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نيالباب الثا

طار النظرياإل

المفهوم النظري.أ

طريقة التدريسمفهوم .1

علىالطلبةليساعد املعلمخيتارهالذياألسلوبأوالكيفيةهيّن الطريقةإ

معينة أصولأن يستند علىالبداختيارهافعملية،السلوكية. لذاحتقيق األهداف

ثر علىآتحبيثاملرجوواهلدفواد التدريسيةباملارتباطهامن حيثوأساس علمي

عن فضالاملختلفة،األنشطة التعليميةعلى القيام بأوجهوتشجيعهمالطلبةدوافع

هي خطة التدريسإذن، أن طريقة 1النتائج.كيفية احلكم علىعلىتعويدهم 

مناسبا بأهداف التعليم.الطلبةليوصل املعلومات إىل املعلمشاملة اليت وضعها 

ليست سوى جمموعة خطوات يتبعها املعلم لتحقيق التدريسوإن طريقة 

يدصاحل عبد العزيز و رأىو .ةأهداف معّين ريس هي اكتساب طرق التدأنعبد ا

التدريسالطريقة يف و 2املعلومات مضافا إليه وجهات نظر وعادات يف التفكري.

احلادي، العدددياىليف جامعةالتدريسهيأةاعضاءلدىالشائعةالتدريسطرائقمهدي، خالدعزيز ومرميجاسمحامت1
200، ص: 2012لسنة، لولياالفتح،واخلمسون، جملة

يد،  2 239م، ص: 1993القاهرة: دار املعارف، الرتبية وطرق التدريس،صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد ا
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أذهان املعلومات إىلحىت وصلتاملواد الدراسيةيف إلقاء املعلمهي النظام يسري 

هي الطريقة التدريسالطريقة املثلى يف و 3بشكل يتحسن أغراض الرتبية.الطلبة

هد تد حبيث جيأقصر السبيل مع االقتصاد يف اجلهعلىدهقاصاليت يوصلنا إىل م

4امللل العقلي.موال حيدث هلالطلبة

أذهان اىلواحلقائقواملعارفاخلرباتلنقلماطريقةلاملعلماختيارنفإلذاو 

عن ، فضال همنعاليةومعرفةمهارةحيتاج إىلاملرجوةاألهدافلتحقيقو الطلبة

5دون غريها.الطريقةهذهاستعماليفوكفاءتهوقدراتهامكانياتهمعانسجامها

إال أنالتدريسطريقةجلودةالضمانهووترابطهااخلطواتتسلسلأنيتضحو 

ذاته،املعلمإاللتعليملماطريقةجلودةضمانأيّ يوجدفالصحيح،غريذلك

6:التاليةالعواملعلىبصفة خاصةذلكويعتمد

.تدريسهيريدالذياملوضوعألهدافاملناسبةالطريقةاملعلمخيتارأن)1

قد اليتالتدريسطريقةلتنفيذالالزمةالتدريسيةاملهاراتاملعلم روفّ يأن)2

بنجاح.إختارها

12ص: ،مطبعة دار السالم كنتورفونوروكو: ، الرتبية والتعليمحممود يونس،3
نفس املرجع4
مهديخالدمرميعزيز و جاسمحامتاملرجع السابق، 5
العراق: جامعة بابل، تاريخ الرفع     احملاضرة للتعليم االلكرتونية)،طرائق التدريس (، زيدان السعديايهاب ابراهيم6

1، ص: 12/23/2011
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تنفيذ طريقةمنمتكنهاليتاملناسبةالشخصيةاخلصائصاملعلمروفّ يأن)3

له يفاهللاليت وهبهاالطبيعيةباخلصائصابنجاح، ونقصدالتدريس

عمله.أداءعلياليت تعينهاجلسميةصفاتهو وجههمالمحو شخصيته

، وجناح ذلك تعليم اللغة الثانيةعن طريقة طريقة تعليم اللغة األم ختتلفو 

7عليم تتعلق بالطرق واألساليب املناسبة اليت يستخدمها املعلم أثناء الدرس.الت

التدريسطريقةاختيارفيالمعتمدةاألسس.2

ا أحسن الطرق يف  ميكن القول أنه ال توجد طريقة واحدة ميكن وصفها بأ

) األهداف الرتبوية، 1التعليم، وإمنا الطريقة ختتلف باختالف العوامل الكثرية منها: 

) طبيعة 5وخربته، ) طبيعة املعلم 4) طبيعة املادة ونوعها، 3) املرحلة الدراسية، 2

) طبيعة املناهج والفرتة الزمنية 7) مدى توافر الوسائل التعليمية، 6اخلطة الدراسية، 

) األهداف اليت يسعى الرتبويون إىل 9) فلسفة الدولة، 8احملددة إلجنازها، 

) عدد 12) ميول املتعلم واستعداداته، 11) عوامل البيئة اخلارجية، 10حتقيقها، 

8.) اختالف املرحلة العمرية للمتعلم13لفصل الواحد، املتعلمني يف ا

7 Masrun, Thuruq wa Asalib Tadris al-Lughaat ats-Tsaniyah, Journal on English and
Arabic Language Teaching, Pekanbaru: State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau,
2014, hal. 22

مهديخالدمرميعزيز و جاسماملرجع السابق، حامت8
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)Reciprocal Teaching(طريقة "التدريس التبادلي".3

يف أول األمر يف السنة هذه الطريقة ) Ann Brownعرف أن برون (قد ل

ا مساوياتواستخدمها ملادة اللغة اإلندونيسية. وكان1982 اسرتاتيجية بأسلو

9بإلقاء املواد الدراسية كأنه يقوم بدور املدرس.الطلبةأي قام املدرب اإلخواين

الطريقة البنائيةهي)Reciprocal Teaching(طريقة "التدريس التباديل"و 

)The Constructivism Approach( ا ان يتعلموا الطلبةتستخدم لتساعد اليت

م على فهم املقروء حالل دور املدرس.ات املختلفةالكيفي ائيةفالبن10يف ترقية قدر

)" مبعىن "جعل أو بىن" تقول بنيت الفكرة constructionكلمة مشتقة من "البناء (

ة هي ائيلذا فالطريقة البن.بار اليوم أي جعلتها فكرة رئيسيةخالرئيسية من األ

وهذه الطريقة تستخدم 11يف بناء املعلومات.الطلبةصص دور ختاليتطريقة ال

12تقدمي األسئلة املختلفة.بالتعليم على اسرتاتيجياتالطلبةلتدريس 

نشاط تعليمي يأخذ شكل حوار بني هيوطريقة "التدريس التباديل" 

طبًقا عض، حبيث يتبادلون األدوار بعضهم البالطلبة، أو بني والطلبةاملعلمني 

9 Amin Suyitno, Dasar-dasar dan Proses Pembelajaran Matematika I, Semarang: Modul
Pembelajaran UNNES, 2004, hal. 35

10 Sri Hartati, Penerapan Pendekatan Resiprocal Teaching (Pengajaran Balik) Sebagai
Upaya Peningkatan Kadar Keaktivan dan Kemampuan Siswa pada Pembelajaran IPA SLTP,
Laporan penelitian FIP UNNES November 2002, hal. 9

11 Paul Suparno, Filsafat Kontruktivisme dalam Pendidikan, Yogyakarta: PT. Kanisius,
1997, hal. 65

12 Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, Jakarta: PT.
Prestasi Pustaka, 2007, hal. 96
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دف لالسرتاتيجيات الفرعية املتضمنة (التنبؤ والتساؤل والتوضيح والتلخيص  (

.فهم املادة املقروءة، والتحكم يف هذا الفهم عن طريق مراقبته، وضبط عملياته

لبة واملعلمون بسهولة، والتدريس التباديل سهل التطبيق، ميكن أن يتقنه الط

عاونيًا مبنيًا على احلوار، والنقاش بني الطلبة باديل تعلمًا تتدريس التالويتضمن 

ن تبادل األدوار بني املعلم والطلبة، حيث لبة واملعلم، كما ميكأنفسهم، وبني الط

عليمية، وجيعل تعلمهم ذا معىن، ومتّكنهم من العملية التلبة بدورهم يفيشعر الط

م، وتعينهم على التلخيمر  داللة  لخيص حيمل ص، ومن املعلوم أن التاقبة استيعا

13.مكنكبرية تشري إىل الفهم والت

metaملتفّوقة (املهارات املعريفية االطلبةسوف يدرس و  kognitif ( يف هذه

نشطة يف األلتحسني ااملعلم مهموكان دور .الطريقة البسيطة بالتدريس املباشر

ويذكروا الطلبةم على ثالثة أشياء، أي كيف يتعلم يفهم املقروء. ويهتم هذا التعل

) kognitifاملهارات املعريفية (وقام املعلم بتدريس14ويفكروا ويشجعوا أنفسهم.

بسعيهم ويرها على تطنموذج الفعال املعني مث يساعدهم يجعل جتربة التعلم بالل

systemالشجاعة والطريقة السقالة (إليهمويعطى  scaffolding.(15

13 Jeffrey, M, Reciprocal Teaching of Social Studies in Inclusive Elementary Classrooms,
Journal of Learning Disabilities, 2000, (35), 2 , hal. 79-98.

14 Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif, Sidoarjo: Mas Media, 2009, hal. 64
15 Trianto, Op. Cit
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قادرين على تشجيع الطلبةسوف يكون يقة البسيطة وباستخدام هذه الطر 

، وكفى للمدرس ان نفسهمبأأنفسهم للتعلم، وعليهم الكفاءة لتنمية معرفتهم

.فحسبناظرا وواسال يف عملية التعلم والتعليميكون 

"التدريس التبادلي"طريقة استراتيجيات التعليم في 
"التدريس التباديل"يقة طر أن يف ) Palinscar Brownرأى فلينسجار برون (

)Reciprocal Teaching( الّتنبؤ والّتساؤل والّتوضيح أربع اسرتاتيجيات، وهي

:كما يليوميكن وصف هذه االسرتاتيجيات  والّتلخيص. 

بالتفكري على ما وقع يف الفقرة التالية الطلبة، أي قام )Predicting(التنبؤ )1

هذه اإلسرتاتيجية تتيح الفرصة و بعد أن يفهموا الفكرة القدمية وهلم جر.

أتى الّنص من معلومات وأفكار، وهذا يأمام الطلبة أْن يتوقعوا ما سيتضمنه 

بعد مسح الّنص واالّطالع على عنوانه الرّئيس والعناوين الفرعية، وما حيويه 

ابقة حول توضيحات، مستفيدًا من خرباته السمن أشكال ورسوم و 

املوضوع.

تم بصنع  ا  ، عن املقروء قبل القراءة الفعليةتوقعات أو افرتاضاتأي أ

ات السابقة مبا سيتناوله املوضوع، مما ييسر فهمه وهذا يعمل على ربط اخلرب 
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، ومن ناحية أخرى فهو يهيئ الذهن لعملية نقد املقروء من خالل من ناحية

استدعاء بعض املعلومات اليت قد تكون معاين كلمات أو حقائق أو مفاهيم 

اا حيتاجه القارئ لتقييم املمم ، وأيضا ادة املقروءة وإصدار حكم بشأ

الكشف عن أساليب الدعاية يف ضوء ما حتث عليه األلفاظ املستخدمة 

ى عمل ما أم التحذير من عمل آخر.سواء يف التحفيز عل

ية ما وميكن للمعلم أن يساعد طالبه على أن يتوقعوا ما ستتناوله قطعة قرائ

:ساعدات التاليةمن خالل امل

.قراءة العنوان األصلي والعناوين الفرعية

. (إن وجدت) االستعانة بالصور

.االستعانة باألسئلة اليت يضمِّنها الكاتب منت النص

.قراءة بعض اجلمل يف الفقرة األوىل

.قراءة السطر األول من كل فقرة يف النص

ةجلملة األخرية من الفقرة األخري قراءة ا.

 .مالحظة األمساء، واجلداول، والتواريخ، واألعداد

: أنه ميكنه االكتفاء بواحدة فقط من وجيب على املعلم أن يوضح للقارئ

.ذه املساعدات وفق مستواه القرائيه
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واألجوبةقدمي األسئلةأنفسهم بتالطلبةقام ، أي )Questioning(الّتساؤل )2

م على فهم املقروء ). Meta Kognitif(ة املعريفية املتفّوقةكعمليحنو قدر

وهذه اإلسرتاتيجية تتيح الفرصة أمام الطلبة أْن يطرحوا أسئلة مباشرة 

دف تعلمها، حىت إذا ما  واستداللية حول الّنص املقروء واإلجابة عنها 

م  بدؤوا بالقراءة توجهوا للبحث عن إجابات لتلك األسئلة، وهذا يعين أ

لّرتكيز، وهذا يقودهم إىل فهم أوسع، واستيعاب أعمق، سيقرؤون بشيء من ا

.بهمةوأثناء القراءة رمبا وقف الطلبة على فكرة غامضة، أو مفردة م

وهنا جيب على املعلم أن يساعد طالبه على توليد جمموعة من األسئلة 

، مما األفكار الواردة يف القطعة، مث حماولة اإلجابة عنهااجليدة حول أهم

ني ، وتنمية مهارته يف املوازنة برئ على حتليل املادة املقروءةلقايساعد ا

.املعلومات املهمة وغري املهمة

وعليه كذلك أن يوضح لطالبه أن هناك جمموعة من أدوات االستفهام 

علومات السطحية الظاهرة يف النص، ومنها تستخدم يف صوغ أسئلة حول امل

ت أخرى لصوغ أسئلة حول ) وأن هناك أدوا(من؟ / ماذا؟ / أين؟ / مىت؟

/ هل ؟ات أو املعاين الكامنة، ومنها (ملاذا؟ / كيفالعالقات بني املعلوم

ل كان؟ / فيم يتشابه أو خيتلف؟)؟ / هل سوف؟ / هجيب
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، مث يلفت من األسئلة حول الفقرة املعروضةمث بعد ذلك يصوغ املعلم بعًضا

ء املعلومات (متون وتوضيح كيفية انتقانظر طالبه للتفكري بصوت مرتفع 

.ها، وكذا ما يتبع لإلجابة عناألسئلة) وكيفية صياغتها بشكل جيد

كتب الكلمات الصعبة أو الغامضة بالطلبةقام ، أي )Clarifying(الّتوضيح )3

وهذه اإلسرتاتيجية تتيح .األخرينالطلبة، ألن يسأل ةاملقروءصو النصمن

كن أن جيعل املادة صعبة الفهم  الفرصة أمام الطلبة أن يتنبهوا إىل ما مي

كوجود فكرة غامضة، أو مفاهيم غري مألوفة، أو صور مل يعتد عليها، أو 

مفردات مبهمة، وهذا حيفزهم على استخدام العمليات العقلية العليا، وحني 

ال يسعفه خمزونه املعريف يسأل معلمه، وحياور زمالءه، ورمبا استعان مبرجع 

خارجي.

: اإلجراءات اليت تتبع لتحديد ما قد ميثل ذه االسرتاتيجيةأي أن املقصود 

ت أم مفاهيم أم عائًقا يف فهم املعلومات املتضمنة باملقروء سواء كلما

، مما يساعد القارئ على اكتشاف قدرة الكاتب على تعبريات أم أفكار

، واالستعانة مبساعدات واألساليب يف التعبري عن املعايناستخدام األلفاظ 

: للتغلب على هذه الصعوبات من مثلاخل القطعة أو خارجهامن د

.نطق الكلمات جهريًا الستدعاء مرادفات من الذاكرة
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.االستعانة بالسياق لتوضيح املعىن

.حتديد نوع اجلمل والعبارات أهي خربية أم استفهامية

 .االستعانة بعالمات الرتقيم لتوضيح العالقات بني الكلمات واجلمل

 .استخدام املعجم للكشف عن املعاين

إىل وضع خط حتت الكلمات أو الطلبةوميكن للمعلم حتقيق ذلك بتوجيه 

، أو مألوفة أو متثل صعوبة يف الفهماملفاهيم أو التعبريات اليت قد تكون غري

، وضحة أو بعًضا منها بغرض التوضيحبتطبيق اإلجراءات املالطلبةمطالبته 

وكيفية استخدام ،تفع حول كيفية حتديد عوائق الفهموالتفكري بصوت مر 

.إجراءات التوضيح

بالتلخيض على األشياء املهمة الطلبة، أي قام )Summarizing(التلخيص )4

يجية تتيح الفرصة أمام الطلبة . وهذه اإلسرتاتوغريها من النصوص املقروءة

م الشخصييعأن م اخلاصة لربوا عّما فهموه بأسلو يصلوا إىل لبّ وكلما

16.كرارريده من الّزوائد واإلضافات والت، بعد جتاملوضوع

، ليت يتم فيها اختصار شكل املقروءة إىل العملية اوتشري هذه االسرتاتيجي

وإعادة إنتاجه يف صورة أخرى من خالل جمموعة من اإلجراءات تُبقي على 

16 Hasanah, Pendekatan Reciprocal Teaching, diakses pada tanggal 20 mei 2016 dari:
http://hasanah.world.wordpress.com
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، مما يسهم يف تنمية األفكار الرئيسة للنقاط األساسيةأساسياته وجوهره من 

، وأيًضا لومات املهمة من احلقائق واألدلةمهارة القارئ يف الرتكيز على املع

عرف غري املهم من خالل استبعاده.ت

وعلى املعلم أن يبني لطالبه أن القارئ ميكنه تلخيص املقروء بشكل جيد 

من خالل:

 اخلاصة، وليس االقتباسات من الطلبةالتأكيد على استخدام كلمات

.أجل تعزيز فهم املقروء

كد حتديد الفرتة الزمنية للتلخيص، سواء أكانت كتابية أم شفهية؛ للتأ

قد حكموا على األمهية النسبية لألفكار.الطلبةمن أن 

 م، وخاصة وضع معايري لقبول أو استبعاد الطلبةترك يُناقشون ُملخصا

.املعلومات

علومات غري الضروريةحذف امل.

.حذف املعلومات املكررة

من، ماذا، مىت، أين، ملاذا، وكيف)(االهتمام بأدوات استفهام مثل

 كيز على مصطلحات العناوين أو املصطلحات املهمة أو األفعال.الرت
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) 2012؛ السلييت، 2010بد الباري، (عويضيف بعض الباحثني

هينالتباديل وهي: اسرتاتيجية التصور الذالتدريساسرتاتيجية خامسة لطريقة

)Visulation(حملتوى هنية حول ام الذلبة بالتعبري عن انطباعا، حيث يقوم الط

هنية اليت انعكست يف خميلته عن الّنص املقروء، ملقروء، من خالل رسم الصورة الذا

وهذا يساعدهم يف الفهم اجليد للمعاين اليت تعرب عنها األلفاظ املستخدمة يف 

يتوقف اإلجراءات اليت تساعد القارئ أنالّنص املقروء. واإلسرتاتيجية تشري إىل

ة األلفاظ واستجابات املعىن لريسم صورة ذهنية أمام هذه احلالة الوسيطة بني استثار 

عن انطباعه عما قرأ، فهذه اإلسرتاتيجية تنمي مهارة القارئ يف الّتوصل إىل املعاين 

ا .غري املصرح 

وقد استبعد الباحث هذه اإلسرتاتيجية من الّدراسة؛ لعدم ورودها عند 

ا ليست حمل إمجاع عند الباحثني.لطريقصاحبيت ا ة، ولكو

)Reciprocal Teaching("التدريس التبادلي"طريقة أهداف التعليم ل

ذه الطريقة البسيطة إيل ثالثة أقسام، وهي:ينقسم أهداف التعليم 

موعة اليت تتكون من )1 واملعلم على تقدمي الطلبةلوسيلة على تشكيل ا

األسئلة.
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.املختلفةدمي األسئلةتقباملهارات يف فهم املقروء الطلبةلكي يعطي املعلم )2

أن يشرحوا األشياء الطلبةحىت يستطيع ةنشطة الذاتياألالتعليم حمصول ب)3

ا إىل األخرين  17.وهم قادرون على تشجيع أنفسهم للتعلماليت جيدو

لطريقة "التدريس التباديل"األهداف األخرىنيبعض الباحثويضيف 

)Reciprocal Teaching(18:وهي

لتدريسطريقة اليةتنمية مهارات االستيعاب باستخدام االسرتاتيجيات الفرع)1

والّتلخيص).باديل: (التّنبؤ والّتساؤل والّتوضيح الت

لبة كي يكونوا على وعي وتأمل باالسرتاتيجيات اليت تستخدم قبل إرشاد الط)2

القراءة، وأثناءها وبعدها.

باستخدام اسرتاتيجيات املقروءص مساعد الطلبة يف مراقبة فهمهم للن)3

باديل الفرعية. التدريس الت

ت الفهم القرائي مثل: العرض والتساؤل الذايت، ا متثل جزءاً من اسرتاتيجياأ)4

نبؤ، والربط، وتعرف داللة الكلمات، واملراقبة، والتلخيص، والتقومي.والت

موعة الواحدة من عاوين بني أفر حتسني اجلانب االجتماعي و التعلم الت)5 اد ا

موعات مجهة والت ن جهة أخرى.علم التنافسي بني ا
17 Martinis Yasmin, Paradigma Baru Pembelajaran, Jakarta: Gaung Persada, 2011, hal. 32
18 Kelly, S, Hands-on Reciprocal Teaching: A Comprehension Technique, Jurnal of The

Reading Teacher, 2011, (8), 64, hal. 620-625
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التباديل واألهداف اليت حتققها، وما ضح مما سبق أمهية طريقة التدريسيت

، من خالل املقروءصذهنية وتعاونية تساعد يف فهم النتوفره للقارئ من إجراءات 

لخيص).، والتوالّتوضيح،ساؤل، والتنبؤيفه لالسرتاتيجيات الفرعية: (التتوظ

)Reciprocal Teaching("التبادليالتدريس "طريقة بخطوات التعليم 

اليوم.اهاليت سيقوم بتدريسص موافقا باملادةنالاملعلميعد )1

نه سيكون مدرسا يف الفرصة األوىل.بأالطلبةاملعلميشرح )2

أن يقرأوا النص املعني قراءة صامتة تسهيال هلم يف التعلم الطلبةاملعلميطلب )3

من فقرة إىل فقرة أخرى.

يف الفرصة األوىل فيعملوا النموذج التايل:الطلبةذا انتهى فإ)4

االطلبةميقدّ )1( .املعلمإىل األخرين أو األسئلة اليت سيسألو

. وجيوز املوجودةجابة األسئلةالفرصة إلاألخرينالطلبةاملعلميعطي )2(

.من تلقاء أنفسهمالطلبةفيها أن يستعمل 

أن املعلميسية اليت تكون يف الفقرة. وجيوز الفكرة الرئالطلبةص يلخّ )3(

.لقراءة هذه اخلالصةالطلبةخيتار أحد 

.الفرصة ألن يسألوا عن مشكالت املقروءالطلبةاملعلميعطي )4(
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.ليقدموا التعليق على التدريس املباشر واملقروءالطلبةاملعلميطلب )5

ليقومالطلبةأحد املعلمتار الفقرة التالية وخيالطلبةيف القسم التايل، يقرأ )6

.)يلعب دور املعلم؛التلميذ-املعلم(املعلمك

ههأو يوجّ مدة أنشطة التعليمدور املعلمالذي يقوم الطلبةاملعلمب يدرّ )7

املعلمملشاركة الدور يف املناقشة، ويعطي إىل األخرينكثريةالفرصةالويعطي 

ادة املناقشة.التشجيع لقيدور املعلمالذي يقوم الطلبة

الذين الطلبةدوره يف املناقشة يف األيام التالية حىت يعمل املعلمينقص )8

املعلمدور كانهذه األنشطة ذاتيا. وبعد ذلك،واألخروندورهيقومون 

لكي يثبتوا فيها ويساعدهم على الطلبة. وحيفظ فحسبة ووسيلةكوسيط

19حّل املشكالت املوجودة.

وعيوبها)Reciprocal Teaching("التدريس التبادلي"طريقة مزايا 
لعيوبليم الكثرية فيها املزايا وامن طرق التعما ال شك أن يف كل طريقة 

مثل كذلكلعيوبااملزايا و توجد فيها طريقة ذه التلف بعضها بعضا والسيما هلخي

وأما املزايا هلذه الطريقة ا. عيويقوم بتقوية و مبزايهااملعلم أن يهتمّ خرى. ولكناأل

البسيطة واحلداثة هي:

19 Trianto, loc.cit., hal. 98-99
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المزايا :
قادرين على واالذايت حىت أصبحميللتعلبوا أنفسهم أن يدرّ الطلبةيستطيع )1

.تشجيع أنفسهم للتعلم

أن يدرّبوا أنفسهم لشرح ما قد تّعلموا أنفسهم إىل األخرين. الطلبةيستطيع )2

على  يقدرواحىت الطلبةيتآثر أذهان ستخدام هذه الطريقة وبذلك، كان ا

القيام أمام األخرين بنجاح.

م يف التفكري العميق عن األشياء الطلبةتطّورت هذه الطريقة كفاءة )3 ومهار

املوجودة ألن أهداف تعليمها هي البحث واحلصول عل شيئ ما من حّل 

املشكالت.

م الطلبةتقوية كفاءة )4 20يف حّل املشكالت املوجودة.ومهار

:العيوب
حىت يسبب الفشل أحيانا املعلمدور الذين يقومون الطلبةينقص جهد )1

للححصول على األهداف املرجوة

املعلمالطالب الذي يقوم دور األخرون عن سلوك الطلبةيضحك )2

.بدور املدرسالذي يقوم الطالبإال الطلبةال يهتم )3

20 Emi Pujiastuti, Penerapan Pembelajaran Berbalik (Reciprocal Teaching) dalam
Perkuliahan di Jurusan Pendidikan Matematika Sebagai Wahana untuk Meningkatkan
Kemampuan Mahasiswa dalam Belajar Mandiri, Makalah disajikan dalam seminar nasional
pengembangan pendidikan MIPA di era globalisasi. Yogyakarta : UNY, 2000, hal. 35
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مهارة القراءةمفهوم .4

ا كثرية مجلتها و تكلمنا عن تعريف القرا ذه هو أنواعها.ءة يف عصرنا اليوم أ

ا واستخدامت ا مهمة جدا احتضار ها اثناء االجتماعية خاصة يف عامل تدل بأ

تبعا ألراء علماء اللغة.القراءةتعريفالباحث قدم يلذلك و ية. الرتبو 

يتم فيها عملية عضوية نفسية عقلية،هيود معروف القراءة حممقال نايف 

حممد كامل الناقة هو: يأما رأ21ترمجة الرموز املكتوبة إىل معان مقرءة مفهومة.

22ة هي انتقال املعىن مباشرة من الصحفة املطبوعة إىل عقل القارئ.القراء

احلروف ي ترمجةه: القراءة اهللاعمر الصديق عبدني و مود إمساعل صحموقال 

ني.ذات شعي عمليةطبوعة وهللكلمات املىنطاء معأو اعىنبة إىل معو كتامل

االفكار صوء جتريبته جم تلكهن القارئ والقارئ يرت االفكر يف ذريفالكاتب يش

ة قدرة على تعرف أغراض وكان االنسان بالقراء23وخلفيته الثقافية واللغوية.

خمتلفة، وطرق متباينة للكتابة، وكذلك تعرف وجهة نظر الكاتب ونغمة حديثه، 

10، ص: 1991: دارالنفائس، بريوتخصائص اللغة العربية وطرق تدرسها،نايف حممود معروف، 21
185، ص: 1975م القرى، أ: جامعة مكة املكرمةتعليم اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى،حممد كامل الناقة، 22
105الرياض، ص: املعينات البصرية يف تعليم اللغة،حممود امساعل صيين وعمر الصديق عبد اهللا، 23
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فضال عن تفسري املعىن الذي يقصده الكاتب سواء كان ذلك استدالال او 

24حرفيا.

أهمية مهارة القراءة

املبتدئة واملرحلة ثر املهارات أمهية بنسبة لفصول املرحلةكتعد القراءة أ

ا مصدرا،املتقدمة على السواء ا ممتعة ىف حد ليس لكو للمعرفة فحسب أو لكو

ا دة.ياجلدباللغةالطلبةىل تثبيت املعلومات وتوسيع معرفة ولكنها تؤدى إ،ذا

مهارة الرموز الكتابية أي الطلبةا هو إكساب ميهلدف من القراءة قدلقد كان او 

ا. إجادة عملية القراءة ىف حد ذا

الطلبةتساعد إرشاداتميفهو تقد،ثةيأما اهلدف منها عند املدرسة احلد

املقروءة استيعابا جيدا استيعاب املادةكنه منميرا ير مهارة القراءة تطو يعلى تطو 

ثة مازالت ختطط إلجراء جتارب تعليميةيفإن املدرسة احلدل ذلكومن أجومباشرا،

وبشكل ،ىف طالقةمن تنمية العادات القرائيةالطلبةتائجها ىف متكني نتستفيد من 

جنبية إىل اللغة اهلدف.اللغة األمنإىل ترمجة داخليةالطلبةلجأيمباشر دون أن 

69ص: ، 2004القاهرة: دار الفكر العريب، األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية،رشدي امحد طعيمة، 24
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فيه فقد أصبح من الطالقةء و القراءة هو تنمية فهم املقرو وملا أن اهلدف من

القة ىف طألن ال،هذا اهلدفىف الوصول إىليستعجل الطلبةواجب املعلم أال 

ب املستمر عليها.يالتدر القراءة تكتسب ىف متهل ومن خالل

اليت ة االوىلالتاريخ االسالمي وعلوم التفسري أّن اآلية الكرميقد سبق يف

ي يف سورة العلق:هوسلم عليههللامد صلى احمهللا على نبيها اأنزهل

االكرم. اقرأ باسم رّبك الذي خلق. خلق االنسان من علق. اقرأ ورّبك

25الذي عّلم بالقلم. عّلم االنسان مامل يعلم.

قية لرت ة شرحت لنا أّن القراءة شيئ مهّم يف حياة الناسذه اآلية الكرميه

م ودور  كتوبة، املاملقروء يتشكل بأشياء املكتوبة وغري األرض. و م علىهفكر

أقوال الصحابة و ثارآو األحاديث النبويةو ي مثل كتاب اهللاهكتوبة األشياء املو 

كتوبة املالرتاثية، و أما غريشهور بالكتب السلفية أو الكتباملالسلف الصاحلني

ية الكونية.ي ما يأخذ يف حوالينا من اآله

ينتشر أوحمتاج إىل أن يعين ما يدور حولهالعامة ن يف حيلتهوكان االنسا

علومات اليت تستخدم عارف واملمن املهللموطن عنمن أخيار وأن يتزود مبا ال غىن

يفية يف ذلك غالبا يعيش فيه وكمبرور الزمان كي يتكيف ويساير الزمان من الذي

5-1القرآن الكرمي، سورة العلق؛ 25
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الت و قراءة الكتب  ه من الناس إّما اع غري وغري ذلك أو مسالنشراتوالصحف وا

26ياع والتلفاز والسماع ضرب من القراءة.ذو بوسيطة املحنمباشرة أو 

كن تربير ذلك بعده مربار عمت تكتفر، فيما يلي:ومي

فرصة الذين يتعّلمون اللغة األجنبية بعيدا عن مواطنهاالطلبةقد ال جيد )1

ا مع أ م وتقليدلها ملهالتكلم  وفهم طريقة معيشتهمهم و عرفة عاد

ا والشك يف أّن جوانبهم األخرى ال يستخدمون يف الطلبة ؤالء هستماع 

.مالقراءة ما جييب عن تساؤهل

جتماعية أواالقتصادية أو االعلومات ع املوقد حيتاج إليها آخرون جلم)2

مقاالت أو م يف كتابة حبوث أوهذلك يف تساعداجلغرافية أو عملية أو غري

م.ري م أو أخهيف اصالح دنيا

ا وسيلة كارتبوقد حيتا )3 هفياط بالعامل اخلارجى وما جيرىج إليها آخرون ألّ

27.من العلومهمن االحداث وما يستخدم في

تعليم مهارة القراءةأهداف

القاهرة: دار املعارف، دراسات حتليلية ومواقف تطبيقية يف تعليم اللغة العربية والدين اإلسالمى،حسن سليمان قورة، 26
11، ص: 1981

20ص: منكرة الطرق العامة يف تدريس اللغة األجنبية،بدرى، إبراهم27
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اآلتية:األهدافجيب أن تتجو تعليم مهارة القراءة إىل حتقيق 

.ومتثيله للمعىنو على القراءة وسرعته فيها، وجودة نطقهالطلبةتنمية قدرة)1

فيه. األفكار األساسية والعرضيةفهمه للمقروء فهما صحيحا، ومتييزه بني)2

.وتكوينه األحكام النقدية عليه

يدينئاالتصال بنتا)3 العصور.تلفمن األدباء وأصحاب األساليب يف خمج ا

باختالف ختتلف يف نوعها واتساعها وعمقهااألهدافذه هوالشك يف أن 

رحلة امليف، فالعنايةختالف الصفوف يف املرحلة الواحدةمراحل التعليم وا

القراءة اجليدة اليت علىالطلبةاإلعدادية تنصب اوال على االستمرار يف تدريب 

هتمام بالفهم مع جانب اال، إىللنطق وجودة األداء وتصوير املعىنتتسم حبسن ا

28.رحلةذه املهيناسب إىل الغايات األخرى يف القراءة مباتوجيهه

م القراءةيمراحل تعل

حياتهرحلة األوىل من مراحلراءة: يتهيأ الطفل للقراءة يف املاالستعداد للق)1

ملكة تنمي لديهحيث ينبغي أن(الروضة)ي اليت تسمى مرحلة هالتعليمية و 

86، ص: 1996: دار الفكر، دمشقطرق تدريس اللغة العربية،جودت الركايب، 28
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حركة مع تالصور الثابتة واملاالستعداد للقراءة من خالل التعرف البصري على

ببة.حمبعض احلروف يف أشكال ذكر أمسائها ووصفها ، والبأس من عرض

فاتيح األساسية للقراءة يف احللقةمرحلة التأسيس: حيث يتعلم الطفل امل)2

رحلة االبتدائية عن طريق التعرف على مجلة صاحلة مناألوىل من امل

ومعايشة يباالكلمات والعبارات من خالل عرضها عرضا الئقا حتليال وترك

أساسيات كيز علىوفق خطة مدروسة مع الرت واقعية والتدرج يف تعليمها 

د والتنوين وغري ذلك.النطق كالشدة وامل

وتنمية تعلقة بالنطقمرحلة التثبيت: حيث تبدأ عملية ترسيخ األساسيات امل)3

راءة القنشاطتمام ببدءهالسرعة القرائية والعناية التامة بالقراءة اجلهرية مع اال

الصامتة وبتم ذلك يف السنتني الثالثة والرابعة.

حيث تنمي األساسيات وينطلق الطفل إىل آفاقهارة القراءةمم يتعلف

من احلوار قروءة أثرى فكرا ومضمونا ويسمح بشيءوضوعات املجديدة تبدو امل

، ويزداد وقت القراءة الصامتة.اغمق حوهلامل

تعليم مهارة القراءةأغراض
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شتملة على املعلوماتي للبحث ولنيل املهالقراءة بشكل أساس أغراضّن إ

مرتبطة بعضها بعضا بغرضنا قاصدعاىن واملفهم معاىن القراءة. فكانت املاحملتويات و 

فهى:أغراضالقراءة. وللقراءة سبعة نيوقصدنا ح

القراءة لقصد نيل التفصيالت أو احلقائق)1

الرئيسيةالقراءة لقصد نيل الفكرة )2

تيب أو تنظمة احلكايةقراءة لقصد نيل معرفة الرت ال)3

تويات كاّفةحمالقراءة لقصد نيل اخلالصة من )4

القراءة لقصد نيل التقسيم أو التوزيع)5

تقوميج أو الئالقراءة لقصد نيل النتا)6

29نازعةالقراءة لقصد نيل املوازنة او امل)7

نتيجة غراض القراءة متعربة بسهم يف القراءة. وعالقة على ذلك، منأو 

هذا الذى غرض القراءة ومهارة القراءة.نيالبحث كانت للقراءة عالقة متينة ب

30.اءةالرئيسي للقر و السهمهفكرون على االتفاق بأّن غرض القراءة يدفع امل

أنواع القراءة

29 Taringan, Membaca Sebagai Keterampilan Berbahasa, Bandung : Angkasa, 1994, hal. 9-
10

9نفس املرجع، ص: 30
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إىل قراءة الدارسهتخّصصون يف القراءة تبعا للنشاط الذي يقوم باملينقسم

إىل قراءة مكثفة و جهرية. وإما بالنظر إىل خطة الدراسة فيمكن نفسيتهاصامتة و 

31قراءة موسعة.

القراءة الصامتة)1

جهاز كتوبة دون اجلوء إىليهدف إىل فك الرموز املهي نشاط زمين

اعياء النطق. رورة منحمبالتاىل فهي بال حترك اللسان وال الشفتان و النظر

ا حل الرموز ية فكرية علىلالقراءة الصامتة عميقال إنّ و  ظهر القلب، ألّ

هذهموتستخدفهم معانيها بسهولة ورقة وليس فيها رفع الصوت.و بةكتو امل

مناسبة طرحية و الطلبةالقراءة يف مجيع مراحل التعليم وتناسب على منو 

عن اخلطأ يف القراءة. ومن وسائل الطلبةلكن مل يستطع املدرس أن يالحظ 

32:التدريب على القراءة الصامتة، كما يلي

قراءة املوضوع سرا قبل قرائة جهرا يف خاصة املطالعة.)1(

يف سرعة اال لتقاط.الطلبةعقد مسابقات بني)2(

وضوع الواحدة قراءة حرة خارج الفصل.قراءة الكتب ذات امل)3(

درسة.القراءة يف مكتبة امل)4(
5بية اجلامعة االسالمية، ص: كلية الرت الطرق العامة لتدريس اللغة االجنبية،أيب قرواين، 31
129يمان قورة، ص: املرجع السابق؛ حسن سل32
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مكتبة الفصل.من الطلبةا قراءة الكتب أم القصص اليت يتخريه)5(

الصامتة.على القراءةالطلبةرائق لتدريب ري الطي من خالبطاقات وه)6(

القراءة الجهرية)2

قراءة تشتمل على ما تتطلبه القراءة الصامتة، من تعرف بصرى للرموز يوه

ا ومعانيها، وتزيد عليها التعبري الشفوي عن هذه  الكتابية، وإدراك عقلي ملدلوال

ا، وبذلك كانت القراءة اجلهرية املدلوالت و  املعاين، بنطق الكلمات واجلهر 

وتعتمد القراءة اجلهرية على ثالثة عناصر فهى: 33.أصعب من القراءة الصامتة

) التلفيظ 3) نشاط الذهن يف ادارك معىن الرمز، (2() رؤية عني الرمز،1(

بالصوت.

ثيل ومت،واجادة األداء،تقان النطقإلي أحسن وسيلة هوالقراءة اجلهرية 

ا وسيلةعىنو بامل34.األوىلخصوصا يف الصفوفعىن و امل لكشف عن على أ

ذا هوذوى اخلوف وعالج اجلبناءالطلبةيف النطق أو وسيلة لتشجيع الطلبةأخطاء

ا ت ّ واحلديث إىل اجلماعة. ولكن القراءة للمواقف اخلطابيةالطلبةعد الداء وأ

69رة: داراملعارف، ص: هالقاالطبعة الرابعة عشرة،ملدرّسي اللغة العربية،املوجه الفىنعبد العليم إبراهم، 33
نفس املرجع34
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يصرف فيها جهدا حيث يراعي التلفظ مثل اجلهرية صعبة األداء، ألّن القارئ

قروء.الصحيحة وسالمة من اخطاء املارجهاخماخراج احلروف من 

تناسب بنمو احل التعليم، لكن فيهاوتستخدم القراءة اجلهرية يف مجيع مر 

نقصان البكون للطلبة الصغاربالنسبةالتطّولفيها أيمناسبة عكسية. الطلبة

ذه القراءة.هالتدريب على كن عالجها بكثرةيف نطق الكلمات ومياملوجودة

القراءة المكثفة)3

نيارسالددف إىل منّو مهارة القراءة عند ادة داخل الفصل و ذه املهتتم 

ويراعي يف اختيار اللغوية بتعليمهم املفردات والرتاكيب اجلديدة موزيادة حصوهل

كنون من فهم حبيث يتمنيالدارسادة القرائية أن تكون أعلى قليال من مستوىامل

تعليم اللغة العربية األجنبية ويقال جور برنامحمكثفة القراءة امل. وتشكل مادةالنص

35داخل الفصل.الطلبةو نيعّلمام املتمهالرئيسي جل االكتاب

القراءة الموسعة)4

69املرجع السابق، أيب قرواين، ص: 35
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دف إىل تذعيم وتعزيز ما تعّلمه الدارس من ادة خارج الفصل ذه املهتتم  و

جالكتاب الرئيسي يف منهردات و تراكيب ويتم اختيار نصوصها تبعا حملتوىمف

 ّ دف إىل امتناعتعليم اللغة األجنبية كما أ كانت تشتمل على الدرس، لذلك  ا 

ا يلزم املحيقزل من شأنهالروايات وكالقصص و  ّ عّلم متابعة الدارس على القراءة. فإ

36والتأكيد من الفهم للمادة القرائية.الدارسني

مشكالت القراءة

الكتايب  ظامدف يف النالألم واهلمشكالت القراءة من اتفاق اللغتنيتأتى

عن اتفاق اللغتني. أما مشكالت القراءة النامجةهتأتى أيضا من اختالفهما فيكما 

فيما يلي:الكتايب كاللغة اإلندونيسية واإلجنليزية فيمكن مالحظتهيف النظام 

،األجنبيةقد يكون لبعض احلروف يف اللغة األم نطق خيتلف عن نطق اللغة)1

الكتابة يف السابقة بنظامعرفتهمبنبية مستخدما الكلمة األجالطلبةفيقرأ 

الطلبةفإن ،This is a nice cat: مثال ذلكلغته فيخطئ يف القراءة،

ch/ بنطق واحد هو )nice, cat(يف الكلمتني )c(اإلندونيسي سيقررأ حرف

.chairكما يف /

نفس املرجع36



39

من عدر ليزية تعرب أحيانا حبرف واحد عناللغة اإلجنوإذا ما أدركنا أن

اإلندونيسي وحبروف متعددة عن صوت واحد ألدركنا ما جيدهاألصوات، 

يف الكتابة اللغتنياتفاقليزية رغماإلجنمن صعوبة يف تعلم القراءة باللغة 

:يليفيما / F /تينية. حذ مثاال لذلك صوتالباحلروف ال

/فإنه يكتب )1( F Fanكما يف مثل /

/ويكتب )2( ph elephentل كما يف مث/

/ويكتب )3( gh enoughكما يف مثل /

بثالثة رموز خمتلفة.ليزيةاإلجنيف / f /ذكورة يعرب عن صوتيف األمثلة املو 

عجمي أواملختتلفان يف املعىنالكلمات يف طريقة الكتابة و تفقاتقد )2

ليزيةاإلجن) فهي من map( اإلجتماعي أو االصطالحي مثال ذلك كلمة

ملف.ريطة ويف اإلندونسية مبعىنمبعىن خ

اللغة األم دد يفحمببعض الكلمات ترتيبا خاصا لتكوين تركيب ترتبقد و 

تلف كاختالف ترتيب اللغة األجنبية قد يؤدي إىل معىن خمتيب يفهذا الرت إال أن 

ف يف مشكالت القراءة الناجتة عن اختالوأماضاف إليه يف اللغتنيضاف واملامل

فيما يلي: مبا أن النظام الكتايب يف بنب اللغتني فيمكن مالحظتهالنظام الكتايب

شكالتخيتلف اختالفا تاما عن النظام الكتايب يف اللغة األم فإن املاللغة اجلديدة
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لذلك نظام  . حذ مثاالنظام الكتايب نفسهتأتى من صعوبة السيطرة على فهم ال

إىل كيف يقرأ من اليمنيأن يعرفلعربية بالنسبة اإلندونسي إذ عليهكتابة اللغة ا

والتكتب كنون التنوين واليت تكتب اليسار وأن يعرف األصوات اليت تنطق

أن يتعلم واأللف بعد واو اجلماعة. كما عليهوالتنطق كواو عمرو ومهزة الوصل

واألماكن اليت تقلب فيها بعض القطع، وأماكن الوقف،التشديد وإظهار مهزة

ل الشمسية، جبانب معرفة قراءة حروف الطباعة واحلروفكما يف اصوات،األ

على السواء إىل علم والتلميذاملمما حيتاج فيهذلك وصولة يف الكتابة باليد إىل غريامل

.جمهود كبري

بكنبارو1تعليم مهارة القراءة في المدرسة الثانوية االسالمية الحكومية .5

جتعل اللغة العربية بكنبارو1ة املدرسة الثانوية االسالمية احلكوميتكان

. املدرسةيف بيئة املدرسنيبنفسهم و واإلجنيليزية لغة التخاطب اليومية بني الطلبة

بينهم باللغة ستطاع أن يتحدثوا فيما املبقدرالطلبةأن يكون املدرسةمديروقرر 

ا للغة م كذلك ويوما واحدأيايف ثالثةاإلجنيليزية م وباللغة العربية يف ثالثة أيا

.ة واإلجنيليزية كذلكأن يقرأ الكتب العربيالطلبةيقدر أن و اإلندونيسية

حىت ستةدراسيةحصصدرسة يف أربعةذه املهتعليم اللغة العربية يف ويتم

ي هارات اللغوية األربع، وهتعليم املدراسية كل أسبوع، ويتضمن فيهاحصص
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كيب فردات والرتا تعليم املا فيهامهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة، مب

االسالمية الثانوية درسةالعربية يف املاللغة تعليم خصائصو . )عناصر اللغة العربية(

ا هالعربية الىت قرر العامة لتعليم اللغةاخلصائصتتمثل يف بكنبارو1احلكومية 

.)K13التعليم ألفني وثالثة عشر (نهجم

دف إىل حتفيزعليميةبعض املواد التاللغة العربية هي و  ، الطلبةاليت 

موتطوير  هموتوجيه استقباليةاللغة العربية علىجيايب اإلهموتعزيز موقفكفاء

فهم كالم اآلخرين وفهم القراءة. يفة الكفاءهي االستقباليةة والكفاء. انتاجيةو 

ويا أو  استخدام اللغة كأداة اتصال، إما شفيفة الكفاءاإلنتاجية هي ة وأما الكفاء

مهم جدا يف املساعدة على فهم مصادر اإلسالم، ومها القرآن وذلك كتابيا. 

اللغة العربية كانت،فألجل ذلكواحلديث، وكذلك الكتب العربية حول اإلسالم. 

مهارة وهي اللغويةتحقيق الكفاءات األساسية أعدت لاالسالميةيف املدارس 

37.والقراءة والكتابةوالكالماالستماع 

ورد ما درسة كه املذداف تعليم مهارة القراءة يف درس اللغة العربية هلهوأما أ

:نهج الدراسى، فهي ما يليامليف

37 Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 165 Tahun  2014
Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab di Madrasah, hal 49
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إىل الكلمات والعبارات واجلملالطلبة من قراءة جهرية تشريأن يتمكن )1

بالنطق والنرب والتنغيم الصحيح.

واجلملابريمن إستجابة أو فهم معاىن الكلمات والتعالطلبةأن يتمكن )2

ط.يف النص املقروء بشكل بسيعناصر اللغوية)(الاملكتوبة

النص من إستجابة أو فهم األفكار الرئيسية أو الثانية يفالطلبةأن يتمكن )3

.قروء بشكل بسيطامل

تكوين املقرتحات على النص املقروء أن يتمكن الطالب من استجابة أو )4

38.بشكل بسيط

الدراسات السابقة.ب

قد سبقتها ه ليس من البحوث اجلديدة، وإمنا إن البحث الذي صدد حبث

البحوث القدمية، منهم :

مهارةلتنميةالعربيةاملفرداتبتطويرالتعليميةاملوادتصميمالعارفين،زين.1

مبعهدالثانويةاملدرسةمنالسابعالفصليفوالتطويريالبحثالقراءة،

اللغةتعليملتخصصاجسترياملرسالة(جريسيك-جمنيت" األزهار"االسالم

38 IPK (indikator Pencapaian Kompetensi) dalam Kurikulum 2013/ K13 dirumuskan
berdasarkan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab Tingkat Madrasah Aliyah (MA) (Kurikulum Revisi 29 September 2015). Lihat:
Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 165 Tahun 2014
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سورابايااحلكوميةاإلسالميةأمبيلسونانجامعةالعليا،الدراساتالعربية،

)2015سنة

مهارةلتنمية) إن تصميم املواد التعليمية بتطوير املفردات العربية 1ونتيجنه: (

التعليميةاملادةعلىحصلوقداألوىل،املستوىعلىباالعتمادالقراءة

اعتمادا) 2". (العربيةاللغةدروسللكتاباملصاحبالكتاب"بـاملسمى

أنيتضحوالبعديالقبلياإلختباريفالطلبةعليهاحصلاليتالنتائجعلى

هذاواستخدام". ممتاز"املعدلةالنتيجةعلىحصلاملصممةاملادةاستخدام

العربيةاللغةتعلميفواجلذابةاحلماسةيفالطلبةجيعلأنيستطيعالتصميم

.املرجوةالنتائجعلىللحصولويدفعهم

Mastery(االنتهائيالتعليمتطبيقفعالية،إيرونشاهالدينعمادمحمد.2

Learning (يفالسادسالصفلطلبةالعربيةاللغةيفالقراءةمهارةلرتقية

2016سنةجماكرطاكيديكاإلبتدائيةحممديةاملدرسة

حممدية اإلبتدائية  درسة ائ" باملتعليم اإلنتهكان تطبيق ") 1ونتيجنه: (

ستجيبني ىف اإلستبيانات وبعدجماكرطا "مقبول"، بنظر اىل أجوبة املكيديك

الفرضيةالنتائجعلىاعتماداو ) 2. (%68توسطة حتليلها بلغت النتيجة امل

كيديكحممدية اإلبتدائية  درسة ائ" باملتعليم اإلنتهتطبيق "أنيتضح
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م على قراءة النصوص العربية واستنباط جماكرطا يرّقى استطاعة الطلبة وقدر

اإلنتهئتعليمالتعليموسيلةاستخداماملدرسيفضلنمنها. وأالصةاخل

ذاتستخدمالىتالبصريةالوسيلةألنالعربيةاللغةتعليمعمليةىفمستمرا

.قروءامللفهمالطلبةعدتسااألمر

قبللألطفالالعربيةاملفرداتلتعليمالتعليميالكتابإعدادسعادة،أمي.3

سيدهارجوبندوبالونج" املشيطة"األطفالروضةيفجترييبحبث–املدرسة

جامعةالعليا،الدرساتالعربية،اللغةتعليملتخصصاملاجستريرسالة(

)2010سنةماالنجإبراهيممالكموالنا

كان تأليف النصوص التعليمية لتعليم مهارة القراءة باإلعتماد ) 1ونتيجنه: (

على املنهج الراس للمبدئية، حصل على كتابة املادة التعليمية املطبوعة على 

علىاعتماداو ) 2. (شكل الكتاب التعليمي باملوضوع "العربية لألطفال" 

واإلستبيان،والبعدي،القبليختباراإليفاألطفالعليهاحصلاليتالنتائج

املعدلةالنتيجةعلىحصلاملصممةاملادةاستخدامأنيتضحواملقابلة

وكان. القراءةتعليميفاملدرسعلىيسهلالكتابهذاواستخدام". جيد"

.والتدريبالتعلمبعمليةللقيامواحلماسةبالسهولةيشعرونالطلبة
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عنقبلمنالباحثنييبحثماملالباحثنظرالسابقةثو البحمن

مهارةترقيةىف)Konstruktivis(البنائيةأياإلبتطاريةالتعليميةالطريقةاستخدام

بتطويرالتعليميةاملوادتصميمعنالباحثثحبقداألولالسابقفالبحث.القراءة

عنثالباححبثفقدالثاينالبحثوأماالقراءة،مهارةلتنميةالعربيةاملفردات

اللغةيفالقراءةمهارةلرتقية) Mastery Learning(االنتهائيالتعليمتطبيقفعالية

التعليميةباألهدافالتعليميةالنصوصتأليفالباحثةفبحثتالثالثوأما. العربية

.الكتابباستخدامالقراءةمهارةلتعليم

مهارةيمتعلعنوالباحثاملتقدمونالباحثونحبثاإلتفاق،ناحيةومن

املواداستخدامعناملتقدمونالباحثونحبثاإلختالف،ناحيةومن. القراءة

اللغةتعليميفاملستخدمةالتعليميةوالوسائلالقراءةتعليموأساليبواسرتاتيجيات

.الوصفيودراسةالعربية

الطريقةاستخدامموضوعيتناولماالسابقةالبحوثمنالباحثجيدمل

Reciprocal(باديلالتالتدريس Teaching (هذاضوءوعلى. القراءةمهارةلرتقية

عنختتلفالباحثايقوماليتالدراسةأنلنايتضحواإلختالفاإلتفاق

لطلبةالقراءةمهارةلرتقيةجتريبيةدراسةيقومالباحثألن. السابقةالدراسات
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بكنبارو1ة احلكومية اإلسالمياملدرسة الثانويةمنالديينعشراحدىالفصل

Reciprocal(التباديلالتدريسالطريقةاستخدامب Teaching.(

العمليالمفهوم.ج

"التبادليالتدريس"طريقةاستخدام :)X(المتغير المستقل .1

اإلجرائيالمفهوم-

ر بني املعلمنشاط تعليمي يأخذ شكل حوايتم استخدام هذه الطريقة ب

بة بعضهم البعض، حبيث يتبادلون األدوار طبًقا والطلبة، أو بني الطل

والتساؤل والتوضيح والتلخيص) تيجيات الفرعية املتضمنة (التنبؤ لالسرتا

دف فهم املادة املقروءة، والتحكم يف هذا الفهم عن طريق مراقبته، وضبط 

.عملياته

فعلى املعلم أن يراعي الطلبة أثناء التدريس وخاصة املراعة على الطالب 

التلميذ) عندما يشرح األشياء املدروسة إىل - الذي يقوم دور املدرس (املدرس

األخرين وعند أنشطة املناقشة يف كل فراق.

خطوات التطبيق-

يعد املعلم النص موافقا باملادة اليت سيقوم بتدريسها اليوم.)1
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بأنه سيكون مدرسا يف الفرصة األوىل.الطلبةيشرح املعلم )2

أن يقرأوا النص املعني قراءة صامتة تسهيال الطلبةلم يطلب املع)3

هلم يف التعلم من فقرة إىل فقرة أخرى.

يف الفرصة األوىل فيعملوا النموذج التايل:الطلبةفإذا انتهى )4

ا إىل األخرين أو املعلم..1 يقّدم الطلبة األسئلة اليت سيسألو

األسئلة األخرين الفرصة إلجابة الطلبةيعطي املعلم .2

من تلقاء أنفسهم.الطلبةاملوجودة. وجيوز فيها أن يستعمل 

الفكرة الرئيسية اليت تكون يف الفقرة. وجيوز الطلبةيلّخص .3

لقراءة هذه اخلالصة.الطلبةاملعلم أن خيتار أحد 

يعطي املعلم الطلبة الفرصة ألن يسألوا عن مشكالت .4

املقروء.

ا التعليق على التدريس املباشر يطلب املعلم الطلبة ليقدمو .5

واملقروء.

الفقرة التالية وخيتار املعلم أحد الطلبةيف القسم التايل، يقرأ )5

التلميذ؛ يلعب دور املعلم).-ليقوم كاملعلم (املعلمالطلبة
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الذي يقوم دور املعلم مدة أنشطة التعليم أو الطلبةب املعلم يدرّ )6

األخرين ملشاركة الدور يف يوّجهه ويعطي الفرصة الكثرية إىل

املناقشة، ويعطي املعلم الطالب الذي يقوم دور املعلم التشجيع 

لقيادة املناقشة.

الطلبةينقص املعلم دوره يف املناقشة يف األيام التالية حىت يعمل )7

الذين يقومون دوره واألخرون هذه األنشطة ذاتيا. وبعد ذلك،  

لكي الطلبة. وحيفظ سبفحدور املعلم كوسيطة ووسيلةكان 

يثبتوا فيها ويساعدهم على حّل املشكالت املوجودة.

قراءة النصوص العربيةعلى الطلبةقدرة : )Y(المتغير التابع .2

اإلجرائيالمفهوم-

وهي: املرحلة الثالثة،يتم تعليم مهارة القراءة خالل مراحل التعليم

لقراءة اوانقسمت. التثبيتمرحلة، و مرحلة التأسيسراءة، و االستعداد للق

والشك يف أن .جهريةإىل قراءة صامتة و الدارسهتبعا للنشاط الذي يقوم ب
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ها وعمقها باختالف مراحل ختتلف يف نوعها واتساعتعليم مهارةأهداف

وأهداف تعليم مهارة القراءة العامة فهي فيما يلي:التعليم.

ها، وجودة نطقه وأدائه ومتثيله الطلبة على القراءة وسرعته فيتنمية قدرة)2

.للمعىن

األفكار األساسية والعرضيةفهمه للمقروء فهما صحيحا، ومتييزه بني)3

.فيه. وتكوينه األحكام النقدية عليه

يدين من األدباء وأصحاب األساليب يف خمتلف )4 االتصال بنتائج ا

العصور.

اإلسالمية احلكومية املدرسة الثانوية كانت تعليم مهارة القراءة يف و 

على نوع القراءة اجلهرية للمرحلة التثبيت.مستخدم بكنباروالواحدة 

مؤشرات مهارة القراءة-

مع مراعة النصوص العربية قراءة جهريةقراءةب على يقدر الطال)1

النطق والنرب والتنغيم الصحيح.

توبةمعاىن الكلمات والتعابري واجلمل املكفهميقدر الطالب على )2

.بشكل بسيطيف القراءة فهما عميقا وصحيحا
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يقدر الطالب على التمييز بني األفكار األساسية والعرضية يف )3

.بشكل بسيطالنص املقروء

.يقدر الطالب على تعيني العناصر اللغوية يف النص املقروء)4

بشكل يقدر الطالب على تكوين املقرتحات على النص املقروء)5

.بسيط

ضية البحثفر .د

تأثري ، فاالفرتاض األساسي من هذا البحث هو هناك بناء على بيان السابق

يف ترقية )Reciprocal Teaching(الطريقة التدريس التباديلمن استخدام هام 

:ذا البحث هوواالفرتاض املستخدم يف ه. القراءةمهارة 

التدريس الطريقةمن استخدام تأثري هام يوجد:)Ha(ةيالفرضية البديل

يف ترقية Reciprocal Teaching((X)(التباديل

.(Y)القراءةمهارة 

الطريقة تأثري هام من استخدام يوجدال:)H0(الفرضية الصفرية 

Reciprocal Teaching((X)(التدريس التباديل

.(Y)القراءةيف ترقية مهارة 


