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 األول بابال

 المقدمة

 خلفية البحث .أ 

عادة ما يُنظر إل تقدم األمة من خبلل كيفية إدارة األمة لنظام التعليم. كلما  

كانت جودة التعليم اليت يتلقاىا اجملتمع أفضل، كانت نوعية حياة الناس يف تلك 

 األمة أفضل، واليت ستكون يف النهاية معيارًا لتقدم األمة.

ك حاجة بالتأكيد إل منوذج تعليمي يف عملية حتقيق النهوض بتعليم األمة، ىنا

فعال من أجل حتقيق األىداف بدقة. ديكن تفسَت مصطلح النموذج على أنو إطار 

عمل مفاىيمي يستخدم كدليل يف تنفيذ النشاط. ديكن أن يعٍت النموذج أيًضا أن 

الكائن ىو تقليد للشيء احلقيقي. على سبيل ادلثال، سيارة لعبة أو منزل ألعاب أو 

منوذج لعبة. يُعرَّف النموذج ادلتعلق بالتعلم، والذي يشار إليو عادًة باسم مسدس 

، بأنو إطار عمل مفاىيمي يصف إجراًء منهجًيا لتنظيم خربات التعلم التعليم

لتحقيق أىداف تعليمية معينة، ويعمل كدليل دلصممي التعلم وادلعلمُت يف 

تعلم ىي أنشطة ىادفة لذلك، أنشطة ال 0التخطيط و القيام بأنشطة التعلم.

وتدرجيية. التعلم ىو يف األساس عملية تفاعل بُت ادلعلمُت والطبلب، سواء كان 
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التفاعل مباشرًا، مثل وجهًا لوجو، أو بشكل غَت مباشر، مثل أنشطة التعلم 

أمناط تعلم، وىي: أ(  0باستخدام وسائط التعلم. من خبلل ىذا التفاعل، ىناك 

، ج( أمناط تعلم ادلعلم 0، ب( أمناط التعلم التقليدية 1أمناط التعلم التقليدية 

 3والوسائط، د( أمناط التعلم الوسيطة.

إل جانب التطور السريع للمعلومات والتكنولوجيا، فإن ذلا تأثَتًا على إطبلق 

تطوير وسائط التعلم، سواء الربامج أو األجهزة، حبيث يتغَت دور ادلعلم كمصدر 

تعليمي ببطء ولكن بثبات ليصبح مدرًسا كميسر. لذلك، عندما تبدأ أمناط التعلم 

صل وخارجو، من ادلتوقع أن يكون دور بالوسائط يف السيطرة على التعلم يف الف

ادلعلم كميسر قادرًا على تصميم منوذج تعليمي ديكن أن يقود الطبلب إل أن 

منوذج يكونوا أكثر استقبللية يف فهم ادلواد التعليمية ادلقدمة داخل الفصل وخارجو. 

ىو منوذج تعليمي مع ىذا النموذج ديكن للمدرس مساعدة الطبلب يف  التعليم

ل على ادلعلومات واألفكار وادلهارات وطرق التفكَت والتعبَت عن أفكارىم أو احلصو 

 احلصول عليها. باإلضافة إل ذلك، يقومون أيًضا بتدريس كيفية تعلم الطبلب.

جيد إذا كان يفي ِبعايَت معينة. يذكر أن ىناك  منوذج التعليمديكن القول بأن 

ي والفعالية. صحيح )صحيح( ىل يتم ثبلثة معايَت، وىي الصبلحية والتطبيق العمل
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 منوذج التعليممن خبلل شيئُت، ومها: أ( ىل مت تصميم  منوذج التعليمتقييم صحة 

ليكون قائمًا على عقبلنية ونظرية قوية؟ ب( ىل ىناك اتساق داخلي؟ عملي، ىو 

جانب من جوانب التطبيق العملي الذي ديكن اختباره من خبلل: أ( تقييم اخلرباء 

رسُت الذين يذكرون أن النموذج ادلطور ديكن تطبيقو عملًيا، ب( االختبار وادلما

ادليداين )تنفيذ النموذج( الذي يوضح أنو ديكن تطبيق ما مت تطويره. تأثَت؛ ديكن 

اختبار جوانب الفعالية من خبلل: أ( يشَت تقييم اخلرباء وادلمارسُت بناًء على 

الختبارات التجريبية )البحثية( اليت تظهر خربهتم إل أن النموذج فعال، ب( نتائج ا

 0فعالية النموذج يف حتقيق النتائج ادلتوقعة.

م، جيب أن يكون لدى ادلعلم اسًتاتيجية حىت يتمكن ييف عملية التدريس والتعل

الطبلب من التعلم بفعالية، وحتقيق األىداف ادلتوقعة. تتمثل إحدى خطوات 

قنية العرض التقدديي أو ما يسمى عادًة بطريقة امتبلك ىذه اإلسًتاتيجية يف إتقان ت

ىي التحدث وتبادل اخلربات  التعليم الفرقيالتدريس. الكلمات الرئيسية ألسلوب 

الغرض  0مع اآلخرين، والعمل مع اآلخرين خللق تعلم أفضل مقارنة بالتعلم وحده.

مع  من العمل نتائج التعليممن البيان أعبله ىو اقًتاح بضرورة احلصول على 
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من خبلل ادلشاركة بُت األصدقاء، وبُت  نتائج التعليماآلخرين. ديكن احلصول على 

اجملموعات، وبُت أولئك الذين يعرفون والذين ال يعرفون، سواء داخل الفصل 

الدراسي أو خارجو. لذلك، فإن التعلم الذي يتم جتميعو يف مناقشات رتاعية مع 

 منوذج التعليمعم بشكل كبَت مكونات أعضاء غَت متجانسُت وبأعداد سلتلفة يد

 .الفرقي

م من يديكن أن حتدث رلتمعات التعلم عندما يتم احلصول على نتائج التعل

من خبلل  نتائج التعليمالتعاون مع اآلخرين. ىذا يعٍت أنو ديكن احلصول على 

ادلشاركة بُت األصدقاء وبُت اجملموعات وبُت أولئك الذين يعرفون والذين ال 

 0يعرفون، داخل وخارج الفصل الدراسي.

)أربعة( جوانب  0كما ىو شائع مع اللغات األخرى، حتتوي اللغة العربية على 

حيث  من ادلهارات اللغوية )مهارة اللغة( واليت تُعرف أيًضا باسم فنون اللغة. من

اجلوىر، فإن أىم جوانب اللغة ىي أدوات االتصال وادلهارات ىي األجزاء 

األساسية عند استخدام اللغة. ادلهرات األربع ىي: مهرة االستعاماء، وأنقرة 

 الكبلم، ومهرة القرعة، ومهرة الكتاب.
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كما ذكرنا سابقاً، مهارة القرعة ىي إحدى ادلهارات اللغوية األربع. وفيما يلي 

دلعٌت مصطلح مهارة القرعة واجلوانب الواردة فيو. من الناحية اللغوية، تأيت  شرح 

ة من الكلمة العربية مهرة )مهرة(، وىي صيغة مصدر من مهر أكلمة مهارة القر 

يقرأ  -كلمة القراءة ىي صيغة مصدر لكلمة قرأ   0واليت تعٍت ذكي أو بارع. -ديهر 

 1شلا يعٍت القراءة.

كلمة مهارة مهارة أو مهارة جيب تطويرىا يف تعلم يف ادلصطلحات، تعترب  

والقرعة مشتقة من أصل كلمة قرؤة قرعان وتعٍت القراءة والقراءة. من  2اللغة.

".  إقرأالناحية اللغوية، تأيت ىذه الكلمة من اآلية األول من نزول القرآن، وىي "

اجلملة  إقرأ. يتبع أمر " واليت تعٍت األمر بالقراءةفعل األمر" يف اآلية ىي "إقرأكلمة "

. وىي القراءة خلق اإلنسان من علقو  باسم ربك الذي خلقالتالية، وىي 

باألساس أو اإلطار "عصمي َرب". ال يقتصر معٌت القراءة يف اآلية على القراءة 

احلرفية، بل ىو أمر بالقراءة والبحث والفهم. ويف الوقت نفسو، فإن الشيء الذي 

ر سللوقات وأن اهلل خالق )رب(. إذن ، فإن أمر القرعة جيب قراءتو ىو أن البش
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حبسب اآلية يتضمن عملية القراءة والبحث )الدراسة( والفهم )معرفة( كل شيء 

 12ببل حدود.

يف عملية تعلم الطبلب، ىناك العديد من العقبات اليت تواجههم، ِبا يف ذلك 

ة. مع وجود أنواع غَت متجانسة من الطبلب يف الفصل، ىناك اءتعلم مهارة القر 

 التعليم الفرقييف  منوذج التعليمعدم توازن يف قدرات الطبلب مع بعضهم البعض. 

ىو التعلم الذي يويل اىتماًما وثيًقا الحتياجات الطبلب وفًقا لتطورىم. يشرك 

لصعيدين االجتماعي الطبلب أيًضا بنشاط يف عملية التعلم على ا التعليم الفرقي

والعاطفي، حبيث ديكن للطبلب تطبيق تعلم الطبلب من خبلل التعاون والتواصل 

بُت األصدقاء والتعلم ِبسؤولية. ديكننا أن نعلم أن التعاون والتفاعل بُت الطبلب 

. بالنظر إل أمهية منوذج تعلم التعليم الفرقييف  منوذج التعليمحيتل مكانة مهمة يف 

ية ادلتكامل يف ادلؤسسات التعليمية، فإنو يثَت التساؤل عما إذا كان تنفيذ اللغة العرب

ىذا النموذج يتم بشكل منهجي يف سلتلف التعليم، ِبا يف ذلك يف ادلرحلة 

 (.مدرسة ادلتوسطةاإلعدادية )

كهدف ذلذا البحث مع   مدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية فتح اذلدىترافق اختيار 

. كما عربت عنها التعليم الفرقيد نفذت منوذج تعلم اعتبار أن ىذه ادلؤسسة ق
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فتح  مدرسة ادلتوسطة اإلسبلميةإيلفا نور عزة بصفتها وا. كا. ينص منهج  بوتري

هو تدريب التعاون والتفاعل لتعليم الفرقياحلقيقي ال منوذج التعليماذلدى على أن 

بله، جيب دراسة ومسؤولية الطبلب يف تعلم مهارة القراءة. بناًء على التفكَت أع

اجملتمعي ادلتعلم ادلنفذ  منوذج التعليممن جانب تنفيذ التعليم الفرقييف  منوذج التعليم

. ىذا مهم لتقدمي نظرة عامة على التعلم مدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية فتح اذلدىيف 

اجلماعي الذي ديكن استخدامو كمرجع ومثال ملموس يف إضافة ادلعرفة والبصَتة 

 .ذج تعلم اللغة العربيةيف تطوير منا

 أسئلة البحث .ب 

 ادلسائل البحث كما يلي: ةنظرا إل خلفية البحث رّتب الباحث

درسة ادلتوسطة بالتعليم الفرقي يف ادل م مهارة القراءةي. كيف تستخدم عملية تعل1

 ؟Ringinanom Udanawu Blitar فتح اذلدى اإلسبلمية

درسة ادلتوسطة القراءة يف ادل مهارة مييف تعلالتعليم الفرقي قيمة فعالية كم . 0

 ؟Ringinanom Udanawu Blitar فتح اذلدى اإلسبلمية

 أهداف البحث .ج 

 :وفقا دلسائل البحث السابقة، فاذلدف من ىذا البحث ىو
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لًتقية مهارة القراءة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية التعليم الفرقي فعالية منوذج  .1

 .Ringinanom Udanawu Blitarفتح اذلدى 

لًتقية مهارة القراءة يف ادلدرسة ادلتوسطة التعليم الفرقي فعالية منوذج دلعرفة قيمة  .0

 .Ringinanom Udanawu Blitarاإلسبلمية فتح اذلدى 

 فوائد البحث .د 

 من ادلتوقع أن يكون ىذا البحث مفيًدا لعدة أطراف.

 للمدرسة .1

مدخبًل يف من ادلتوقع أن يستخدم ىذا البحث كمواد للنظر فيها أو 

 حتديد السياسات ادلتعلقة بعملية التعليم والتعلم.

 للجامعة .2

من ادلتوقع أن يتم استخدام ىذا البحث كمواد إعبلمية للباحثُت 

وديكن أن يكون التعليم الفرقيادلستقبليُت فيما يتعلق باستخدام منوذج تعلم 

 جامعة تولونج أجونج اإلسبلمية احلكومية.  مرجًعا يف مكتبة
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 لباحثل .3

من ادلتوقع أن يؤدي ىذا البحث إل زيادة ادلعرفة يف رلال التعليم، 

وخاصة يف عملية التدريس والتعلم، كوسيلة لتطبيق النظريات اليت مت احلصول 

 عليها خبلل احملاضرات يف ظروف حقيقية وكأحكام لدخول عال العمل.

 فروض البحث .ه 

1. Ha : لًتقية مهارة القراءة بادلدرسة  الفرقيم يالتعل منوذجفعالية ىناك توجد فروق

 .Ringinanom Udanawu Blitarفتح اذلدى ادلتوسطة اإلسبلمية 

0. Ho : لًتقية مهارة القراءة بادلدرسة  الفرقيم يالتعل منوذجفعالية أي ال توجد فروق

 .Ringinanom Udanawu Blitarفتح اذلدى ادلتوسطة اإلسبلمية 

 مصطلحات البحث .و 

 قدم الدراسة، ىذه يف ادلصطلحات شرح بُت اخللط عدم أجل من

 إل ادلصطلحات ىذه تنقسم. الدراسة ىذه يف للقراء مصطلحات عدة الباحث

 :ومها قسمُت،
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 التوضيح النظري .1

منوذج التعلم: رلموعة من اخلطوات اليت يتخذىا ادلعلم للطبلب لدعم  .أ 

 11عملية التعلم.

ومشاركتها، والتعاون مع  : التحدث عن جتارب اآلخرينتعليم الفرقي .ب 

 اآلخرين خللق تعلم أفضل من التعلم وحده.

وحتويل (decoding) مهارة القراءة: عملية يقوم الفرد فيها بفك الرمز  .ج 

 10الرسالة من نص مطبوع إل خطاب شفوي.

 التوضيح التطبيقي .0

ىو منوذج تعليمي يتم تنفيذه من ادلعلمُت إل  الفرقيم يمنوذج التعل- أ

م يف رلموعات حبيث يتعلم الطبلب العمل يالطبلب لدعم عملية التعل

 مًعا ويكونوا مسؤولُت عن بعضهم البعض.

ىي إحدى ادلهارات اللغوية اليت ُتظهر القدرة على الصوت  مهارة القراءة- ب

اء والكتاب من وبشكل عام أنشطة القراءة ىي عملية تواصل بُت القر 

خبلل قراءة النصوص. القدرة على دتييز وفهم زلتويات شيء مكتوب 

 )رموز مكتوبة( من خبلل قراءتو وىضمو يف القلب
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 ترتيب البحث .ز 

 التمهيدي اجلزء وىي رئيسية، أجزاء ثبلثة إل ادلناقشة ىذه منهجية تنقسم

 على توضيحها ديكن التفاصيل من دلزيد. األخَت واجلزء النص قسم أو واحملتوى

 :التايل النحو

الباب األول ادلقدمة: خلفية البحث، شلاثلة وحتديد ادلسئلة، أسئلة البحث، أىداف 

البحث، فروض البحث، فوائد البحث، مصطلحات البحث، دراسات السابقة، 

 وتنظيم البحث. 

 .مهارة القراءةمفهوم ، و تعلم ادلدمج مفهومالنظريات حتتوى على: الثاين  بابال

السكان ،تصميم البحث ومدخلوالبحث حيث تتكون من:  يةالباب الثالث منهج

  والعينة وادلعاينة، أداوات رتع البيانات، طريقة حتليل البيانات.

الباب الرابع تقدمي نتائج البحث و يشتمل على: بيان موجز عن موضوع  البحث، 

 .تقدمي احلقائق، حتليل احلقائق و البحث

 ة البحث مناقشالباب اخلامس 

 الباب السادس اخلادتة : اخلبلصة واإلقًتاحات 




