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األول الباب  

 مقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث

آن مكتوب ابللغة ، ألن القر والكتايبأل الشفهي يف االتصا ةمهم غة العربيةالل       

إذا كان الشخص قادرا .1"أنزلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون إانالعربية. كما قال هللا تعاىل "

خدام اللغة جبيد. يعرف القياس على على التحدث ابللغة العربية, فكان قادرا على است

 من قدرة الشخص يف استخدام اللغة الشفهية أو الكتابية.املهارات اللغوية 

 القراءة و : مهارة االستماع و الكالم ولغوية الهارات املأربع  هلالعربية اللغة ا       

األساسية يف  يرتبط كل مهارة ابلعمليات .2بني هذه املهارات عالقات متبادلةو  .لكتابةا

ريق فكره تصور لغة الشخص فكره, إذا كان الشخص أكثر املهارات اللغوية فط اللغة.

 أوضح.
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من املهارات اللغوية, يعلم الطفل القراءة ضروراي لفهم رموز اللغة  القراءةمهارة        

القراءة فن من الفنون األساسية للغة، فهي األساس الذي تبين عليه فروع  .3املكتوبة

النشاط اللغوي من حديث، واستماع، وكتابة. وليس هناك ريب يف أن القدرة على 

القراءة من أهم املهارات اليت ميكن أن ميلكها الفرد يف اجملتمع احلديث الذي أصبحت 

القراءة فيه ألزم له، لزوم طعامه وشرابه. وللقراءة أمهيتها للفرد، ألهنا تسهم يف بناء 

ب العواطف. وهي أداة التعلم عقل واكتساب املعرفة، وهتذيشخصيته عن طريق تثقيف ال

يستطيع أن يتقدم يف أي انحية من النواحي إال إذا استطاع  حياة املدرسة، فالتلميذ اليف 

 .4السيطرة على مهارات القراءة

والقراءة هي أهم املهارات اليت جيب على اإلنسان التسلح هبا، ومنحها جل ما        

عاية واالهتمام، ألهنا رفيقة عمره، وصديقة دربه، وزاد عقله. وليس هناك يستطيع من الر 

 . 1وصف أديب العربية الكبري اجلاحظ للكتاب أمجل من
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كي يتبعوا كل عملية الذين جيبون أن يتقنوا   للتالميذ أساسي تعلمالقراءة  إن تعلم       

إذا اعتاد  تعلم حيتاج إليها.جدا للتالميذ ألن غالب عملية ال مهم القراءة تعلمالتعلم. 

الغرض الرئيسي من تعلم القراءة حلصول املعلومات التالميذ ابلقراءة فكل حصة يتقن. 

 وفهم معىن القراءة و اإلرشاد على التعاون بني املدرسني والتالميذ يف تعلم القراءة.  

كنداري  1ة خصوصا يف املدرسة العالية احلكومي مهارة القراءة يف مدرسة عالية       

حظة و املقابلة اليت فعلها الباحث يف تلك . و بنيت هذه احلالة على نتائج املالمنخفضة

، وجد كنداري  1عالية احلكومية سة اليف املدر ابملالحظة  و بعد أن قام الباحثاملدرسة. 

،  حمتوى القراءةمنها قلة قدرهتم على فهم  تالميذالباحث املشكالت اليت يعانيها ال

يقة اليت يستخدمها املدرس إليصال املادة مل تزل غري متنوعة،  ومل تتمركز على والطر 

 ، حىت يكون درس اللغة العربية غري جذاب.تالميذال

     , اللغة العربية يف تلك املدرسة يوبناء على املقابلة مع مدرس       

  كنداري  1كومية خصوصا يف املدرسة العالية احل ن تعلم اللغة العربية يف مدرسة عاليةأ

 وامل يستخدمو بعض املدرسني  شكل سليب،اجتاه واحد أو تركيز املدرسني والتالميذ  يف 

إىل أنواع  جأن مادة القراءة ال حتتا  وناملدرس يعلمألن  .طرقا متنوعة يف إلقاء مادة القراءة

ىل الطرق يف تعلمها ولكن تكتفي ابلقراءة والشرح من الكتاب. وهذا التعلم يؤدى إ

ابلسآمة يف عملية التعليم  وضعف  تالميذهور مشكالت كثرية، منها  أن يشعر الظ
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دوافعهم إىل تعلم اللغة العربية  ويف فهم القراءة  ويف اإلجابة عن السؤال عما يتعلق ابملادة 

  يف تعلم اللغة العربية بشكل خاص يف املادة القراءة للتالميذ حىت يكون حتصيل الدراسي

وهذه النتيجة أصغر من نتيجة احلد  ,91 حيصل على احلد من النتيجة منخفض ومل

   .11لدرس اللغة العربية على قدر   األدىن

جيد مناذج التعلم املستخدم يف تعلم اللغة العربية, و من منوذج التعلم الذي        

علم يف تقريب الت تعلم التعاون منوذج .منوذج تعلم التعاون يف التعلم ونيستخدم املدرس

 .9غرض التعلماستخدام الفرقة الصغرية للتالميذ على التعاون يف إمتام حالة التعلم لنيل 

تعلم ى الصف و كل احلصة. التعاون يف فعاال يف كل مستو  التعاونتعلم يستخدم منوذج 

 قبول قول أصحاهبم.ميرن التالميذ يف  التعاون

يف تعلم  الذي يستخدم تعلم التعاونذج و , و من منمتنوعة تعلم التعاونمنوذج  جيد       

االحتادي  التعاون تعلممنوذج . قراءة و الرتكيببني ال ياالحتاد التعاون تعلموذج القراءة من

. يطلب 1الفرقة -نبني القراءة و الكتابة ابلتعاو  ركيب احتادي ت بني القراءة و الرتكيب

إلتقان الفكر الرئيسي من  كيباالحتادي بني القراءة و الرت  تعلم التعاونالتالميذ يف 
                                                           

.)سوراكارات : يوما فوستاكا(. ص. Model Pembelajaran Inovatif .2010سوغيآنطا.   9 
31 . 

. )سيدوآرجو : مامسيدآي بوآان Menjelajah Pembelajaran Inovatif. 2001 سوايتنو. 1 
 . 99فوستاكا(. ص. 
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فرقة مث حيللون املسألة من إىل . يقسم التالميذ القراءة و مهارة القراءة و الكتابة األخرى

           القراءة.

تعلم عنوان "اتثري منوذج  حتتجراء البحث إببناء على ما سبق, يهتم الباحث و        

 كنداري".   1املدرسة العالية احلكومية  يف 11على مهارة القراءة لتالميذ الصف التعاون 

 تحتديد املشكال الفصل الثاين :

 منها : كالتاملش باحثخلفية البحث, حيحد ال علىااستناد       

 .ةسلبي لم اللغة العربيةتعإجابة التالميذ يف  .1

 .مهارة القراءة للتالميذ منخفضمتنوع  .2

 .رغبة القراءة للتالميذ يؤثر التعاون تعلم منوذج  .3

 أسئلة البحث الفصل الثالث : 

هل جيد أتثري منوذج تعلم منها  فأسئلة البحث, تحتديد املشكال علىستنادا ا       

 كنداري؟   1يف املدرسة العالية احلكومية  11على مهارة القراءة  لتالميذ الصف  التعاون

 أهداف البحث الفصل الرابع :

التعاون أو أتثري منوذج تعلم جود و  أن يعرف و يصف و حيلل البحث  يهدف        

 لتالميذ.لعلى مهارة القراءة    عدم وجوده
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 فوائد البحثالفصل اخلامس :

 : إىل قسمني البحثفوائد تتكون        

 الفوائد النظرية .أ

 عرفة املتعلقة عن منوذج تعلم التعاونزايدة امل .1

 كنداري  1املراجع ملكتبة املدرسة العالية احلكومية  .2

 امعة اإلسالمية احلكومية كنداري.املراجع للج .3

  الفوائد التطبيقية  .ب

 للتالميذ  .1

 تنمية الرغبة و اجملاهدة للتالميذ يف القراءة.

 للمدرسني .2

 املرجع للمدرسني يف اختيار منوذج التعلم لتحسني مهارة القراءة للتالميذ.

 للمدير .3

 حتسني الرتبية و التعلم يف املدرسة.

 للباحث .4

 التعاوين االحتادي بني القراءة و الرتكيبتعلم  منوذج عرفة عن اتثريزايدة امل

 على مهارة القراءة للتالميذ.



7 

 

  

 

 ووو الفصل السادس : تعريف امل

االحتادي بني  التعاون هنا منوذج تعلم التعاونتعلم منوذج املقصود من  .1          

الكتابة و القراءة  يستخدم يف تعلم اللغة, أي مهارة الذي  تعاونالتعلم  القراءة و الرتكيب

تقان الفكرة الرئيسية من القراءة و مهارة القراءة ه اليف املستوى العايل. يطلب التالميذ في

 و الكتابة األخرى ابملعية. 

ة يعملية مهارة ملالحظة و تفاهم و توصيل و تفكري حمتو . مهارة القراءة 2          

 املعىن املتضمن يف القراءة. القراءة أيضا حلصول املعلومات و مهارة القراءة.
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