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 الباب الثاين

 نظر ال اإلطار

 الفصل األول : النظرية الوصفية

   مهارة القراءة 1

 مهارة القراءة  مفهومأ  

تراوحت تعريفات الباحثني للقراءة بني التعريفات اليت ترى فيها عملية ميكانيكية        

إىل صوت، والتعريفات اليت ترى يف القراءة على  ةأو فك رموز، أي ترمجة الرموز املكتوب

ليه كل بوند وتنكر، إأهنا عملية عقلية مركبة، ويبدو أن مفهوم القراءة هو أوسع ما أشار 

اجليد أن   ئرئيسا مما ينيغي على القار  ائف على الكلمة تعد جز مهارة التعر  أن مع

 .9ميتلكها

من وسائل كسب اخلري, و إخصاب حياة القراءة عملية حتصيل األفكار و وسيلة        

القارئ, يقول أحد رجال الرتبية احلديثة : من ألزم ما جيب أن تؤدى إليه الرتبية يف عهد 

                                                           
. ) عمان : دار أسامة املهارات الفنية يف الكتابة و القراءة و احملادثةكامل عبد السالم الطراونة.   9
 .119(. ص.  2012للنشر. 
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العقلية  الطفولة تكوين امليل إىل القراءة يف نفوس النشئ, حىت يستطيعوا توحيه حياهتم

 . 1املستقبلة و إمنائها

يس للتعلم، هي عامل فريد، ثرى، متتوع القوى، االقراءة، فضال عن كوهنا املفتاح الرئ

مر مفهوم القراءة بتطوير يتواكب مع تطور نظرايت  .10جئوالطاقات، والطرائق، والنتا

من القدرة   ئالتعليم والتعلم، فقد كانت القراءة يف أول عهدها عبارة عن متكني القار 

انت القراءة اجلهرية على تعرف احلروف والكلمات والنطق هبا نطقا صحيحا، ومن مث ك

هي الشائعة يف هذه الفرتة، حيث كان الرتكيز يف عملية القراءة يرتكز على اجلانب 

 اضي حتولت ،والفسيولوجي  وأهنا تتم بشكل آيل، بيد أنه منذ عشر ينيات القرن امل

 ابلعديد من  ئا عملية تستلزم قيام القار النظرة للقراءة من كوهنا عملية بسيطة إىل كوهن

والقراءة نشاط فكري، ويتفق الرتبويون على أن مفهوم القراءة كان سهال  .11لعملياتا

و الكلمات واحلروف   متكني املتعلم من القدرة على تعرفيسريا بداية، يتمثل يف

 .12نطقها

                                                           
) ز يف الطرق الرتبوية لتدريس اللغة العربية  املوجحممد عطية األبراشي و أبو الفتوح حممد البوين. 1

 .11القاهرة : مكتبة هنضة مصر و مطبعتها, دت (. ص. 
) اإلسكندرية : مركز الفهم عن القراءة طبيعة عملياته و تذليل مصاعبه  حسىن عبد البارئ عصر. 10

 . 1(. ص.  1111اإلسكندرية للكتاب. 
. ) عمان : دار امليسرة. أساسه و إجراء آلة الرتبوية تعليم القراءة و الكتابةسيد فهمي مكاوي. 11

 .21(. ص.  2010
 .112(. ص.  2009) عمان : مؤسسة الوراق. مناهج اللغة العربية و طرائق تدريسها يف مرحلة التعليم األساسي  حممد إبراهيم. 12
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، وهلا جانبان اجلانب اآليل وهو املهارات اللغوية إحدى مهمات أربعو القراءة        

روف وأصواهتا والقدرة على تشكيل كلمات ومجل منها، وجانب التعرف إىل أشكال احل

ميكن الفصل حبال من األحوال بني  إدراكي ذهين يؤدي إىل فهم املادة املقروءة. وال

 .13اآليل و اإلدراكي اجلانبني

أن القراءة تسمى أنشطة معقدة ألهنا تعتمد على املهارات اللغوية  يقول آخرون       

عمل على التعاون بني املهارات أي ية تتفكريهم. بل القراءة فعلللتالميذ و مستوى 

 .14املالحظة و التفاهم و التفكري

من تعاريف القراءة أن مهارة القراءة عملية مهارة ملالحظة و  حثابيستنتج ال       

القراءة. القراءة أيضا حلصول املعلومات و املعىن املتضمن  ىتفاهم و توصيل و تفكري حمتو 

 قراءة.يف ال

 ب  أهداف مهارة القراءة

و فهم  القراءة اهلدف الرئيسي من مهارة القراءة حلصول املعلومات مبا يف حمتوى       

 . يذكر اتريغان أهداف مهارة القراءة :اهامعن

                                                           
تدائية و اإلعدادية  أونشطة و مهارات القراءة و االستذكار يف املدرستني االبهبة حممد عبد احلميد. 13

 .11ه (.ص.  1429) عمان : دار صنعاء. 
جوغياكارات : . )aCepatSpeed Reading TehnikdanMetodeMemacليستييانتو أمحد. 14

 . 1(. ص.  2010آفولوس بوكس. 
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 القراءة حلصول التفاصيل أو احلقائق. .1

 القراءة حلصول األفكار الرئيسية. .2

 القراءة ملعرفة ترتيب القصة. .3

 ستنتاج و  االستدالل.لل القراءة .4

 القراءة للتجميع و التصنيف. .1

 القراءة للتعديل و التقييم. .9

 .11القراءة للمقارنة أو املتعارضة .1

قيق مجلة من األهداف العامة واألهداف ها إىل تعهتدف القراءة على تنو وهلذا 

 اخلاصة بكل مرحلة، مث األهداف اخلاصة ابلصاف الواحد. األهداف العامة للقراءة :

 يتوقع من الطالب أن حيقق األهداف القرائية العامة اآلتية : 

النطق، وان حيسن األداء، وان يتمثل املعىن أن يكتسب الطالب  طالبجييد ال .أ

املهارات القرائية املختلفة كالسرعة والطالقة، واالستدالل، والقدر على حتصيل 

 وتنغيمها.....اخل.   املعىن، واحسان الوقف عند اكتمال املعىن، وتلوين القراءة

                                                           
 10-1 . ص. Bacaan Untuk Keterampilan Berbahasa .2009اتريغان.  11



12 

 

  

 

 أن ينمو ميل الطالب إىل القراءة.   .ب

 أن يعرب الطالب تعبريا صحيحا عن معىن ما قرأه.   .ت

 أن ينمو حصيلة الطالب من املفردات والرتاكيب اجلديدة.   .ث

 أن يتحقق الفهم لدى الطالب يف :  .ج

للمقروء.  الفهم لكسب املعلومات، وزايدة الثقافة املعرفة وتكوين النظرة الشاملة   .9

 . 

الفهم لالنتفاع ابملقروء يف احليات العملية ومواجهة املشكالت وحلها . ( الفهم   .1

 للمتعة والتسلية والتذوق . 

 م.الفهم للنقد املوضوعات وإصدار األحكا .10

ردت يف منهج اللغة وأما أهداف اخلاصة بكل مرحلة من مراحل التعليم، فقد و        

مرحلة التعليم األساسى، وما يهمنا يف هذا الكتاب هوالقراءة  ه العريضة يفتطواخالعربية و 

 .19يف احللقة األوىل

 

 

                                                           
) عمان : دار القرائية و طرق تدريسها بني النظرية و التطبيق  املهارات إبراهيم حممد علي حراحشة. 19

 . 11-19(. ص.  2001املخزامي للنشر و التوزيع. 
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 العوامل اليت أتثر على مهارة القراءةج  

العوامل اليت أتثر على مهارة القراءة . يقول المب و أرنولد يف الرحيم أن العوامل        

 اليت أتثر على مهارة القراءة :

 العوامل الفسيولوجية .1

 العوامل الفسيولوجية املتعلقة ابلصحة البدنية و التطور العصيب و اجلنس.       

 العوامل الفكرية .2

قدرة التفكري اليت تتكون من فهم أساس عن احلالة املعينة الفكرية املتعلقة ابلذكاء

 واالستجابة بشكل مناسب,

 العوامل البيئية .3

ل واألسرة االجتماعية تشمل العوامل البيئية خلفية وخربة التالميذ يف املنز 

 .مواالقتصادية هل

 العوامل النفسية .4

 تشمل العوامل النفسية :
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 اإلرشاد .أ

إرشاد التالميذ يف القراءة. تشمل العملية  ةاهد املدرسني جملإىلاقرتحت اينس 

 : 

 عية و االبتداعيةالتأكيد على امل .1

 جلدلابجعل حمتوى الدرس املناسب و املعىن   .2

 حصةالتدريس ابلرتكيز بني  .3

 أسئلة مواد القراءة حتليلمساعدة التالميذ لتدريب و مترين يف  .4

 يف القراءة إعطاء السلطة للتالميذ إبعطاء اخليار .1

 توفري جتربة تعلم انجح ومسرور .9

 توفري فرصة التعلم املستقل .1

 حتسني درجة االنتباه. .9
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 الرغبة  .ب

لبحث  األطفال الذين لديهم اهتمام قوي ابلقراءة سوف يتجلى يف رغبتهم

 عن مواد القراءة و قراءهتا على وعي أنفسهم.

 ج. النضج االجتماعي و العاطفي و التكيف        

 : ذكر حارث و سيباي أربع خطوات يف حتسني مهارة القراءة            

 تنبغي مساعدة القراء الضعفاء كي يشعروا أهنم حيبون و يكرمون و يفهمون .1

 الواجبة كي يشعروا نتيجة العمل تنبغي خربة التالميذ عن جناح عمل .2

 ينبغي األطفال اجملاهدون أن يعطوا اإلرشاد إبعطاء قراءة مزينة .3

 .11التالميذ متورطون يف حتليل املسألة الذين يلقون يف القراءة .4

 

 

 

                                                           
. ) جاكارات : بومي آكسارى. PengajaranMembaca di SekolahDasarفريضة رحيم. 11

 .24-19(. ص.  2010
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   منوذج التعلم2

 أ تعريف التعلم

. 19يتضمن التعلم كل عمل مصمم ملساعدة املرء يف تعلم قدرة أو قيمة جديدة       

التعلم كل عملية يتكون من مزيج جانبني, مها : توجيه التعلم إىل ما جيب أن يقوم به 

التالميذ, و توجيه التدريس ملا جيب أن يقوم به املدرسون. سيتعاون اجلانبان ابلدجمني 

 يقع التفاعل بني املدرسني و التالميذ, و بني التالميذ و التالميذ أثناء التعلم.

يقوم به التالميذ, و ليس للتالميذ. التعلم يف أساسه جهد املدرسني  التعلم ما       

التعلم اليت  يةملساعدة التالميذ يف عملية التعلم. غرض التعلم حتقيق كفاءة و فعالية عمل

. يقول سوهريمان يف اجلهاد : "أن التعلم يف حقيقته عملية التواصل 11يقوم هبا التالميذ

 .20غيري املوقف"تبني التالميذ و التالميذ يف بني املدرسني و التالميذ, و 

                                                           
(. ص.  2003ييتا. . ) ابندون : ألفابKonsepdanMaknaPembelajaran. شائيفول ساغاال19

91. 
ابندون . )Cooperative Learning EfektivitasPembelajaranKelompokإيسجوين. 11
 .11(. ص.  2001: ألفابيتا. 

 2009. ) جاكارات : موليت فرييسيندو. EvaluasiPembelajaranسيب جهاد و عبد احلارث. آ20
 .11(. ص. 
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أن التعلم عمل تواصل ثنائي اإلجتاه, تفاعل التعلم يف  التعاريفاالستنتاج من        

 حقيقته جهد املدرسني ملساعدة التالميذ يف عملية التعلم.

 تعريف منوذج التعلم ب  

لعملية فعلية ميكن الناس يقول ميلس يف سربجيونو أن النموذج شكل متثيلي دقيق        

جة الرصد و ي. النموذج تفسري على نت21أو جمموع الناس مبحاولة العمل على النموذج

القياس اليت توجد من النظام.منوذج التعلم ختطيط أو منط يستخدم لدليل التخطيط يف 

الصف أو التعلم و حتديد أدوات التعلم مبا يف الكتب و األفالم و املناهج الدراسية و 

 غريها. 

مفاهيمي يوضح إجراء يقول سوكامتو يف تريآينتو أن املقصود من منوذج التعلم إطار        

يف تنظيم خربة التعلم لتحقيق غرض تعليمية معينة, و دليل املصممني و املدرسني  امنظم

 .22يف ختطيط أنشطة التعليم و التعلم

                                                           
. ) PAIKEM nAplikasiCooperative Learning Teoridaآغوس سوبرجيونو. 21

 .41(. ص.  2001يوغياكارات : فوستاكا بيالجار. 

جاكارات : . )PembelajaranInovatifBerorientasiKonstruktivistik Modelتريآينتو. 22
 .1(. ص.  2001فرييستاسي فوستاكا. 
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التعلم منط أو تصميم يستخدم  من تعاريف منوذج التعلم أن منوذج حثابيستنتج ال       

لدليل ختطيط التعلم يف الصف. وذلك خللق حالة دعمة كي يشعر التالميذ حرية يف 

 االستجابة بشكل طبيعي و منتظم. لذلك حتقيق غرض التعلم بشكل جيد.

 تعلم التعاونمنوذج . 3

 التعاون تعلممنوذج أ  تعريف 

وذج تعلم التعاون االحتادي بني القراءة و املقصود من منوذج تعلم التعاون هنا من       

التعاون االحتادي بني القراءة و  تعلم منى سيتيفني سيالفني و كوليغا منوذج الرتكيب. 

نموذج التعاون االحتادي بني القراءة و الرتكيبتعلم منوذج . 1190في آخر سنة الرتكيب

و القراءة يف املستوى يستخدم يف تعلم اللغة, أي مهارة الكتابة لذي تعاوانالتعلم 

التقان التعاون االحتادي بني القراءة و الرتكيبتعلم منوذج . يطلب التالميذ يف 23العايل

 الفكرة الرئيسية من القراءة و مهارة القراءة و الكتابة األخرى ابملعية. 

, فرقا صغرية خمتلفةالتعاون االحتادي بني القراءة و الرتكيبتعلم منوذج يقسم التالميذ يف 

تتكون من أربعة التالميذ أو مخستهم. جيد التالميذ يف كل الفرقة ذكيا و نقص ذكي و 

ضعبفا. يشعر كل التالميذ التوافق أبصحاهبم. ال مييز يف كل الفرقة بني األجناس و 
                                                           

. )سيدوآرجو : مامسيدآي بوآان MenjelajahPembelajaranInovatif .2001. سوايتنو23
 . 90كا(. ص. فوستا 
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اجلنسية و مستوى ذكاء التالميذ. يعلم التالميذ أسلوب التعاون قبل تقسيم الفرقة مثيعلم 

جبيد و يعطوا البيان إىل أصحاب فرقتهم و يناقشوا و يرشدوا  التالميذ ليسمعوا

 خر.آاألصحاب األخرى لتعاون و قبول قول أصحاب 

 التعاون تعلممنوذج  ب مكوانت

التعاون االحتادي بني القراءة و تعلم يقول سيالفني يف سويتنو أن منوذج        

 يملك مثان مكوانت, منها : الرتكيب

 ة املختلفة تتكون من أربعة التالميذ أو مخستهم.الفرق : تقسيم الفرق .1

اختبار حتديد املستوى : من مستوى درجة االختبار اليومية أو قيمة بطاقة التقرير  .2

 .مو نقصاهن التالميذ ملعرفة مزااي

التلميذ املبدع : يفعل الواجبة يف الفرقة خبلق حالة الذي حيد جناح التلميذ أو  .3

 فرقته.

 عملية التعلم يف الفرقة. لدراسة الفريق : مراح .4

فريق اهلداف و التعرف على الفريق : إعطاء نتيجة عمل الفرقة و إعطاء معايري  .1

 اجلائزة على الفرقة الناجحة و غري الناجحة.

 مواد موجزة من املدرسني قبل تعيني اجملموعة.جمموعة التدريس : إعطاء  .9
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 ميذ.اختبار احلقائق:تنفيذ االختبار على احلقائق من التال .1

 .24فصول كاملة : إعطاء ملخص املواد قي آخر التعلم  أبسلوب حتليل املسألة .9

 التعاون  تعلمخطوات منوذج ج  

 :التعاون االحتادي بني القراءة و الرتكيب تعلمجتد خطوات منوذج        

 تقسيم الفرقة املختلفة من أربعة التالميذ أو مخستهم. .1

 علم.يعطي املدرس القراءة حبسب عنوان الت .2

يتعاون التالميذ لقراءة و إلقاء الفكرة الرئيسية و رد على القراءة املكتوبة يف  .3

 الورقة.

 عرض نتائج الفرق. .4

 يستنتج املدرس مع التالميذ. .1

 .21االختتام .9
                                                           

matematikacerdas.wordpress.com/category/moddel-حاتيتيفي : // 24

pembelajaran/ ./ 2011جانوآري   21يوصل يف. 

يوغياكارات . )PAIKEM Cooperative Learning TeoridanAplikasiآغوس سوبرجيونو. 21
 .131-130(. ص.  2001: فوستاكا بيالجار. 
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 التعاون  تعلممزااي منوذج د  

ة التعاون االحتادي بني القراءتعلم منوذج  يذكر سيالفني يف سويتنو خاصة أن مزااي       

 :و الرتكيب 

كي حيسن مهارة التالميذ يف  التعاون االحتادي بني القراءة و الرتكيب تعلممنوذج  .1

 حتليل املسألة.

 .التعاون االحتادي بني القراءة و الرتكيب كي حيسن فعال املدرسنيمنوذج تعلم  .2

 النتائج بعناية ألهنم بعملون يف الفرقة. إىل يرشد التالميذ  .3

 ألسئلة و يتحققون عملهم.يفهم التالميذ معىن ا .4

 مساعدة التلميذ الضعيف. .1

 .29خاصة يف حتليل املسألة محتسني نتيجة التعل .9

 

                                                           
/. pembelajaran/-acerdas.wordpress.com/category/modelmatematikحاتيتيفي : // 29
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 جبة.وااألسئلة مث إعطاء ال

 التقليدتعلم ب  مزية منوذج 

 تركيز التالميذ إىل املدرس.       

 التقليدتعلم ونقصان منوذج ج  

 سلبينيالتالميذ  ألن التعلم مملة يةعملصارت . 1    

 املكتسبة من اخلطية أكثر منسية . املعرفة2    

 .29تضمن املعرفةيفظ  ال يف احل حايحتعلم التالميذ ص جعل. 3    
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 الدراسات السابقةالفصل الثاين : 

التعاون االحتادي بني القراءة و يكون أساس البحث أتكيدا عن فعالية منوذج تعلم        

 : سابقةلدراسااتال حثابلتحسني مهارة القراءة, نقل ال الرتكيب

 منوذج تعلم حتسنيبعنوان  2010نتيجة حبث ريين سوسنيت وولنداري يف سنة  .1

مهارة الطالب يف فهم العمل على  التعاون االحتاد  بني القراءة و الرتكيب

يستجدم البحث ثالث دورات و يقع حتسني مهارة الطالب يف كل األديب  

لتشابه يف استخدام دورات. ميلك البحث التشابه و االختالف ببحثي. يقع ا

و يقع االختالف يف املتغرية التعاون االحتادي بني القراءة و الرتكيبمنوذج تعلم 

 املقاسة و طربقة البحث اليت تستخدم أي طريقة البحث العملي الصفي.

العوامل اليت أتثر على بعنوان  2019نتيجة حبث راتنا سيتيآ ديوي يف سنة  .2

  1يف املدرسة العالية احلكومية  11لصف مهارة القراءة النقدية لتالميذ ا

نتيجة حتليل اختبار مهارة القراءة النقدية  توجدكاسيحان ابونتول يوغياكارات 

نتيجة مالحظة أبن التالميذ ال ميلكون  تفئة أقل. وجد 14,19بقيمة متوسطة 

قيمة عالية يف العوامل الداخلية خاصة رغبة القراءة و املعرفة و اخلربة و الكفاءة 

نتيجة مقابلة أن العوامل اليت أتثر على مهارة القراءة النقدية  تاللغوية. وجد
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نتيجة حتليل  تللتالميذ عادة و إرشاد و رغبة و حال القراء. و ذلك وجد

املالحظة و االستطالع و املقابلة أن العوامل اليت أتثر على مهارة القراءة النقدية 

كاسيهان ابتول يوغياكارات   1كومية يف املدرسة العالية احل 11لتالميذ الصف 

عادة و إرشاد و رغبة القراءة و معرفة و خربة و كفاءة لغوية و حال القراء. ميلك 

البحث التشابه و االختالف ببحثي. يقع التشابه يف تركيز مهارة القراءة و يقع 

طريقة البحث االختالف يف متغرية البحث و طريقة البحث اليت تستخدم أي 

 .النوعي

  طار التفكري اإلالفصل الثالث : 

جهد حتسني جودة الرتبية يف املدرسة بتصليح عملية التعلم. منوذج التعلم مهم        

لفعالية عمل التعلم يف املدرسة. و من منوذج التعلم الذي يستخدم املدرسومنوذج 

لذي يركز يف . تعلم التعاون تقريب التعلم االتعاون االحتادي بني القراءة و الرتكيبتعلم

متام حالة التعلم ابلتعاون كي ينيل هدف التعلم. إلاستخدام الفرقة الصغرية للتالميذ 

للتواصل و التفاعل االجتماعي. و املدرسون   يعطى التالميذ فرصة يف منوذج تعلم التعاون

 كمرشدين و ميسرين يف تعلم التعاون.
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لقراءة و رتكيب اجتادي بني االرتكيبالتعاون االحتادي بني القراءة و منوذج تعلم        

مهارة القراءة  نالكتابة ايلفرقة. اهلدف الرئيسي من استخدام منوذج التعلم كي حيس

منوذج تعلم التعاون الذي  التعاون االحتادي بني القراءة و الرتكيبمنوذج تعلم  للتالميذ.

لتعاون االحتادي بني اتعلم منوذج  . يوجد عناصر يفيف القراءة يستخدم لتدريس التالميذ

كي جيعل عملية التعليم و التعلم فعالية و إبداعية ألن التالميذ مع  القراءة و الرتكيب

يف حتليل املادة و الواجبة. و كذلك يطرح التالميذ األفكار و أصحاهبم يتبادلون اآلراء 

يناقشون يف حتليل املسألة. جيب املدرسون أن خيتاروا منوذج التعلم الصحيح و املناسب 

 اجة التالميذ كي ينيل هدف التعلم.حب

 ترجى مهارة القراءة لتحديد و فهم حمتوى القراءة و خلفيتها و الفكر الرئيسي فيها       

كي حيسن مهارة التعاون االحتادي بني القراءة و الرتكيبو يستنتاجها. ولذلك منوذج تعلم 

 القراءة للتالميذ ابلفرق أو الفرد.
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 ض البحثو الفصل الرابع : فر 

حة من الدراسية . الفرضية املقرت 21ض تقديرة مؤقتة على املسألة اليت حبثتو الفر        

 النظرية و إطار التفكري :

 على مهارة القراءة. التعاونأتثري منوذج تعلم  جيد :1ح .1
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