائف تنظيم يف املعلم دقة هو التعليم عملية إجناح يف تأثريا وأكثرها العناصر وأهم
: هو التعليم عملية يف تأثري االسرتاتيجية وأكرب. التعليم عملية يف للمشاركة املتعلم
 الفرصة إعطاء هو التمرين من واملراد(. واجلواب السؤال) واألسئلة التمرين إعطاء
 وأما. املدروسة املواد حييط حىت املدرسي باجلواب القيام على نفسه يعود أن للمتعلم
 .درسه الذي الدرس من املتعلم معلومات ملعرفة كوسيلة فهو واجلواب السؤال

 االختبار .4
 اختبار وهي أربعة، معايري التعليم عملية جناح ملعرفة أن ذكره سبق قد كما

 اختبار التعليم، عملية أثناء اختبار االستعداد، اختبار املبدئية، املعلومات
 وهلذه. جيد االختبار لتكون األربع تلك ننظم أن علينا بد وال. التحصيل
 :وهي منها البد أسئلة االختبار

 ومىت؟ إليها؟ حيتاج املبدئية املعلومات هل .أ
 اختبار إىل حيتاج مهارة وأي ومىت؟ إليه؟ حيتاج االستعداد االختبار هل .ب
 ومىت؟ منه؟ البد التعليم أثناء االختبار هل .ج
 التحصيلي؟ االختبار يكون وكيف مىت .د

 التكميلية األنشطة  .5
 التعليم نتائج إىل النظر بعد لتلميذه املدرس من كالتوصية هي األنشطة وهذه
 إما التعليم، بعد نتائجه إىل بنظر املتعلم بإرشاد يقوم املعلم أن يعين االختبار بعد
 بإعادة يقوم أن املعلم يستطيع هنا ومن. يتطوره أن وإما يستمر أن وإما يكرره أن

 .استمراره أو الدرس
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 التعلجم إستايجيج  أمناط .ه

 26:وهي أمناط، بثالثة املتعلم ناحية من التعليم إسرتاتيجية ينقسم وكان
 الكبرية لفرقة التعليم .1
 الصغرية لفرقة التعليم .2
 للشخصية التعليم .3

 :وهي أمناط، ثالثة إىل منقسم التعليم أمناط أن كمف، وعند
 املتعلم يناقشها مث. املتعلم أمام التعليم مادة يشرح املعلم وكان املناقشة .1

 .الصغرية اجلامعة يف ذلك وغري التقرير ويكتب
 يف املعلم، استعمال الكتب، بقراءة بنفسه، يتعلم املتعلم وكان احلرية التعليمية .2

 .ذلك وغري اآلالت بوسيلة املكتبة،
 .بينهما والتعاون متعلمه مع املعلم اتصال .3

 :وهي املختارة، التعليم أنشطة وأمنا

 .الكومبيوتر إجراء بوسيلة التعليم منط هو الكومبيوتريية التعليم .1
 .الشيء حادثة عملية أو التجربة بإظهار التعليم منط هي املظاهرة .2
 .املعلم بإشراف الشيء مبراقبة التعليم منط هي املشروفة املراقبة .3
 أو واملسألة باملوضوع، يتعلق الذي األفكار بتباد التعليم منط هي املناقشة .4

 .السؤال
 .احلال يف الفكرة بتفسري التعليم منط هي التعبرية .5
 .املنظم الوقت يف املارة أو العلم بتهذيب التعليم منط هي التدريب .6
 .ملحوظتها ويكتب واملراقبة بالتجرية التعليم منط هي التحربة .7
 .احلياة ميدان يف العملية بالتجربة التعليم منط هي امليدانية التحربة .8

                                                           
26 Ibid, hal 117-118 
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 .املخصص بنظام املسابقتية باللعبة التعليم منط هي اللعبة .9
 وظيفته معاملة يف للمتعلم الفرصة بإعطاء التعليم منط هي احلرية التعليم .11

 .معلمه وبإشارة بنفسه
 .املعمل باستعمال التعليم منط هي املعملية التجربة .11

 التعليم مادة بأهداف مالحظة األمناط تلك بأحد خنتار أن ونستطيع
 حمصول التعليم أهداف لتكون املتعلم، وبشخصية التعليم، وبوسائل وخصائصها،

 .التدريب ومتلك وكفاءة فعالة

 أنواع الطريق  التعاوين -و
حيسن بنا معرفة األنواع عن التعلم التعاوين قبل أن نرتكز يف البحث عن 

التعلم التعاوين بتصوره العديدة من ناحية  املسابقة بني اجملموعات. تصور
األساليب أو املناهج قام خمرتعوها بتنوع الدراسات والبحوث. واختلف بعضهم 
بعضا يف التطبيق رغم أهنم تطوروها من مدخل واحد وهو التعلم اإلنشائي 

 وطريقة وهي التعلم التعاوين.
ومن تلك الطريقة هي التعلم اجلماعي والفرد، اجملموعات، وججسا، وتقسيم 

موعات، واملسابقة رشادات، والتعلم الفرد مبساعدة اجملالطلبة إىل اجملمةعات باإل
 .بني اجملموعات

 
 
 

 (4) جلدولا
 اجلدول اليت يوضحها تصنيفا حسب املخرتع والعام عند ظهورها:

 27أنواع األسلوب العصرية عن التعلم التعاوين 
                                                           

27 David W.Johnson and mary Beth Stanne, Cooperative Learning Methods: A meta-A nalysis(University of 

Minessota: 3000) 
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 املخرتع عام اإلختباع الطريقة

 التعلم اجلماعي الفرد
Learning Together & 

Alone 

 4960وسط 
Johnson & Johnson 

 املسابقة بني اجملموعات
Teams-Games-

Tournamens 

 4970أول 
Devries & Edwards 

 حبث اجملموعات
Group Investigation 

 4970وسط 
Sharan & Sharan 
 

Constructive controversy  4970وسط 
 

Johnson & Johnson 

 ججساو
Jigsaw procedure 

 4970أخر 
Aronson & Associates 

تقسيم الطلبة إىل اجملموعات 
 باإلجنازي

Student Teames 

Achievement 

 4970أخر 
Slavin & Associates 

 كمال اإلرشادات
Complex Instruction 

 4980أول 
Cohen 

التعلم الفردي مبساعدة 
 اجملموعات

Team Accelerated 

Instruction 

 4980أول 
Slavin & Associates 

 التعلم اإلنشائي التعاوين
Cooperative learning 

Struktures 

 4980وسط 
Kagan 

تعلم مهارة القراءة والكتابة 
 تعليم متعاويا

Cooperative Integrated 

Reading & composition 

 4980أخر 
Stevens, Slavin & 

Associates 
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التالميذ إىل يف التعلم التعاوين له أنواع نوع املستخدم هو تقسيم 
اجملموعات باإلجنازي، جيجاسو،حبث اجملموعات، تدير ثالثة األدوار، جمموعة 
التلخيص. ومن ذلك أنواع التعلم التعاوين كثري يتطور وهو تقسيم التالميذ إىل 

 28اجملموعات باإلجنازي و جيجاسو.

 Jigsawمفهوم  -ز

تبدأ بتعريف املوضوع الذي سيبحث املدرس.  Jigsawالتعليم بالطريقة 
يستطيع املدرس أن يكتب املوضوع الذي سيبحث يف السبورة، أو تقدمي شرائح 

power point   وغري ذلك. يقدم املدرس جلميع التالميذ ما يعرفه التالميذ عن
ذلك املوضوع. هذه األنشطة يقصد لفعالية ذهنية التالميذ لتكون مستعدا 

 29ة التعليم اجلديد.لتوجيه أنشط

جيجاسو اذا كان مواد الدراسة من رواية القصص املكتوب. هذه يطبق 
الطريقة أنسب لعلم إلجتماعي، األدب، بعض علم العلمية، واجملالت األخرى 
الذي تستهدف لتكوين الفكرة ال لتكوين الكفائة. عادة فتتصف املواد الدراسية 

 30أو الصور األخرى.جليجاسو من الباب الواحد،قصة، الذنية 

التعاوين من األساليب وأمهها: التعلم اجلماعي   Jigsawتتمكن طريقة 
االستقصاء اجلماعي وفرق األلعاب ودورة املباريات وتقسيم التالميذ فرق حب 

 .Jigsawالتحصيل وأسلوب 

صمم أولون وأخرون..... من أهل أجياد اعتماد  Jigsaw  وهذا أسلوب
عال بني التالميذ عن طريق تقسيم مهام التعلم بينهم فيه يقسم املدرس إىل فرقة 

كما يقسم املوضوع ستتم الدراسته إىل   6-5أساسية غري متجانسة تتكون من 
                                                           

28 Isjoni. Ibid,hal:51 
29 Agus suprijono,cooperative learning teori&aplikasi paikem,(Jogjakarta,Pustaka belajar:2009)hal:89 
30 Robert E. Slavin, cooperative learning teori,riset dan praktik(nusa media:2005)hal:237 
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ريق أقسم فرعية بناء على األعضاء يف الفريق الواحد، يقوم كل الفرد من أفراد الف
بدراسة اجلزء احملدوله، بعدها يتلقي نظرائه يف الفرق األخرى يف جمموعة اخلرباء 
لدرسة اجلزء املخصص هلم، مث يعود كل التالميذ إىل جمموعتهم لتعليمهم اجلزء 
الذي اتقه ولتعلم منهم ما تعلمه، بعد ذلك خيضع التالميذ إلختيارات فردية يف 

 ر للفرض وليس للمجموعة.املوضوع كله. وممنع درجة االختيا

 Jigsaw. خطوات طريق  -ح

وزمالئه من  Elliot Aronsonإن هذه الطريقة طورها أليوت أرنسون 
 جامعة تكسامث هيئها سالفني وزمالئه. ومن خصائص هذه الطريقة هي:

 أن يقسم التالميذ إىل جمموعات معينة ولكل جمموعة هلا مخسة أو ستة تالميذ -

 من متعددة األجناس أو متعددة املهارات الدراسيةأعضاء اجملموعة  -

 املواد التعليمية املقدمة إىل التالميذ على شكل النصوص القرائية -

 كل التالميذ له مسؤولية عن تعلم جزء من األجزات للنصوص القرائية  -

تنسيق مجاعة اخلرباء اليت تتكون أعضاءها من عضو من كل اجملموعة الذي  -
فسه. ويرجع كل عضو من أعضاء مجاعة اخلرباء إىل جمموعة ويعلم يتعلم اجلزاء ن

زمالئه املواد اليت قد تعلمها يف مجاعة اخلرباء. وهو يعقد اللقاء مع زمالئه يف تلك 
 اجملموعة ملناقشة تلك املواد.

يقوم املدرس بتقومي أنشطة التعلم ال كتشفا التالميذ على املواد التعليمية فرديا  -
 أو مجعيا.

 يلخص آرونصون يف تطبيق جيجاسو كالتايل:
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أشخاص جيب أن تكون  6-5( تقسيم التالميذ إىل اجملموعات جيجاسو 4
 اجملموعات متنوعة من ناحية اجلنس وإنشاء عرقي والقدرة.

( تعيني واحد من التالميذ من كل جمموعة كالزعيم. يف أول مرة، هذا الشخص 2
 يف اجملموعة. جيب أن يكون األكثر التالميذ البال 

 قطع 6-5( تقسيم الدرس إىل 3

( تعيني كل التالميذ ليتعلم قطعة واحدة، وتأكيد التالميذ يف وصول مباشر 1
 فقط إىل قطعتهم اخلاصة.

( اعطاء التالميذ فرصة للقراءة قطعتهم على األقل مرتني حىت يصبح مألوفا 5
 معه، ليس هناك حاجة هلم الستظهاره.

ة مؤقتة تالميذ واحد من كل جمموعة جيجاسو توصيل ( شكل جمموعة خبري 6
تالميذ إىل نفس القطعة. إعطاء التالميذ يف هذه اجملموعة اخلبرية وقتا ملناقشة 

 النقاط الرئيسية من قطعتهم وللتدريب على العروض يف جمموعة جيجاسو.

 ( يعود التالميذ إىل جمموعاهتم األصلية.7

ه إىل اجملموعة، وتشجيع اآلخرين يف ( يطلب من كل تالميذ تقدمي قطعت8
 اجملموعة لتقدمي األسئلة للتوضيح.

 ( طوف من اجملموعة إىل اجملموعة أخرى للمالحظة العملية.9

( يف النهاية اجللسة، إعطاع اإلختبار على املادة ليقيس ما مدى فهم 40
 التالميذ على املقروءة.

 : يعلجم مهارة القراءة املبحث الثاين
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 ةمهارة القراءمفهوم  .أ
 دراساللغة، كل تنافرها من بد ال اليت اللغوية املهارات إحدى من القراءة تعد
 كانت والكتابة. و إذا والقراءة م الكال و االستماع يف متمثلة اللغوية واملهارات

 املعىن فإن القراءة لإرسا يف تتخصص اليت التعبري أداوة من من الكالم و الكتابة
استقبال املعىن إذا كان القارئ يقرأ لنفسه،  تتخصص أهنا يف االستماع مع تشرتك

  34املعىن. لباب إرسا من القراءة عدت لألخرين كانت يقرأ إذا أما
 و كلماته نظرا تتبع وقرأنا، قراءة، -الكتابمعىن قرأ يف اللغة: تقول )قرأ( 

الصامتة. و  بالقراءة حديثا مسيت و هبا، ينطق مل كلماته و تتبع و هبا، نطق
    .32الصامتة القراءة و اجلهرية، القراءة مشل اللغوي التعريف

ولقد كان مفهوم القراءة يف مطلع القران القدمي مقتصرا على تعريف  
 Thorndikeاحلروف والكلمات والنطق هبا صحيحة دون فهم هبا، إال أن ثورنديك 

سيطة وإمنا هي عملية معقدة تشمل وجد يف أحباثه أن عملية القراءة ليست مهارة ب
اإلدرك، والتذكر، جمموعة من املهارات وتتضمن الكثري من العمليات العقلية ك: 

 33واالستنتاج، والربط.
ففهمنا من ذلك، أن مفهوم القراءة قد تطور بتطور العصور. وقد خّلص 

 31عبد العليم إبراهيم تطورها إىل أربعة نقط هي :
حمصورا يف دائرة ضيفه، حدودها اإلدراك البصري كان مفهوم القراءة  .أ

 للرموز املكتوبة، وتعرفها والنطق هبا، وكان القارئ اجليد هو السليم األدة.
تغري هذا املفهوم نتيجة للبحوث الرتبوية، وصارت القراءة عملية فكرية  .ب

 عقلية ترمى إىل الفهم، أى ترمجة هذه الرموز إىل مدلوالهتا من األفكار.

                                                           
 .319(،1997دمشق: منشورات جامعة دمشق،في طرائق التدريس اللغة العربية، )، محمود أحمد السيد 20 

 .617م(، 0161)القاهرة، المعجام الوسيط، إبراهيم أنيس و غيرهم،  21 

 32المرجع السابق، ص.، محمود أحمد السيد 22 

 .19(،0196اللغة العربية، الطبعة العاشرة، )مصر: دار المعاف،  الموجه الفني لمدرسيعبد العليم إبراهيم،  21 
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هذا املفهوم، بأن اضيف إليه عنصور اخر، هو التفاعل القارئ ر مث تطو  .ت
مع النص املقروء تفاعال جيعله يرضى، أو يسخط، أو يعجب، أو 
يشتاق، أو يسر، أو خيزن، أو حنو ذلك مما يكون نتيجه نقد املقروء، 

 والتفاعل معه.
و أخريا انتقل مفهوم القراءة إىل استخدام ما يفهمه القارئ، وما  .ث

لصه مما يقرأ، يف مواجهة املشكالت، واالنتفاع به املواقف احليوية، يستخ
فإذا مل يستخدمه يف هذه الوجوه ال يعّد قارئا، و على هذا جيوز أن نقول 
ملن دخل مكتب اإلدارة و يقرأ يف إحدى الالفتات: )ممنوع التدخني(، 

  مث يشرب الدخان: أنت مل تقرأ الالفتة.
اهيم حرص الرتبية على أن تكون القراءة عملية ويبدو من تطور هذا املف 

مثمرة، تؤدي وظيفة هامة يف احلياة بالنسبة للفرد واجملتمع. و إذن ينبغي أن 
يقوم تعليم القراءة على أساس األربعة، و هي: التعرف و النطق، و الفهم، 
النقد و التفاعل، حل املشكالت والتصرف يف املواقف احليوية على هدي 

ي االنتفاع باملقروء. تشتمل القراءة على عمليات ذهنية وحركية، املقروء أ
ويتضمن مفهوم القراءة ايضا أربعة أشياء و هي األداء اللفظي السليم وفهم 
القارئ للمقروء ونقده إياه وترمجه إىل سلوك حيل مشكلة أو يضيف إىل عامل 

  املعرفة عنصرا جيدا.
 35: منه لى جانبنيوبعبارة أخرى، فالقراءة حقيقة تشتمل ع 

جانبا ميكانيكيا يشمل على اإلستيجابات الفيسيولوجية للرموز  .أ
 املكتوبة أن يعرف

 الكلمات املنصوصة والنطق هبا. .ب

                                                           
والثقافة، ) إيسيسكو، منشورات املنظمة اإلسالمية الرتبية العلوم طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباحممود كامل النقاة ورشدي أمحد طعيمة،  21 

2003،)450. 
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جانبا عقليا يشمل على فهم املعاين وتفسريها وحتصيل فكى  .ت
 الكتاب وتقوميه واحلكم

 عليه، وربط كل ذلك باخلربة السابقة للقارئ واإلستفادة  .ث
 
 

 القراءة مهارةأهداف يعلجم ب. 
النقاةو  عربّها حممود كامل اليت القراءة لتعليم العامة افاألهد هي وهذه

– الثقافة والعلوم للرتبية اإلسالمية للمنظمة منشوراهتما طعيمة يف رشدي أمحد
 :يلي كما-إيسييكو
 يف عنها تعترب اليت باألصوات الدكتوبة الرموز ربط من الدراس يتمكن أن .أ

 .العربية اللغة
 .صحيح بنطق جهرية قراءة نص قراءة من أن يتمكن .ب
      مفردات بني قالفر  و ،قالسيا معاين من املفردات أن يتعرف معاين .ج

 .الكتابة و ملفردات احلديث 
 تربط اليت املعىن عالقاتك الفقرات وإدرا يف اجلميل معاين يفهم أن .د

 .بينها
  أن يقرأ يفهم األفكار اجلزئية و التفاصيل و أن يدرك العالقات املكونة  .ه

 للفكرة الرئيسية. 
أن يقرأ بطالقة دون االستعانة باملعاجم أو قوائم مفردات مرتمجة إىل  .و

 اللغتني.
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أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب والتاريخ  .ز
مع إدراك األحداث وحتديد النتائج وحتليل والعلوم واألحداث اجلارية 

 36املعاين ونقدها وربطالقراءة الواسعة بالثقافة العربية و اإلسالمية.
 أنواع مهارة القراءة .ج

 القراءة من حيث طرق األداء أنواع
 القراءة اجلهري  -1  

 طبيعتها:
هي القراءة اليت ينطلق القارئ خالهلا باملفردات واجلمل املكتوبة، صحيحة يف  

 خمارجها مضبوطة يف حراكتها مسموعة يف أدائها، معربة عن املعاين اليت تضمنتها. 
 مواقف تستخدم فيها القراءة اجلهرية:

 تستخدم القراءة اجلهرية يف عدة مواقف منها:
 فة يف غرفة الصف.تعليم املواد الدراسية املختل -
 قراءة األخبار واملوضوعات املختلفة من االذعة والتلفاز والصحف. -
 القاء اخلطب يف املوضوعات املختلفة. -
 احملاضرات بانواعها املتعددة. -
 قراءة التهم أو موضوعات الدفاع، أو األحكام يف احملاكم. -
 اللقاءات األتية والنثرية. -

 مزايا القراءة اجلهرية:
 عترب القراءة اجلهرية وسيلة من وسائل:ت
 التدريب على اجادة النطق عند القارء. -
 الكشف عن عيوب النطق وعالجها. -
 التدريب على االلقاء جيد يف الشعر والنشر. -

                                                           
 .011-010محمود كامل النقاة ورشدي أحمد طعيمة، المراجع السابق،  27 
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 تشجيع التالميذ اخلجلولني الذين يهابون احلديث. -
 افهام السامعون ما يدور حوهلم من القضايا وامور ومشكالت. -
 التأثري يف السامعني القناعهم بأفكار معينة واستجاهبم هلا. -

 القراءة الصامت  :
 طبجعتها ومفهومها : -2 
حبصول فيها القارئ على املعاين واألفكار من الرموز املكتوبة  القراءة اليتهي   

دون اإلستعانة بعنصر الصوت، أو النطق ولو كان نطقا خافتا ودون حتؤيك الشفتني، أو 
التمتمة باحلروف والكلمات. أي أن البصر والعقل مها العنصران الفاعالن يف أدائها، 

هذا املفهوم تعفي القارئ من النشغال ولذلك تسمى "القراءة البصرية" وهي يف إطار 
 بنطق الكالم، وجته جل اهتمامه إىل فهم ما يقرأ.

 : هامزاي
للقراءة الصامتة عدة مزايا، فقد أثبت األحباث الرتبوية املخربية يف هذا القرن عن 

 اكتشاف مزايا متمعددة للقراءة الصامتة.
  من حيث سرعة العداء 

صامتة يكون أكثر سرعة من الذي يقراء قراءة  أن الذي يقراء قراءة  Hueyاثبت 
جهرية. فقد طبق اختبار على خرجيي جامعات، حيث تراوحت سرعة القراءة 

، ثانية على الظروف العادية، وعندما كانوا يقرأون بأقصى كلمة  5،36الصامتة 
كلمة، ثانية. يف حني قبلت النتيجة األوىل يف   8،24سرعة، فقد بلغت النتائج 

سبب   Buswell ك,,ث ويعلل 1،58ك..ث والثانية  3،55اجلهرية القراءة 
القراءة اجلهرية بأن حتكم األحبال الصوتية يف النطق جيعل القارئ غري  طء يفالب

قادر على السري بسرعة أكثر من ما تسمع له تلك األحبال، وهناك سبب أخر 
و النطق، وهو أن سرعة العني يف حركتها على السطر أكثر من سرعة الصوت أ

 ففي القراءة اجلهرية تقل سرعة انتقال العني على السطر وبالتايل تقل السرعة.
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  مواقف تستعمل فيها القراءة الصامتة 
 تستعمل القراءة الصامتة يف:

 قراءة املواد الدراسية، وحتضريها وفهمها. -
 قراءة الرسائل اخلاصة. -
 قراءة التسليمة واالستماع. -
 الفكرية والثقافية املختلفة.قراءة املوضوعات  -
قراءة ومتابعة املوضوعات اليت مييل اليها املرء يف اجملاالت والصحف  -

 والدوريات.
 البحث واالستنقيب يف املكتبات. -
 قراءة اإلعالنات أو اليافطات اليت هتم املرء. -
 قراءة ترمجة بعض الربامج غري العربية يف التلفاز: وغريه. -
 االستماعقراءة  -3

لعل أبرز أمهية لالستماع تتمثل يف كونه الوسيلة األساسية للتعلم يف حياة  
اإلنسان. إذعن طريقة يستطيع الطفل، أو متعلم اللغة أن يفهم مدلول األلفظ اليت 

الدالة  –اللفظية  -تعرض له، عند ما يربط بني الصورة احلسية للشيء الذي يراه املفرادة
 عليها.

ستماع يستطيع الطفل أن يفهم مدلول العبارات املختلبارات وعن طريق اال 
املختلفات اليت يستمعها للمرة األوىل، وبوساطة يستطيع تكوين املفاهم املتدرجة، وفهم 

 ما تشري إليه من معان مركبة.
وتظهر أمهية االستماع النسبة للطفل يف كونه الوسيلة األوىل اليت يتصل هبا بالبئية  

بعية بغية التعرف عليها، ومن مث التعامل والتفاعل معها يف املواقف البشرية والط
اإلجتماعية. أما بالنسبة ألمهية االستماع للتعلم، فتبدو وسيلة هامة لألطفل األسوياء 
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لتعلم القراءة والكتابة واحلديث الصحيح، يف دروس اللغة ويف الدرس األخرى اليت 
 يتلقوهنا يف املدرسة.

 ةمراحل القراءد. 

إن التكلم عن مراحل التدريبة على مهارات القراءة يقتضي بالضرورة 
 اإلشارة إىل مراحل سابقة وهي مراحل تعلم القراءة وهي بإجياز شديد:

مراحل االستعداد للقراءة، وهي مرحلة يستعان فيها بالصور املألوفة مث يدرب  -4
الصورة دون وجود التالميذ على النطق الكلمات أو اجلملة اليت تدل على 

للكلمات، مث يدرب على وجود الكلمات أو اجلملة مع الصورة، وهي مرحلة ال 
 تتقيد بزمن وقد تسبق دخول املدرسة.

مرحلة التهجي: وهي مرحلة يكتب التالميذ فيها امليل إىل تعلم القراءة  -2
 والتفكري البسيط فيما يقراء، ويف هذه املرحلة تصحب الكتابة القراءة فهما

 وجهان لعملية واحدة التهجي.

املرحلة البدء يف التعليم القراءة: وهي مرحلة يتعلم فيها التالميذ اإلستمرار يف  -3
القراءة، وخاصة القصص والقطع السهلة، وفيها يتعمد التالميذ على أنفسهم يف 
القراءة، وليس هلذه املرحلة وقت معني، بل ختتلف قدرة التالميذ عن التعلم. 

ن عرضنا ملراحل تعلم القراءة نأيت إىل مراحل التدريب على مهارات القراءة وبعد أ
 وسنذكرها بالتفصيل ألهنا مهمة ومرتبطة بتعلم املهارات.

 مرحلة التوسع  يف القراءة:-أ

وتسمى هذه املرحلة أيضا مرحلة التقدم السريع يف اكتساب العادات 
القراءة منوا سريعا، وبالتقدم امللحوظ األساسية يف القراءة، وتتميز بنموا امليل إىل 

يف الدقة الفهم، وعمق التفسري، والقدرة إىل معرفة معاين الكلمات من خالل 
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السياق، واإلنطالق يف القراءة، وازدياد سرعة القراءة الصامتة. ويف هذه املرحلة 
تنمو كل العادات األساسية املطلوبة يف القراءة من مراعاة للجلسة وإمساك 

 اب وتنقل للبصر... اليخ.للكت

 مرحلة التوسع يف أداء املهارات القرائية: -ب

تتميز هذه املرحلة بالقراءة الواسعة اليت تزيد خربات القارئني يف كل 
النواحي اللفظية والفكرية واملهارية، وهندف هذه املرحلة إىل زيادة القدرة على 

قراءة، ويف القراءة ألغراض الفهم والنقد والتفاعل، وزيادة الكفائة يف سرعة ال
خمتلفة، وحتسني القراءة اجلهرية حتسينا نوعيا، ورفع مستوى أذواقهم واكتساهبم 
املهارة يف استخدام الكتب ومصادر املعلومات، ويظهر اهتمام القارئني يف هذه 
املرحلة باستخدام القدرات اليت اكتسبوها يف قراءة كثري من املواد املتنوعة وزيادة 

م ومهاراهتم، وتلحذ هذه الزيادة يف: الدقة، ومعريفة املعاين الكلمات، قدراهت
ومنو الثورة اللفظية، وزيادة الوضوح والتميز يف الفهم، والزيادة السرعة يف القراءة 
الصامتة، ومالئمها لغرض القارئني، كما تتحسن القراءة اجلهرية، وتزداد مهارة 

ر. ويف هذه املرحلة يتم التدريب من خالل القرئني يف استخدام املراجع، واملصاد
عرض مشكلة، ويطلب من القارئني تناول هذه املشكلة بالبحث من خالل قراءة 

 الكتب واملراجع.

 مرحلة تنمية األذقان والعادات وامليولج 

هتدف هذه املرحلة إىل تنمية وتصفيه العادات وامليول اليت تتكون منها 
أنواع القراؤة املختلفة، وتوسيع وترقية األذواق يف القراءة، وزيادة الكفائة استخدام 
الكتب واملكتبات ومصادر املعالومات، للوصول إىل مستوى عال من الكفائة 

أيضا إىل توسيع خربات القارئني  القرائية مبختلف أغراضها، وهتدف هذه املرحلة
عن طريق القراءة وتعميق تفكريهم، وتوسيع الشغف بالقراءة، وصقل األذواق 
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صقال يوجه احلياة احلاضرة واملستقبلة القارئني، ويدفعهم إىل استغالل وقت الفراغ 
استغالال مفيدا. مع اإلستمرار يف الضغت على تنمية العادات اليت يبضمنهافهم 

تاب وتفسريه والتفاعل معه، والعادات اليت تنضمنها القراءة ألغراض معىن الك
خمتلفة، وينبغي أن ننظر إىل القراءة يف هذه املرحلة على أهنا عملية تأملية تفاعلية 
مع النص هدفها الوصول إىل مستوى عال جدا يف املهاراة، والكفاية يف الدرس 

املعروفة األخرى، واإلستمرار  واإلستذكار مبا يف ذلك استعمال الكتب، ومصادر
يف تنمية العادات اليت تتضمنهم حصر ومجع وختليص املواد املطبوعة، والتوفري 
العالج ملن حيتاج اليه ممن ينقصهم شيئ من العادات األساسية يف القرائتني: 

 37الصامتة واجلهرية.

 

                                                           
 439-417( ص: 4992أمحد فؤاد عليان، املهارات اللغوية ما هييتها والطرائق تدريسها )دار املسلم:26  
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 بعار الفصل ال

 عرض البيانات وحتليلها
  

 ماالنج  جلي جوندانج نوية اإلسالمية احلكوميةالثا: حملة عن املدرسة  املبحث األول
 املوقع اجلغرايف .أ

ماالنج يف شارع  جلي جوندانج انوية اإلسالمية احلكوميةالثتقع املدرسة 
 جلي وبلولوانج   قع هذه املدرسة يف وسط بني جوندانج. وت26فوتات لور رقم :

باليتار. اتو إىل مدينة ماالنج وسورابايا و ماالنج، متّر فيه املواصالت من مدينة ب
حبيث يسّهل  ماالنج،جلي  قرية جوندانج يف القلم ةوتدور حول هذه املدرسة اجلامعا
 تالميذها الختيار اجلامعة احملبوبة.

يستطيع أن يأخذ ماالنج  جلي جوندانج انوية اإلسالمية احلكوميةالثدرسة م 
هذه املدرسة. جبنب ذلك قلب حول اجملتمعات ليأمر إىل األولد أو للبنات ليتعلم يف 

 جلي ماالنج  كان املدرسة اليت تقيم املمعاهد  حول جوندانج

 تأسيس املدرسةتاريخ  .ب
املشكالت اليت توجد معظم املدارس. السيما  تنمو وتتطّور فيما حّددت هي

 جوندانجيف شارع فوتطلور املواصل  ماالنج جلي نجاملدرسة الثّانوية احلكومية جوندا
بني وبولو الوانج جتد القصر يف الّتطّور. ويف جمرى األحداث يف تطّور املدرسة جلي 

وقد جاوزت   املدرسة الثّانوية أقدم املدارس يف منطقة ماالنج.سنة و هي  62حواىل 
بدأ من مكانة املدرسة املدرسة الثّانوية اإلسالمية احلكومية األوقات الّصعبة. ت

 حتصل على مكانة احلكومية من وزارة الّدينية.  5991يف عام األهلية، و 
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ي قادرة على جل وقد كانت املدرسة الثّانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج
الفوز بقلب اجملتمعات احملّلية إلرسال أطفاهلم يف املدرسة. سوى ذاك، يف منطقة 

 املدرسة اليت تؤّسس منها املعهد. ي كل قرية فيها املدرسة. و جل جوندانج
روف ليي مرتفعة جدا. مع الظ كاملدينة للطالب، تنمو املدلرسة يف جوندانج

بني مؤّسسات الّّتبية عالية جدا. ومع ذلك، يف سة املنافيف مثل هذه الطريقة، و 
جلي تقدر أن  منتصف املنافسة، أّن املدرسة الثّانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج

يرين يتكّونون من تكون املختارة األوىل للمجتمع. ومع ذاك ال يتجزأ من التزام املد
اىل توفري األفضل ألهل  العاملني يف جمال الّتعليم و املدّرسني يسعونرئيس املدرسة و 

 ي.جل املدرسة الثّانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج
 يجل املدرسة الثّانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج : اسم املدرسة

 شارع فوتطلور : العنوان الكامل
 جلي منطقة جوندانج : 
 مدينة ماالنج : 

 505515252225 : رقم تسجيل املدرسة
 26 : الّرموز

 159535-2035 : رقم اهلاتف
 man_gondanglegi@mandagi.sch.id : الربيد اإللكّتوين

 5910 : العام الّتأكيدي
 5991 : العام احلكومي

 A : املعتمدة

     

mailto:man_gondanglegi@mandagi.sch.id
mailto:man_gondanglegi@mandagi.sch.id
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 جلي احلكومية جوندانجانوية اإلسالمية املدرسة الث  املستقبلة ورسالة  رؤيةج . ال 
 ماالنج

جلي كمؤّسسة الّتعليم تتكّلف  انوية اإلسالمية احلكومية جونداجاملدرسة الثّ 
انوية الّتبية يف املناطق. لذلك، املدرسة الثّ بعثة و رؤية الّّتبية الوطنية و  األمانة لتصل

يف نيل بعثة املدرسة لتكون املواصلة رؤية و  جلي متلك اإلسالمية احلكومية جونداج
 أهداف الّّتبية.

جلي  انوية اإلسالمية احلكومية جونداجأهداف املدرسة الثّ الرؤية والبعثة و  
 فيما يلي:
 الرؤية .أ

ة. ألّن الرؤية تستفيد كامليول لتطّور الّتبية اإلسالمية حتتاج البعثة الواضح
 الرؤية مهمة يف ائتالفالّدوافع املتحرّكة جلميع العناصر. من ناحية أخرى، و 

 املرجتى الواقعية.اإلحساس واللمحة و 
 ي هي أن دجد اإلنسانجل رؤية املدرسة الثّانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج

 املنجز.املتدّين والذّكاء والّضليع و 
مساحة األخالق تدّين يتكّون من إتقان العقيدة والعمق الّروحي و امل .5

 الكرمية
األفعال الذي يواقعي  ختطيطكامل الّتوحيد يف مجيع الّنظام و أن يت .أ

 باملتناسق لعنصور املدرسة.
أن يكون املركز منو العقيدة وتدمري الّروحي وتكوين األخالق الكرمية   .ب

 واألعمال الّصاحلة.
 أن تنمو وترقى أعمال الّتعاليم الّدينية .ج
 أن ترقى الثّقافة اإلسالمية يف احلياة اليومية. .د
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 املنجز.الّضليع و املتخرّج الذّكاء و  الّتكنولوجي ليكون احملل لتطّور العلوم و .6
 الّتطّور من ناحية املعريف املعروف بالذّكاء. .أ

 الّتطّور من ناحية  الّنفسي احلركي تدّل على املهارات من املتخرّج. .ب
نافس يف كل مسابقة األكادميية و ترقية اإلجناز اليت تدّل على قدرة التّ  .ج

 الّتعليم العايل.دون األكادميية وقدرة التّنافس على مستوى 
 البعثة .ب

ي  جل بعثة الّّتبية اإلسالمية يف املدرسة الثّانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج
 كما يلي:

 الّتكامل العلمي.لّتعليم من خالل الرّبط البيين و أن ترّقى نوعية الّّتبية وا .5
أن تقوم بأنشطة التعليم والتوجيه يف منضبطة وفعالة من أجل حتقيق  .6

 كادميي.اإلجناز األ
أن تقوم بأنشطة اخلارجة املوّجهة حنو حتسني اإلجناز والّتدريب على  .0

 املهارات.
 أن يعطي إعداد الطالب للتعليم املستمر لكلية أو األعمال احلرة. .3
 أن يعّز الّتعاون مع اجلامعة و اجملتمع. .1
 أن تعّز العالقة التفاعلية على أساس مستمر مع أصحاب املصلحة. .2
 البيئة ومنع التلّوث و ضرر البيئة.أن حيفظ على  .5
بية للمدرسة الث انوية .د   أهداف الّت 

أهداف الّّتبية الوطنية هي تنمية إمكانات املتعلم ليكون اإلنسان: 
اإلبداعي اإلميان و التقوى هلل سبحانه و تعاىل و الثمينة والصحية واإلجناز و 

 ل.املستقل، و أن يصبح املواطن من الدميقراطي واملسؤو و 
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والشخصية أهداف الّتبية الثانوية هي تنمية الذّكاء واملعرفة 
 يتبع مستوى التعليم الّتايل.واألخالق الكرمية واملهارات للحياة املستقلة و 
فضال عن اهلدف العام للّتبية  ويشري إىل الرؤية والبعثة للمدرسة،

ي جل نجالثانوية، فالغرض من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندا
 ماالنج يف تطوير التعليم كما يلي:

 القيام بالّدراسات العلمية .5
 احلصول على الزيادة يف استخدام منوذج التعّلم املتغرّي  .6
حتقيق على حتسني االستفادة من تكنولوجيات املعلومات و  .0

 االّتصاالت
احلصول على ترقية قدرة املعّلم يف تنفيذ عملية التعليم و أدوات  .3

 الّتقييم.
 حتقيق الزيادة يف الكسب املتوسط من االمتحان الوطين .1
 احلصول على املهارات يف استخدام أدوات املخترب .2
حتقيق الزيادة يف قيمة بطاقة الّتقرير للّصف العاشر و احلادي  .5

 عشر و الثّاين عشر
 التحقيق أو احلصول يف حتسني االنضباط و النظام للمتعّلمني .1
 نوعية املرافقحتقيق الزيادة يف كمية و  .9

حتقيق زيادة عدد اخلّردجني الذين مّت القبول للجامعات عن  .52
 االختبار املستقلو  SBMPTNو  SNMPTN طريق

 حتقيق االستيعاب الّداخلي للثّقافة الّسلوكية ملواطين املدرسة  .55
حتقيق الزيادة يف الّتعاون مع اآلباء و اجملتمعات احملّلية و  .56

 أصحاب املصلحة اآلخرين
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على تطوير اجلودة من املتعّلمني يف جمال البحث  احلصول .50
العلمي للمراهقني و مسابقة العلوم للمدرسة و الفنون و الرياضة 

 و االجتماعية و الدينية
الّتحقيق للخّردجني مع اإلميان و الّتقوى واستالء العلوم و  .53

التكنولوجية و القادرة على املنافسة العوملة و فضال عن القدرة 
للمتعّلمني يف جمال العلوم و الفنون و الثّقافة و اإلبداعية 

 االجتماعية و الرياضة و الّدين
 حتقيق ثقافة الّتعلم و القراءة و الكتابة .51
احلصول على تنفيذ مهارة احلياة و تنمية تكنولوجي  .52

 املعلومات و االّتصاالت
 وجود إدارة املدرسة متشاركة و شفافة وخاضعة .55
 صة و االبتسامات و املهّذبةوجود ثقافة الصادقة و املخل .51
 وجود ثقافة النضباط و الدميقراطي و اجلهد يف العمل .59
 حتقيق العالقات املتناغمة بني مواطين املدرسة .62
 وجود خدمة سريعة و دقيقة و مرضية للمجتمع   .65
 ختقيق التعاون متبادل املنفعة مع الوكاالت األخرى .66
 حتقيق خدمات صحة املدرسة الكافية .60
 

 الدراسياملنهج  .ه

املناهج  ماالنج  جلي جوندانج الثانوية اإلسالمية احلكوميةتستخدم مدرسة 
للعام الدراسي  6250واملنهج الدراسي  (KTSP)الوحدة للمستوى املدرسية 

 .. وتقوم هذه املدرسة بتدريس العلوم الدينية والعلوم الرمسيةمـ 6253-6251
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املنهج  تستخدمللفصل العاشرة وكانت عملية التعليم يف تعليم اللغة العربية 
 يف احلصة. ةدقيق مخسة وأربعونالتعليم يف هذه املدرسة  . وعملية6250الدراسي 
 

تعليم مهارة القراءة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي  .و
 ماالنج

الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج تعليم مهارة القراءة يف املدرسة 
تعليم أو على ماشاء املدرسني،  عموما يستعمل بطريقة املباشرة. جلي ماالنج

مهارة القراءة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج 
. لذلك التالميذ يشعر أحيانا ال يستعمل استرياتيجيات أو الطريقات اخرى

 قة الذي يستعمل مع املعلم.املالل بطري
الفصل التجرييب كان املعلم ناذرا فستخدام طريقة األخرى.  أّما

 يقل مث التالميذ واملعلم هنا أحيانا يعلم بيقراء اوال
  دوا. ألن املعلم هنا كان امليسرين.

 حالة املدرسني وبناء تنظيمي ز.      

احلكومية جونداغ جلي انوية اإلسالمية كان عدد املدرسني يف املدرسة الث
 مثانية وسبعون مدرسا. ماالنج
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 ماالنج  جلي جوندانج رئاسة املد رسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .1

 (3اجلدول )
 رئاسة املدرسة ووظيفته

 الوظيفة اإلسم الرقم
 مدير املدرسة حممد حسنن املاجستري 5
 نائب رئيس املناهج الدراسية نورل هداييت 6
 نائب رئيس التالميذ مصطفى املاجستريأمحد  0
 نائب رئيس إرتباط اجملتمع عبد الرحيم املاجستري 3
 نائب رئيس وسائل الّتبية  مهيم املهتدي املاجستري 1
 رئيس اإلدارة اروين لكسنا علم 2

 
  الوسائل . ح

 وجود الوسئل يعضد طالقة عمالية التعليم والتعّلم كثرياً. وحالة حقيقية وسائل
 كومية جونداغ جلي ماالنج كما يلي :املدرسة الثانوية اإلسالمية احل

 (4) اجلدول
 الوسائل

 حالة عدد غرفة رقم
 جّيد غرفة60 فصل 5
 جّيد غرفة مكتبة 6
 جّيد غرفة معمل الطبيعية 0
 جّيد غرفة معمل احلاسوب 3
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 جّيد غرفة معمل اللغة 1
 جّيد غرفة غرفة رئيس املدرسة 2
 جّيد غرفة املدرسغرفة  5
 جّيد غرفة غرفة اإلدارة 1
 جّيد غرفة املصلى 9

 جّيد غرفة غرفة اإلرشاد 52
 جّيد غرفة غرفة تنظيم التالميذ 55
 جّيد غرفة وحدة صّحة التالميذ 56
 جّيد غرفتني احلمام للمدّرس 50
 جّيد غرفة51 احلمام للتالميذ 53
 جّيد غرفة مركز األمن 51
 جّيد غرفة الرياضةغرفة  52
 جّيد غرفة شركة للتالميذ 55
 جّيد غرفة املقصف 51
 جّيد غرفة غرفة عمارة الشؤون التالميذ 59
 جّيد غرفة معمل اللغة 62
 جّيد غرفة معمل كيمياء 65
 جّيد غرفة القاعة 66
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 (5)اجلدول 
 املواد الدراسية

 املواد الدراسية الرقم املواد الدراسية الرقم
 علم احلاسوب 55 عقيدة األخالق 5
 الرياضية 56 قرآن حديث 6
 ءالكيميا 50 فقة 0
 الفيزكيا 53 الثقافة اإلسالميةالتاريخ  3
 البيولوجيا 51 اللغة العربية 1
 الريضات 52 اللغة اإلندونيسي 2
 تفسري احلديث 55 اللغة اإلنزليزية 5
 أصول الفقه 51 علم االقتصاد 1
 التعليم الوطنية 59 اجلغرافيا 9

 الفن الثقايف 62 التارخ 52
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 (6)اجلدول 
 عدد املعلمني واملعلمات

 الدروس اسم الرقم
 مهيم مهتدي 5

 ميّسرة
 ابن منذير

 ريفعة

 
 اللغة العربة

 

 إيفا عفيدة 6
 إيرنا لطفييت

 أمحد مصطفى
 فاطمة الزهرة

 لسمونا ويدادا

 
 

 ةاللغة اإلندونيسي    

 الرحيمعبدل  0
 نور سعيد الدلفين

 خفيئة السعدة

 دية إندرستويت

 
 

 ةاللغة اإلجنليزي

 نعمة النعم 3
 تينت مسرتني

 سييت فاطمة
 سييت ييت نور هييت

 ديين هداييت

 
 الرياضيات
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 تري بودي هرمنطا 1
 رفيقت الطريق

 الرياضة
 

 أدي ايروان 2
 سري أوتامي

 علم اجلغرايف

 يون جوهرة العصرية 5
 نور هييت سييت ييت

 عقيدة األخالق

 موليونا 1
 نعمة النعم

 عبدل اهلنان

 
 فقهال

 قرآن احلديث أكام فريس فرمنشة 9
 ي رشديزينول أم 52

 ام فريس فرمنشة
الثقافة  التاريخ

 اإلسالمية
 محيدة باريد  55

 جونايدي
 ميمونة
 مطمئّنة

 
 

 علم احلياء

 نورل هداييت 56
 وينارسيه

 تكوه هندري
 احلسنةليلة 

 
 

 ءمياالك        

  زينول املتقني 50
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 أكوغ سري
 تكوه هندري

 الفزكياء       

 سوكغ هريينا 53
 هبرانيل العلوم

 علم احلاسوب       

 يويل إراون 51
 جونايدي

 الفن الثقايف

 

 حالة املعلمنيح.
يف الفصل  اميذتل 621) اميذتل 556 وكان عدد التالميذ يف هذه املدرسة 

(، الثاين عشريف الفصل  اميذتل 603، احلادي عشريف الفصل  اميذتل 652، عاشرال
 م.6251أبريل  52يف التاريخ  تأخذ هذه البيانات

 : عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها املبحث الثاين
قامت الباحثة بأربعة لقاءات وللمجموعة التجريبية لقاءان وللمجموعة الضابطة  

الثانية  إىل الساعةالعاشرة ة التجريبية يف يوم اخلامس يف الساعة لقاءان. التدريس للمجموع
يف  امس. وأما التدريس للمجموعة الضابطة يف يوم اخلهنا أعمل لقاءان إال ربع عشرة

 ا.و هنا أعمل لقاءان أيض الساعة الثامنة والنصف إىل الساعة العاشرة

 Jigsawخطوات تعليم مهارة القراءة باستخدام إسترياتيجية  .أ

، قامت الباحثة تعليم  6251أبريل  60 – 6251أبريل  52يف التاريخ 
 خطوات التعليم وهي كما يلي : أما ، jigsawإسترياتيجية مهارة القراءة باستخدام 

 بداية التعليم بإلقاء السالم و الدعاء  .5

أن يقسم التالميذ إىل جمموعات معينة ولكل جمموعة هلا مخسة أو ستة  .6
 تالميذ
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 أعضاء اجملموعة من متعددة األجناس أو متعددة املهارات الدراسية - .0
 املواد التعليمية املقدمة إىل التالميذ على شكل النصوص القرائية - .3
 كل التالميذ له مسؤولية عن تعلم جزء من األجزات للنصوص القرائية  - .1

تنسيق مجاعة اخلرباء اليت تتكون أعضاءها من عضو من كل اجملموعة  - .2
يتعلم اجلزاء نفسه. ويرجع كل عضو من أعضاء مجاعة اخلرباء إىل  الذي

جمموعة ويعلم زمالئه املواد اليت قد تعلمها يف مجاعة اخلرباء. وهو يعقد 
 اللقاء مع زمالئه يف تلك اجملموعة ملناقشة تلك املواد.

يقوم املدرس بتقومي أنشطة التعلم ال كتشفا التالميذ على املواد  - .5
 رديا أو مجعيا.التعليمية ف

 يف التعليم مهارة القراءة Jigsawاستخدام إسترياتيجية  .ب

ختبار القبلي ملعرفة قدرة التالميذ يف مادة اللغة العربية قامت الباحثة باال
للمجموعة التجريبية قبل  6251أبريل  52 خاصة يف تعليم مهارة القراءة يف التاريخ

عة الضابطة. وأسئلة للمجمو  6251أبريل  60التاريخ و  jigsawإسترياتيجية تطبيق 
سؤاال وتؤخذ أسئلة اإلختبار من كتاب تعليم اللغة  51ختبار تتكون من اال

حتت انوية اإلسالمية احلكومية ماالنج، املستخدم للفصل العاشرة يف املدرسة الث
 يفختبار البعدي وضوع املهنة واحلياة ، املهنة والنظام. كذلك قامت الباحثة باالامل

 6251أبريل  60التاريخ و للمجموعة التجريبية  6251أبريل  60التاريخ 
 البعدي للمجموعة التجريبية :وهذه النتيجة لإلختبار القبلي و  للمجموعة الضابطة.
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 (7اجلدول )

 النتيجة لإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية

 اإلسم الرقم
 البعدياإلختبار  اإلختبار القبلي

 التقدير الدرجة التقدير الدرجة
 جيد جدا 11 مقبول 21 أعيزة الرمحة إليّا 5
 جيد جدا 12 ضعيف 12 أمحد عينر الرفيق 6
 جيد جدا 11 مقبول 22 أنيسا 0
 جيد 51 مقبول 21 ديكي ستيوان  3
 ممتاز 92 جيد 52 امي رفيعة 1
 جيد 51 ضعيف 32 فراة نور فائزة 2
 ممتاز 92 مقبول 21 مزاديهاشيم  5
 جيد جدا 12 ضعيف 11 حسن اخلتيمة 1
 جيد جدا 11 مقبول 22 ليلة اإلستقامة 9

 جيد جدا 12 ضعيف 12 لولوك حمفوظة 52
 جيد جدا 12 ضعيف 31 حممد فضلي  55
 ممتاز 92 مقبول 21 حممد خريان علي  56
 جيد جدا 11 مقبول 11 حممد عفيف  50
 جيد 51 مقبول 22 فخريحممد عفان  53
 جيد جدا 12 ضعيف 32 حممد حييا الزكي 51
 جيد جدا 11 ضعيف 12 نور ليلة خريهللا 52
 جيد جدا 11 مقبول 21 نسخة الناووي 55



 

45 
 

 ممتاز 92 جيد 52 رفعة نور عصفية 51
 جيد 51 ضعيف 31 سييت أوليل كرمية 59
 ممتاز 92 مقبول 22 سييت حليمة 62

 5221 5501 العدد
 1061 1251 املعدل

ختبار البعدي للمجموعة التجريبية، ختبار القبلي و االاالوبعد معرفة بيان نتائج  
البعدي للمجموعة التجريبية. واملقارنة  ختبار ختبار القبلي واالاملقارنة بني االفقدمت الباحثة 

 كمايلي :

 (8اجلدول )

 البعدي للمجموعة التجريبيةختبار ختبار القبلي و االاملقارنة بني اال

 التقدير النتيجة الرقم
 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

النسبة  عدد التالميذ النسبة املئوية عدد التالميذ
 املئوية

 %61 1 - - ممتاز 92-522 5
 %22 56 - - جيد جدا 12-19 6
 %51 0 %52 6 جيد 52-59 0
 - - %31 9 مقبول 22-29 3
 - - %31 9 ضعيف 2-19 1

 % 522 62 % 522 62 العدد
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ختبار البعدي للمجموعة التجريبية ختبار القبلي و االبالنسبة إىل بيان املقارنة بني اال 
منهم يف  %31من التالميذ يف مستوى ضعيف و %31ختبار القبلي فظهر أن يف اال

 %51أن  ختبار البعدي ظهرمنهم يف مستوى جيد. وأما يف اال % 52مستوى مقبول و 
منهم يف  % 61منهم يف مستوى جيد جدا و  %22منهم من التالميذ يف مستوى جيد و 

 ختبار القبلي.ختبار البعدي أكرب من نتيجة االمستوى ممتاز. وهذا البيان يدل أن نتيجة اال

 (9جلدول )ا

 ختبار البعدي للمجموعة الضابطةختبار القبلي و االالنتيجة لال

 اإلسم الرقم
 اإلختبار البعدي القبلي اإلختبار

 التقدير الدرجة التقدير الدرجة
 مقبول 22 ضعيف 11 أمحد أسراري 5
 ضعيف 11 ضعيف 12 أمحد درموان 6
 جيد 51 ضعيف 01 الفي نور ليلي 0
 جيد 52 ضعيف 31 أنيسا دوي رمحويت 3
 مقبول 21 ضعيف 32 أيو ديا فرمداين 1
 مقبول 22 ضعيف 01 جندي تريا 2
 مقبول 22 ضعيف 11 اري نور هبيت رمحة 5
 جيد 52 ضعيف 31 فريا إخوين 1
 مقبول 22 ضعيف 12 فطرية يونيتا 9

 جيد 52 ضعيف 31 فطرية 52
 مقبول 21 ضعيف 32 حليمة املتهرة 55
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 مقبول 22 ضعيف 12 ليلون النعمة 56
 ضعيف 11 ضعيف 02 ليان دوي وهيونغتيس 50
 جيد 52 ضعيف 11 لولوك صفية الزهرة 53
 مقبول 22 ضعيف 01 حممد ذكرهللا 51
 جيد 52 ضعيف 31 معاريذ الفاطمة 52
 مقبول 22 ضعيف 12 حممد انعمل املزّكي 55
 جيد 51 ضعيف 12 منرية السعدية 51
 جيد جدا 12 مقبول 21 ويلدين يوسف العزيز 59
 مقبول 21 ضعيف 32 ديفا إيفاذا أوليا 62

 5021 951 العدد
 51،51 26،1 املعدل

ختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة، فقدمت وبعد معرفة بيان نتائج اال 
جموعة الضابطة. واملقارنة كمايلي ختبار البعدي للمختبار القبلي و االالباحثة املقارنة بني اال

: 
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 (11اجلدول )

 للمجموعة الضابطةختبار البعدي االختبار القبلي و املقارنة بني اال        

 التقدير النتيجة الرقم
 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

 النسبة املئوية عدد التالميذ النسبة املئوية عدد التالميذ
 - - - - ممتاز 92-522 5
 %1 5 - - جيد جدا 12-19 6
 %01 5 - - جيد 52-59 0
 %12 52 %1 5 مقبول 22-29 3
 %52 6 %91 59 ضعيف 2-19 1

 % 522 62 % 522 62 العدد
ختبار البعدي للمجموعة الضابطة بالنسبة إىل بيان املقارنة بني اإلختبار القبلي و اال 

منهم يف مستوى  %1من التالميذ يف مستوى ضعيف و  %91ختبار القبليفظهر أن يف اال
 %01من التالميذ يف مستوى جيدجدا  %1ختبار البعدي ظهر أن مقبول. أما يف اال

منهم يف مستوى ضعيف. %52منهم يف مستوى مقبول و  %12منهم يف مستوى جيد و 
 ختبار القبلي.ختبار البعدي أكرب من نتيجة االوهذا البيان يدل أن نتيجة اال

وهذه النتائج عدد اإلحنراف وعدد اإلحنراف املريع من اجملموعتني. وهي كما يف  
 اجلدول التايل :
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 (11اجلدول )

 اإلحنراف وعدد اإلحنراف املريع من اجملموعتنينتائج عدد 

 اجملموعة الضابطة ةباجملموعة التجريب الرقم
𝑿𝟏 𝑿𝟐 (X) 𝑿𝟐 𝒀𝟏 𝒀𝟐 (Y) 𝒀𝟐 

5 21 11 62 322 11 22 1 61 
6 12 12 02 922 12 11 1 61 
0 22 11 61 261 01 51 32 5222 
3 21 12 51 661 31 52 61 261 
1 52 92 62 322 32 21 61 261 
2 32 51 01 5661 01 22 61 261 
5 21 92 61 261 11 22 1 61 
1 11 12 61 261 31 52 61 261 
9 22 11 61 261 12 22 52 522 

52 12 12 02 922 31 52 61 261 
55 31 12 01 5661 32 21 61 261 
56 21 92 61 261 12 22 52 522 
50 11 11 02 922 02  11 61 261 
53 22 51 51 661 11 52 51 661 
51 32 12 32 5222 01 22 61 261 
52 12 11 01 5661 31 52 61 261 
55 21 11 62 322 12 22 52 522 
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51 52 92 62 322 12 51 61 261 
59 31 51 02 922 21 12 51 661 
62 22 92 62 322 32 21 61 261 

 9022 092 5021 951 53312 162 5221 5501 اجملموع
N 

 
  ∑ 𝑋 ∑ 𝑋2   ∑ 𝑌 ∑ 𝑌2 

 وفيما يلي توضيح مايف اجلدول السابق :
X1 =نتائج اإلختبار القبلي من اجملموعة التجريبية 
X2 = نتائج اإلختبار البعدي من اجملموعة التجريبية 
(X) = عدد اإلحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية 
X2 = عدد اإلحنراف املريع من نتائج اجملموعة التجريبية 

 X∑ = جمموع عدد اإلحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية 
X2 ∑ = جمموع عدد اإلحنراف املريع من نتائج اجملموعة التجريبية 
Y1 = نتائج اإلختبار القبلي من اجملموعة الضابطة 
Y2 = نتائج اإلختبار البعدي من اجملموعة الضابطة 

(Y) = عدد اإلحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة 
Y2 = عدد اإلحنراف املريع من نتائج اجملموعة الضابطة 

Y ∑ = جمموع عدد اإلحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة 
Y2 ∑ = جمموع عدد اإلحنراف املريع من نتائج اجملموعة الضابطة 
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النتائج اآلتية وهي جمموع عدد بعد توضيح اجلدول السابق، تلخص الباحثة بعرض   
اإلحنراف وجمموع عدد اإلحنراف املريع من اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية، وهي كما 

 يف هذا اجلدول :

 (11جلدول )ا
 جمموع عدد اإلحنراف جمموع عدد اإلحنراف املريع من اجملموعتني

 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة
اإلحنراف جمموع عدد 

(Y ∑) 
جمموع عدد اإلحنراف 

 (∑ Y2املريع )
جمموع عدد اإلحنراف 

(X∑) 
جمموع عدد اإلحنراف 

 (∑ X2املريع )
092 9022 162 53312 

 وبعد ذلك قامت الباحثة بإدخال النتائج السابقة إىل الرمز اإلحصائي اآليت : 

 
Mx = 

∑ 𝑥

𝑁
 

 =
520

20
 

 =26 

  

∑ 𝑋2 = ∑ 𝑋2- 
(∑ 𝑋) 2

𝑁
 

 =14450- 
(520) 2

20
 

 =14450-  
270400

20
 

 
 

=14450– 13520 

 =930 

  

My =
∑ 𝑦

𝑁
 

 =
390

20
 

 =19,5 
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∑ 𝑌2 = ∑ 𝑌2 -  
(∑ 𝑌) 2

𝑁
 

 =9300 - 
(390) 2

20
 

 =9300 - 
152100

20
 

 =9300–7605 

 =1695 

  

t =  
𝑀x−My

√(
∑ x

2
+ ∑ y

2

Nx + Ny − 2) (
1

Nx
+

1
Ny

)

 

 =  
26 − 19,5

√(
930 + 1695
20 + 20 − 2) (

1
20 +

1
20)

 

 =  
6,5

√(
2,625

38 ) (
2

20)

 

  

 = 
6,5

√6,9
 

 =  
6,5

2,63
 

 = 
=                       2,47 

  

d.b. = (𝑁𝑋 + 𝑁𝑌 −  2) 

 = (20 +  20 −  2) 

 = 38 
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مث قامت  6،35اإلحصائي=  tمن اجلدول السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة  
فوجد أن نتيجة  t-tableمث حبثت الباحثة نتيجة يف القائمة احلرية من . t-tableالباحثة بتعيني 

 t. وألن نتيجة %1يف املستوى املعنوي 6،26، و %5= يف املستوى املعنوي 6،55

وكذلك أكرب من نتيجة  6،55=%5أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  6،31اإلحصائي= 
مردود أي أن فروض  0Hمقبول و  1H وذلك مبعىن أن مردود  6،26= %1املستوى املعنوي 

 لّتقية ماهرة القراءة.   jigsawهذا البحث مقبولة. وخالصتها أن استخدام إسترياتيجية 
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 ملبحث الثالثا

 الضابطة اجملموعة يف العربية اللغة التدريس عملية حالة

 األول اللقاء .1
 األول للقاء التدريس خطة

 املرحلة
 املادة

 املوضوع
 الفصل
 احلصة

: 

: 

: 

: 

: 

  ماالنج جونداغ جلي احلكومية اإلسالمية الثانوية مدرسة
 العربية اللغة
 (القراءة مهارة) والنظام املهنة

 (MIA2 الثاين الطابعي قسم) العاشر

6 x 31 دقيقة 

 املؤشرات

 عن النصوص يف اجلديدة املفردات اكتشاف على الطلبة قدرة .1
 .والنظام املهنة

 املهنة عن صحيحاو  جيدا النصوص قراءة على الطلبة قدرة .2
 .والنظام

 .والنظام املهنة عن النص املضمون افّتض على الطلبة قدرة .3

 الدراسية املادة

 : مثل والنظام، املهنة عن النص من
 امِلْهَنة  

َنا َكَما ُهمْ  ُمتَـنَـوَِّعٌة، الن اسِ  ِمَهنَ  َأن   َعَرفـْ ًحا، َيُكْونَ  َمنْ  ِمنـْ ُهمْ  َفال   ِمنـْ
ُهمْ  ُمَدّرًِسا، َيُكْونَ  َمنْ   َوُمَوظ ًفا، وَرس اًما، مُمَرًِّضا، َيُكْونَ  َمنْ  ِمنـْ

 .....َذِلكَ  َوَغيـْرُ  َوطَِبْيًبا، َوَصَحِفيًّا، َوتَاِجرًا، َوُمَهْنِدًسا،

 (املضارع فعل) خرب( + اجلمع ضمائر) مبتداء:  الّتاكيب
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 التعليم أنشطة

 مقدمة

 .الطلبة حال عن فيسأل بالسالم الفصل يدخل .1

 .املاضي الدرس عن ويذكرهم يسأل .2

 املدرس سيبحث الذي عامة الدراسي املواد ينقل .3
 .والطالب

 عجرة

 النصوص قرؤواي أن الطالب على املدرس يطلب .1
 .والنظام املهنة عن الكتاب يف املوجودة

 إىل ويسئلواها تعرفوا غري املفردات الطالب يبحث .2
 .املدرس

 باملوضوع يتعلق الذي الشيء الطالب يبحث .3
 .مصادر أي من والنظام املهنة يعىن النص

 الشكل بإعطاء امللحوظة النتائج الطالب يناقش .4
 .النص على

 .والنظام املهنة عن النص الطالب يّتجم .5

 أمام النص من واملعاين املضمون الطالب يشرح .6
 .يتجاوهبم واآلخر الفصل

 خامتة

 .الدرس عن اخلالصة املدرس يعطى .1

 .تفامههم عن الطالب إىل املدرس يسأل .2

  الفردية الوظيفة املدرس يعطى .3

 السالم املدرس يعطى .4
 املدرسة قامت اليت الضابطة اجملموعة من األول اللقاء يف التدريسية إجراءات وكانت

 احلكومية اإلسالمية الثانوية مبدرسة (MIA2) الثاين طابعيال قسم يف العاشر الفصل يف
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 يوم التدريسية اإلجراءات هذه ونفذت. املقررة التدريس خبطة وفقا ماالنج جلي جونداغ
 .طالبا 02 الفصل هذا يف الطلبة وعدد. م 6251 أبريل 52خ التاري ،امساخل

 الوقت ومدة. القراءة مبهارة والنظام املهنة هو اللقاء هذا يف درست الذي واملوضوع
 56.31   الساعة ومن 29.31 الساعة إىل 21.31 الساعة من يعىن دقيقة 92 يرتبه اليت
 Discovery) اإلخّتاعي التعليم تعىن التدريس طريقة املدرسة واستخدام. 50.02 الساعة إىل

Learning )البيانات، وحتليل البيانات، ومجع املسألة، وإعداد احملرك، اخّتاع من تتكون اليت 
 على ترتيب كما الفصل هذا يف التدريس وأنشطة .اخلالصة ومأخوذة البيانات، وحتقيق

 .التدريس خطة
 الثاين اللقاء .2

 الثاين للقاء التدريس خطة

 املرحلة
 املادة

 املوضوع
 الفصل
 احلصة

: 

: 

: 

: 

: 

  ماالنج جونداغ جلي احلكومية اإلسالمية الثانوية مدرسة
 العربية اللغة
 (الكتابة مهارة) والنظام املهنة

 (MIA2 الثاينالطابعي  قسم) العاشر

2 x 31 دقيقة 

 املؤشرات

 عن مفيدة مجال لتكون الكلمات ترتيب على الطلبة قدرة .1
 .والنظام املهنة

 لتكون املناسبة بكلمة الفراغة كلمة إكمال على الطلبة قدرة .2
 .والنظام املهنة عن مفيدة مجال

 .والنظام املهنة عن الكلمة من اجلملة جتعل على الطلبة قدرة .3

 اللغة إىل العربية اللغة من اجلملة ترجيم على الطلبة قدرة .4
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 .اإلندونيسية

 .والنظام املهنة عن املقال مكتوب على الطلبة قدرة .5

 الدراسية املادة

 : مثل والنظام، املهنة عن النص من
 امِلْهَنة  

َنا َكَما ُهمْ  ُمتَـنَـوَِّعٌة، الن اسِ  ِمَهنَ  َأن   َعَرفـْ ًحا، َيُكْونَ  َمنْ  ِمنـْ ُهمْ  َفال   ِمنـْ
ُهمْ  ُمَدّرًِسا، َيُكْونَ  َمنْ   َوُمَوظ ًفا، وَرس اًما، مُمَرًِّضا، َيُكْونَ  َمنْ  ِمنـْ

 .....َذِلكَ  َوَغيـْرُ  َوطَِبْيًبا، َوَصَحِفيًّا، َوتَاِجرًا، َوُمَهْنِدًسا،

 (املضارع فعل) خرب( + اجلمع ضمائر) مبتداء:  الّتاكيب

 التعليم أنشطة

 مقدمة

 .الطلبة حال عن فيسأل بالسالم الفصل يدخل .1

 .املاضي الدرس عن ويذكرهم يسأل .2

 املدرس سيبحث الذي عامة الدراسي املواد ينقل .3
 .والطالب

 عجرة

 اجلمل الحظواي أن الطالب على املدرس يطلب .5
 .مفيدة مجلة لتكون هاويرتبو  الكتاب يف العشوائية

 إىل هاويسئلو  تعرفوا غري املفردات الطالب يبحث .6
 .املدرس

 وترمجها هبا تتعلق اليت الكلمات الطالب يبحث .0
 .اإلندونيسية اللغة إىل

 نتائجهم وتركيب امللحوظة النتائج الطالب يناقش .3
 .اآلخر بالطالب

 .والنظام املهنة عن املقال الطالب يكتب .1
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 .الفصل أمام مكتوهبم نتيجة الطالب يعرض .2

 خامتة

 .الدرس عن اخلالصة املدرس يعطى .5

 .تفامههم عن الطالب إىل املدرس يسأل .6

  الفردية الوظيفة املدرس يعطى .0

 السالم املدرس يعطى .3
 املدرسة قامت اليت الضابطة اجملموعة من الثاين اللقاء يف التدريسية إجراءات وكانت

 احلكومية اإلسالمية الثانوية مبدرسة( MIA2) الثاين اإلجتماعي قسم يف العاشر الفصل يف

 يوم التدريسية اإلجراءات هذه ونفذت. املقررة التدريس خبطة وفقا ماالنج جونداغ جلي
 .طالبا 02 الفصل هذا يف الطلبة وعدد. م 6251 أبريل 60 التاريخ ،امساخل

 الوقت ومدة. الكتابة مبهارة والنظام املهنة هو اللقاء هذا يف درست الذي واملوضوع
 املدرسة واستخدام. 29.31الساعة إىل  21.51 الساعة من يعىن دقيقة 92 يرتبه اليت

 احملرك، اخّتاع من تتكون اليت( Discovery Learning) اإلخّتاعي التعليم تعىن التدريس طريقة
. اخلالصة ومأخوذة البيانات، وحتقيق البيانات، وحتليل البيانات، ومجع املسألة، وإعداد
 .التدريس خطة على ترتيب كما الفصل هذا يف التدريس وأنشطة

 
 
 
 
 

 التجريبية اجملموعة يف العربية اللغة التدريس عملية حالةد. 

 األول اللقاء .5
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 األول للقاء التدريس خطة

 املرحلة
 املادة

 املوضوع
 الفصل
 احلصة

: 

: 

: 

: 

: 

  ماالنج جونداغ جلي احلكومية اإلسالمية الثانوية مدرسة
 العربية اللغة
 (القراءة مهارة) والنظام املهنة

 (IIK2الدين قسم) العاشر

0x31 دقيقة 

 املؤشرات

 عن النصوص يف اجلديدة املفردات اكتشاف على الطلبة قدرة .5
 .والنظام املهنة

 املهنة عن صحيحاو  جيدا النصوص قراءة على الطلبة قدرة .6
 .والنظام

 .والنظام املهنة عن النص املضمون افّتض على الطلبة قدرة .0

 الدراسية املادة

 : مثل والنظام، املهنة عن النص من
 امِلْهَنة  

َنا َكَما ُهمْ  ُمتَـنَـوَِّعٌة، الن اسِ  ِمَهنَ  َأن   َعَرفـْ ًحا، َيُكْونَ  َمنْ  ِمنـْ ُهمْ  َفال   ِمنـْ
ُهمْ  ُمَدّرًِسا، َيُكْونَ  َمنْ   َوُمَوظ ًفا، وَرس اًما، مُمَرًِّضا، َيُكْونَ  َمنْ  ِمنـْ

 .....َذِلكَ  َوَغيـْرُ  َوطَِبْيًبا، َوَصَحِفيًّا، َوتَاِجرًا، َوُمَهْنِدًسا،

 (املضارع فعل) خرب( + اجلمع ضمائر) مبتداء:  الّتاكيب

 مقدمة التعليم أنشطة

 .الطلبة حال عن فيسأل بالسالم الفصل يدخل .5

 .املاضي الدرس عن ويذكرهم يسأل .6

 املدرس سيبحث الذي عامة الدراسي املواد ينقل .0
 .والطالب
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 عجرة

 اإلعدادية

 الفرقات دجعلوا أن الطالب على املدرس يطلب .5
 .(التعاوين التعلم)

 .الفرقة لكل األنشطة املدرس يصمم .6

 .الفرقة كل إىل اإلشارة البطاقات املدرس يعطى .0

 .للفرقة احملضر املدرس يشرح .3

 .للعمل الوقت املدرس حيدد .1

 يةالتطبيق

 خارج إىل خيرجوا أن الطالب على املدرس يأمر .5
 .الفصل

 .ففرقة فرقة دجمعوا أن الطالب على املدرس يأمر .6

 .إلبتداء اإلشارة املدرس يعطى .0

 تشكل اليت البعثة أو الوظيفة يعملون فرقة كل .3
 .موقف كل يف املدرس

 كانت إذا فرقة، كل األنشطة املدرس يراقب .1
 .فيدافعهم عامل مل الفرقة

 األول، موقف يف البعثة أو الوظيفة الفرقة يتم بعد .2
 دجمعوا وهم. بسرعة التاىل موقف إىل الفرقة يستمر
 موقف إىل عليها هكذا. املذكور مكان يف الوظيفة
 .األخري

 .الفصل إىل يعودون الطالب الوقت، انتهاء بعد .5



 

44 
 

 التطويرية

 النتيجة يلصقوا أن فرقة كلى على املدرس يأمر .5
 املدرس ويصححها .السبورة على العملية

 .معا والطالب

 ويرتكز والتقويات، التنقيحات املدرس يعطى .6
 .األخطاء على الطالب

 هم تعىن األعلى النتيجة حتصل اليت الفرقة .0
 .الفائزين

 إىل والعقوبة الفائزة فرقة إىل اجلائزة املدرس يعطى .3
 .الضائعة فرقة

 عن ليتكلم فرقة كل إىل الفرصة املدرس يعطى .1
 .التعليم عملية دام ما الصعوبات

 خامتة

 .الدرس عن اخلالصة املدرس يعطى .5

 .تفامههم عن الطالب إىل املدرس يسأل .6

 .الفردية الوظيفة املدرس يعطى .0

 .السالم املدرس يعطى .3

 املدرسة قامت اليت التجريبية اجملموعة من األول اللقاء يف التدريسية إجراءات وكانت
جونداغ جلي   احلكومية اإلسالمية الثانوية مبدرسة (IIK2) دينال قسم يف العاشر الفصل يف

 التاريخ ،امساخل يوم التدريسية اإلجراءات هذه ونفذت. املقررة التدريس خبطة وفقا ماالنج
 .طالبا 65 الفصل هذا يف الطلبة وعدد. م 6251 أبريل 52
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 الوقت ومدة. القراءة مبهارة والنظام املهنة هو اللقاء هذا يف درست الذي واملوضوع
 يف املدرسة واستخدام. 56.51 الساعة إىل 52.22 الساعة من يعىن دقيقة 501 يرتبه اليت
 تطبيق يف أن التدريس، خطة يف الباحثة شرحت كما. سوجيك إسّتاتيجية الفصل هذا

 مرحلة يف. والتطويرية والتطبيقية، اإلعدادية، هي مراحل ثالث هناك سوجيك إسّتاتيجية
 مرحلة ويف.الفصل يف ميذالتال سيعمل اليت سوجيك إسّتاتيجية عن يشرح املدرس اإلعدادية
 كل يف املدرس ضع قد اليت الوظيفة مجيع باستكمال التحديات ميذالتال يعمل التطبيقية

 كما الفصل يف تالميذوال املدرس يعمل اليت اإلضافية األنشطة هو التطويرية ومرحلة. موقف
 . معا الدرس عن وخيلص ويصححها، النتيجة يناقش

 بطاقة املدرس يعد: هي الفصل إىل الدخول قبل املدرس يعمل اليت واخلطوات
 أن تالميذلل البد اليت واخلطوات اإلشارة املدرس ويرتب ترتيبها، بدء قبل واألسئلة اإلشارة
 إىل الدخول قبل البطاقات املدرس ويضع هبا، بالقيام أمرهم ما يعملوا أو ودجيبوا دجدوها
 اإلشارة اتباع بعد دجدوها أن يستطيعون الطالب حيث ويرتبها املختلفة األماكن يف الفصل

 اإلبتداء قبل فرقة كل إىل املدرس يعطى اليت اإلشارة بطاقة أما  .قبلها بطاقة يف املوجودة
 :يلي كما ،جيكسوا

 
 
 

 اإلشارة بطاقة
 .أشخاص 2-1 منها الفرقة اجعل .5

 تعيني واحد من التالميذ من كل اجملموعة. .6

 قطع. 2-1تقسيم الدرس إىل   .0

تعيني كل التالميذ ليتعلم قطعة واحدة، وتأكيد التالميذ يف وصول مباشر فقط إىل  .3
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 قطعتهم اخلاصة.

 .اإلشارة املدرس يعطى بعدسو يكج يبدأ .1

 شكل جمموعة خبرية مؤقتة تالميذ واحد من كل جمموعة. .2

 يعيد الطالب إىل جمموعتهم األصلية. .5

وتشجع اآلخرين يف اجملموعة يطلب من كل التالميذ تقدمي قطعته إىل اجملموعة،  .1
 لتقدمي األسئلة للتوضيح.
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 الفصل اخلامس
 نتائج البحث واملقرتحات

 
 نتائج البحث -أ

إسترياتيجية  استخدامء البحث العلمي حول تعليم وبعد انتهاء إجرا
اإلسالمية  الثانوية درسةميف  عاشرالفصل اللتالميذ  ةقراءرتقية مهارة اللو سجيك

 وصلت الباحثة إىل النتائج التالية : ،جلي ماالنج جوندانجاحلكومية 
كما سو لرتقية مهارة القراءة  إسترياتيجية جيك إن عملية استخدام -1

 يلي:

 عّين التالميذ املفردات الصعوبة  -

 جيندا وفصيحا التالميذ ءيقر  -

 إىل التالميذ اآلخرى يعمل الوظيفة التالميذشرح  -

 يستطيع أن تلخص اليت قد تعمل مع فرقته التالميذ -

سو لرتقية مهارة القراءة لتالميذ الفصل كاستخدام إسترياتيجية جيإن  -2
 جلي ماالنج جوندانجاإلسالمية احلكومية  الثانوية درسةميف العاشر 

ة قراءفعاال ألهنم يستطيعون أن يعربوا األفكار واملشاعر بطريقة ال
  .سوباإسترياتيجية جيجك بةمناس

-tأكرب من   𝑡0 = 2،،2اإلحصائي بّي اجملموعتّي حصلت  tاعتمادا على نتيجة  

tabel وكذلك أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  2،21=  %1يف املستوى املعنوي
 إسترياتيجية لرتقية مهارة القراءة.استخدام  . وذلك مبعىن2،22=  5%
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 املقرتحات -ب

 املقرتحات التالية :بناء على نتائج البحث فتقدم الباحثة 
للمدرسة أن تعدن الوسائل التعليمية الفعالة واجلذابة لرتقية تعليم اللغة  بدال -1

 العربية.

املناسبة و  املتنوعة لتعليميةا إسترياتيجيةالعربية أن خيتار  البد ملدرس اللغة -2
 .إسترياتيجية جيجاسو مثل ةقراءبتعليم مهارة ال

 واملناسبة من نوعية األخرى إسترياتيجيةثّي املستقبل أن خيتاروا على الباح -3
 .ةقراءمهارة ال يف تعليم إسترياتيجية مبرحلتهم عند استخدامو  مبادهتم
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