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 األول الباب
 ادلقدمة

 
 اإلجرائى والتحديد بحثال خلفية - أ

 بُت من متتار الىت الفصحى العربية األمة بناء ىف األساس الركن ىي اللغة
 الىت وحضارهتا واألدبية، الفكرية وثروهتا ادلتصل، الطويل بًتخيها الكبَت العامل لغات

 1.حبديثها اإلنسانية قدًن وصلت
 من رلموعة: اللغة إن فيها، القول إلسهاب لزل ال كثَتة، تعريفات للغة

 على معينة ثقافة ذو أفراد يتعارف والىت معُت، نظام حيكمها الىت الصوتية الرموز
"اللغة أصلها لَُغى، أو لَُغٌو،  2.وبعض بعضهم بُت االتصال ربقيق أجل من دالالهتا،

 ما شيء نقل  نوعها من فريدة أداة ىو باللغةو 3واذلاء عوض، ومجعها لًُغى و لغات"،
 مع احلياة بُت االتصال الذي اجلسر ىي اللغة أن إذا، .للقلب اخلمس احلواس قبلتو

 واالنفعاالت، والعواطف األفكار عن للتعبَت ىى كبَتة وظيفة ذلا اللغة 4.التفكَت
 .اإلنساىن اجملتمع شؤون وتصريف

                                                 
، )القاىرة: دار الثقافة للكباعة أساسيات تعليم اللغة العربية فتحى على يونس و زلمد كامل الناقة، 1

 13( ص. 1977والنشر، 
الطبعة األوىل، )القاىرة: دار الفكر،  ،غة العربية بالتعليم األساسىمناىج تدريس اللرشدى أمحد طعيمة، 2

 26(، ص. 1998
(، UIN-MALIKI Press ،2111، )ماالنقادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا, نور ىادي، 3

  3ص. 
4
 . Imam Ma’kruf, Strategi pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need’s Press. 

2009, hlm. 1-2 



2 
 

الكلماُت اليت  ىي العربية الّلغة ىي  العلم دلركز ادلستخدمة اللغات احدى
قال زلمود كامل الناقو  ىف كتابو "إن اللغة العربية أداة 5.يُعرُب هبا العرُب عن اغراضهم

فعالة لنقل بدائع الفكر يف ادليدان الدويل، و إن استمرار حياة اللغة العربية دوليا ذلو 
 6العنصر اجلوىري للسالم بُت األمم يف ادلستقبل".

القرآن الكرًن  سلموندلاقل. وحفظ وقد وصلت إلينا من طريق الن
وقد أكرمت  واالحاديث الشريفة، وما رواُه الثِّقات من منثور العرب ومنظومهم.

لكوهنا لغة القرآن بوسيلة لسان رسول اهلل وىو خامت األنبياء وادلرسلُت، ومن كون 
 :2اآلية يوسف سورة ىف تعاىل اهلل قال كما اللغة العربية لغة القرآن.

                        

 يف جدا مهمة ىي العربية اللغة أن مفهوما يكون أن أعاله اآلية على بناء وديكن
 الدروس ومادة التعليمى منهج من جزء ىى العربية اللغة ذلك وجبانب .احلياة ىذه
 . اندونيسيا ىف االسالمية مدارس يف

 االستماع، مهارات وىي أربعة، مهارات تشمل العربية اللغة تعليم يف
 أركان ىي األربعة ادلهارات وىذه 7.الكتابة ومهارة القراءة، مهارات الكالم، ومهارات

                                                 
م(, 2117ىـ/ 1428) بَتوت : دار الكتب العلمية,  ،جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييٌت 5

 .7، ص. 1ج.

 
 ،)أم القرى ،طرق تدريسو –مداخلو  -، تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى أسسوزلمود كامل الناقة6

 .15ص  ،(1985

 . 11(، ص 2111)عمان: دار الفالح،  ،هارات الدراسيةادلزلمد على اخلوايل،  7
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 ويتأثر يؤثر منها وكل االتصال متام البعض ببعضها متصلة وىي اللغوي، االتصال
 8.األخرى بادلهارات

 بدونيها، غَته مع يتواصل أن لإلنسان اليتسٍت اليت اللغة فنون ىاحد القراءة
 يظنها – القراءة وليست لإلتصال، ربقيقا او توظيفا اللغة مهارات أكثر من ىي إذا

 اليت تطورات إمنا و هبا، والنطق ادلكتوبة اللغوية الرموز على تعرف رلرد -الرأي باديّ 
 مثل الفسيولوجية نواحيبال -فقط -فيها حنفل ال أننا تؤكد القراءة مفهوم على طرأت

 يقودنا الزمٍت البعد ضوء يف ادلتطور احلقيقي ادلفهوم إذ النطق، وأعضاء العُت حركات
 عن القارئ يتلقاىا اليت الرموز تفسَت تشتمل عقلية عملية" القراءة بأن القول إىل

 اخلربة بُت الربط تتطلب أهنا كما ادلعاين، فهم العملية ىذه وتتطلب عينيو، طريق
 9.ادلعاين و لشخصيةا

 أبواب أمامو وتفتح خرباتو، دائرة توسع فهي حياتو يف الفرد تفيد والقراءة
 حل يف وتساعد التذوق، مقايس وهتذب وادلتعة، التسلية ربقق والقراءة الثقافة،

 الشخصى التوافق يف وتساعده العلمى، اإلعداد يف تسهم كما ادلشكالت،
 10.واالجتماعى

يف الدروس اليت تفيد التالميذ: ألهنا تفسح اجملال أمامهم  والقراءة ايضا أىم
لالستفادة من الكتب يف الدروس مجيعها."وإن فائدة القراءة ال تنحصر بادلدرسة 

كلها، إذ هبا ديكن لكل شخص أن يوسع  تتعداىا إىل احلياة االجتماعية وحدىا، بل
أن يقال إن القراءة معارفو يف كل حُت، ويطلع على أي شيء حيتاجو. لذلك ديكن 

                                                 
 5(،ص. 2112)القاىر دار الفكر العريب، تدريس فنون اللغة العربية،  على أمحد مدكور، 8
 157 ص.،مرجع سابق، فتحى على يونس و زلمد كامل الناقة9

قاىرة، الدار ادلصرية اللبناية، ، الطبعة الثانية )التعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقاتة, جحسن ش10
 115(، ص. 1993
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ية على أفضل األمهخصوصا يف ادلدرسة الثانوية الذي  11مفتاح التعلم والتعليم".
 يد و يفهم النصوص اللغة العربيةأن يقرأ جب ةبالطل استطيعو ت مهارات القراءة لكي

 12خبَتا.
مفهوم القراءة، ديثل وحدة متكاملة، تتمثل يف نطق الرموز وفهمها، وربليل  

ب ونقده، والتفاعل معو واإلفادة منو يف حل ادلشكالت، واالنتفاع بو ما ىو مكتو 
 يتضمن  معقدة عملية ىى للقراءةيف ادلواقف احليوية، وادلتعة النفسية بادلقروء. 

 حاسة خالل من التحفيز خالل من حيدث البداىن  النشاط والعقلي البداىن النشاط
 أن جيب ىؤالء اجلهرية قراءة يستطيع جانب الطالب القراءة تعليم يف. والعُت البصر

 أىم ادلقروء ففهم يدرسون، الذي العربية اللغة الكتاب يف  يقرأ ما يفهم أن يستطيع
 اللغة الكتاب يف يوجد الذي النصوص فهم يف خصوصا العربية اللغة تعليم يف ةبللطل

 وترمجة بالفصيح العربية نص يف القراءة قدرة ىي القراءة مهارة تعليم غاية الن. الغربية
 تعليم ىي القراءة مهارة أن يقال التايل التبيان يف إّزن والرأي. والطالقة باجليدة وفهمو
وىي 13.يقرأ ما والفهم بالصحيح القراءة ةبالطل ستطيعوات لكي غرضو أن القراءة

 ادلرعوبةربصيل على النتيجة  درسة الثانوية ولكن ليس كل مدارسادلهارة ادلركزة يف ادل
 . جبمبوت مرتابورا 1 احلكومية االسالمية الثانويةما وقعت يف مدرسة  مثل

ادلدرسة حويل شهرين وشاىدت  يفس يالتدر تطبيق بعملية قامت الباحثة 
 يف الطلبة للمشكالت عما يتعلق بالتعليم مهارة القراءة من منبع ىذه ادلشكلة أن

                                                 
, -األردن), العربية اللغة تدريس يف  حديثة اذباىات, الوائلي الكرًن عبد سعاد و الدليمي حسُت علي طو11

 4-3. ص( 2119
12

 Faisal Hendra,Kemampuan Siswa Berbahasa Arab Siswa Madrasah Aliyah,( Gaung 

Persada Press, Jakarta; 2007), hlm. 99 
13

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: Uin-Maliki, 2011), 

hlm. 163    
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 حكومية متوسطة مدرسة من ادلتخرجات الطلبة من ألن. تلفسل ادلدرسة ىذه
(SMP) اإلسالمية ادلتوسطة وادلدرسة(MTS)  دىاادلع من أو . 

 االسالمية الثانوية ادلدرسة يف درس من دروس إحدى ىي العربية اللغة
 صف ويف عشر وثاين عشر وإحدى العاشر صف يف جبمبوت مرتابورا 1 احلكومية

 الدينية والعلوم تماعيةاالج والعلوم العلمية العلوم يعٍت شعوب ثالثة وجدي العاشر
 جديد درسك  (SMP) احلكومية ادلتواسطة ادلدرسة من للمخرجون العربية اللغة لكن
 ادلهم شديد الدرس ىي العربية اللغة أن حيث تعليم، ىف فعال غَت الطلبة حىت

 ،ادلعُت ادلعيار على قدرة لدى ونطلبي الطلبة الن الدينية العلوم شعبة يف خصوصا
 صف الطلبة  السيما ادلعُت ادلعيار ربت قدرة لدى الطلبة من كثَتة حقيقة يف لكن

 احلكومية ادلتواسطة ادلدرسة من ادلتخرجون الكثَتون 1 الدينية العلوم شعبة العاشر
 .ضعيفة ادلعدل درجة الذي واالمتحان اليومية درجة يف وينظر

 تخدامسا العربية اللغة يعلم وىو شيخ العاشر صف يف درسادل إىل ظربالن
 يستخدمأن  ديكن وال باستمرار احملاضرة وطريقة والًتمجة القواعد إسًتاتيجية

 متحمس ليس ةبالطل يصبح وكذالك العربية اللغة التعليم يف اجلديدة االسًتاتيجية
 .فعالية ليس التعلم كونا حىت ومسئم

 فعالية أن اخلالصة أخذت أن تعاستطا الباحثة شكلةم ىذه من صورا
 تكون كذلكو  14.التعلم بأىداف مناسبا قدرهتم ترقية ىف الطلبة يساعد ميالتعل

 قدرة لًتقية التجربة صف يكون 1 الدينية العلوم شعبة من العاشر صف الباحثة
 نص فهم يف ادلهم القراءة قدرة  الن ادلقروء فهم يف خصوصا العربية اللغة يف الطلبة
 أن يستطيع اليت الكثَتة كيفية أساسو يفو  .العربية اللغة كتاب يف يوجد الذي القراءة

                                                 
14

Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: RinekaCipta, 2003), 

hlm. 74 
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 أو ادلقروء فهم يف خصوصا العربية اللغة تعليم يف بةالطل لسهل درسادل يستخدام
 .استَتاتيجيات باستخدم احدىم الصامتة القراءة

 ادلشكلة ىذه حلل جديدة، اسًتاتيجية استخدامب الباحثة حاولت تلك
  Cooperative) نشاء"اإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اسًتاتيجيةب

Integrated Reading and Composition) .يف ةبالطل فهمي االسًتاتيجية ىذه الن 
 االىتمام لكن فقط قراءة ال اإلسًتاتيجية ىذه استخداموب( ادلقروء فهم) القراءة فهم
 اي ضعيفة مهتاقدر  الطلبة دلساعدة القراءة فهم يف يتعاونوا أن ويستطيعون ادلقرون ما

 اذليكلية أن التعاونية اإلسًتاتيجية ىي اإلسًتاتيجية ىذه الن بعضا ببعضهم بالتعاون
 إذا النتيجة يستطيون الفرقية عضوية أين احلال تشكيل ىو التعاوين أىداف يف

 يف التكاملي ويناعالت لمالتع اسًتاتيجية من األول دفاذل النو  أيضا، النتيجة فرقتهم
 ىو  (Cooperative  Integrated Reading and Composition) "نشاءاإلو  القراءة
 وادلفردات ادلقروء كفهم األخرى أىداف حىت الفعال أفضل الوقت االستخدام يكون

 العربية اللغة تعليم يف الطلبة قدرة ترقية يستطيع حىت النتيجة يستطيعون واألخرى
 ويكون فهمو يف وسهال شطاان الطلبة حىت( ادلقروء فهم) القراءة مهارة يف خصوصا

 .وزلتمسا فعاال تعليم
 ويناعالت لمالتع اسًتاتيجية باستخدام اإلجراء على القيامب الباحثة تريد

 Cooperative  Integrated Reading and)نشاء"اإلو  القراءة يف التكاملي

Composition) استخدام فعالية:  بادلوضوع ادلقروء فهم يف الطلبة قدرة لًتقية 
 Cooperative  Integrated)نشاء"اإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اتيجيةاسًت 

Reading and Composition)  درسةدب العاشر الصف طلبة لدى ادلقروء فهم لًتقية 
 جبمبوت مرتابورا 1 احلكومية اإلسالمية الثانوية

 : اإلجرائى ربديد
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 ىف ادلوجودة ادلصطلحات ةلباحثا فحدد السابق ادلوضوع فهم ىف اخلطأ إلحذار
 : ادلوضوع ىذا

 مرحلة الفعالية لذالك، 15.ادلنفعة حاصل ربصل اليت والعقب تأثَت ىي فعالية -1
 :الطلبة أن ينبغي كما اذلدف، ىذا إىل الوصول

  القرائية نصوص فهم يف اي زلتوياتو فهمو  ادلكتوبة الرموز ونعرفي أن قدري
 .الرئيسية افكار وينال

 يف ادلقصود اليت ترقية 16.القدرة تزيد أو يرفع دبعٌت يرقي-رقي كلمة من ترقية -2
 ونتيجة تعلم الطلبة أنشطة أو سعيا لًتقى وطريقة عملية يعٍت حثةاالب هىذ

 فهم يف خصوصا القراءة تعليم يف ىو األحسن إىل االرتفاع أو التنمية وىي
 اىتمام الطلبة يف التعليميف انشطة الطلبة دبؤشر التقوًن يعٍت يف ترقية  ،ادلقروء

مشًتك النشط طلبة يف ويف  الطلبة يف التعليم تعاوينو  سعيو  اشًتاكيكون من 
رأي الطلبة عن  و يسأل الطلبة عن ادلادة يف ادلهارة القراءةيكون من  التعليم

من  75دبعيار ادلعُت  يعٍت % دقة الطلبة يف تنفيذ الوظيفة و نص القراءة
تائج تعلم الطلبة دبعيار ادلعُت يف اللغة العربية يف مدرسة الطلبة. وأما من ن

عملية التعلم من  75يعٍت  جبمبوت مرتابورا 1 احلكومية االسالمية الثانوية
   الًتقية الذي أفضل يعٍت من نتائج تعلم الطلبة.

 نفسية عضوية عملية القراءةو . األربع مهارات احد من ىي القراءة مهارات -3
 احلروف) ادلكتوبة الرموز زلتويات وفهم التعرف لىع قدرةو  17عقلية،

                                                 
15

 Badudu dan sultan  Muhammad  Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan, 1996), hlm. 37 
16

 Ibid. hlm. 1514 

 
 85(، ص. 1998)لبنان، دار النافئس،  ، خصائص العربية وطرائق تدريسها نايف زلمدد معروف،17
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 مصوتة) مقروءة معُت إىل الكبد يف استقالب أو يقرأ أن(والضوابط واحلركات
 ىي ىنا القراءة ادلهارةو  .،أمرين القراءة إجادة وتشمل مفهومة( صامتة/ 

 دون فقط بالنظر تتم ىي القراءة الصامتة :اخلويل يقول كما القراءة الصامتة
 يف الصوتية احلبال اىتزاز دون حىت بل شفاه، ربريك أو مهس أو وتص

القراءة اجلهرية ايضا لكن  وليست القراءة اجلهرية ولو يوجد 18.القارئ حنجرة
 أفضل تأكيد إىل القراءة الصامتة.

 القدرة على القراءة يف وحدات فكرية  أوال: فهم ادلقروء ىو -4
  فهم التنظيم الذي اتبعو الكاتب  ثانيا
 فهم االذباىات  ثالثا
 ربديد األفكار الرئيسة وفهمها   رابعا

 19القدرة على االستنتاج......إخل  خامسا

  Cooperative) نشاء"اإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع " استَتاتيجية -5

Integrated Reading and Composition) استَتاتيجيات من اسًتاتيجية ىو 
 العربية اللغة تعليم ىف الطلبة تساعد ان تستطع الليت تعليمال ىف النشط التعلم

، وىذه االسًتاتيجية عند الرأي أغوس سوفرجيونو القراءة مهارة يف خصوصاو 
 ىذا يف ةباحثال هقصدي ما إذن،. الكتاب التعلم التعاوين الذي يأخذ من

 القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع " استَتاتيجية تطبيق اي ىنا ادلوضوع
 ىف (Cooperative  Integrated Reading and Composition)  نشاء"اإلو 

                                                 
18

 للنشر العادلية الدار: ةاجليز ) األوىل، الطبعة بغَتىا، للناطقُت العربية اللغة تعليم عبداهلل، الصديق عمر  
  116-115. ص (2118 والتوزيع،

19
، - )ريبية دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا،دروس الدورات التد، عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان 

  38-37(، ص.1424
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 تعليم يف صف العاشر للعلوم الدينيةاليف  بوراامرت 1 احلكومية الثانوية درسةادل
يعٍت خبطوات ىذه اإلسًتاتيجية يصل يف  ادلقروء فهم يف خصوصا القراءة

 من انواع احد ىي اتيجيةاإلسًت  ىذه أن العامة بصورةعملية القراءة فقط 
 الفردية، مسؤولية و ةموعاجمل أىداف يف يأكيد الذي التعاوين مالتعل النموذج

 الكتابة أو القراءة يف ادلتكاملية اإلنشاء ىو االسًتاتيجية أن احلرة ترجة يف الن
 تعاونوا أن أيضا يوجد ىناك ةموعاجمل واحدة يف تعاونون طلبتو أين 20.تعاونية

 أن يستطعون حىت ادلقروء فهم يف خصوصا العربية نص من لدرسا السمع يف
 .القرائية نص من الفكرة عن يستدلوا

 
  بحثال أسئلة - ب

 "نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اسًتاتيجية تنفيذ كيف -1
(Cooperative  Integrated Reading and Composition  الذي يناسب

 درسةدب القراءة مهارة ميتعل يف 1لعلوم الدينية لطلبة الصف العاشر  صائصخب
 مبوت؟جب مرتابورا  1 احلكومية اإلسالمية الثانوية

 القراءة مهارة ميتعل يف 1لعلوم الدينية ل العاشر الصف ةطلب نشاطما  -2
 "نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اسًتاتيجية باستخدام

(Cooperative  Integrated Reading and Composition الثانوية درسةدب 
 ؟ مبوتجب مرتابورا 1 احلكومية اإلسالمية

 ميتعل يف 1لعلوم الدينية ل العاشر الصف بةطل من التحصيل الدراسيما  -3
 القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اسًتاتيجية باستخدام القراءة مهارة

                                                 
20

 Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja Pressendo, 2012), hlm. 173 



11 
 

 درسةدب Cooperative  Integrated Reading and Composition) " نشاءاإلو 
 مبوت؟جب مرتابورا 1 احلكومية اإلسالمية الثانوية
 

 بحثال أىداف - ج
 "نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اسًتاتيجية وذجمن دلعرفة -1

(Cooperative  Integrated Reading and Composition صائصادلناسبة خب 
 الثانوية درسةدب القراءة مهارة ميلتع يف 1لعلوم الدينية لطلبة الصف العاشر 

 مبوت؟جب مرتابورا  1 احلكومية اإلسالمية
 القراءة مهارة ميتعل يف 1لعلوم الدينية ل العاشر الصف ةبطل نشاط ًتقيةل -2

 "نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اسًتاتيجية باستخدام
(Cooperative  Integrated Reading and Composition الثانوية درسةدب 

 مبوتجب مرتابورا 1 احلكومية اإلسالمية
 مهارة ميتعل يف 1لعلوم الدينية ل  العاشر الصف ةبطل من التعلم نتائج لًتقية -3

 "نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اسًتاتيجية باستخدام القراءة
(Cooperative  Integrated Reading and Composition الثانوية سةدر دب 

 مبوتجب مرتابورا  1 احلكومية اإلسالمية
 
  بحثال أمهية - د

 :  أجل من مفيدة تكون أن ادلتواقع ومن الدراسة ىذه ونتائج
  علمادل -1
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 مهارة خصوصا العربية للغة تعليم يف مناسبة سًتاتيجيةاال عن ادلعرفة زيادةأوال،
 قراءةال
  التعليم ىف الطلبة نشاط ترقيةثانيا،
  والتعلم التعليم أنشطة لًتقية ؤشركمثالثا،
  للطلبة مناسبة العربية اللغة التعليم االسًتتيجية اختبار ىف اإلعالمية ادلوادرابعا،

  الطلبة -2
 واالتقان التفاىم حنو التعليم، ىف الطلبة ربصيل ترقية أوال،
 التعليم و التعلم ىف الطلبة مشاركة زيادة ثانيا،

  مدرسة -3
 العربية اللغة تعليم ترقية ىف مفيدة مسامهة دمتق أن ديكن البحث ىذا

 الباحثة -4
 .القراءة دبادة وخصوصا والقارئ العلمية خزانة لزيادة

 النظرية -5
 اللغة تعليم يف  الطلبة خباصة ادلناسبة اإلسًتاتيجية منط يف الكتاب يف نظرية لنمى
  االخرى عناصر مع ادلقروء فهم خباص العربية

  
 
  

  وعادلوض اختيار أسباب - ه
 :ىو ادلوضوع ىذا اختيار أسباب
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 درسادلو    احلكومية ادلدرسة من دلخرجون اجلديدة دروس ىي العربية اللغة تعليم -1
 والًتمجة القواعد إسًتاتيجية يستخدام وىو شيخ العاشر فصل يف يعلم الذي

 التعليم يف اجلديدة االسًتاتيجية يستخدم ديكن وال باستمرار احملاضرة وطريقة
 ميالتعل كونا حىت ومسئم متحمس ليس الطالب يصبح وكذالك عربيةال اللغة
 . متحمس غَت العربية اللغة وذلم  فعالية ليس

 تطبيق ملمرتباورا 1 احلكومية الثانوية درسةادل ىف العاشر صف يف درسادل -2
  Cooperative) "نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اسًتاتيجية

Integrated Reading and Composition)" ىذه اذا العربية اللغة تعليم ىف 
 جديدة اسًتاتيجية
 

  السابقة الدراسات - و
 يف التكاملي ويناعالت لمالتع " التعليم منوذج تطبيق ،2112 زوليكة، سيت -1

 (Cooperative Integrated Reading and Composition)" نشاءاإلو  القراءة
 قضية االندونسي اللغة دراسية مادة الوصفي ةفقر  الكتابة وقدرة ادلشوقة لًتقية

 كلون كليباوانج، كلوجنون معارف االبتدائية ادلدرسة الرابع الصف طلبة يف
 .فروغو

 يف التكاملي ويناعالت لمالتع " التعليم منوذج تطبيق أن يدل ثالبح نتيجة
 (Cooperative Integrated Reading and Composition)" نشاءاإلو  القراءة

 ادلدرسة الرابع الصف يف الوصفي فقرة الكتابة وقدرة القراءة رغبة الًتقية تطيعيس
 من األمهية بالقدر اإلندونسي اللغة دراسية مادة كلوجنون معارف االبتدائية
 الباحثة منها واستفدت. األوىل النتيجة من الطالع دبوجود الطلبة وقدرة ادلشوقة
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 القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع " التعليم منوذج باستخدام التعليم أن
 يف أفضل (Cooperative Integrated Reading and Composition) " نشاءاإلو 

 بالبحث البحث اختالف ولكن. الوصفي فقرة الكتابة وقدرة القراءة رغبة ترقية
 يف التكاملي ويناعالت لمالتع " اسًتاتيجية استخدام أن الباحثة قامت الذي
 (Cooperative Integrated Reading and Composition)   " نشاءإلاو  القراءة

    القراءة مهارة يف خصوصا العربية اللغة التعليم يف
 يف التكاملي ويناعالت لمالتع " اسًتاتيجية تأثَت ،2114 نينجغالن، روسرينا -2

 إىل (Cooperative Integrated Reading and Composition)" نشاءاإلو  القراءة
 1 احلكومية الثناوية ادلدرسة العاشر الصف يف التحدث سلطوط كتابة ةقدر 

 .راجا تنجونج
 يف التكاملي ويناعالت لمالتع "  اسًتاتيجية استخدام أن البحث نتيجة

 لو (Cooperative Integrated Reading and Composition)" نشاءاإلو  القراءة
 التعليم أن البحث ىذه من الباحثة استفدت. التحدث سلطوط كتابة لقدرة أثر

 "نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اسًتاتيجية باستخدام
(Cooperative Integrated Reading and Composition) قدرة على يأثر أن 

 أن البحث ىذا اختالف ولكن. اإلندونسية لغة يف التحدث سلطوط كتابة
          لقراءةا مهارة يف يستخدام جيةياالسًتات ىذه

 القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع " منوذج تطبيق ،2111يوسلحا، اثناين -3
 نتيجة لًتقية   Cooperative Integrated Reading and Composition) "نشاءاإلو 

 الفطٍت اإلسالمية ادلتوسطة دلدرسة من التاسع الصف يف العربية اللغة التعليم
 .ماالنج فنجوكوسومو
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 الًتقيتان توجدان الطلبة وكتابة قراءة قدرة من النتيجة أن يدل ثالبح نتيجة
 ويناعالت لمالتع منوذج أن البحث ىذه من استفدت. العربية اللغة تعليم يف

 Cooperative Integrated Reading and)"نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي

Composition   ولكن. والكتابة اءةالقر  مهارة يف العربية اللغة بتعليم مناسبة 
 اخلاص أفضل والكتابة القراءة مهارة تعليم يف أن الباحثة ىنا رسالةبال اختالف

     ادلقروء فهم يف خصوصا القراءة مهارة إىل
 الرسالة بادلوضوع الفرق يوجد السابقة العلمية الرسالة عن ادلوضوعات من
 ويناعالت لمالتع" اسًتاتيجية ماستخدا عن ربلل الباحثة الن الباحثة ربلل اليت العلمية

 Cooperative Integrated Reading and)"نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي

Composition) الباحثة الن اإلندونسية اللغة تعليم يف دون العربية اللغة تعليم يف 
 ولو, اإلندونسية اللغة لتعليم تستخدام اإلسًتاتيجية ىذه عن ربلل ادلقابل كثَت
 أن تريد الباحثة إذن, اخلاص ليس ذلك لكن أيضا العربية ةاللغ تعليم يف يوجد
 "نشاءاإلو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اسًتاتيجية استخدام فعالية عن تعرف

(Cooperative Integrated Reading and Composition) تعليم يف الطلبة قدرة لًتقية 
 يف يستخدام الذي ادلقروء فهم يف يعٍت اءةالقر  مهاراة يف خصوصا العربية اللغة

 مرتابورا 1 احلكومية اإلسالمية الثانوية درسةدب 1للعلوم الدينية  العاشر صفال
 اجلهرية القراءة تنسي ال لكن ادلقروء فهم إىل أفضل اإلسًتاتيجية وىذه .جبمبوت

 أيضا ةالكتاب مهارة يوجد ىنا لكن فقط يقرأ ما يفهم ال اإلسًتاتيجية ىذه ويف
 سًتاتيجيةالا وذجمن الباحثة استنبطت حىت لينصر الطلبة يف ربصيل مناقشة اجملموعة

 .لطلبةا ائصصخل ادلناسبة


