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 ملخص

العربية لدى  على مهارة القراءة Cooperative Script تأثير طريقة التعليم التعاوني
 مدرسة المعروف المتوسطة اإلسالمية مارجوداديطلبةالصف السابع ب

 ليليس دوي أندار واتي 

كانت مهارة القراءة العربية لدى طلبة الصف السابع دبدرسة ادلعروف ادلتوسطة اإلسالمية 
حبيث يكون  كثَت من الطلبة لديهم خلفيات التعليم ادلختلفة، ال تزال منخفضة، وىذا السبب  

تطبيق بمنها  ،ناسبة لالستخدامرت الطرائق ادلللتغلب على ىذا فقد كثالطلبة سلبيا يف التعلم. و 
للحصول على مهارة القراءة العربية. طريقة التعليم  Cooperative Scriptطريقة التعليم التعاوين 

الطلبة بالنشط يف تعليم اللغة العربية. طريقة التعلم حيث يعمل ىي  Cooperative Scriptالتعاوين 
أما ادلدرس كادلشرف أو مانح ادلواد باستخدام وسائل التعليم الداعم. ىدف البحث من ىذا 

على  Cooperative Scriptالبحث ىو دلعرفة وجود التأثَت يف استخدام طريقة التعليم التعاوين 
 ربية لدى طلبة الصف السابع دبدرسة ادلعروف ادلتوسطة اإلسالمية.مهارة القراءة الع

ىذا البحث ىو البحث التجرييب ورلتمع البحث ىو طلبة الصف السابع دبدرسة ادلعروف 
 68طالبا. وعينة البحث يف ىذا البحث ىو  192ادلتوسطة اإلسالمية مارجودادي بعدد اجملتمع 

استخدمتها الباحثة فهي االختبار، ادلقابلة والتوثيقية. أساليب طالبا. أما طريقة مجع البيانات اليت 
الختبار الفرضية، والختبار ربليل البيانات من خالل طريقة  tربليل البيانات ادلستخدمة ىي اختبار 

lilliefors .الختبار البيانات الطبيعية 

         uji tانطالقا من نتائج ربليل البيانات، فتستنبط الباحثة أن بيانات االختبار 

 H1مرفوض و  H0لذلك أن .α % =5دبستوى األعلية  1.99 > 2.88وىي        
مقبول. استنادا إىل البحث البيانات فيمكن االستنباط أن ىناك التأثَت يف استخدام طريقة التعليم 

على مهارة القراءة العربية لدى طلبة الصف السابع دبدرسة ادلعروف  Cooperative Scriptاوين التع
 ادلتوسطة اإلسالمية مارجودادي سومبَتغلو تاصلاموس.

 

 مهارة القراءة العربية، Cooperative Scriptطريقة التعليم التعاوينالكلمات ادلفاتيح: 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفيات البحث . أ

ىي إحدى من العوامل اذلامة يف تعزيز شخصية اإلنسان جبانب إىل  القراءة

تقدًن الدوافع والتشجيعات. ومن خالل القراءة أن ػلصل اإلنسان على ادلعرفة 

 أن ػلصل اإلنسان على ادلعرفة الواسعة. لذلك دون القراءة ال ؽلكن واخلربة الواسعة

 1وال سيما احلصول على العلوم واخلربات الكافية. ،وظلوذج التفكَت

تناول ادلعٍت كل ادلواقف اليت يرمز إليها رموز الكتابة مهارة القراءة ىي 

يف  Fredina Fransiskaوأما القراءة عند رليب ورمحوايت كما نقل عنو  2والصوتية.

ة. ويف مقاالتو، أهنا العملية النشطة من األفكار نفذت من خالل عيون القراء

أنشطة القراءة، يقوم القارئ بعملية ادلعلومات من النص ادلقروء للحصول على 

ألن القراءة ال تقتصر على تناول ياة اليومية، احلادلعٌت. والقراءة ىي أنشطة مهمة يف 

 3ادلعلومات فحسب، ولكنها تعمل أيضا على توسيع ادلعرفة واللغة. 

                                                           
1
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta:Raja Grafindo 

Persada,2014), h.191. 
2
 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2012) 

h.9 
3
Fredina Fransisca, Zaim Elmubarok Efektifitas Metode Reading Guide Terhadap 

Keterampilan Membaca Bahasa Arab Kelas XI IPS MAN Demak, journal of Arabic Learning And 

Teaching Jurusan Bahasa Asing Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang 
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 4ىي : 5-1العلق  آية لقد قيل يف القرآن الكرًن يف سورة 

                                    

                               

وقد أكده 5.يف القلب بالتعبَت أو مكتوبما ىو وفهم  نظر مهارة القراءة ىي

Ulin Nuha  الرموز ادلكتوبة(  مكتوبما ىو فإن القراءة ىي مهارة االعًتاف وفهم(

ويف جوىرىا، القراءة ىي عملية اإلتصال بُت القارئ والكاتب . يف القلب بالتعبَت أو

 القراءة ذلافإن ، رأي راضية كما نقلت عنو سري دىليا6من خالل النص ادلكتوب.

 خاصة ىي: يةأعل

 خزائن العلوم الثقافيةادلفاتيح الرئيسية لفتح  ىيالقراءة  .1

 دون القراءة Long educationال ؽلكن احلصول على التعليم الطويل  .2

 7خزائن الفكرية القدؽلة واحلديثة.فهم  .3

  من حيث تسليمها تنقسم القراءة إىل قسمُت:ىناك أنواع القراءة عند راضية، 

                                                           
4
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro), h. 597 

5
.Ibid. 

6
 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: 

DIVA Press, 2016) h. 99 
7
Sri Dahlia, Urgensi Metode Qiroah Dalam Pembelajatan. Arabia Vol. 5 No. 1 Januari–

Juni 2013  
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اجلهرية، ىي القراءة بتأكيد أنشطة أعضاء الكالم: اللسان، الشفاه القراءة  .1

 واحللق إلخراج الصوت.

القراءة الصامتة، ىي القراءة بالنظر إىل احلروف وفهم معٍت القراءة دون  .2

  أنشطة أعضاء الكالم.

 من حيث شكلها، تنقسم القراءة إىل قسمُت أيضا علا:

 خصائص ىو كالتايل: ىذا نوع القراءة ذلا، القراءة ادلكثفة .1

 يتم تنفيذ القراءة مع ادلدرس يف الصف الدراسي. . أ

هتدف القراءة إىل ترقية مهارة األساسية يف القراءة وإثراء ادلفردات   . ب

 واستيعاب القواعد احملتاجة للقراءة.

 ج. يشرف ويوجو ادلدرس تلك النشاط ويرقب تقدم الطلبة.

 التايل:للقراءة ادلوسعة خصائص ك، القراءة ادلوسعة .2

 يقوم ادلدرس بنشاط القراءة خارج الصف. . أ

 هتدف القراءة إىل ترقية فهم زلتوى القراءة. . ب

 8ج. قبل أن يتم النشاط، فادلعلم ػلدد مادة القراءة ويناقشها.

                                                           
8
Radliyah Zaenuddin, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab 

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005) h. 71 
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، ألن القراءة يف ىذا البحث تركز الباحثة على مهارة القراءة اجلهرية و

قادرين على تلفيظ القراءة باجليد وفقا اجلهرية ذلا ىدف رئيسي ىو ليكون الطالب 

 لنظام الصوت يف اللغة العربية.

على عملية القراءة اإلجابية، األمثلة الطالب ؽلكن للقراة اجلهرية تقدًن 

وتعريض الطالب إلثراء ادلفردات، وتقدًن ادلعلومات اجلديدة، وتعريف الطالب عن 

 لصف السابع، غلب على الطالب:ناىج القراءة لوفقا دل تلفة.خنظريات األدبية ادل

تلفيظ أصوات احلروف من الكلمات، والعبارات ومجل العربية ادلتعلقة  .1

 بادلواد.

العثور على ادلعٌت أو الفكرة الرئيسية من صوت الكلمات، والعبارات  .2

 9ومجل العربية ادلتعلقة بادلواد. 

ل، أما عا بصوتنوع من القراءة اليت يعرب عنها الطالب  القراءة اجلهرية ىي

األغراض من ىذه القراءة ىي تقييم  10الطالب اآلخرون يستمعون بكل االىتمام.

يف  ووإيقاع القراءة،  تنغيمادلدرس إىل أي مدى الطلبة قادرون على قراءة النص بال

                                                           
9
Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian 

Agama RI , Silabus Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab Kurikulum 2013 Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Kelas VII, (Jakarta : 2014), h. 33 
10

Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif ,(Jakarta: Rajawali Pers, 

2014). h. 101 
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فهم القراءة، وإرضاء رغبة الطالب يف استماع قرائتهم، وتعويد الطالب على 

 11الطالب على القراءة كأحد ادلهن اإلنسانية.التحدث أمام الناس، وتدريب 

أن القراءة اجلهرية ىي التعبَت عن الكتابات اليت  Harylesmanaكما رأي 

تتم قرائتها عن طريق الكالم والنغمة الصحيحة حىت يتسٌت السامع والقارئ يف تناول 

 12ادلعلومات اليت ينقلها الكاتب إما من األفكار وادلواقف أواخلربات.

مهارة القراءة جلهرية ىي اقا من البيان السابق، تستنبط أن القراءة انطال

من اخلصوصيات، وىي نشاط التعبَت عن كتابة القارئ الشاملة والشاقة ذلا العديد 

باشًتاك البصرية والذاكرة والسمعية ادلتعلقة بالعضالت البشرية واليت هتدف إىل 

 لف.دلؤ االتقاط ادلعلومات وفهم األفكار وادلشاعر 

 أفندي، فؤاد ألمحد وفقا لنظرىا يتعُت اليت األنشطة القراءة ما ادلؤشراتأ

 :فهي

سلرجها و  حيث من سواء صوت اللغة العربية دقة على ان ػلافظ .1

 .السليمة وغَتىا

 .الكاتب عن تعبَت يصف الذي اإليقاع والتعبَت صحيح .2

 وقف وليس طالقة،الب .3
                                                           

11
Ulin Nuha, Op. Cit. h. 106 

12
Lestariningsih, Peningkatan Keterampilang Membaca Nyaring Dengan Teknik 

BALAINANG Melalui Media Buku Bergambar, (Semarang: 2009) , h. 32  
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 13.الرسم/  الًتقيم عالمات دفععلى  اىتمام .4

ادلؤشرات القراءة، غلب أن يكون ادلدرس قادرا ولدعم صلاح ادلناىج الدراسية و 

 انمدرس اللغة العربية   يكون أن ينبغي بو، وادلراد ثاليةحالة التعليم ادلتكوين على 

يسبب الطلبة يشعرون بادللل والسئامة ال  اليتاحتياجات الطالب  بعض عن يعرف

 .عملية التعليم يف إتباع 

يف عملية التعلم والتعليم يستخدم مدرس اللغة العربية  خطوات تعليم كان 

درسة ادل اليت استخدمها ادلدرس بادلدرسة قراءة. ىناك خطوات تعليم القراءةال

 14، ىي على النحو التايل: ادلعروف ادلتوسطة اإلسالمية

 يفتح ادلدرس الدرس بالتحية السالم. (1

السؤال إىل الطلبة عن درس تقدًن يبدأ ادلدرس الدرس بادلقدمة عن طريق  (2

 ادلاضي.

 يف السبورة.يكتب ادلدرس موضوع القراءة اليت سيدرسها الطلبة  (3

                                                           
13

Ahmad Fuad Effendy, Op., Cit.h. 169 
14

Dokumentasi , Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran Bahas Arab kelas VII di  MTs 

Al-Ma’ruf Margodadi  kecamatan Sumberejo kabupaten Tanggamus, Tanggal 04 September 

2018. 
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يقرأ ادلدرس مادة القراءة، مث يطلب من الطلبة الستماع أىدافها حبيث يكون  (4

الطلبة قادرين على التمييز بُت أصوات اجلملة، والتأكيد، والتجويد يف 

 القراءة.

 دة القراءة باجلماعة وبصوت يكرر الطلبة ما (5

يطلب ادلدرس من الطلبة لقراءة بعض أو مجيع ادلادة متبادال وفقا باألوقات  (6

 ادلهيئة. ويقوم الطلبة أو ادلدرس بتصحيح األخطاء يف القراءة.

 يطلب ادلدرس من الطلبة ليسألوا عن ادلفردات اجلديدة اليت مل يعرفوا معناىا. (7

 ادلفردات اجلديدةيطلب ادلدرس من الطلبة حلفظ  (8

 يؤخر ادلدرس الدرس بالقراءة مجاعة (9

 ؼلتتم ادلدرس عملية التعليم بقراءة احلمدلة والسالم. (10

، تعاارف الباحثااة أن ادلاادرس قااد راقبااةة يف بدايااة ادلحظااانطالقااا ماان نتيجااة ادلال

وبالتاايل  طّبق تعليم القراءة باستخدام الطريقة ادلناسبة خبطاوات تعلايم القاراءة اجلهرياة.

ف السااااابع مهااااارة القااااراءة لاااادى طلبااااة الصاااا أساااااسفتقااااوم الباحثااااة بادلالحظااااة علااااى 

مارجودادي. وىناك معايَت النتيجة دلعرفة مهارة  ادلعروف ادلتوسطة اإلسالمية بادلدرسة

( دقاة 4( دقاة التنغايم، )3( الطالقاة، )2النطاق، ) دقاة( 1القراءة واليت تتكون مان: )

 الًتمجة.
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، تستنتج الباحثة  أن نتائج مهارة القراءة لدرس اللغة الهالبيان أعاستنادا إىل 

ان عدد الطلبة يف ذلك الفصل العربية لدى طلبة الصف السابع ال تزال منخفضة. ك

 طالبا. 22طالبا والراسب منهم  12جح منهم طالبا، النا 34ىم 

يف مهارة القراءة أن  كمدرس اللغة العربية،  كما رأي السيد رمحات مستقيم

العربية يستخدم الطلبة القراءة اجلهرية أو القراءة بصوت عال ألن العديد من الطلبة 

 15ىم مل يقدرون على القراءة بالطالقة باستخدام اللغة العربية.

معظم الطلبة أقل الرغبة ستنادا إىل مالحظة الباحثة يف ميدان البحث، كان ا

ادلنخفضة حبيث أهنم ال يقدرون  هارة القراءةيف تعلم اللغة العربية فهم يتمتعون دب

لديهم خلفيات  الطلبةكثَتمن   وىذا كما رأي السيد رمحات مستقيم، على القراءة.

ن من ادلدرسة اإلبتدائية وبعضهم من ادلدرسة و التعليم ادلختلفة، بعضهم ادلتخرج

يف اتباع أنشطة  ع الطلبةدوافوىذا احلال يسبب إىل اطلفاض  اإلبتدائية اإلسالمية

ويقدر الطلبة على القراءة وىي قراءة القرآن، ولكنهم مل يقدرون على إتقان  .التعليم

 القراءة العربية باستخدام ادلخرج، والتنغيم وادلعٌت الصحيح.

كان معظم الطلبة أقل الرغبة يف تعلم اللغة العربية فهم يتمتعون دبهارة 

كان يف تعليم اللغة العربية،   .ن على القراءةالقراءة ادلنخفضة حبيث أهنم ال يقدرو 
                                                           

15
Rahmat Mustaqim, Wawancara Dengan Guru Pelajaran Bahasa Arab. Tanggal 04 

September 2018 
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يستخدم ادلدرس كتاب تعليم اللغة العربية والطريقة التقليدية )القواعد والًتمجة(، ألنو 

، فهناك احلاجة لذلك16 مجة ادلواد فسيشعر الطلبة بالصعوبة.إذا ال يقوم ادلدرس بًت 

ودافع الطلبة يف التعلم كمثل  إىل األنشطة اليت يقوم هبا ادلدرس حملاولة إثارة الرغبة

 ليكون تعليم اللغة العربية فعاال.  توجيو الطلبة الستخدام طريقة التعليم ادلريح

رباول الباحثة يف استخدام أحد الطريقة وىي طريقة ، السابقبناء على البيان 

للوصف ىل باستخدام طريقة التعليم التعاوين  Cooperative Scriptالتعليم التعاوين 

Cooperative Script  قادر على ترقية مهارة القراءة العربية لدى طلبة الصف السابع

مارجودادي. اختارت الباحثة ىذه الطريقة  ادلعروف ادلتوسطة اإلسالمية بادلدرسة

 ليكون الطلبة النشطُت يف أنشطة القراءة وخاصة لدرس اللغة العربية.

لًتقية رغبة الطلبة يف الطريقة ىي  Cooperative Scriptطريقة التعليم التعاوين 

 Rimaكما نقلت عنها   Susilo yogaعند 17ولًتقية فهم النص القراءة. القراءة 

Meilani  أن طريقة التعليم التعاوينCooperative Script  ىي الطريقة اجليدة

                                                           
16

Pra Survei Tanggal 04 September 2018 
 
17

Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi Paikem, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009).h.126 
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الستخدامها يف التعليم لتعزيز األفكار اجلديدة يف حل ادلشكلة، وذلا قوة التفكَت 

 18األشياء اجلديدة. لتطوير روح الشجاعة يف نقلالنقدي 

كانت طريقة التعليم   Zusje. W. M Warouwكما نقل عنو   Dansereauعند 

طريقة التعليم  من مزايا ىذه الطريقة ىيذلا مزايا، و  Cooperative Scriptالتعاوين 

اليت تطور اجلهود التعاونية يف ربقيق أىداف التعليم، وؽلكن لًتقية ذاكرة وفهم 

ىذه طريقة التعليم التعاوين واحدة من فوائد الطالب كذلك لًتقية نتائج التعلم. 

Cooperative Script  ىي االتفاق بُت الطالب وادلدرس وبالعكس بُت ادلدرس

 19والطالب بالطريقة التعاونية حلل ادلشكلة احلادثة يف التعليم.

طريقة التعلم حيث يعمل  ىي Cooperative Scriptطريقة التعليم التعاوين 

أما بالنسبة خلطوات  20يف أزواج الطالب واخلص ادلقاطع اللفظية للمواد ادلدروسة.

 ىي كالتايل: Cooperative Scriptة التعليم التعاوين طريق

 ادلدرس ينقسم الطالب إىل مثٌت. . أ

 للقراءة وتقدًن اخلالصة.يقدم ادلدرس النص أو ادلواد لكل الطالب   . ب

                                                           
18

Rima Meilani, Nani Sutarni, Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Script Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar, Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran Volume 1, Nomor 1, 

Agustus 2016 Halaman 186 - 197 
19

Zusje W.M Warouw,Pembelajaran Cooperative Script Metakognitif (CSM) Yang 

Memberdayakan Keterampilan Metakignitif Dan Hasil Belajar Siswa, universitas Negeri Manado, 

FMIPA Biologi 
20

 Agus Suprijono, Ibid, cet xv h. 145 



16 
 

ومن ىو الذي ج. ادلدرس والطالب تعيُت من ىو األوىل دبثابة كادلتكلم 

 كادلستمع. دبثابة

أكمال بإدخال األفكار الرئيسية على تلك د. تكلم ادلتكلم اخلالصة كما 

اخلالصة. أما الطالب األخرين يلعب دورا: أ( كادلستمع/ يظهر األفكار 

أقل اكتماال، ب( وادلساعدة على تذكر وحفظ األفكار الرئيسية  الرئيسية

 21بوصيلة ادلواد ادلاضية أو بوصيلة ادلواد األخرى.

بادل كادلستمع والعكس ه. تبادل الدور، كان يف األصل كادلتكلم ت

 بالعكس، واعمل مثل األول.

 .و. يلخص ادلدرس والطالب مجاعة

 22ز. االختتام.

بناء على خلفيات البحث السابقة، تعقد الباحثة على حبثها بادلوضوع "تأثَت 

على مهارة القراءة العربية لدى طلبة  Cooperative Scriptطريقة التعليم التعاوين 

                                                           
21

Arlina, langkah-langkah Cooperative Script, (On- Line) tersedia di: 

http://www.karyatulisku.com/2017110/model-pembelajaran-cooperative-script.htmldiunduh pada 

tgl 30 november 2018 pkl. 19.50 wib 
22

Agus Suprijono, Op.cit, h. 146 

 

http://www.karyatulisku.com/2017/10/model-pembelajaran-cooperative-script.html
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سومبَتغلو مارجودادي  ادلعروف ادلتوسطة اإلسالمية  بادلدرسةالصف السابع 

 ".تاصلاموس

 تعيين المشكالت . ب

بناءا على البيان يف خلفيات البحث ادلذكورة، فيمكن أن تعُت الباحثة 

 بعض ادلشكالت التالية:

، وىذا احلال يفًتض الطلبة أن درس اللغة العربية ىو درس صعب .1

 الطلبة منخفضة.ى يسبب إىل نتائج التعلم لد

كثَت من الطلبة لديهم خلفيات التعليم ادلختلفة، وأقل الرغبة يف تعلم  .2

 .شلالحبيث أن يكون الفصل اللغة العربية 

ىم مل و قراءة القرآن، كانت مهارة القراءة لدى الطلبة ال تزال مثل  .3

يقدرون على إتقان القراءة العربية باستخدام ادلخرج، والتنغيم وادلعٌت 

 الصحيح.

 .منخفضة  ال تزال أن قدرة ورغبة الطلبة يف القراءة .4

 .مل يستخدم ادلدرس الطريقة والوسائل اجلذابة .5

 كثَت من الطلبة ػلبون اللعبة بالنسبة للقراءة. .6
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 ج. تحديد المشكالت

 الباحثة ددرب نؽلكن أ أعاله،استنادا إىل خلفيات البحث ادلذكورة 

خاصة يف مهارة  Cooperative Scriptتطبيق طريقة التعليم التعاوين  ادلشكالت يف

 ادلعروف ادلتوسطة اإلسالمية  القراءة العربية لدى طلبة الصف السابع بادلدرسة

 .سومبَتغلو تاصلاموسمارجودادي 

 د. مشكالت البحث

أعاله، فمشكلة البحث يف ىذا البحث استنادا إىل خلفيات البحث ادلذكورة 

على مهارة القراءة  Cooperative Scriptلطريقة التعليم التعاوين تأثَت الىي: ىل ىناك 

مارجودادي  ادلعروف ادلتوسطة اإلسالمية درسةالعربية لدى طلبة الصف السابع دب

 ؟ سومبَتغلو تاصلاموس

 ه. أهداف وفوائد البحث

أعاله،  وىدف البحث من ىذا البحث ىو البحث ادلذكورة  بناء علىمشكلة

على مهارة القراءة  Cooperative Scriptدلعرفة وجود التأثَت لطريقة التعليم التعاوين 

مارجودادي  ادلعروف ادلتوسطة اإلسالميةالعربية لدى طلبة الصف السابع بادلدرسة

 .سومبَتغلو تاصلاموس



19 
 

 

 فوائد البحث .1

 :فائدةمنهذاالبحثهي

 الفوائد التطبيقية (1

ادلعلومات وادلساعلات اإلجابية للقارئ  ويرجىنتائجهذالبحثإلىتقدًن

و لزيادة ادلراجع عن طريقة  Cooperative Scriptوخاصة لطريقة التعليم التعاوين 

 تعليم اللغة العربية.

 الفوائد النظرية (2

 للمدرس ( أ

 خلق يف وخاصة العربية، للمدرس الّلغة وكمدخالت فيها، للنظر

أوإعداد  لالختيار، كبديل استخدامها وؽلكن العربية، اللغة تعلم عملية

 .طلبةال فهم تعزز أن ؽلكن التعليم اليتطريقة 

 للطلبة  ( ب

  القاراءة ترقياة مهاارة علاى ينقاادر الطلباة  يكاون البحاث ىاذا وتنفياذ

وؽلكاان ربفيااز مهااارات التفكااَت لاادى الطلبااة يف فهاام ادلااواد التعليميااة لتحقيااق  
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النتائج ادلطلوبة. ولتكوين عملية التعليم أكثر جذابة حبياث ال يشاعر الطلباة 

 بالسئامة وادللل.

 ج( للمدرسة

الطريقااة يف درس اللغااة العربيااة لًتقيااة مهااارة القااراءة تقاادًن ل كبااديل

العربيااااة ولتحسااااُت فهاااام الطلبااااة. أن تكااااون ىااااذه الرسااااالة العلميااااة كالصااااورة 

 اليت تؤدي إىل ترقية نتائج التعلم لدى الطلبة.والتقوًن لتطوير طريقة التعليم 

 د( للباحث

   Cooperativeطريقة التعليم التعاوين كمادة الدراسة عن 

Script يف درس اللغة وذلا فوائد يف ترقية أنشطة الطلبة خاصة دلهارة القراءة

 العربية.
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 مهارة القراءة . أ

 تعريف مهارة القراءة .1

وؽلكن تعريف يف القلب.  بالتعبَت أو مكتوبما ىو وفهم  نظرالقراءة ىي 

على أساس أن مهارة القراءة ربتوي 23 القراءة على أهنا هتجيئة أونطق ما ىو مكتوب.

على جانبُت علا تغيَت رموز الكتابة للصوت والتقاط ادلعٌت من مجيع ادلواقف اليت ترمز 

 24ذلا رمز الكتابة.

يف  بالتعبَت أو مكتوبما ىو وفهم  نظر أن القراءة ىي Ulin Nuhaكما رأي 

ويف جوىرىا، القراءة ىي عملية اإلتصال بُت القارئ والكاتب من خالل 25 .القلب

النص ادلكتوب. ولذلك ػلتاج كل إنسان على مواد القراءة ادلكتوبة أو الطباعة أمامو 

والقراءة أمر ضروري حلياة تلقائيا حبيث ػلدث التفاعل بُت القارئ والنص ادلقروء.  

اليومية يف تطوير الثقافة والتنشئة اإلجتماعية. ىناك رأي آخر عند ذو احلنان أن 

القراءة ىي إحدى من العوامل اذلامة يف تعزيز شخصية اإلنسان جبانب إىل تقدًن 
                                                           

23
Dep Dik Bud. Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 1990),h.62. 

24
Ahmad Fuad Effendy, Metodology Pengajaran Bahasa Arab (Malang : Misykat, 2012), 

h. 166  
25

Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: 

DIVA Press, 2016) h. 99 
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الدوافع والتشجيعات. ومن خالل القراءة أن ػلصل اإلنسانعلى ادلعرفة واخلربة 

 26الواسعة.

 قراءة العامةالأهداف  .0

وىناا تكاون قرائتاو  .للبحث، قد يقرأ ادلارء سبهيادا لبحاث يرياد أن يكتباو القراءة . أ

 انتقائية ألنو يقرأ ما يتعلق دبوضوع حبثو فقط.

قد يقرأ ادلرء نصا ما من أجل تلخيصو. وىناا تكاون القاراءة  تلخيص،القراءة لل . ب

تألفكااااااار الرئيسااااااية متأنيااااااة ودقيقااااااة وشاااااااملة ألن القااااااارئ يريااااااد أن يكتشااااااف 

 .ويستبعد التفاصيل غَت ادلهمة

قد يقرأ ادلارء ليسامع األخارين مثلماا يفعال ادلاذيع يف الرادياو  ،ج. القراءة لإلعالم

 والتلفزيون.

قااد يقاارأ ادلاارء  اسااتعدادا الختبااار مااا، وىنااا تكااون القااراءة  ،د.  القااراءة لالختبااار

دقيقااااة متأنيااااة وقااااد يضااااطر القااااارئ إىل القااااراءة التكااااررة ماااان أجاااال ضاااامان 

 .االستيعاب واحلفظ

 .الزمن من الغيا ىو االسًتخاء هبدفقد يقرأ ادلرء  ،للممتعة ه. القراءة

                                                           
26

Zulhannan, Tekhnik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta :PT Raja Grafindo 

Persada,2014), h.77. 
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ث حُت يقرأ ادلرء ما قد يقرأ ادلرء تعبدا هلل، مثلما ػلد لعبادة،ل و. القراءة

 27يتيسر لو من القرآن الكرًن.

ؽلكن تصنيف القراءة إىل أربعة أنواع منها القراءة اجلهرية، القراءة الصامتة، 

 القراءة ادلكثفة، والقراءة ادلوسعة.

 أنواع القراءة .3

  ادلهارات اللغوية من إحدى ىي القراءة مهارة أنعند أمحد فؤاد أفندي 

 أنواع حول  الباحثة تصف ىنا. القراءة من أنواع ادلعرفة أو نعرف عن أن غلب اليت

 :يلي كما ىي القراءة مهارة

 القراءة اجلهرية ( أ

صوت اللغة  دقة القراءة اجلهرية ىي مهارة القراءة باحلفظ على

 والتعبَت اإليقاع  سلرجها و السليمة وغَتىا، صحيح حيث من سواء العربية

 على دفع وقف واىتمام وليس الطالقةالكاتب،  عن تعبَت يصف الذي

 الرسم./  الًتقيم عالمات

 

                                                           
27

Ibid., h.99-100 
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 القراءة الصامتة  ( ب

هتدف القراءة الصامتة إىل اكتساب الفهم إما أساسيا أو تفاصيليا، 

أو تكرار القراءة  البد للقراءة الصامتة أن ذبنب الغناء أو ربريك الشفاه

وىي تكرار ربريك العُت من اجلملة اليت يقرأىا يف السابقة باستخدام 

 السبابة أو ربريك الرأس.

 ج( القراءة السريعة

هتدف القراءة السريعة إىل زيادة معدالت سرعة القراءة دون 

التأثَت بشكل كبَت على الفهم أو احلفظ. ويف ىذه القراءة السريعة، 

 ب فهم زلتويات القراءة الرئيسية.يطلب من الطال

 د( القراءة اإلستمتاعية

أىداف القراءة االستمتاعية ىي تقدًن التدريبات إىل الطلبة 

للقراءة السريعة ويستمتعوا من قراءهتم. وأقصى الغاية منها لتعزيز الرغبة 

 يف القراءة.
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 ه( القراءة التحليلية

ليكون الطالب قادرين أىداف الرئيسية من القراءة التحليلية ىي 

على قراءة ادلعلومات من اللغة ادلكتوبة. وباإلضافة إىل ذلك، سبرين 

وتدريب ادلتعلم على حّل الرموز ادلكتوبة وادلعلومات الوفَتة التفصيلية 

 28واحلصول على الفكرة األساسية.

بناء على نظريات السابقة، لقد عرفنا أن أنواع القراءة متعددة. ولوضوح 

يان ستصف الباحثة عن أنواع القراءة وىي القراءة اجلهرية، القراءة ىذا الب

 الصامتة، القراءة ادلكثفة، والقراءة ادلوسعة.

 القراءة اجلهرية . أ

صوت عال، أما الطالب القراءة اجلهرية ىي القراءة بتالوة أو ب

اآلخرين يستمعون ويهتمون حبقيقة االىتمام. لذلك أنواع القراءة بصوت 

 29لقراءة اجلهرية.عال تسمى ا

 

 

                                                           
28

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2012), 

h.129  
29

Zulhannan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab (Kajian Teoretis Dan 

Praktis),(Bandar Lampung: An-Nuur Press, 2004), h.48. 
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 القراءة الصامتة  . ب

ىي القراءة اليت يقوم هبا الطالب لقراءة موضوع النص يف القلب 

أو ربريك الشفاه. لذلك أو بالصمت. وىي القراءة دون زبريج الصوت 

 يفهم أن القراءة الصامتة ىي القراءة دون زبريج الصوت أو الشفاه.

 ج. القراءة ادلكثفة

القراءة ادلستخدمة كوسياة لتعليم الكلمات أو القراءة ادلكثفة ىي 

القواعد اجلديدة. أما اذلدف الرئيسي من القراءة ادلكثفة فهو لتحقيق 

 النجاح يف الفهم الكامل للحجج ادلنطقية أو النص ورموزىا.

 د. القراءة ادلوسعة

القراءة ادلوسعة ىي القراءة الواسعة والشاملة واليت تتكون من 

أو القراءة القصَتة. ىذه القراءة ادلوسعة ذلا أىداف معينة  القراءة الطويلة

 وىي توضيح أسلوب التعليم.

 من أنواع القراءة السابقة، فتبحث الباحثة أحد القراءة وىي القراءة اجلهرية
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 تعريف القراءة الجهرية وأهدافها .4

ادلستخدمة لقراءة اجلهرية عند ىنري جونتور تارغلان ىي نشاط كأداة اأن 

بالتعاون مع السامع أو اآلخرين  اللتقاط فهم  للمدرس أو الطالب أو القارئ

 30ادلعلومات واألفكار أو ادلشاعر للكاتب.

عند زلمد التحية األبرشي و أبو فتوح زلمد التواين يف كتابو ذو احلنان، فإن 

صوت عال، أما الطالب اآلخرين يستمعون ويهتمون القراءة بتالوة أو بالقراءة ىي 

 31حبقيقة االىتمام.

القراءة اجلهرية ىي القراءة بصوت عال واالىتمام بنطق األصوات الصامتة أو 

الصائتة، والنرب أو الغناء، وإتقان عالمة الًتقيم وذبميع العبارات يف وحدات األفكار 

أن القراءة اجلهرية ىي التعبَت عن  Harylesmanaكما رأي   32وسرعة العُت والتعبَتات.

اليت تتم قرائتها عن طريق الكالم والنغمة الصحيحة حىت يتسٌت السامع الكتابات 

 33والقارئ يف تناول ادلعلومات اليت ينقلها الكاتب إما من األفكار وادلواقف أواخلربات.

                                                           
30

Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa,(Bandung : 

Amhkasa, 2013), h. 23. 
31

Zulhannan,Op.cit., h.101. 
32

Tutik Setiowati, Pengertian Membaca Nyaring, (On-Line), tersedia di: 

http://adfal86.blogspot.co.id/2012105/pengertian_membaca _nyaring.  (20 September 2018). 
33

Lestariningsih, Peningkatan Keterampilang Membaca Nyaring Dengan Teknik 

BALAINANG Melalui Media Buku Bergambar, (Semarang: 2009) , h. 32 
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قراءة  النصيطلب ادلدرس من الطالب أن يقرأ   عندماالقراءة اجلهرية ىي 

قدرة الطالب على القراءة من حيث هبدف يريد ادلدرس تقييم الصف،غرفة  يفجهرية 

النغمة وعالمة الًتقيم، وفهم مادة القراءة، وتعويد الطالب على التحدث، وتدريب 

الطالب على القراءة وىي كادلهنية البشرية. أما األشياء ادلهتمة بالقراءة ىي يفضل 

صل كادلمارسة. الطالب ادلاىرون بقرائتها اجليدة ليكونوا أمثلة القراءة، والقراءة أمام الف

 34ولتكون القراءة جذابة، وغلب على ادلدرس إشراك الطالب لتصحيح أخطاء القراءة.

استنادا إىل األراء السابقة، تستنبط الباحثة أن القراءة اجلهرية ىي نشاط 

للتعبَت عن اجلمل يف القراءة باستخدام التنغيم والنطق الصحيح لتناول الرسائل أو 

 ادلعلومات من القراءة.

كان تعليم القراءة اجلهرية يف الصف األول والثاين بادلدرسة ادلتوسطة ىي 

ليست نشاط للتعبَت عن الرموز اللغوية، فإظلا ىي التعبَت عن زلتوى النص ادلقروء يف 

شكل السؤال ادلتعلقة بالرموز اللغوية كمثل اخلطاب البسيط واليت تتضمن فيها فهم 

 الطالب فهما دقيقا.
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Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab Super Efektif, 

Kreatif, Dan Inovatif,(Yogyakarta : DIVA Press, 2016),H. 106. 
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رية ىي نشاط يتطلب إىل ادلهارات ادلتنوعة وادلتعددة، وقد مت القراءة اجله

تدريب ىذه ادلهارات منذ تعلم الطالب يف ادلستوى ادلبتدئ إىل ادلستوى ادلتقدم. مت 

تطبيق ادلهارات األساسية يف ادلدرسة اإلبتدائية مث تطويرىا يف ادلدرسة ادلتوسطة 

الىتمام هبا بالقراءة اجلهرية لطلبة الصف وادلدرسة الثانوية. أما ادلهارات اليت البد ا

( القراءة دون 3( القراءة مع الشعور والتعبَت، 2( القراءة بالصراحة، 1السابع فهي: 

 35الًتدد والتعثر.

 مؤشرات القراءة الجهرية .5

أما ادلؤشرات للقراءة اجلهرية فهي : نطق األصوات من سلارجها والتمييز بُت 

كمثل حرف التاء والدال والقاف والكاف وىلم جرا. وتوصيل   احلروف الصوتية ادلماثلة

عالمة الًتقيم مع معناىا، و فهم ما ىو ادلقروء، واىتمام بعالمة الًتقيم الطويلة 

 36والقصَتة، وال تستبدل حرف واحد حبرف آخر، والتوقيف يف ادلكان ادلناسب.

أنشطة ىذه القراءة القراءة ىي الفنية اليت ربتاج إىل ادلهارة والتدريب، كانت 

أو غَتىا  خرجادل حيث من سواء صوت اللغة العربية دقة على ان ػلافظاجلهرية ىي 

                                                           
35

Liliana Muliastuti,Pengertian Membaca Nyaring,   (On-Line), tersedia di: 

http://adfal86.blogspot.co.id/2012105/pengertian_membaca _nyaring.  (20 september 2018). 
36

Suherman , Indikator Membaca Bahasa Arab,(On-Line), tersedia di : 

http//yazidhady.wordpress.com/2013109124/perumusan-indikator-danciri2nya. (23 september  

2018) 
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 وليس الطالقة ،الكاتبشعور  يصف الذي والتعبَت صحيحالاإليقاع من صفتها، 

 37.مو الرسأو /  الًتقيم عالمات دفععلى  اىتماموالتكرار، و  فيوقالت

 واليت تؤكد أوال ىي :ويف ىذه أنشطة القراءة اجلهرية، 

ادلخرج أو غَتىا  حيث من سواء صوت اللغة العربية دقة على ان ػلافظ (1

 .من صفتها

 .شعور الكاتب يصف الذي والتعبَت اإليقاع الصحيح (2

 .التوقيف والتكرار وليس الطالقة (3

 38.أو الرسوم/  الًتقيم عالمات على دفع واىتمام  (4

عالمة الًتقيم ادلستخدمة يف اللغة العربية سواء كانت عالمة الًتقيم 

نقطة ).(، فصلة )،(، نقطتان ):(، ادلستخدمة يف اللغة اإلندونيسية وىي كالتايل: 

(، قوسام ) (، عالمة اال ستفهام )؟(، عالمة التعجب -فصلة منقوطة ):(، شرطة )

 )!(، عالمة التنصيص )"(، احلط ادلائل )/(.

دلعرفة مهارة القراءة عند أبو بكر زلمد، البد فيها التأكيد على بعض و 

 األشياء التالية:
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Syaiful Mustofa, Stretegi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang : UIN-Maliki 

Press, 2011), h. 170. 
38

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : Misykat, 2012), 

h.169.  
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 فصاحة النطق بتصويت احلروف وفقا للمخرج . أ

األصوات ادلختلفة حسب احلروف والكلمات واجلمل، بشرط أن  . ب

يتمكن القارئ من وصف الشعور وفقا دلشاعر الروح مثل الشعور 

 غَتىا.بالسعادة و الصعوبة والفخر و 

ج. التنغيم الصحيح بُت السريع والبطيئ وبُت صوت عال وصوت 

 منخفض.

التنغيم ىو مجلة األغنية، والتنغيم ىو دليل بُت الضغط واإليقاف من 

األول إىل آخر التوقيف. يتأثر التنغيم بالنغمات العالية وادلنخفضة 

 39والصالبة الرخوة للجملة.

الكلمة و ليس قص الكلمات أن يضر  التكراريف القراءة وال  الطالقةد. 

 ادلعٌت.

 40ه. اىتمام بعالمة الًتقية واإلدغام والوقف يف القراءة.

41وىذا اآلراء تأكده أيرلينا وىي كما يلي :
 

 الطالقة يف نطق سلارج احلروف . أ
                                                           

39
http://yogi-blogs-sharing.blogspot.co.id/2013101/pengertian -lafal-tekanan-intonasi-

dan-jeda-dalam-bahasa-indonesia.html?m=1.(20 oktober 2018). 
40

Abu Bakar Muhammad, Pengajaran Bahasa Arab, (Surabaya :Usaha Nasional, 1981), 

h.39. 
41

Erlina, Pembelajaran Qira’ah Inovatif, (Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Raden 

Intan Lampung, 2014) h. 16 
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األصوات ادلختلفة مناسبة باحلروف، والكلمات، واجلمل. وؽلكن للقارئ   . ب

ادلناسبة كمثل الشعور بالسعادة و وصف الشعور وفقا للمشاعر 

 الصعوبة والفخر وغَتىا.

 ج. التنغيم ادلتوسط بُت السريع والبطيئ وبُت صوت عال وصوت منخفض.

د. الطالقة يف القراءة وال التكرار يف ذكر الكلمات، وقص الكلمات أن  

 يضر ادلعٌت.

 ه. اىتمام بعالمة الًتقيم الطويلة والقصَتة والصحيحة.

من ثالثة اآلراء السابقة، تستخدم الباحثة نظرية أبو بكر زلمد، انطالقا 

وىي أن الطالب ادلاىر يف القراءة اجلهرية وىو الطالب القادر على القراءة بالطالقة 

يف نطق ادلخرج مع الشعور ادلناسب دبحتوى النص كمثل الشعور بالسعادة واحلزن، 

و القادر على معرفة القراءة الطويلة والفخر. والقراءة بالتنغيم الصحيح والطالقة وى

 أو القصَتة وفهم معناىا.

 أهداف القراءة الجهرية .6

 كانت للقراءة اجلهرية أىداف خاصة وىي :

أن تكون وسيلة لتشجيع الطالب على حب القراءة، وباإلضافة إىل الشعور  ( أ

 بقيمة األدب واجلوانب ادلتعلقة باجلمال.
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أن تكون وسيلة لتحسُت الكالم وتصحيح القراءة والتعبَت عن شيئ جيد   ( ب

 والقادر على التعبَت عن احلروف.

ج( أن تكون وسيلة دلعرفة عيوب الطالب يف النطق أو الكالم كذلك لتقدًن 

 احللول يف الوضع الصحيح.

التعليم د( أن تكون وسيلة دلعرفة أخطاء الطالب وىي كمعايَت النجاح يف أنشطة 

 ضلو ادلواد ادلقدمة.

ه( أن تكون وسيلة  لتفريح القارئ وادلستمع، حبيث ؽلكن لكل منهما استيعاب 

 42القراءة، إذا كان النص مثَت لالىتمام.

 أما أىداف القراءة اجلهرية عند زلمد علي اخلويل وىي كالتايل:

 اختبار قدرة الطالب على النطق وتصحيح أخطائها. (1

ب على القراءة بالتنغيم واإليقاع الصحيح وتصحيح اختبار قدرة الطال (2

 أخطائها.

اختبار قدرة الطالب على القراءة باستخدام عالمة الًتقيم وتصحيح  (3

 أخطائها.

                                                           
42

Zulhannan, Loc. Cit. h. 101.  
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 اختبار مدى فهم الطالب على مادة القراءة، كما أنو يقرأ بالقراءة الصامتة.  (4

رون إىل تلبية رغبات الطالب يف قياس أنفسهم عند ما يستمع الطالب اآلخ (5

 أصواهتم.

أن تساعد القراءة اجلهرية على تعويد الطالب يف التحدث مع الناس  (6

 اآلخرين.

القراءة اجلهرية ىي تدريب على تعويد الطالب يف مواجهة بعض ادلهن يف  (7

ادلستقبل، كمثل قراء األخبار، أو ادلبلغُت، أو قراء الشعر، أو ادلذيعُت للراديوا 

 43والتلفزيون.

 هارة القراءة الجهريةتقنية تعليم م .7

يقرأ ادلدرس مجيع النص كمثال للطالب، ويطلب منهم باستماع جيدا حىت  (1

 قدرون على تقليد القراءة بالكمال.

يوزع ادلدرس نص القراءة واليت تتكون من عدة أجزاء، مث يطلب من الطالب  (2

 آخره.لقراءة اجلزء األول من النص، والطالب اآلخرون يقرؤون اجلزء الثاين إىل 
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Muhammad Ali Al-Khuli, Stategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta :Basan 

Publishing), h. 116-117. 
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ويطلب ادلدرس من الطالب للقيام بتصحيح األخطاء يف القراءة. وعملية  (3

تصحيح القراءة بعد القراءة الكاملة من مجلة واحدة، وال تقطع يف أثناء القراءة 

 44وليس بعد االنتهاء من مجيع القراءة.

 خطوات تعليم القراءة الجهرية .8

 ىناك خطوات تعليم القراءة اجلهرية كما يلي :

 45البداية الصحيحة لتدريس القراءة اجلهرية تستلزم ما يلي: ولعل

،  وأن يقدمادلعلم يف البداية ظلوذجًا صحيحاً للقراءة اجلهرية ؽلكن ان ػلتذى ب .1

كأن يقراء نصًا أو زلادثة ويتابع الطالب قراءتو متطلعُت إىل النص، مث 

 يقلدونو يف الصوت والنطق.

ومفهومًا حبيث تًتكز القراءة على النطق ان يكون النص ادلقدم قصَتاً وسهاًل  .2

فال ينصرف القارىء من النطق إىل ادلعٌت وال يؤدي طول النص إىل 

االنصراف عن الدقة يف النطق. وبالنسبة لقصر النص أمر سهل، أما بالنسبة 

لسهولتو وفهمو فيمكن ربقيق ذلك عن طريق تقليل الكلمات الصعبة يف 

 النص مناقشة شفوية قبل القراءة اجلهرية.النص، وعن طريق مناقشة معاين 
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Ibid., h.102. 
 190محمود كامال لناقة تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى، )السعودية(ص45
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زبصيص وقت كاف يدريب فيو التالميذ على مساع نصوص مسجلة على  .3

شرائط، متابعُت ىذه النصوص يف مصادرىا، مث يطالبون بقراءة النص قراءة 

جهرية. وىنا ينبغي االلتفات إىل عدم الًتكيز ودلذة طويلة على القراءة اجلهرية 

ا نشعر بسالمة نطق الدارسُت ونربىم وتنغيمهم، وىنا يف الفصل طادلابدأن

ؽلكن إعطاء واجبات يف القراءة اجلهرية بادلنزل لتحسُت النطق والسرعة 

وتنغيم، وحبذا لوقرئت ىذه الوجبات قراءة جهرية ظلوذجية من ادلعلم يف 

 الفصل.

القراءة تدريب التالميذ على القراة اجلماعية )كورس( والقراءة الفردية ويف  .4

الفردية على ادلعلم أن يكون حريصاً على توجيو الدارس ألن يقراء بسرعة فال 

بنطق كلمةكلمة، واليتوقف مرات عديدة يف السطر، ويف ذات الوقت ينبغي 

 أال يطلبو بأن يقرأ مثلها يقراء ابن اللغة.

أن يكون ادلعلم يقظًا اللتقاط أيو اخط يف الصوت أو النطق، ويف ربديد  .5

كالت اخلاصة هبذين اجلانبُت عند الداريسن، وأن يبحث عن اسباهبا ادلش

ويضع  برظلجاً لعالجها، كأن يدرهبم على النطق الصحيح لبعض األصوات . 

 أو يستعُت بادلعمل يف تصحيح النطق وتأكيده . . اخل.
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وىناك ثالثة مستويات ؽلكن أن يستعُت هبا ادلعلم يف تصنيف طالبو من  .6

 لفردية، ىذه ادلستويات ىي:اجل التدريبات ا

 قراءة صحيحة مع نطق وتنغيم ونرب بشكل سليم. . أ

 قراءة مفهومة مع عدد من األخطاء. . ب

تردد ونطق متقطع للكلمات وادلقاطع، وعدم إدراك كامل للنرب  . ج

 وتنغيم.

يقتضي ىا ان يقوم ادلعلم بلفت انظار الدارسُت إىل أن القراءة يف اللغة  .7

إىل اليسار، مث يبدأ يف قراءة فقرة مالحظًا أن انظار العربية تبدأ من اليمُت 

وأيدي الدارسُت تتابعو من اليمان إىل اليسار. وعليو أن ػلس من خالل 

معرفتو بالدراسات التقابلية الصعوبة اليت قد يالقيها الدارسون أمام رمز كتايب 

  أوصويت مل يسبق ذلم دراستو أورؤتو، فكتبو على السبورة ويدرهبم عليو،

كماينبغي ان يوضح ادلعاين الثقافية أو ادلفردات والًتكيب ذات ادلدلول 

الثقايف العريب وذلك ليس من خالل لغة وسيطة ولكن عن طريق احلركة 

 والتمثيل واإلشارة.

االبتعاد عن حشو حصة القراءة بالنصوص والقرءة واألسئلة حبيث اليصبح  .8

ديدة كالعربية حيت ولوسبقها تعلم الفصل مزدمحًا ثقياًل، فتعلم القراءة بلغة ج
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جيد الصوات اللغة وأشكاذلا ومعانيها يف ادلرحلة الشفوية أمر صعب يف 

 البدايةومصحوب باخلوف بالنسبة لكثَت من الدراسُت.

االتفات إىل تدريبات الكتاب وحلها، وعادة ماتكون التدريبات يف القراءة  .9

اقليل من الفهم، كما أن اجلهرية زلصورة يف عمليات التغريف والنطق وردب

ىذه تدرببات تكشف عن أية صعوبات مل تكتشف يف أنثاء الفًتة األوىل 

وىي الفًتة اليت قام فيها الطالب بالقراءة مع ادلعلم، ومن مث تتاح الفرصة يف 

 .حينها دلعاجلة ىذه الصعوبات

 Cooperative Scriptطريقة التعليم التعاوني  . ب

 تعريف الطريقة .1

وىي الطريقة أو السبيل. عند منور  Metodosكلمة الطريقة من اللغة اليونانية 

الطريقة، الوسيلة، النظام، ادلذىب، النظرية، ىي لغة و يف كتابو ذو احلنان فإن الطريقة 

احلالة، أو العماد. أما الطريقة اصطالحا فهي أسلوب التعليم يف تقدًن ادلواد التعليمية 

 46.أثناء عملية التعليم
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Zulhanan , Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,,(Jakarta: Rajawali Pres, 

2014), cet. Ke-,  h. 80 
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الطريقة ىي األداة ادلستخدمة لتطبيق اخلطة ادلصممة يف األنشطة احلقيقية 

ريقة التعليم ىي اخلطوة التشغيلية ط47للوصول إىل أىداف التعليم بشكل مثايل.

طريقة تعليم اللغة العربية ىي  48السًتاتيجية التعليم ادلختارة لتحقيق أىداف التعليم.

دمها ادلدرس لتقدًن مواد اللغة العربية حىت يسهل الطريقة أو الوسيلة ادلناسبة يستخ

49الطالب يف مقابلة ادلواد بالفراحة.
 

وىذا بادلعٌت على أن الطريقة ادلستخدمة لتحقيق االسًتاتيجيات اليت مت 

تنفيذىا. لذلك كانت للطريقة دور ىام  يف نظام التعليم، ويعتمد صلاح تطبيق 

تخدام طريقة التعليم ألن اسًتاتيجيات االسًتاتيجيات على كيفية ادلدرس يف اس

 التعليم ؽلكن تطبيقها من خالل استخدام طريقة التعليم.

 Cooperative Scriptطريقة التعليم التعاوني  .0

ىي إحدى من بعض الطريقة Cooperative Scriptطريقة التعليم التعاوين 

. وىذه الطريقة ىي اليت ذكره Cooperative Scriptالواردة يف ظلوذج التعليم التعاوين 

Danserau  1985.50وأصدقائو يف عام 
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Kencana, 2009), h. 145. 
48

Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta :Bumi Aksara, 2014), h. 158. 
49
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2017), h. 90 
50
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طريقة التعليم التعاوين ، ؽلكن تعريف  acengكما نقل عنو    Slavinعند 

Cooperative Script بأهنا ادلوقف/السلوك ادلشًتك يف العمل دلساعدة اآلخرين يف نظام

حيث يتأثر صلاح العمل  التعاون اجلماعي والذي يتكون من إثنُت أو أكثر الطالب

ويف األنشطة التعاونية يبحث الطالب عن  51على مشاركة كل طالب يف اجملموعة. 

52النتائج ادلفيدة جلميع أعضاء اجملموعة.
 

ظلوذج التعليم يساعد الطالب  ىيCooperative Scriptطريقة التعليم التعاوين 

على تطوير فهمهم وموقفهم وفقا حلياهتم احلقيقية يف اجملتمع، وبالتايل فإن العمل 

 53التعاون بُت أعضاء اجملموعة ستزيد من اطالب الدوافع واإلنتاجية واكتساب التعلم.

 ىذا التعليم كثَت االستخدام لتحقيق نشاط أو أنشطة التعلم والتعليم اليت تركز

على الطالب، وخاصة للتغلب على ادلشكالت اليت غلدىا ادلدرس يف تنشيط 

الطالب الذين ال يستطيعون العمل بالتعاون مع اآلخرين. الغرض من تكوين اجملموعة 

التعاونية ىي تقدًن الفرص للطالب إلظهار نشطتهم يف عملية التفكَت يف أنشطة 

 التعلم والتعليم.

                                                           
51

Aceng Jaelani, Pembelajaran Kooperatif, Sebagai Salah Satu Model Pembelajaran di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI), h. 4 
52

Isjoni, Cooperative Learning (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 16 
53

Etin Solohatin dan Raharjo, Cooperative Learning, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h. 5 
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التعليم التعاوين ال يتفوق يف مساعدة الطالب  يقول بعض اخلرباء أن ظلوذج

على فهم ادلفاىيم الصعبة فحسب، بل إنو مفيد جدا لتعزيز القدرة على التفكَت 

كان تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة، ىناك    54النقدي والتعاون ومساعدة األصدقاء.

 Student Teams-Achievement Divisionsعدة الطرق ؽلكن تطويرىا من خالل طريقة 

(STAD) وطريقة ،Jigsaw  طريقة التعليم التعاوين ،  وCooperative Script. 

ىي ظلوذج التعليم  Cooperative Scriptطريقة التعليم التعاوين كانت ىذه 

ىي  Cooperative Scriptاإلبتكاري ادلتطور يف ىذه اآلونة. طريقة التعليم التعاوين 

طريقة التعلم حيث يعمل يف أزواج الطالب واخلص ادلقاطع اللفظية للمواد 

 55ادلدروسة.

 Cooperative Scriptخطوات طريقة التعليم التعاوني  .3

 56: ىي كالتايل Cooperative Scriptخطوات طريقة التعليم التعاوين ىناك 

 ادلدرس ينقسم الطالب إىل مثٌت. . ت

 يقدم ادلدرس النص أو ادلواد لكل الطالب للقراءة وتقدًن اخلالصة.  . ث

                                                           
54

Isjoni, Cooperative Learning, ( Bandung : Alfabeta, 2016 ), h. 23 
55

 Agus Suprijono, Ibid, cet xv h. 145 

 
56

Fachruddin Saudagar dan Ali Idris, Pengembangan Profesionalitas Guru, ( Jakarta ; GP 

Press, 2009 ), h. 164
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ج. ادلدرس والطالب تعيُت من ىو األوىل دبثابة كادلتكلم ومن ىو الذي دبثابة  

 كادلستمع.

د. تكلم ادلتكلم اخلالصة كما أكمال بإدخال األفكار الرئيسية على تلك 

ستمع/ يظهر األفكار اخلالصة. أما الطالب األخرين يلعب دورا: أ( كادل

الرئيسية أقل اكتماال، ب( وادلساعدة على تذكر وحفظ األفكار الرئيسية 

 57بوصيلة ادلواد ادلاضية أو بوصيلة ادلواد األخرى.

ه. تبادل الدور، كان يف األصل كادلتكلم تبادل كادلستمع والعكس بالعكس، 

 واعمل مثل األول.

 و. يلخص ادلدرس والطالب مجاعة.

 58االختتام.ز. 

 Cooperative Scriptمزايا وعيوب لطريقة التعليم التعاوني  .4

لكل ظلوذج التعليم مزايا وعيوب، كما أن ىذه طريقة التعليم التعاوين 

Cooperative Script مزايا وعيوب. عند  ذلاIstarani   مزايا وعيوب ذلذه طريقة ىي

 كما يلي:
                                                           

57
Arlina, langkah-langkah Cooperative Script, (On- Line) tersedia di: 

http://www.karyatulisku.com/2017110/model-pembelajaran-cooperative-script.htmldiunduh pada 

tgl 30 november 2018 pkl. 19.50 wib 
58

Agus Suprijono, Op.cit, h. 146 

http://www.karyatulisku.com/2017/10/model-pembelajaran-cooperative-script.html
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 Cooperative Scriptلطريقة التعليم التعاوني  مزايا . أ

تعليم الطالب أن يعتقدوا بقدراهتم على التفكَت، والعثور على  (1

 ادلعلومات من ادلصادر األخرى والتعلم من الطالب اآلخرين.

تشجيع الطالب على التعبَت عن أفكارىم شفهيا، ومقارنة أفكارىم  (2

 بأصدقائهم.

 أن يساعد الطالب على تعلم االحًتام ادلتبادل لالختالفات. (3

ية الفعالة للطالب لتحقيق النتائج األكادؽلية واالجتماعية االسًتاتيج (4

دبا يف ذلك ربسُت التحصيل الذايت والعالقات الشخصية اإلغلابية 

 مع بعضهم البعض.

 توفَت الفرص للطالب للتمييز إجابتهم وتقييم دقة اإلجابات. (5

االسًتاتيجية اليت ؽلكن استخدامها مع اآلخرين مثل حل  (6

 ادلشكالت.

ت اليت ربدث أثناء عملية التعليم تساعد على اصلاز التفاعال (7

 الطالب.

ؽلكن تقدًن الفرص ليكون الطالب قادرين على طرح السؤال وتعليق  (8

 ادلشكالت.
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 ؽلكن تطوير ادلوهتب القيادية وتعليم مهارات ادلناقشة.  (9

 احًتام على أفكار اآلخرين بشكل جيد. (10

 59ترقية التفكَت اإلبداعي. (11

دور، حبيث يلعب مجيع الطالب دورا ػلصل كل طالب على  (12

 نشطا يف أنشطة اجملموعة.

 60ؽلكن ربسُت ذاكرة الطالب. (13

 Cooperative Scriptلطريقة التعليم التعاوني  عيوب  . ب

 ويف البداية، يشعر بعض الطالب باخلوف للتعبَت عن اآلراء. (1

 ؽلكن استخدامها يف الدروس ادلعينة. (2

 ػلتاج إىل األوقات الطويلة. (3

اللغة  قراءة في تعليم Cooperative Scriptقة التعليم التعاوني تطبيق طري .5

 العربية

اللغة قراءة يف تعليم  Cooperative Scriptطريقة التعليم التعاوين أما خطوات 

 فهي كالتايل: العربية

                                                           
59

Dormatio Rumapea, Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Cooperative 

Script, (On-Line) http://bilongtuyu.blogspot.com/2013105/kelebihan -dan-kelemahan-model.html/ 

diunduh pada tgl 21 Desember 2018 
60

Arga Nizar Adiatama, Penerapan  Model Pembelajaran Cooperative Script Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas VII,(Malang:2015) 
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 يفتح ادلدرس التعليم بالتحية السالم (1

ادلواد يقوم ادلدرس بتقدًن اإلدراك وادلعرفة األولية للطالب حول  (2

 ادلدروسة، وباإلضافة إىل ذلك، يقدم األىداف احملصولة من التعليم.

بعض إىل يوزع ادلدرس النص إىل بعض األجزاء مث ينقسم الطالب  (3

اجملموعات )تتكون اجملموعة الواحدة من طالبان( وبالتايل يوزع النص إىل 

 الطالب عن ادلادة ادلبحوثة .

ة للفهم حبيث أن تركز القراءة على يقدم ادلدرس النصوصالقصَتة والسهول (4

 النطق، والتنغيم وادلخرج.

يقرأ ادلدرس الكلمات الصعبة ادلوجودة يف القراءة بالصراحة، مث يكتبو  (5

 تلك الكلمات يف السبورة.

يوجو ادلدرس الطالب ويشرح الكلمات الصعبة،مث يقدم أمثلة القراءة  (6

ويطلب منهماالستماع اجليدة وادلناسبة كمثل قراءة النص أو احملادثة 

 جيدا ويقلدون قراءة ادلدرس بصوت ونطق الكامل.

ادلدرس والطالب تعيُت من ىو األوىل دبثابة كادلتكلم ومن ىو الذي  (7

 دبثابة كادلستمع.

 الطالب كادلتكلم يطلب منو للقراءة بأكمل ما ؽلكن. (8
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الطالب اآلخرين كادلستمع، وادلفتش يظهر اإلجابة واألفكار الرئيسية  (9

ل اكتماال، إذا وجدت فيها األخطاء مت تصحيحها. وعملية تصحيح أق

األخطاء بعد القراءة الكاملة من مجلة واحدة وال تقطع أثنا القراءة وليس 

 بعد االنتهاء من مجيع القراءة.

لكل اجملموعة تبادل الدور،كان يف األصل كادلتكلم تبادل كادلستمع  (10

 والعكس بالعكس، واعمل مثل األول.

لقراءة، يتدرب الطالب على القراءة مجاعة مث القيام بادلناقشة يف بعد ا (11

 ربديد األفكار الرئيسية وادلدرس يساعد الطالب على عملية التعليم.

يقدم ادلدرس التعزيز ادلتعلق بادلواد وتلخيصها. ويتم إعطاء الطالب  (12

 الفرصة لتفكَت وتقييم نتائج التعليم.

 االختتام (13

 ج. الدراسات السابقة

ن يف تعليم اللغة العربية، ىناك بعض ادلشكالت وخاصة تعليم اللغة من كا

ناحية القراءة. والقراءة ىي ادلهارات اللغوية الرئيسية، دلت نتائج ىذا البحث أن 

ىناك العديد من البحوث العلمية عن القراءة. وبالتايل فإن مراجعة الدراسات 
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السابقة مع البحث الذي األخرى مهمة جدا الستخدامها كمصادر للدراسات 

 أجرهتا الباحثة يف ىذا البحث.

طريقة التعليم ( بادلوضوع " تطبيق 2012البحث الذي قام بو حنفي )

يف ترقية قدرة الطالب على فهم النص الوصفي باللغة  Cooperative Scriptالتعاوين 

 Cooperative Scriptطريقة التعليم التعاوين اإلصلليزية" يركز ىذا البحث على تطبيق 

 Cooperativeطريقة التعليم التعاوين يف اللغة اإلصلليزية. و يبحث ىذا البحث يف "

Script  طريقة التعليم التعاوين " ولكن يركز الباحث على "تطبيقCooperative 

Script  يف ترقية قدرة الطالب على فهم النص الوصفي باللغة اإلصلليزية ". ويف ىذا

طريقة التعليم التعاوين بإجراء البحث بادلوضوع " تأثَت البحث تقوم الباحثة 

Cooperative Script ."على مهارة القراءة العربية 

البحث الذي قام بو زين الدين راسنيتا بادلوضوع " ترقية مهارة القراءة 

لدى طلبة  Cooperative Scriptطريقة التعليم التعاوين ادلكثفة من خالل استخدام 

يركز ىذا البحث على ترقية مهارة القراءة ادلكثفة، و يبحث ىذا الصف اخلامس". 

". ولكن يركز الباحث على  Cooperative Scriptطريقة التعليم التعاوين البحث يف "

مهارة القراءة ادلكثفة. ويف ىذا البحث تقوم الباحثة يف مهارة القراءة العربية خاصة 

 للقراءة اجلهرية.
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( بادلوضوع " تأثَت 2018البحث الذي قامت هبا تيار فطرياين فطري )

على نتائج التعلم لدى الطالب". يركز  Cooperative Scriptطريقة التعليم التعاوين 

يف نتائج التعلم Cooperative Scriptطريقة التعليم التعاوين ىذا البحث على تأثَت 

طريقة التعليم التأثَت اإلغلايب على لدى الطالب. دلت نتائج ىذا البحث أن ىناك 

 Cooperative Scriptطريقة التعليم التعاوين وىي  Cooperative Scriptالتعاوين 

طريقة التعليم التعاوين أفضل وأحسن من طريقة لعب ادلبارة. يبحث ىذا البحث يف "

Cooperative Script ث ". ولكن يركز الباحث على " نتائج التعلم"، ويف ىذا البح

 Cooperativeطريقة التعليم التعاوين تقوم الباحثة بإجراء البحث بادلوضوع " تأثَت 

Script .على مهارة القراءة العربية 

استنادا إىل البيان أعاله، رباول الباحثة يف حبث عن تعليم القراءة وىي 

وموضع البحث ىم طلبة  Cooperative Scriptطريقة التعليم التعاوين باستخدام 

ف السابع بادلدرسة ادلعروف ادلتوسطة مارجودادي. ألن غلب أن يكون طالب الص

الصف السابع قادرين على القراءة اجلهرية باجليد والصحيح، لذلك ترغب الباحثة 

طريقة التعليم إلجراء البحث يف ذلك الصف. اختارت الباحثة ىذا ادلوضوع " تأثَت 

راءة العربية لدى طلبة الصف السابع على مهارة الق Cooperative Scriptالتعاوين 

بادلدرسة ادلعروف ادلتوسطة مارجودادي سومبَتجو تاصلاموس". ىذا البحث لو ادلزايا 
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وىو يركز على  مهارة القراءة العربية وخاصة للقراءة اجلهرية.القراءة اجلهرية ىي قراءة 

ادلناسب وىي   اجلملة البسيطة بالطالقة باستخدام النطق الصحيح والتنغيم وادلعٌت

 ككفاءة نتائج التعلم اليت غلب أن يتحققها طالب الصف السابع.

 البحث فرضيةد. 

عند جوليانشاه نور أن فرضية البحث ىي الفرضية ربتوى على األسئلة 

حول العالقة أو التأثَت، سواء كان إغلابيا أو سلبيا بُت متغَتين أو أكثر وفقا 

أن الفرضية عند سوغيونو وىي إجابة مؤقتة على مشكلة البحث حبيث  61للنظرية.

أن ادلشكلة يف شكل مجلة اإلستفهام. ويقال أهنا إجابة مؤقتة، ألن تعتمد اإلجابات 

ادلقدمة على أساس النظريات ذات الصلة، وال تعتمد على اإلجابة التجريبية 

إجابة نظرية على مشكلة  احملصولة من خالل مجع البيانات. لذلك أن الفرضية ىي

بناء على البيان  62البحث، ولكنها مل ربصل على اإلجابة التجريبية مع البيانات. 

 السابق، فتقدم الباحثة الفرضية التالية:

 

 فرضية البحث  .1

                                                           
61

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah , 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),h.83. 
62

Sugiono,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan 

R&D,(Bandung:Alfabeta,2013), h.96. 
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استنادا إىل الوصف أعاله، الفرضية ذلذا البحث وىي وجود التأثَت 

لى مهارة القراءة لدى طلبة ع Cooperative Scriptلطريقة التعليم التعاوين 

بادلدرسة ادلعروف ادلتوسطة اإلسالمية مارجودادي سومبَتجو الصف السابع 

 تاصلاموس.

 فرضية اإلحصائية .2

فرضية اإلحصائية ىي البيانات عن رلتمع البحث اليت سيتم اختبار 

سيتم  63بناء على البيانات احملصولة من عينات البحث. حقيقة الفرضية

باستخدام الطريقة اإلحصائية واليت ربتاج إىل الرموز. أما  اختبار الفرضية

. الرموز parameterالرموز ادلستخدمة يف فرضية اإلحصائية فهي الرموز 

parameter64الكمية ادلوجودة يف رلتمع البحث.ىي 

انطالقا من البيان السابق، تستنبط أن فرضية اإلحصائية ذلذا 

 البحث ىي كالتايل:

H0  :لطريقة التعليم التعاوين دم التأثَت عCooperative Script  على مهارة

بادلدرسة ادلعروف ادلتوسطة مارجودادي القراءة لدى طلبة الصف السابع 

 سومبَتجو تاصلاموس.
                                                           

63
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 42. 

64
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian. (Yogyakarta :Pustaka Belajar,2013), h.52. 
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H1  : لطريقة التعليم التعاوين وجود التأثَتCooperative Script  على مهارة 

 بادلدرسة ادلعروف ادلتوسطة اإلسالمية القراءة لدى طلبة الصف السابع 

 مارجودادي سومبَتجو تاصلاموس.

 

  



52 
 

 الباب الثالث

 طريقة البحث

 نوع البحث . أ

. إن الطريقة ادلنهجية اخلطوات شيء مع دلعرفة أو خطوة  وسيلةالطريقة ىي 

 65وسيلة رئيسية للحصول على األىداف ادلعينة. ىيWinarno Surakhmad عند 

ادلبادئ  أو احلقائق للحصول على ادلنهجية اخلطوات شيء مع دلعرفةيوسيلة الطريقة ى

. وؽلكن تعريف الطريقة على أهنا وسيلة أو تقنية اليت أجرى الباحث يف اجلديدة

 66عملية البحث.

إن الطريقة ىي الدراسة النظامية وادلنهجية ؽلكن استخدامها يف البحث. 

، معُت مجالبشكل طبيعي في واحملاكمة، كل نشاطالبحث والتحريالبحث ىو  

ورفع  فهم جديد اكتساب إىل اليت هتدف ادلبادئ اجلديدة أو بياناتالللحصول على 

 67.تكنولوجياالعلم و  مستوى

 اخلطوات شيء مع وسيلة دلعرفةلذلك تفهم الباحثة أن طريقة البحث ىي 

فهم احلصول على  اليت هتدف إىل ادلبادئ اجلديدة أو احلقائق للحصول على ادلنهجية

 اجلديدة.جديد أو األشياء 
                                                           

65
Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1990), h. 131 

66
Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24 

67
 Margono, Metodologi Penelitian Tindakan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 1 
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نوع ىذا البحث ىو البحث الكمي. البحث الكمي ىو  البحث على 

وطريقة أخذ العينة باستخدام العينة العشوائية. وجلمع أساس رلتمع أو عينة البحث، 

البيانات باستخدام أدوات البحث، أما ربليل البيانات من خالل البيانات 

 68هبدف اختبار الفرضية ادلقررة. الكمية/اإلحصائية

ويف ىذا البحث تستخدم الباحثة نوع البحث التجرييب هبدف معرفة التأثَت 

العالج. نوع البحث التجرييب ادلستخدمة ىي الشبو التجرييب وىي نوع البحث الذي 

ر لو فرقية ادلراقبة لكنها ال تنفع جبميعها كألة ادلراقبة عن ادلتغَتات اخلارجية اليت تؤث

69العملية التجريبية. 
 

شكل ىذا البحث تستخدم فصل ذبرييب وفصل مراقيب، الفصل األول ىو 

الطالب الذي ػلصل على تعليم مهارة القراءة العربية بتطبيق طريقة التعليم التعاوين 

Cooperative Script .والفصل الثاين ىو الفرقة ادلراقبة بتطبيق التعليم التقليدي .

عرفة الفرق يف متوسط نتيجة االختبار البعدي يف فصل ذبرييب يعقد ىذا البحث دل

وفصل مراقيب و لتحديد ىل ىناك التأثَت اذلام على مهارة القراءة العربية بُت فصلُت 

 سابقُت:

 
                                                           

68
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung : Alphabet, Cet-1002010), h. 14 

69
Ibid., h. 144 



54 
 

 1جدول 
 تصميم البحث

 االختبار البعدي ادلتغَت االختبار القبلي الفصل

 O1 X O2 فصل ادلراقبة

 O3 X O4 فصل ذبرييب

 

 زمان البحث ومكانه . ب

سومبَتجو اإلسالمية  يعقد ىذا البحث يف ادلدرسة ادلعروف ادلتوسطة

يف ادلدرسة ادلعروف للباحثة يف أخذ مكان البحث تاصلاموس. ىناك بعض احلجاج 

 وىي كالتايل: ادلتوسطة سومبَتجو تاصلاموس

 ±فهم ادلواد العربية ادلنخفضة، وىو الطالب الذي مل يفهم ادلواد العربية  .1

40%.. 

 ىناك الصعوبات اليت يوجهها الطالب يف ادلواد العربية. .2

كانت ىذه ادلدرسة نادر االستخدام كمكان البحث عن مهارة القراءة  .3

 العربية.

ىذا مكان البحث ىو مكان قريب من البيت، حيث أن تسهل الباحثة  .4

 الوصول إليو.
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أما موضع البحث ىم طلبة الصف السابع لنصف السنة الدراسية للعام 

والذي ػلتوي على فصلُت علا الفصل األلف والفصل  2018/2019الدراسي 

اجليم. اختارت الباحثة الفصل السابع األلف واجليم، ألن الطلبة لديهم القدرات 

غة العربية لطلبة الفصل اجليدة وحصلت الباحثة على اقًتاحات من مدرس الل

 السابع.

 ج. متغيرات البحث

أو موضو لو "تنوع" بُت صائص الواردة يف نفس الطالب اخلىو ادلتغَت 

 ىناك متغَتان يف ىذا البحث، ادلتغَت ادلستقل70.شخص واحد مع موضع واحد

(Xvariable )( وادلتغر التابعYvariable.)
71

 

 ادلتغَت ادلستقل  . أ

. Stimulus, Predictor, Antecendetادلتغَت ادلستقل يسمى ادلتغَت 

ادلتغَت الذي يؤثر ادلتغَت األخر أو الذي يسبب يف ظهور ادلتغَت ادلستقل ىو 

ادلتغَت ادلستقل يف ىذا البحث ىو تقدًن العالج  72األثر عن التغَت األخر.

                                                           
70

Endang Mulyatiningsih,Metode PenelitianTerapan Bidang Pendidikan (Bandung : 

Alfabeta,2012), h.2. 
71

Sugiono,Loc.Cit. h.61. 
72

Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang : Bintang Sejahtera, 2013), 

h. 32  
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اءة العربية لدى متعمدة على الطلبة دلعرفة التأثَت على تعليم مهارة القر 

 ( ىو :Xالطلبة. ويف ىذا البحث كان ادلتغَت ادلستقل )

X1  استخدام طريقة التعليم التقليدي = 

X2  = استخدام طريقة التعليم التعاوينCooperative Script 

 ادلتغَت التابع . ب

ادلتغَت التابع يسمى ادلتغَت االنتاج، وادلتغَت ادلعايَت، وادلتغَت الناتج. 

. ويف ىذا البحث  ىو ادلتغَت الذي سبّبو أو أثره ادلتغَت ادلستقلادلتغَت التابع 

( ىو ترقية مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع يف Yكان ادلتغَت التابع )

 درس اللغة العربية.

Y1  ة العربية لفصل ادلراقبة )الطريقة التقليدية(= مهارة القراء 

Y2  =  مهارة القراءة العربية للفصل التجرييب )طريقة التعليم التعاوين
Cooperative Script  
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 د. مجتمع وطريقة أخذ العينة

 مجتمع البحث .1

اجملتمع ىو مجيع موضع البحث. إذا أراد الباحث يبحث مجيع العناصر 

أما رلتمع البحث فهو طلبة  73.حبثو ىو حبث سكاينيف رلال البحث، فإن 

الصف السابع بادلدرسة ادلعروف ادلتوسطة اإلسالمية للعام الدراسي 

 طالبا. 192والذي كان عددىم  2018/2019

 0جدول 
مجتمع البحث لطلبة الصف السابع بالمدرسة المعروف المتوسطة اإلسالمية 

 0518/0519.74الدراسي جو تانجاموس للعام يمارجودادي سومبير 

 العدد الفصل الرقم

1 VII A 34 
2 VII B 33 
3 VII C 34 
4 VII D 30 
5 VII E 31 
6 VII F 29 

 192 العدد
 

                                                           
73

Ibid., h. 98 
74

Dokumentasi  Survei, Data jumlah peserta didik Kelas VIIMTs Al Ma’ruf Kecamatan 

Sumberejo Kabupaten Tanggamus, Tanggal 04 September 2018. 
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 طريقة أخذ العينة .0

طريقة أخذ العينة باستخدام العينة العشوائية ىي أخذ أعضاء العينة من 

استنادا إىل طريقة أخذ  السكاين.السكاين بالعشوائية دون ادلالحظة إىل ادلرحلة 

العينة فتحصل الباحثة على العينة بفصلُت علا الفصل السابع األلف والفصل 

 طالبا. 68السابع اجليم والذي كان عددىم 

طالبا للفصل السابع األلف، كان التعليم يف ىذا الفصل باستخدام  34 . أ

 .Cooperative Scriptطريقة التعليم التعاوين 

لفصل السابع اجليم، كان التعليم يف ىذا الفصل باستخدام طالبا ل 34  . ب

 الطريقة التقليدية.

 العينة .3

بعض من رلتمع البحث، والعينة سبلك الصفة ادلستوية العينة ىي 

أخذت الباحثة فصلُت علا الفصل السابع األلف  ويف ىذا البحث75.اجملتمع

طالبا. وأخذهتا الباحثة الفصل السابع األلف كالعينة اليت   34واجليم وعددىم 

)فصل  Cooperative Scriptكان تعليمها باستخدام طريقة التعليم التعاوين 

                                                           
75

Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h.174. 
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ذبرييب(. والفصل السابع اجليم كالعينة اليت كان تعليمها باستخدام الطريقة 

 تقليدية.ال

 ه. طريقة جمع البيانات

البينات ىي ادلعلومات اليت مجعتها الباحثة لوصف األحداث أو احلقائق 

وغَتىا. مجع البيانات ىو سجالت األحداث  ادلوصوفة من خالل األرقام، والرموز

ادلراد بطريقة مجع  76أو األشياء أو البيانات كجميع السكان ادلدعم ذلذا البحث.

ويف ىذا يقة أو وسيلة يستخدمها الباحث يف مجع البيانات احملتاجة. البيانات ىي طر 

 :البحث تستخدم الباحثة بعض الطرق جلمع البيانات، ومن ىذه الطرق ىي كالتايل

 طريقة االختبار  (1

ويف ىذا البحث تستخدم الباحثة طريقة االختبار كطريقة أساسية. 

 أي جهاز آخر التمارينأو  من األسئلة عبارة عن سلسلةىو  راالختبا

أفراد  اليت ؽلتلكها ادلوىبة أوالقدرة، والذكاء و  ادلهارات وادلعرفة لقياس ادلستخدمة

طريقة االختبار ادلستخدمة ىي دبقياس كفاءة الطالب  يف 77.أو رلموعا

                                                           
76

Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Prektik,(Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), h. 37.   
77

Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 170-

171. 
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االستيعاب مادة الدرس. أما األشياء اليت تقيس الباحثة فهي اختبار القراءة 

 راءة العربية لدى طلبة الصف السابع.الشفهية عن مهارة الق

( فهم الطالب على ادلواد ادلقدمة، 1اختبار القراءة العربية هتدف دلعرفة: 

( إتقان ادلؤشرات 4(  نشاط تعلم اجلماعي، 3( صلاح التعلم لدى الطالب، 2

ادلقررة. ويف ىذا البحث تستخدم الباحثة طريقة االختبار الشفهي دلقياس مهارة 

العريب لدى طلبة الصف السابع بادلدرسة ادلعروف ادلتوسطة  قراءة النص

اختبار القراءة العربية يهدف دلقياس مهارة  اإلسالمية. وباإلضافة إىل ذلك،

القراءة العربية لدى الطلبة يف عملية تعليم اللغة العربية باستخدام طريقة التعليم 

 .Cooperative Scriptالتعاوين 

 مقابلةطريقة ال (0

ادلقابلة ىي طريقة مجع البيانات الكتشاف ادلشكلة ادلبحوثة أو احملصوىل 

طريقة ادلقابلة ىي احملادثة على ادلشكلة ادلعينة وفيها 78من البيانات وادلعلومات.

.وأجرت عملية األسئلة واإلجابة حبيث يتقابل الشخصان أو أكثر تقابال وتواجو

ن فهم الطالب على ادلواد ادلقدمة يف الباحثة ىذه ادلقابلة الستكمال البيانات ع

عملية التعليم. تستخدم ىذه الطريقة حلصول ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية  

                                                           
78

Sugiono, Loc.Cit . h. 194. 
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دلعرفة ادلشكالت احلادثة لطلبة الصف السابع بادلدرسة ادلعروف ادلتوسطة 

 اإلسالمية سومبَتجو تاصلاموس عن تعليم اللغة العربية.

 طريقة التوثيقية (3

مثل أو متغَتات،  البيانات ادلوجودة عليها البحث عنالتوثيقية ىي 

جداول واالجتماعات و  والدقائق نقش والصحف واجملالت من الكتبالنصوص 

 79.األعمال وىلم جرا

 و. أدوات البحث

 االختبار .1

ىذا االختبار ادلستخدمة دبقياس كفاءة الطالب يف االستيعاب مادة 

 قراءة النصوص العربية.الشفهي يف الدرس. تقدم الباحثة االختبار 

 أدوات البحث .0

كانت أدوات البحث ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي دلقياس ومجع 

. تستخدم الباحثة أدوات البيانات ليكون العمل أسهل وذلا نتيجة أحسن

االختبار ) اختبار مهارة القراءة العربية(. ويف ىذا البحث تستخدم الباحثة 

                                                           
79

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitan Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Renika 

Cipta, 2002), h. 198. 
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مهارة القراءة العربية. ويقصد االختبار ىو  االختبار الشفهي بناء على  مؤشرات

 دلعرفة مهارة القراءة العربية لدة الطلبة يف درس اللغة العربية.

  3الجدول 
 مهارة القراءة اللغة العربية تقييممعايير ال

 األدوات القيمة ادلؤشرات الرقم

وفقا  بطالقة النطق 1
 دلخارج احلرف

 ودقة التلفيظ، القراءة بدرجة اجليدة يف الوضوح 4
 الصحيح واألصوات ادلخرج، استخدام

3 
 ودقة التلفيظ، الكايف يف الوضوح القراءة بدرجة
 الصحيح واألصوات ادلخرج، استخدام

2 
 ودقة التلفيظ، الناقص يف الوضوح القراءة بدرجة
 الصحيح واألصوات ادلخرج، استخدام

 التلفيظ،ودقة  الضعيف يف الوضوح القراءة بدرجة 1
 الصحيح واألصوات ادلخرج، استخدام

 ليس ىناك االستجابة 0

2 
التنغيم اجليد 

 )التجويد(

 التنغيم، والنرب، والتعبَتالقراءة بدرجة اجليدة يف  4
 يف التنغيم، والنرب، والتعبَت الكايفالقراءة بدرجة  3
 يف التنغيم، والنرب، والتعبَت الضعيفالقراءة بدرجة  2
 يف التنغيم، والنرب، والتعبَت الناقصالقراءة بدرجة  1
 ليس ىناك االستجابة 0

 القراءة طالقة 3

، والوضوح، وال يكرر طالقةيف ال اجليدالقراءة بدرجة  4
 التكرار

يف الطالقة، والوضوح، وال  الكايفالقراءة بدرجة  3
 يكرر التكرار

2 
والوضوح، وال يف الطالقة،  الضعيفالقراءة بدرجة 

 يكرر التكرار
يف الطالقة، والوضوح، وال  الناقصالقراءة بدرجة  1
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 يكرر التكرار
 ليس ىناك االستجابة 0

4 
صحة عالمة الًتقيم 

 والوقف

4 
 يف صحة عالمة الًتقيم والوقف القراءة بدرجة اجليد

 والًتكيب

يف صحة عالمة الًتقيم والوقف  الكايفالقراءة بدرجة  3
 والًتكيب

يف صحة عالمة الًتقيم  الضعيفالقراءة بدرجة  2
 والوقف والًتكيب

يف صحة عالمة الًتقيم  الناقصالقراءة بدرجة  1
 والوقف والًتكيب

 ليس ىناك االستجابة 0

 فهم ادلقصود أو ادلعٌت 5

 يف فهم ادلقصود أو ادلعٌت القراءة بدرجة اجليد 4
 يف فهم ادلقصود أو ادلعٌت الكايفالقراءة بدرجة  3
 يف فهم ادلقصود أو ادلعٌت الضعيفالقراءة بدرجة  2
 يف فهم ادلقصود أو ادلعٌت الناقصالقراءة بدرجة  1
 ليس ىناك االستجابة 0

 
 X 100 رلموع القيمة ادلكتسبةالنتيجة: 

   20 
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 ز. أساليب تحليل البيانات

 الختبار التصديقا .1

التصديق ىو القياس أوادلقدار الذي يشَت التكامل أو الصالح االختبار 

األدوات. كانت لألدوات الصالح تصديقية مرتفعة، أما لألدوات غَت الصالح 

. product momentكانت الرموز التصديقية باستخدام رمز التقابل80.تصديقية منخفضة

 والرموز ادلستخدمة كما يلي:

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

Rxy :معامل التقابل بُتX وY 

X  :مجلة قيمةX 

Y  :مجلة قيمةY 

N  :81عدد ادلستجبُت 

، فتستنبط أن األدوات غَت ادلصدقية حبيث ػلتاج إىل 0،30أدىن من  Rxyإذا كانت 

   82تصحيحها.

                                                           
80

Ibid.h.211. 
81

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,Rajawali Pers, (Jakarta, Cet ke-22, 

2010),h.219. 
82

Sugiyono, Op. Cit, h 179. 
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ويف ىذا البحث، تستخدم ىذه االختبار الختبار نتيجة األسئلة دلهارة 

بالشبكة ادلستخدمة يف مهارة القراءة. ومن نتيجة القراءة. أن تناسب ىذه االختبار 

. وحلساب ( r hitung > r tabel)االختبار التصديق، أن األسئلة مناسبة وصالحية بتقرير 

 .10ق حالمال فيتصديق األدوات ؽلكن نظرىا 

 االختبار المصدقية .0

االختبار ادلصداقية ىي الذي يشَت األداة الكافية وؽلكن استخدامو كأداة 

 ىي األداة اليت استخدمت دلقياس ادلبحوث مرارا، تظهر نتيجة سواء،و جلمع البيانات

 .Spearman-Brownتستخدم رمز  نولتقرير ادلناسبة فالبد أ83وذلا صفة صدوق.

11r   =112112r x2 

        (1 + r112112) 

r11  =أدوات ادلصداقية 

r112112   =rxyكمؤشر االرتباط بُت أدوتُت 

كأداة القياس   األدوات ادلناسةكان حساب االختبار ادلصداقية يهدف دلعرفة 

-Spearmanتستخدم رمز  نفالبد أ ةيتبار ادلصداقاالخيف  ولتقرير ادلناسبةللباحثة. 

Brown ودلعيار احلساب باستخدام ،(r11> r hitung)  بناء على نتيجة االختبار .

                                                           
83

Ibid.h.221. 
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أكرب من  r11. أن نتيجة  r11  =0،98ادلصداقية يف أسئلة مهارة القراءة فتحصل 

rtabe . لذلك نستنبط أن ىذه النتيجة تدل على مستوى عال. ولتوضيح ىذا البيان

 .13في المالحق فيمكن نظرىا 

 الطبيعيةاالختبار  .3

. ولتقرير ادلناسبة التوزيع الطبيعي السكان يف تستخدم االختبار الطبيعية دلعرفة

 بالرموز التالية:  lilieforsفالبد أن تستخدم اختبار 
        =| ( )    ( )|           (   ) 

  ىي كالتايل:lilieforsخطوات اختبار  

 ترتيب البيانات (1

 لكل البياناتربديد الًتدد  (2

 ربديد الًتدد الًتاكمي (3

  حيث أن  Zربديد نتيجة (4
    

 
   و

∑  

 
 

 z( بالنظر إىل اجلدول p) nربديد نتيجة  (5

f (z =  ))+( فتكون نتيجة  z( بتقرير على أن z) fربديد نتيجة  (6

0،5 n (p و إذا )z (- فتكون نتيجة  )f (z =  )0،5 n (p) 

( )  = Sربديد نتيجة (7  
     

 
√
∑(    )

  1
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( ) |=  ربديد نتيجة  (8   ( )| 

( ) |    =         نتيجة  (9   ( )|84 

 فرضية اإلحصائية :

 : العينة من السكان التوزيع الطبيعي0 

 : ليست العينة من السكان التوزيع الطبيعي1 

 مقبول 0 أن                  خالصة : إذا كانت 

 االختبار التجانسية .4

يعقد االختبار التجانسية للحصول على عينة البحث وذلا احلال  

دلعرفة ىل العينة ذلا التنوع التجانسي أم التجانس. ىذا االختبار التجانسية ىي 

 ىناك الرموز التالية: table FF.85ال. والختبار التجانسية باستخدام 

         
                

                
  

 مقبول 0 أن                 إذا كانت  

 مرفوض 0 أن                إذا كانت 

 ىناك اخلطوات ادلستخدمة كالتايل : 

                 =         حبث  (1

                
 

                                                           
84

 Budiono Op.Cit,  h.170 
85

  Sudjana, Metode Statistika, (Bandung,: Tarsito,2005), h. 250 
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 ( ربديد نتيجة األعلية ) (2

 =        حساب على  (3
1

2
    ((dk varians terbesar-1, dk varians 

terkecil-1) 
 ىناك ادلعايَت الختبار التجانسية وىي :

 مقبول 0 أن                 إذا كانت  

 مرفوض 0 أن                 إذا كانت  

 االختبار الفرضية .5

. فرضية uji-tتستخدم الباحثة االختبار الفرضية من خالل اختبار 

   اإلحصائية ادلستخدمة ىي:

 0    1    2    

  1 :  1    2   

 

ادلستخدمة الختبار الفرضية ادلقارنة بُت عينتُت غَت t- كان اختبار 

 مًتبطة وىي مايلي:

 

     

√(
∑ 2 ∑ 2

      2
) (

1

  
   

1

  
)
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 البيان :
   t           : t hitung 

                  : rata-rata kelas ekasperimen 

                  : rata-rata kelas kontrol 

                  : jumlah siswa dikelas eksperimen 

            : jumlah siswa dikelas kontrol 

   ∑ 2      : rata-rata deviasi dikelas eksperimen 

  ∑ 2        :rata-rata deviasi dikelas control 

 فرضية اإلحصائية: 

H0 : طريقة التعليم التعاوين يف استخدام  التأثَت اذلامعدمCooperativeScript 

 على مهارة القراءة العربية.

H1 :طريقة التعليم التعاوين يف استخدام  وجود التأثَت اذلامCooperativeScript 

 على مهارة القراءة العربية.

 معايير النتيجة :

H0  مرفوض إذا كان :thitung> tabel ، يف حالH1 مقبول 

H0 :قبول إذا كان مthitung < ttabel 
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 الباب الرابع

 نتيجة البحث وبحثها

 

 نتائج البحث . أ

 نتائج اختبار مهارة القراءة (1

( دقة 1وىناك معايَت النتيجة دلعرفة مهارة القراءة واليت تتكون من: ) 

( صحة عالمة الًتقيم والوقف، 4( الطالقة القرأة، )3( دقة التنغيم، )2النطق ، )

 ( فهم ادلقصود أو معٌت.5

 

 

 

فهم المقصود أو 
 المعنى

صحة عالمة 
 الترقٌم والوقف

الطالقة فً 
 القراءه

 دقة النطق دقة التنغٌٌم

5 4 3 2 1

75 
80 

75 
80 

75 

50 
60 60 

55 55 

  نتيجة مهارة القرأة

 القبلً البعدي
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دلؤشر األول لو ىناك مستوى التأثَت لكل ادلؤشرات يف مهارة القراءة ، وىو يف ا

%، وادلؤشر 11%. وادلؤشر الثالث لو التأثَت 12%. وادلؤشر الثاين لو التأثَت 12التأثَت 

%. فنستنبط أن وجود التأثَت 20%، وادلؤشر اخلامس ىناك التأثَت 15الرابع لو التأثَت 

% على مهارة القراءة لدى الطلبة يف الفصل التجرييب. بناء على ربليل البيانات 70

ذكور أعاله، ىناك بعض األشياء اليت تسبب وجود االختالفات يف نتائج مهارة القراءة ادل

 واستخدام الطريقة التقليدية. Cooperative Scriptبُت استخدام طريقة التعليم التعاوين 

 

 نتائج تحليل البيانات (0

 طبيعيةاالختبار ال . أ

. ولتقرير التوزيع الطبيعي تستخدم االختبار الطبيعية دلعرفة السكان يف

 .lilieforsادلناسبة فالبد أن تستخدم اختبار 

 فرضية اإلحصائية :

 : العينة من السكان التوزيع الطبيعي0 

 : ليست العينة من السكان التوزيع الطبيعي1 

 مقبول 0 أن                  خالصة : إذا كانت 
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على مهارة القراءة العربية لدى الطلبة لكل تعقد ىذا االختبار الطبيعية 

عينات البيانات، علا فصل ذبرييب وفصل مراقيب. كانت نتيجة االختبار الطبيعية 

)المالحق  5،1519=       و  5،1385=         للفصل التجرييب ىي

)المالحق  1519،5=       و  1597،5 =         وللفصل ادلراقيب (13

. كان حساب االختبار الطبيعية للفصل التجرييب والفصل ادلراقيب ؽلكن النظر (14

 إليو يف ادلالحق.

انطالقا من نتيجة االختبار الطبيعية دلهارة القراءة العربية، يظهر أن حساب 

ألعلية دبستوى ا  (                )      االختبار الطبيعية لكل فصل باستخدام

( وىذا يعٍت لكل فصل مقبول. لذلك أن البيانات لكل فصل التجرييب 0،05) %5

 وفصل ادلراقيب ىي من السكان التوزيع الطبيعي.

 4جدول 
 خالصة نتائج الحساب الختبار الطبيعية

عدد  الفصل
 العينات

 خالصة               

الطبيعيالتوزيع  581519 581385 34 التجرييب  
 التوزيع الطبيعي 581519 581597 34 ادلراقيب
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يف فصلُت أصغر من          انطالقا من اجلدول أعاله، يظهر أن نتيجة 

. لذلك تستنبط الباحثة أن لفصلُت البيانات التوزيع الطبيعي وىذا       نتيجة 

 ؽلكن استمراره إىل االختبار التايل.

 التجانسيةاالختبار  . ب

يعقد االختبار التجانسية للحصول على عينة البحث وذلا احلال التجانس. 

ىذا ىذا االختبار التجانسية ىي دلعرفة ىل العينة ذلا التنوع التجانسي أم ال. 

االختبار ادلستخدمة كشرط لتحديد اختبار الفرضية. والختبار التجانسية باستخدام 

. كانت نتيجة االختبار التجانسية دبستوى األعلية tabel Fاختبار التنوع الكبَت مع 

(α%= )5  1،90=         ونتيجة احلساب ىي  15، 4=        فتحصل  

استنادا إىل نتيجة احلساب، يظهر أن االختبار اإلحصائية ال يتجاوز السعر 

كن نظر مقبول أو العينة تأيت من نفس السكان، وؽل 0 النقدي. لذلك تستنبط أن 

 .(15)في المالحق ىذا البيان 

 

 االختبار الفرضية . ج

بُت دلعرفة الفرق ، uji-tتستخدم الباحثة االختبار الفرضية من خالل اختبار 

 .الفصل التجرييب والفصل ادلراقيبفيمهارة القراءة العربية 
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 5جدول 
 خالصة نتائج الحساب لالختبار الفرضية

thitung ttabel عدد العينات الفصل
 خالصة 

 مرفوض H0أن  1،99 2.88 34 التجرييب

 

 34 ادلراقبة

 

=  thitungفتحصل 0،05دبستوى األعلية =  uji tنتيجة اختبار بناء على 

و  thitung. بعد مقارنة (18)المالحق ولوضوح ىذا البيان ؽلكن النظر إىل  2.88

ttabel  طالبا للفصل ادلراقيب، فنستنبط أن  34طالبا للفصل التجرييب و 34باتباع

=  dfمع   α % =5دبستوى األعلية  1.99 > 2.88وىي                

 thitung. وىذا بادلعٌت على أن نتيجة 1.99ىي  ttabelو نتيجة  66= 34+34-2

مقبول يعٌت وجود التأثَت يف استخدام طريقة  H1، لذلك أن  ttabelأكرب من نتيجة 

 و الطريقة التقليدية.  Cooperative Scriptالتعليم التعاوين 

 البحث . ب

لتمييز مهارات القراءة  Cooperative Scriptباإلضافة إىل طريقة التعليم التعاوين 

لقراءة العربية العربية لدى الطلبة، فهناك وجدهتا الباحثة العوامل األخرى اليت تؤثر مهارة ا
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يف الفصل التجرييب والفصل ادلراقيب.  ويف الفصل التجرييب، أن الطلبة نشطُت يف عملية 

التعليم، ألن فيها التعليم يف شكل اجلماعي. ويشعر الطلبة بنيل اذلواء ادلنعش بعد اتباع 

 التعليم الطويل حبيث يكون الطلبة أكثر محاسا للتعلم.

ىي أفضل الطريقة من الطريقة  Cooperative Scriptين كانت طريقة التعليم التعاو 

التقليدية، ألن ىذه الطريقة تتطلب من الطلبة أن يتعلمون بنشط وأن يكونوا مسؤوليُت. 

تعتمد ادلناقشة وصلاح الفرقة على الطلبة ادلختارة من قبل ادلدرس للقيام بعرض نتائج 

دريب مهارة القراءة ادلناقشة. ويقوم الطلبة بادلناقشة وتعبَت اآلراء عن ادلواد ادلدروسة لت

لدى الطلبة، بعد اإلنتهاء من ادلناقشة يقوم الطلبة دبراجعة األخطاء اليت يوجهها يف فهم 

ادلواد. يقدم ادلدرس حال دلواجهة األخطاء لدى الطلبة كمثل يف ادلخرج، وعالمة الًتقيم 

التعليم  أو معناىا. حبيث أن الطلبة قادرين على فهم ادلواد ادلقدمة. تؤكد ىذه طريقة

( صلاح التعلم 2( فهم الطلبة على ادلواد ادلقدمة، 1على :  Cooperative Scriptالتعاوين 

( يقوم بالتفكَت 5( إتقان ادلؤشرات ادلقررة، 4( نشاط تعلم اجلماعي، 3لدى الطلبة، 

 والتلخيص معا.

ن كانت مهارة القراءة العربية باستخدام الطريقة التقليدية ال تزال منخفضة، أل

ادلدرس إال يشرح ادلواد دون تقدًن اجلهود ادلبذولة الستكشاف مهارة القراءة العربية لدى 
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الطلبة. أما الطلبة فقط يستمعون إىل بيان ادلدرس دون تقدًن ادلمارسة على مهارة القراءة 

 العربية.

بناء على نتيجة ادلقابلة اليت قامت هبا الباحثة مع ادلدرس، يظهر أن طريقة 

قادرة على تكوين الطلبة نشطُت أثناء عملية  Cooperative Scriptالتعليم التعاوين 

التعليم، ولتسهيل الطلبة يف فهم مهارة القراءة اليت تؤثر على نتائجهم. وىذا يدل على 

على مهارة  Cooperative Scriptطريقة التعليم التعاوين أن ىناك التأثَت يف استخدام 

القراءة العربية لدى طلبة الصف السابع بادلدرسة ادلعروف ادلتوسطة اإلسالمية 

 مارجودادي .

انطالقا من نتيجة االختبار الطبيعية  باستخدام طريقة التعليم التعاوين 

Cooperative Script  يظهر أن ،H0أن نتائج مهارة القراءة  مقبول.  وىذا يدل على

كانت نتيجة العربية بُت فصل التجرييب وفصل ادلراقيب ىي من السكان التوزيع الطبيعي.  

فتحصل  5( =%αاالختبار التجانسية للفصل التجرييب والفصل ادلراقيب دبستوى األعلية )

Fhitung ≤ Ftabel  لذلك أن 4.15 ≤ 1.90وىي .H0  مقبول وH1  تأيت مرفوض  أو العينة

-ujiوىذا ؽلكن استمراره إىل االختبار الفرضية باستخدام اختبار من السكان التجانسي. 

t % (. ولتقرير نتيجة االختبار الفرضية باستخدام الرموز التالية: 0.5) 5دبستوى األعلية

 مقبول.  H1مرفوض، و  H0أن  thitung> tabelإذا كان 
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. ttabel  =1 .99و  thitung  =2.88فتحصل   uji tنتيجة اختبار بناء على 

مقبول يعٌت وجود التأثَت يف استخدام طريقة التعليم التعاوين  H1مرفوض و  H0لذلك أن 

Cooperative Script  على مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع دبدرسة ادلعروف

 ادلتوسطة اإلسالمية مارجودادي سومبَتغلو تاصلاموس. 

ببحثها يف ادلدرسة ادلعروف ادلتوسطة اإلسالمية وجدهتابعض مادامت الباحثة تقوم 

ادلشكالت أثناء عملية التعليم يف الفصل التجرييب والفصل ادلراقيب. كانت عملية التعليم 

يف الفصل ادلراقيب )الصف السابع اجليم( تسَت جيدا، ألن الباحثة أجرت عملية التعليم 

للغة العربية وىي باستخدام الطريقة التقليدية. باستخدام الطريقة اليت قد نفذهتا مدرس ا

 وال يشعر الطلبة بالصعوبة يف التعلم أثناء عملية التعليم اجلارية.
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 الباب الخامس

 اختتامخالصة واقتراحات و 

 خالصة . أ

ربليل البيانات واالختبار الفرضية اليت قدمتها الباحثة يف  بناء على نتائج

فتستنبط أن ىناك التأثَت اذلام يف استخدام طريقة التعليم التعاوين  الباب الرابع،

Cooperative Script  على مهارة القراءة العربية لدى طلبة الصف السابع دبدرسة

. 2018/2019ادلعروف ادلتوسطة اإلسالمية مارجودادي تاصلاموس للعام الدراسي 

 .%70مع مستوى للتأثَت 

رة القراءة العربية لدى الطلبة وصلت إىل أعلى وىذا احلال يدل على أن مها

بالنسبة لعدم استخدام Cooperative Scriptالنتيجة باستخدام طريقة التعليم التعاوين 

 ىذه الطريقة.

 اقتراحات . ب

استنادا إىل االستنتاجات من نتائج البحث، فتقدم الباحثة بعض اقًتاحات 

 منها :
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 للمدرس ( أ

الطلبة حبيث ؽلكنو القادر على ربديد غلب على ادلدرس فهم خصائص  .1

الطريقة ادلستخدمة يف عملية التعليم لًتقية تشجيع ونتائج التعلم لدى 

 الطلبة.

غلب أن يكون ادلدرس لو إبداعية عالية يف استخدام طريقة التعليم لتعزيز  .2

 رغبة الطلبة يف التعلم باحلماسة حبيث ال يكون نشاط التعليم سلبيا.

 للطلبة  ( ب

لى ادلدرس تغيَت طريقة التعلم السلبية إىل التعلم النشط للحصول على ينبغي ع

 نتائج التعلم اجليدة.

 ج. اختتام

شكرا جزيال إىل اهلل الذي قد أعطى اذلداية والقوة احلمد هلل رب العادلُت 

وهبذا وعت الباحثة للباحثة حىت تقدر على إسبام كتابة ىذه الرسالة العلمية. 

النقائص واخلطاءات وبعيد عن الكمال والصواب، ألن زلدودية حبثها كثَت من 

ادلعرفة واخلربة اليت سبتلكها الباحثة. فًتجى الباحثة النقد واالقًتاحات لتكميل 

و أما للعيوب  للقارئ عموما، لعل ىذه الرسالة منتفعةو  ىذه الرسالة العلمية.
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دلباحث التالية اليت تكملها احملتملة يف ىذه الرسالة العلمية فًتجو الكاتبة ىناك ا

 حىت تكون ىذه الرسالة العلمية أحسن. أمُت.
.  

 

 


