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 الرابع باب

 ومناقشتها البيانات حتليل
 

 حملة عن ميدان البحث وتعليم اللغة العربية فيو -أ

 جبمبيت  يرامرتاي 1احلكيمية درةة الاانيية اسإةمامية ادلالتاريخ ادلختصر عن نشأة  -1

 ياين .أ .1يف العماد مرتافيرا 1احلكيمية درةة الاانيية اسإةمامية ادلتقع 
 .كاليمانتان اجلنيبية  مقاطعةو  ،بنجر منطقة، 200 .15 .كم

ويف   sinar harapanيسم التعليم األةاةى  1958  - 1969منذ ةنة 
تغيَت الدالة   1978مث ويف ةنة   PGANإىل  تغيَت احلالة 1971 -1977ةنة 

 مدرةة الاانيية احلكيمية مجبيت. 
الاانيية يستند الرةالة ادلدير العام اسإةمام وزارة الشئين الدينية ادلدرةة  

 يرا.ادلدرةة الاانيية احلكيمية مرتاب احلكيمية مجبيت تغيَت إىل
 يراادلدرةة الاانيية احلكيمية مرتابمن   نظرة و بعاةشعار و أىداف و   -2

  :وىي ادلدرةة ىذه وأىداف
 كل ادلريب لدي اسإدارة ويفعل التعليم اجليدأوال  
 لدي اسإدارة وجيري باجليد كل عمل الًتبيية ثانيا

 يستطيع الطماب التأقلم ببيئتو باجليد لاا ثا

   اجليديين والتكنيليجياوالعليم  اسإديان والتقيىبُت ميجيد التعليم ادلتكامل رابعا 

 ادلاقفة بيئة اسإةمامية واجليدة التعليم  يقيمخامسا 
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قادر التنافس يتشكل بيئة التعليم ادلساعد تنمية أخماق الكردية و ةادةا 
 األعلى 

  الرغد والسرربيئة ادلدرةة  يجيدمةابعا  

 يستطيع أن يتنافس ادلتخرج يف البيئة باجليدثامنا  
  اليئس يف طلب العلم وادلنجزالييجد كلمة  يف ىذه ادلدرةة وىي أما الشعار

 ميجيد مدرةة اسإمانة وثقافة بيئة األةمامية: يف ىذه ادلدرةة وىي (visi)أما نظرة 
 : ىي (misi) بعاتها وأما  

 اجليديين والتكنيليجياوالعليم اسإديان والتقيى  يقيم بالتعليم ادلتكامل بُتوال أ

 خلق الزميل بالتدريب أخماق الكرديةيبٌت  ثانا 

 والاقافة بيئة اسإةماميةخيلق بيئة التعلم الذي ييزر أخماق الكردية ثالاا 

ة اسإةمامية درةة الاانييادلأحيال رئيس ادلدرةة وادلدرةات و ميظفة غَتىم ىف    -3
 يرامرتاب 1احلكيمية 

درةة الاانيية اسإةمامية ادلوادلدرةات و ميظفة غَتىم ىف ادلدرةة كان رئيس 
 كما يلي:  مرتافيرا 1احلكيمية 

 3.4 اجلدول
 مرتابيرا جبكبيت 1الاانيية اسإةمامية احلكيمية  ادلدرةة رئيس أحيال

 وقت اليظيفة اةم ريئس ادلدرةة الدور الرقم
1 I 1961-1958 اج حسناحل  

8 II 1968-1961 احلاج رملي  

3 III 1964-1968 احلاج مجهارى  
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4 IV 1966-1964 احلاج أوندافية  

5 V 1967-1966 كسدان  

6 VI 1967 مجهيري 

7 VII .1968 احلاج كرًن ب أ 

8 VIII 1978-1969 احلاج جركاوى  

9 IX 1981-1978 شهراحليدري  

11 X 1981 ميةى 

11 XI 1985-1981 ،باحلاج حبَتى .دكتيرندوسال  

18 XII 1991-1985 أبي بكر كاىب .احلاجالدكتيرندوس  

13 XIII 1998-1991 . احلاج زلمد نيرالدينالدكتيرندوس  

14 XIV 8118-1998 . ةيناردىالدكتيرندوس  

15 XV 8119-8118 . احلاج عبد الرمحنشةالدكتيرندوس  

16 XVI 8115-8119 . أحد اسإحسانالدكتيرندوس  

17 XVII األن-8115 ادلاجستَت . رضيانشةالدكتيرندوس  
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 1احلكيمية درةة الاانيية اسإةمامية ادلوادلدرةات و ميظفة غَتىم ىف ادلدرةة 
اللغة  نمنهم مدرةاىفثانيةىف.(3ىفقحلملىف ىف رظنأ) 47ميجيد  8115/8116 ةنةىف  مرتافيرا
 .قحلملىف أىف جلا ىلىف رظنأ.ىفالعربية

 :4.4 اجلدول
 الاانيية درةةادل ىف غَتىم ميظفة و وادلدرةات ادلدرةة يف العربية اللغة مدرةُت أحيال

 مرتافيرا 1 احلكيمية اسإةمامية
 الصف   الًتبية اسإةم الرقم

ةيداىن  الدكتيرندوس 1
 أنيار

 كل ية الًتبية 
قسم تعليم الدين 
اسإةمام ىف اجلامعة 
احلكيمية اسإةمامية 

 أنتساري بنجرماةُت

 عشر

احلاج زلمد نير،  8
 السرجانا

 كل ية الًتبية 
قسم تعليم الدين 
اسإةمام ىف اجلامعة 
احلكيمية اسإةمامية 

 أنتساري بنجرماةُت

 عشراحلادي 

 كل ية الًتبية  رومسانية، السرجانا 3
قسم تعليم الدين 
اسإةمام ىف اجلامعة 
احلكيمية اسإةمامية 

 الااين عشر
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 مرتافيرا 1احلكيمية درةة الاانيية اسإةمامية ادلال الطلبة من أحي  -4

 8115/8116 ةنة ىف مرتافيرا 1 احلكيمية اسإةمامية الاانيية درةةادل كان
 : التاىل اجلدول اىل أنظر. طلبة 386 متلك

 5.4 اجلدول
 مرتابيرا 1 احلكيمية األةمامية الاانيية مدرةة من الطلبة أحيال

 اجملميع الطلبات بالطما الصف   الرقم
1 X AGAMA 1 9 81 31 
8 X AGAMA 2 11 81 31 
3 X MIPA 9 85 34 
4 X SOSIAL 1 11 14 84 
5 X SOSIAL 2 13 11 84 
6 XI BAHASA 14 19 33 
7 XI IPA 1 11 15 86 
8 

XI IPA 2 7 18 85 

9 
XI IPS 1 11 19 88 

11 
XI IPS 2 8 19 87 

11 
XII AGAMA 18 88 34 

 أنتساري بنجرماةُت
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18 
XII BAHASA 8 9 17 

13 
XII IPA 8 13 81 

14 
XII IPS 1 6 18 84 

15 
XII IPS 2 7 17 84 

 418 859 143 اجملميع

 
 8116/ 8115 مرتافيرا 1 احلكيمية اسإةمامية الاانيية ادلدرةة يفادلصدر: اليثيقة 

 

 أحيل اآلالت و األجهزة ادلدرةي ة  -5
اآلالت و األجهزة  مرتافيرا 1احلكيمية ة درةة الاانيية اسإةماميادلدلدرةة ا ديلك

 :يأتىبتفصيل كما  ادلدرةي ة
 6.4 جدول

 مرتافيرا 1 احلكيمية اسإةمامية الاانيية مدرةةلل ادلمليكة األجهزة و اآلالت أحيال
 احلال العدد ادلرافق الرقم
 جيد 15 فصيل الدراةية 1
 جيد 1 إدارة رئيس ادلدرةة 8
 جيد 8 حجرة ادلدرس 3
 جيد 1 النقابة التعاونية 4
 جيد 3 مرحاض ادلدرس 5
 جيد 7 مرحاض الطلبة 6
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 جيد 1 ادلكتبة 7
 جيد 1 حجرة الصحة 8
 جيد 3 ادلخترب 9

 جيد 1 ادلقصف 11
 جيد 1 ملعب رياضي 11
 جيد 1 ادليقف 18
 جيد 1 حجرة اجلرميز 13
 جيد 1 ادلصلى 14
 جيد 1 بنك السقط 15
 دجي 1 حبرة السمك 16

 2016/ 2015 مرتافورا 1 الحكومية اإلسالمية الثانوية مدرسةال يف اليثيقة: ادلصدر

 
 

 وحتليلها البيانات تقدًن -ب
 الدراةيتنفيذ ال -1

 أوال، جدول االجرائي

مايي مث  6السبت  يقام يف اللقاء األول يعٍت االختبار القبلي يف الييم (أ 
مايي 11 الييم اخلميس يعٍت االختبار من الدور األول يفاللقاء الااين 

ةنة. وأنشطة التعليم هتدف على إثارة اسإىتمام وتدريب نشطة   8116
 التكاملي ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجيةالطلبة يف التعلم النشاط باةتخدام 

 cooperative Integrated Reading and)نشاءاسإو  القراءة يف

Composition)   القراءة مهارة ادلادة من التعلم أنشطة  تنفيذ يف الةيما 
 " ةعيدة أةرة" عن العربية اللغة الدرس وادليضيع
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 8116 مايي 31 الاماثاء الييم يف يعمل الااين الدور يف االةتمرار ويف  (ب 
وأنشطة التعلم هتدف على إثارة اسإىتمام وتدريب نشطة الطلبة يف  ةنة

 القراءة يف ليالتكام ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجية التعلم النشاط باةتخدام
 يف   (cooperative Integrated Reading and Composition)" نشاءاسإو 

 " العامة ادلرافق" عن العربية اللغة الدرس وادليضيع  القراءة مهارة التعليم
 8116 جيين 8  اخلميس الييم يف يعمل الاالث الدور يف االةتمرار ويف (ج 

وتدريب نشطة الطلبة يف  وأنشطة التعلم هتدف على إثارة اسإىتمام ةنة
 القراءة بُت التكاملي التعاون"  اةًتاتيجيةالتعلم النشاط باةتخدام 

 التعليم يف (cooperative Integrated Reading and Composition)والكتابة
" العامة ادلرافق" عن العربية اللغة الدرس وادليضيع  القراءة مهارة

 ادلعُت نتيجة غيبل مل إذ األخر الدور إىل واالةتمرار
 :األول اللقاء يف القبلي اسإختبار ائجنتثانيا،

قامت الباحث بإلختبار القبلي الن نتائج االمتحان النصفي أم نتائج 
ان ىذا الطلبة الييمية مل تتصير نتائج فهم ادلقروء باخلصيص. لذلك 

 معيار االختبار يف الدور األول والااين والاالثكاالختبار  
 
 
 
 
 

 :4،7اجلدول 
 على حبث إجرائي صفي يف اللقاء األول: القبلي اسإختبار ائجنت
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 ادلعيار ادلعُت اسإةم الرقم
إختبار  درجة

 القبلي
 51 75 مبارك أمحد 1
 58 75 نيرلفسيح أدليدى 8
 51 75 حسنة أتيما 3
 81 75 أنسري ديٍت 4
 59 75 أريادي 5
 51 75 فرتييي حاىن 6
 51 75 طيبة حمال 7
 83 75 إناية 8
 56 75 ربيتل خدجية 9

 78 75 فرتيي فيتري 11
 51 75 ةفيان حايس زلمد 11
 68 75 فربيانيت ميلدى 18
 78 75 جن ة مفتحيل 13
 51 75 ةفًتا إرلنجغا زلمد 14
 53 75 إماميد ن زلمد 15
 51 75 زلندرا زلمد 16
 53 75 رضى زلمد 17
 51 75 ةفيًتي زلمد 18
 51 75 فيتري نشا 19



88 
 

 66 75 نيرملنا 81
 64 75 محيدة نيري 81
 56 75 احلسٌت نير 88
 56 75 رياىن فيتري 83
 51 75 رمحييت 84
 68 75 عائشة ةيت 85
 51 75 ىداييت نير ةيت 86
 71 75 ةريايت 87
 51 75 إفندي نير تيفيق 88
 51 75 نديما ييليا 89
 57 75 نزمة الن يفيس جهرت 31

 1784 اجملميع
 57،46 ادلعدل

 
 ودرجة 83 األعلى درجة ينظر أن يستطيعأن بناء على جدول أعماه 

 88 بعدد ادلعُت ادلعيار وحتت طالبان 8 بعدد ادلعُت ادلعيار فيق ودرجة 51السفلى
 حتت الذي الطلبة درجة كاَت أن يدل درجة تلك نتيجة من 57،46 بادلعدل طلبة،
  األول الدور يف اسإختبار إىل الباحاة تستمر وكذلك ادلعُت ادلعيار

يف التعليم الذي يعمل يف عملية نتائج البحث ينفك يف الطبقات األدوار 
 لتعليم  يف ثماثة أدوار كما يلي:التعلم والتعليم يف الفصل. يف ىذا البحث يعمل ا

 األول الدوراالجرائي الصفي  -2
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 action)) يذوالتنف planning)) التخطيط وىييكين أربع مراحل الدور األول 
 كمايلي: reflecting))انعكاسو  (observing) وادلماحظة

 planning)) التخطيط (أ 
ادليجو إىل الطلبة  األةاةيةالباحاة حتليل منهج التعليم دلعرفة كفاءة  قامت (1

 يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجيةباةتخدام التعليم التعاون بنميذج 
 Cooperative  Integrated Reading and Composition) "نشاءاسإو  القراءة

 ويناعالت لمالتع"التعاون باةًتاتيجية  RPP الباحاة خطة التعليم صممت (8
 Cooperative  Integrated Reading and) "نشاءاسإو  القراءة يف التكاملي

Composition   مع الكفاءات األةاةية ادلهارة القراءة يف كتاب تعليم اللغة
 العربية

 "نشاءاسإو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجيةحاة الباقامت  (3
(Cooperative  Integrated Reading and Composition  على نص القراءة

 الذي يستخدام ادلعلم لتعليم اللغة العربية 

 دى قدرة الطلبة يف فهم ادلقروء لتصميم أداة التقييم دلعرفة  (4

ُت لقياس عملية التعليم للمعلم ونشاط ادلماحظت اليرقتُت الباحاةأعدت  (5
 خصيصا يف فهم ادلقروءالطلبة يف تعليم اللغة العربية  

 action)) التنفيذ (ب 

 مايلي:باخلطة التعليم. ىذا احلال ك الدور األول دلا ادلناةب العمل
 التعلم اجلماعيال حب اجملميعة مل تتعيد بعض (1
 ويناعالت لمالتع" يجيةاةًتاتبعض األخر مل تفهم اخلطيات تعليم بنميذج  (8

 Cooperative Integrated Reading and) "نشاءاسإو  القراءة يف التكاملي

Composition) كمايلي: يعمل السعيللمشكلة السابقة  جامعا 
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 ميعةبالفائق الفهم غلى الطلبة عملية يف اجمل ادلدرةة تاعطي ( أ)
 التعاون واشًتاك الطلبة يف اجملميعةو 

يف التعليم بنميذج الذي مل يفهم اخلطيات  ميعةاجمل درةةادل نصرت ( ب)
 "نشاءاسإو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجية

(Cooperative Integrated Readingand Composition) 

وادلتعاون يستطعان أن  درةةيف األخَت دور األول من نتائج مماحظة ادل
 اخلماصة:

 ميعةعادة حبال تعلم اجمل درةةادل تدأب (1

 ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجيةبالتعليم التعاون منيذج  درةةادل تدأب (8
 Cooperative Integrated) "نشاءاسإو  القراءة يف التكاملي

Readingand Composition) 

"  اةًتاتيجيةمنيذج  يستطيع  أن خيالص الطلبة أن  تعليم التعاون (3
 Cooperative) "نشاءاسإو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع"

Integrated Readingand Composition)  ي اخلطيات ادلعُت.لذا 

  (observing) ادلماحظة (ج 

أنشطة الطلبة يف تعليم اللغة العربية خصيصا  (observing) ادلماحظةنتائج  (1
 القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجيةفهم ادلقروء  باةتخدام 

يف الدور  Cooperative  Integrated Reading and Composition) "نشاءاسإو 
 يف اجلدول التايل: بادلماحظة األول

 
 :4،8اجلدول 

 بة على حبث إجرائي صفي يف الدور األول:ألنشطة الطلمماحظة عملية التعليم لنتائج 
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 ادلعيار ادلعُت اسإةم الرقم
الدور  درجة

 األول
 نسبة مئيية

 75 18 84 مبارك أمحد 1
 87 81 84 يحنيرلفس أدليدى 8
 71 17 84 حسنة أتيما 3
 96 83 84 أنسري ديٍت 4
 51 18 84 أريادي 5
 71 17 84 فرتييي حاىن 6
 67 16 84 طيبة حمال 7
 98 88 84 إناية 8
 71 17 84 ربيتل خدجية 9

 71 17 84 فرتيي فيتري 11
 54 13 84 ةفيان حايس زلمد 11
 67 16 84 فربيانيت ميلدى 18
 87 81 84 جن ة لمفتحي  13
 54 13 84 ةفًتا إرلنجغا زلمد 14
 54 13 84 إماميد ن زلمد 15
 46 11 84 زلندرا زلمد 16
 75 18 84 رضى زلمد 17
 46 11 84 ةفيًتي زلمد 18
 75 18 84 فيتري نشا 19
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 98 88 84 نيرملنا 81
 71 17 84 محيدة نيري 81
 79 19 84 احلسٌت نير 88
 83 81 84 رياىن فيتري 83
 58 14 84 رمحييت 84
 79 19 84 عائشة ةيت 85
 75 18 84 ىداييت نير ةيت 86
 58 14 84 ةريايت 87
 51 18 84 إفندي نير تيفيق 88
 54 13 84 نديما ييليا 89
 75 18 84 نزمة الن يفيس جهرت 31

 69،43% 15،7  ادلعدل 
 11السفلى ودرجة 83 ىاألعل درجة ينظر أن يستطيعأن بناء على جدول أعماه 

يف االىتمام وادلشًتاك يف التعليم. وىدا يدل حتصيل ( 69،43)% 15،7مبعدل 
 84أنشطة الطلبة يف التعليم حتت ادلعيار ادلعُت يعٍت 

 ادلماحظة يف الدور األول يف عملية عن قدرة الطلبة إىل مادة التعليم نتيجة (8

اللغة العربية  مادة التعليم يف ، قدرة الطلبةيف عملية التعلم والتعليم درةةغَت من أنشطة ادل
 فانظر إىل جدول اآليت:خصيصا فهم ادلقروء قصَتا 

 
 

  :4،9اجلدول 
 يف الدور األول: بةتعلم الطل ائجنت
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 درجة ادلعيار ادلعُت اسإةم الرقم
 65 75 مبارك أمحد 1
 61 75 نيرلفسيح أدليدى 8
 51 75 حسنة أتيما 3
 83 75 أنسري ديٍت 4
 65 75 أريادي 5
 51 75 فرتييي حاىن 6
 51 75 طيبة حمال 7
 81 75 إناية 8
 55 75 ربيتل خدجية 9

 61 75 فرتيي فيتري 11
 88 75 ةفيان حايس زلمد 11
 55 75 فربيانيت ميلدى 18
 81 75 جن ة مفتحيل 13
 61 75 ةفًتا إرلنجغا زلمد 14
 74 75 إماميد ن زلمد 15
 61 75 زلندرا زلمد 16
 66 75 رضى زلمد 17
 55 75 ةفيًتي زلمد 18
 61 75 فيتري نشا 19
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 السفلى ودرجة 83 األعلى درجة لدي الذي الطلبة درجةأن بناء على جدول أعماه 
 طلبة 83 بعدد ادلعُت ادلعيار وحتت طلبة 7 بعدد ادلعُت ادلعيار فيق درجةأما و  51

 عيار ادلعُتادلحتت ومن نتائج ىذا الدور يدل أن درجة الطلبة كاَتة . 68،83بادلعدل 
 75يعٍت 

 
 

 81 75 نيرملنا 81
 51 75 محيدة نيري 81
 55 75 احلسٌت نير 88
 88 75 رياىن فيتري 83
 61 75 رمحييت 84
 83 75 عائشة ةيت 85
 61 75 ىداييت نير ةيت 86
 88 75 ةريايت 87
 61 75 إفندي نير تيفيق 88
 61 75 نديما ييليا 89
 65 75 نزمة الن يفيس جهرت 31

 1867 اجملميع
 68,83 ادلعدل
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 reflecting))انعكاس (د 
يف  درةةوادل بناء على نتائج ادلماحظة لعملية التعلم، وادلماحظة نشاطة الطلبة

ونتائج االختبار عن قدرة الطلبة على مهارة القراءة خصيصا فهم عملية التعلم، 
 ور األول فيمكن أن يصير األحيال اآلتية:ادلقروء يف الد

 اةًتاتيجيةبنميذج مل يتعيد بعض الطلبة ببيئة التعلم باةتخدام التعليم التعاون  (أ 
 Cooperative Integrated) "نشاءاسإو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع"

Readingand Composition)  ، يتنبهين الفرح واحلماةي يف التعلم ىذا احلال
يف عملية التعلم والتعليم  ستطيع أن ينظر من نتائج ادلماحظة إىل أنشطة الطلبةي

 69،43%  أو 15،7باحلصيل

 68،83يف الدور األول بادلعدل  نتائج ادلماحظة (ب 

عُت. ىذا احلال الذي مل يستطيع انتهى من واجب باليقت ادل جدت اجملميعةو  (ج 
 ليس جاد يف  التعلم الن عضيية اجملميعة

الن  ميعةالذي ينقص أن يستطيع يف بلغ نتائج مناقشة اجمل ميعةاجمل توجد (د 
   ينقص الطلبة فهم ادلعٌت من ادلفردات 

 ملاع األول يف يف الدورالذي ةيتحقق  متسك النجاحو للتحسُت الضييف 
 الدور الااىن فيصنع اخلطة كمايلى:

 التعليم الطلبة لكي تدريب الطلبة وعملي يف درةةيدافع ادلأ(  )
تعليق ادلادة ادلناةبا بادلعرفة األخرى  وتعليق ادلادة حبقيقة أو  درةةييصل ادلب( )

 احلياة
 اذلادية إىل الطلبة الناشط يف التعليم درةةيعطي ادل)ج( 

 جيد الصعيب )د( أفضل الفائق يف ارشد الفرقة الذي
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 "اءنشاسإو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجية  درةةادل يتمن)ه( 
(Cooperative  Integrated Reading and Compositio  الذي يناةب

 الطلبة كمايلي: بالسليك
 فريقتُتإىل  فصلال ادلدرس نقسمي (1)

 ولكل فرقة رلميعات صغَتة حسب عدد فقرات من النص ادلقروء (8)

 يعد ادلدرس نصا كامما مقطيعا لكل فرقة  (3)

د ييزع ادلدرس لكل رلميعة فقرة واحدة مقطيعة حسب عد (4)
 اجملميعة لكل طلبة مسؤول دلقطع واحد 

بتعاون أعضاء اجملميعة يف حبث عن معاين ادلفردات ويناقش عن  (5)
 فقرة رئيسية وبكتبها على القرطاس ادلعدة

عرض الفقرة الرئيسية أو ترمجة أو معاىن من كل رلميعة يف مقدمة  (6)
 الفصل.  

 الدور الااين االجرائي الصفي -3
 planning)) التخطيط وىيور الااين يكين أربع مراحل ، الدالدور األولةياء على 

 كمايلي: reflecting))انعكاسو  (observing) وادلماحظة action)) والتنفيذ
  planning)) التخطيط (أ 

 يف الدور الااين بناء على االنعكاس يف الدور األول ىي: التخطيط
 الطلبة لكي تدريب الطلبة وعملي يف التعليم ميعةاجمل تدافع (1

وتعليق ادلادة بادلعرفة األخرى  ةدلادة ادلناةبتعليق اأو  ميعةصل اجمليي  (8
 حبقيقة احلياة
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 اذلادية إىل الطلبة الناشط يف التعليم درةةادل تعطيا (3

 الذي جيد الصعيب ميعةأفضل الفائق يف ارشد اجمل (4

 لمالتع" اةًتاتيجيةاخلطة يف عملية التعليم  باةتخدام  صصمت (5
 Cooperative  Integrated) "نشاءاسإو  لقراءةا يف التكاملي ويناعالت

Reading and Compositio هم وأةهل يفهم سليكالذي يناةب ب
 الطلبة كمايلي:

 فريقتُتإىل  فصلال ادلدرس نقسمي (أ )

ولكل فرقة رلميعات صغَتة حسب عدد فقرات من النص  (ب )
 ادلقروء

 يعد ادلدرس نصا كامما مقطيعا لكل فرقة  (ج )

فقرة واحدة مقطيعة حسب عدد ييزع ادلدرس لكل رلميعة  (د )
 اجملميعة لكل طلبة مسؤول دلقطع واحد 

بتعاون أعضاء اجملميعة يف حبث عن معاين ادلفردات ويناقش  (ه )
 عن فقرة رئيسية وبكتبها على القرطاس ادلعدة

عرض الفقرة الرئيسية أو ترمجة أو معاىن من كل رلميعة يف  (و )
 مقدمة الفصل.  

  action)) التنفيذ (ب 

 ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجيةم صيب إىل التعليم التعاون بنميذج بيئة التعلي (1
 Cooperative  Integrated Reading and) "نشاءاسإو  القراءة يف التكاملي

Compositio  باةتخدام ورقة  ميعةإىل اجمل درةةوالياجب الذي يعطي ادل
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 الطلبة يفنص القراءة الذي ينقطع أبعاض يستطيع أن ادلصنيع باجليد. 
يتسلط على مادة التعليم اللغة العربية الذي يعطي مبر تدل التعاون لالفرقة 

 و ادلناقشة بُت ةياء عضيية اجملميعةالسؤال واجلياب أ

 ميعةوالتجاوب من تقدًن اجمل بعض االكرب طلبة حيس ادلشيق للسؤال (8
 األخرى

 بيئة تعليم الفعال وادلفرح يبدأ ادليجيد (3

  (observing) ادلماحظة (ج 

يف تعليم اللغة العربية يف الدور الااين أنشطة الطلبة ج ادلماحظة نتائ (1
 يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجيةخصيصا فهم ادلقروء  باةتخدام 

 Cooperative  Integrated Reading and) "نشاءاسإو  القراءة

Composition  :ديكن أن النظر يف اجلدول التايل 

 :4،11اجلدول 
 :ااينبة على حبث إجرائي صفي يف الدور الألنشطة الطلعملية التعليم ل مماحظةنتائج 

الدور  درجة ادلعيار ادلعُت اسإةم الرقم
 ااينال

 نسبة مئيية

 75 18 84 مبارك أمحد 1
 87 81 84 نيرلفسيح أدليدى 8
 98 88 84 حسنة أتيما 3
 111 84 84 أنسري ديٍت 4
 54 13 84 أريادي 5
 71 17 84 فرتييي حاىن 6
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 71 17 84 طيبة حمال 7
 96 83 84 إناية 8
 111 84 84 ربيتل خدجية 9

 51 18 84 فرتيي فيتري 11
 51 18 84 ةفيان حايس زلمد 11
 68 15 84 فربيانيت ميلدى 18
 96 83 84 جن ة مفتحيل 13
 51 18 84 ةفًتا إرلنجغا زلمد 14
 71 17 84 إماميد ن زلمد 15
 51 18 84 زلندرا زلمد 16
 68 15 84 رضى زلمد 17
 54 13 84 ةفيًتي زلمد 18
 98 88 84 فيتري نشا 19
 83 81 84 نيرملنا 81
 58 14 84 محيدة نيري 81
 68 15 84 احلسٌت نير 88
 75 18 84 رياىن فيتري 83
 67 16 84 رمحييت 84
 98 88 84 عائشة ةيت 85
 71 17 84 ىداييت نير ةيت 86
 54 13 84 ةريايت 87
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 54 13 84 إفندي نير تيفيق 88
 71 17 84 نديما ييليا 89
 75 18 84 نزمة الن يفيس جهرت 31

 71،5% 17،16 ادلعدل 
 18السفلى ودرجة 84 األعلى درجة ينظر أن يستطيعأن بناء على جدول أعماه 

حتصيل يف االىتمام وادلشًتاك يف التعليم. وىدا يدل  71،5%أو  16،17بادلعدل 
لكن ترقية من الدور األول  84شطة الطلبة يف التعليم حتت ادلعيار ادلعُت يعٍت أن

 1،46وىذه ترقية يعٍت يف الدور الااين  17،16يكين  15،7مبعدل
 يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجيةباةتخدام  بةتعليم الطل ائج ادلماحظةنت (8

يف    Cooperative  Integrated Reading and Composition) "نشاءاسإو  القراءة
  التعليم اللغة العربية خصيصا فهم ادلقروء، فانظر إىل جدول اآليت:

 :4،11 اجلدول
 يف الدور الااين: بةتعلم الطل ائجنت

 درجة ادلعيار ادلعُت اسإةم الرقم
 67 75 مبارك أمحد 1
 74 75 نيرلفسيح أدليدى 8
 94 75 حسنة أتيما 3
 83 75 أنسري ديٍت 4
 83 75 أريادي 5
 65 75 فرتييي حاىن 6
 73 75 طيبة حمال 7
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 81 75 إناية 8
 73 75 ربيتل خدجية 9

 71 75 فرتيي فيتري 11
 88 75 ةفيان حايس زلمد 11
 89 75 فربيانيت ميلدى 18
 86 75 جن ة مفتحيل 13
 67 75 ةفًتا إرلنجغا زلمد 14
 71 75 إماميد ن زلمد 15
 67 75 زلندرا زلمد 16
 57 75 رضى زلمد 17
 79 75 ةفيًتي زلمد 18
 78 75 فيتري نشا 19
 77 75 نيرملنا 81
 61 75 محيدة نيري 81
 83 75 احلسٌت نير 88
 89 75 رياىن فيتري 83
 81 75 رمحييت 84
 83 75 عائشة ةيت 85
 87 75 ىداييت نير ةيت 86
 83 75 ةريايت 87
 61 75 إفندي نير تيفيق 88
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 61 75 نديما ييليا 89
 67 75 نزمة الن يفيس جهرت 31

 8876 اجملميع
 75،86 ادلعدل

 ودرجة 94 األعلى درجة لدي الذي الطلبة درجةأن بناء على جدول أعماه 
 بعدد ادلعُت ادلعيار وحتت طلبة 16 بعدد ادلعُت ادلعيار فيق ودرجة 57 السفلى

 درجة نتيجة من ارتفاع درجة أن يدل الااين الدور درجة نتيجة ومن طلبة 14
ىذه ترقية يعٍت  68،83بادلعدل  األول والدور 57،46بادلعدل  القبلي اسإختبار
  18،4 ترقية يكين وىذه 75،86بادلعدل  و من الدور الااين 4،77

 reflecting))انعكاسد( 

 كما يلي: أما النتائج الذي يكسب من ىذا الدور الااين 
  كمايلي:اجتو إىل التعليم التعاون  تعلم والتعليم أنشطة الطلبة يف عملية ال (1

أن يبٍت الطلبة التعاون يف اجملميعة ليفهم الياجب الذي يعطي تقدر  (أ )
 ادلدرةة

 ةتقدر الطلبة االشًتاك يف انشطة ووقت السديد يف عملو (ب )

 نتائج العامل باجليدةتقدر الطلبة تقدًن  (ج )
ظة إىل أنشطة الطلبة ىذا احلال يستطيع أن ينظر من بيانات نتائج ادلماح

أو  17،16يف الدوال األول يكين  69،43%أو  15،7ترقية من 
 يف الدور الااين %71،53

)االختبار القبلي(  قبل  57،46ترقى ادلعدل من نتائج تعلم الطلبة من  (8
 يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجيةبنميذج اةتخدام التعليم التعاون 
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   Cooperative  Integrated Reading and Composition) "نشاءاسإو  القراءة
بعد اةتخدام التعليم   75،86يف الدور األول مث يكين  68،83يكين 

 "نشاءاسإو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجيةبنميذج التعاون 
(Cooperative  Integrated Reading and Composition  

 ثاالجرائي الصفي الدور الاال -4

  planning)) التخطيط ( أ

 يف الدور الاالث بناء على االنعكاس يف الدور الااين ىي: التخطيط
 يف التعليم ناشطالطلبة لكي تدريب الطلبة و  درةةادل تدافع (1

تعليق ادلادة ادلناةبا بادلعرفة األخرى  وتعليق ادلادة أو  درةةادل توصل (8
 حبقيقة احلياة

  درسالطلبة اخلماصة ينصر ويرشد ادل تجعل (3

  التحقق من اةتعداد الطلبة (4

 زيل كحزء من عمليةنالياجب ادل ةادلدرة يتعطا (5

 التعاون"  اةًتاتيجيةاخلطة يف عملية التعليم  باةتخدام  صصمت ادلدرةة (6
 Cooperative  Integrated Reading and) والكتابة القراءة بُت التكاملي

Compositio كمايلي:هم وأةهل يفهم الطلبة  الذي يناةب بسليك 

 فريقتُتإىل  فصلال ادلدرس نقسمي (أ )

ولكل فرقة رلميعات صغَتة حسب عدد فقرات من النص  (ب )
 ادلقروء

 يعد ادلدرس نصا كامما مقطيعا لكل فرقة  (ج )
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ييزع ادلدرس لكل رلميعة فقرة واحدة مقطيعة حسب عدد  (د )
 اجملميعة لكل طلبة مسؤول دلقطع واحد 

فردات ويناقش بتعاون أعضاء اجملميعة يف حبث عن معاين ادل (ه )
 عن فقرة رئيسية وبكتبها على القرطاس ادلعدة

عرض الفقرة الرئيسية أو ترمجة أو معاىن من كل رلميعة يف  (و )
 مقدمة الفصل.  

  action)) التنفيذ  ( ب

 لمالتع" اةًتاتيجيةبيئة التعليم أفضل اجتاه  إىل التعليم التعاون بنميذج  (1
 Cooperative  Integrated) "نشاءاسإو  القراءة يف التكاملي ويناعالت

Reading and Compositio  ميعة إىل اجمل والياجب الذي يعطي ادلدرةة
نقطع أبعاض يستطيع أن ادلصنيع باةتخدام ورقة نص القراءة الذي ي

. الطلبة يف الفرقة  تدل التعاون ليتسلط على مادة التعليم اللغة جدا يدجب
ادلناقشة بُت ةياء عضيية العربية الذي يعطي مبر السؤال واجلياب أو 

 . تنظر الطلبة أفضل احلماةي سإتباع عملية التعلم والتعليم الفرقة

طلبة حيس ادلشيق للسؤال والتجاوب من تقدًن الفرقة قريب مجيع  (8
 األخرى

 ادليجيد بدأبيئة تعليم الفعال وادلفرح  (3

  (observing) ادلماحظة ( ج

يف تعليم اللغة العربية يف الدور الااين أنشطة الطلبة نتائج ادلماحظة  (1
 يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجيةخصيصا فهم ادلقروء  باةتخدام 
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  Cooperative  Integrated Reading and Composition) "نشاءاسإو  القراءة
 ديكن أن النظر يف اجلدول التايل:

 :4،18اجلدول 
إجرائي صفي يف الدور بة على حبث ألنشطة الطلا يةيممماحظة عملية التعلنتائج 

 االث:ال

الدور  درجة ادلعيار ادلعُت اسإةم الرقم
 الاالث

 نسبة مئيية

 71 17 84 مبارك أمحد 1
 98 88 84 نيرلفسيح أدليدى 8
 79 19 84 حسنة أتيما 3
 111 84 84 أنسري ديٍت 4
 71 17 84 أريادي 5
 71 17 84 فرتييي حاىن 6
 68 15 84 طيبة حمال 7
 96 83 84 إناية 8
 111 84 84 ربيتل خدجية 9

 75 18 84 فرتيي فيتري 11
 67 16 84 ةفيان حايس زلمد 11
 75 18 84 فربيانيت ميلدى 18
 98 88 84 جن ة مفتحيل 13
 87 81 84 ةفًتا إرلنجغا زلمد 14
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 87 81 84 إماميد ن زلمد 15
 75 18 84 زلندرا زلمد 16
 71 17 84 رضى زلمد 17
 67 16 84 ةفيًتي زلمد 18
 98 88 84 فيتري نشا 19
 98 88 84 نيرملنا 81
 67 16 84 محيدة نيري 81
 75 18 84 احلسٌت نير 88
 87 81 84 رياىن فيتري 83
 75 18 84 رمحييت 84
 98 88 84 عائشة ةيت 85
 83 81 84 ىداييت نير ةيت 86
 51 18 84 ةريايت 87
 71 17 84 إفندي نير تيفيق 88
 75 18 84 نديما ييليا 89
 71 17 84 نزمة الن يفيس جهرت 31

 78،93%  18،93  ادلعدل 
  18السفلى ودرجة 84 األعلى درجة ينظر أن يستطيعأن بناء على جدول أعماه 

ا يدل حتصيل ىتمام وادلشًتاك يف التعليم. وىذيف اال 78،93% أو 18،93بادلعدل
ولي  84ة الطلبة الذي ييصل ادلعيار ادلعُت يعٍت أنشطة الطلبة يف التعليم كاَت من أنشط
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يف  17،16يكين  15،7ليس كلهم لكن يف ىذا الدور ترقية من الدور األول مبعدل
 1،77وىذه ترقية يعٍت  يف الدور الاالث 78،93%أو  18،93الدور الااين مث يكين 

 يف التكاملي ويناعلتا لمالتع" التعاون اةًتاتيجيةباةتخدام  بةتعليم الطل ائج ادلماحظةنت (8
يف التعليم    Cooperative  Integrated Reading and Composition) "نشاءاسإو  القراءة

 اللغة العربية خصيصا فهم ادلقروء، فانظر إىل جدول اآليت:
 :4،13 اجلدول

 :يف الدور الاالث ةبتعلم الطل ائجتن
 درجة ادلعاير ادلعُت اسإةم الرقم
 88 75 مبارك أمحد 1
 76 75 نيرلفسيح أدليدى 8
 78 75 حسنة أتيما 3
 96 75 أنسري ديٍت 4
 78 75 أريادي 5
 75 75 فرتييي حاىن 6
 75 75 طيبة حمال 7
 98 75 إناية 8
 78 75 ربيتل خدجية 9

 75 75 فرتيي فيتري 11
 78 75 ةفيان حايس زلمد 11
 81 75 فربيانيت ميلدى 18
 98 75 جن ة مفتحيل 13
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 96 75 ةفًتا إرلنجغا مدزل 14
 98 75 إماميد ن زلمد 15
 91 75 زلندرا زلمد 16
 76 75 رضى زلمد 17
 81 75 ةفيًتي زلمد 18
 78 75 فيتري نشا 19
 98 75 نيرملنا 81
 75 75 محيدة نيري 81
 78 75 احلسٌت نير 88
 76 75 رياىن فيتري 83
 76 75 رمحييت 84
 96 75 عائشة ةيت 85
 81 75 ىداييت نير ةيت 86
 88 75 ةريايت 87
 96 75 إفندي نير تيفيق 88
 75 75 نديما ييليا 89
 91 75 نزمة الن يفيس جهرت 31

 8517 اجملميع
 56،83 ادلعدل

 



88 
 

 ودرجة 98 األعلى  درجة لدي الذي الطلبة درجةأن بناء على جدول أعماه 
 ييجد الو  طلبة 56،83عدل بادل  31 بعدد ادلعُت ادلعيار فيق ودرجة 75 السفلى

 من ارتفاع الطلبة درجة أن يدل لثالاا الدور درجة نتيجة ومن ادلعُت، ادلعيار حتت
 ينالااالدور و  68،83 األول والدور 57،46بادلعدل  القبلي اسإختبار درجة نتيجة

 تستمر ال كذلك 86.1يف الدور الاالث وىذا ترقية  83،56يكين و  75،86
 الدور ىذا يف يكفي التايل الدور يف تباراسإخ إىل الباحاة

 reflecting))انعكاسد( 

 كما يلي:ئج الذي يكسب من ىذا الدور الاالث  أما النتا 
  أفضل اجليد أنشطة الطلبة يف عملية التعلم والتعليم اجتو إىل التعليم التعاون (1

 كمايلي: 

 عطيون يف الفرقة ليفهم الياجب الذي تتقدر أن يبٍت الطلبة التعا (أ )
 درةةادل

 ةتقدر الطلبة االشًتاك يف انشطة ووقت السديد يف عملو (ب )

 ةتقدر الطلبة تقدًن نتائج العامل باجليد (ج )
ىذا احلال يستطيع أن ينظر من بيانات نتائج ادلماحظة إىل أنشطة الطلبة ترقية 

يف  78،93أو % 18،93يكين  يف الدور الااين 71،53أو % 17،16من 
 الدور الاالث

)االختبار القبلي(  قبل اةتخدام  57،46من نتائج تعلم الطلبة من ترقى ادلعدل  (8
 "نشاءاسإو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجيةبنميذج التعليم التعاون 

(Cooperative  Integrated Reading and Composition    يف  68،83يكين
يف الدور الاالث  56،83 الااين يكين يف الدور  75،86الدور األول مث يكين 
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 يف التكاملي ويناعالت لمالتع"  اةًتاتيجيةبنميذج بعد اةتخدام التعليم التعاون 
  Cooperative  Integrated Reading and Composition) "نشاءاسإو  القراءة

 التكاملي ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجيةعملية التعلم والتعليم باةتخدام  وديكن 
يكفي  Cooperative  Integrated Reading and Compositio) "شاءناسإو  القراءة يف

من نتائج ادلماحظة من أنشطة تعلم الطلبة و  ور اليستمر إىل الدور التايليف ىذه الد
 اجلدول اآليت: نظر إىليستطيع أن يالدور األول والااين والاالث 

 :4،14اجلدول 
 االث:الو  األول والااين يف الدور  يف تعليمية بةأنشطة الطلمماحظة نتائج 

الدور  الدور الااين الدور األول ادلعيار ادلعُت اسإةم الرقم
 الاالث

 17 18 18 84 مبارك أمحد 1
 88 81 81 84 نيرلفسيح أدليدى 8
 19 88 17 84 حسنة أتيما 3
 84 84 83 84 أنسري ديٍت 4
 17 13 18 84 أريادي 5
 17 17 17 84 فرتييي حاىن 6
 15 17 16 84 يبةط حمال 7
 83 83 88 84 إناية 8
 84 84 17 84 ربيتل خدجية 9

 18 18 17 84 فرتيي فيتري 11
 16 18 13 84 ةفيان حايس زلمد 11
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 18 15 16 84 فربيانيت ميلدى 18
 88 83 81 84 جن ة مفتحيل 13
 81 18 13 84 ةفًتا إرلنجغا زلمد 14
 81 17 13 84 إماميد ن زلمد 15
 18 18 11 84 زلندرا زلمد 16
 17 15 18 84 رضى زلمد 17
 16 13 11 84 ةفيًتي زلمد 18
 88 88 18 84 فيتري نشا 19
 88 81 88 84 نيرملنا 81
 16 14 17 84 محيدة نيري 81
 18 15 19 84 احلسٌت نير 88
 81 18 81 84 رياىن فيتري 83
 18 16 14 84 رمحييت 84
 88 88 19 84 عائشة ةيت 85
 81 18 18 84 ىداييت نير ةيت 86
 18 13 14 84 ةريايت 87
 17 13 18 84 إفندي نير تيفيق 88
 18 17 13 84 نديما ييليا 89
 17 18 18 84 نزمة الن يفيس جهرت 31

  18،93  17،16   15،7 ادلعدل
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إىل الدور الااين  15،7 ادلعدل من الدور األول أنبناء على جدول أعماه 
 18،93 إىل الدور الاالث  17،16 ومن الدور الااين  1،46يكين  ترقية  17،16

وأما نتائج تعلم الطلبة لنتائج الطلبة من الدور األول وثاين والاالث و . 1،77ترقية يكين 
 جدول اآليت: نظر إىليستطيع ان ي الاالثاألول والااين و  الدوراسإختبار القبلي و من 

 :4،15 اجلدول
 :الاالثاألول والااين و  الدوراسإختبار القبلي و  من ةبتعلم الطل ائجتن

ادلعيار  اسإةم الرقم
 ادلعُت

اسإختبار 
الدور  الدور الااين الدور األول القبلي

 الاالث
 88 67 65 67 75 مبارك أمحد 1
 76 74 61 74 75 نيرلفسيح أدليدى 8
 78 94 51 94 75 حسنة أتيما 3
 96 83 83 83 75 أنسري ديٍت 4
 78 83 65 83 75 يأرياد 5
 75 65 51 65 75 فرتييي حاىن 6
 75 73 51 73 75 طيبة حمال 7
 98 81 81 81 75 إناية 8
 78 73 55 73 75 ربيتل خدجية 9

 75 71 61 71 75 فرتيي فيتري 11
 78 88 88 88 75 ةفيان حايس زلمد 11
 81 89 55 89 75 فربيانيت ميلدى 18
 98 86 81 86 75 جن ة مفتحيل 13
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 96 67 61 67 75 ةفًتا إرلنجغا زلمد 14
 98 71 74 71 75 إماميد ن زلمد 15
 91 67 61 67 75 زلندرا زلمد 16
 76 57 66 57 75 رضى زلمد 17
 81 79 55 79 75 ةفيًتي زلمد 18
 78 78 61 78 75 فيتري نشا 19
 98 77 81 77 75 نيرملنا 81
 75 81 51 61 75 محيدة نيري 81
 78 51 55 83 75 احلسٌت يرن 88
 76 55 88 89 75 رياىن فيتري 83
 76 88 61 81 75 رمحييت 84
 96 61 83 83 75 عائشة ةيت 85
 81 83 61 87 75 ىداييت نير ةيت 86
 88 61 88 83 75 ةريايت 87
 96 88 61 61 75 إفندي نير تيفيق 88
 75 61 61 61 75 نديما ييليا 89
 91 61 65 67 75 زمةن الن يفيس جهرت 31

 8517 8876 1867 1784 اجملميع
 56،83 75،86 68,83 57،46 ادلعدل

نتائج تعلم الطلبة من اسإختبار القبلي إىل الدور األول ترقية  أنبناء على جدول أعماه 
الدور والدور الااين إىل  18،4والدور األول إىل الدور الااين ترقية تكين  4،77تكين 
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خط بياين من  جدوالن السابقان يستطيع أن ينظر من . حتصيل86،1 تكينالاالث ترقية 
 اآلتية:

 :4،16 اجلدول
يف الدوراألول والدورالااين والدور  بةتعلم الطل تائجنو  أنشطة الطلبة خط بياين من

  الاالاة:
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اإل ت ار ال     الدور ا و  الدور الثاان  الدور الثال 

 ن  ة ال   ة 

نتا   الت   

 
 
 البياناتفسَت ت -ج

أربع للقاءات مرة من االختبار  م يعملمن عملية التعل رةالةبناء على نتائج ال
عملية دقيقة من خمال مماحظة  x(45x3) 3ثماثة أودار ثماث للقاءات و  القبلي

م واختبار عن ميقف الطلبة فهذا يدل أن ييف التعلة بالتعلم ومماحظة أنشطة الطل
 "نشاءاسإو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجيةالتعلم باةتخدام 

(Cooperative  Integrated Reading and Composition)   لتعلم أهنا مؤثر وفعال يف
 مادة مهارة القراءة، وىذا ينظر من:
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 يف عملية التعلم من الدور األول إىل الدور الااين أحسن، وىذا مناةبة بنتيجة -1
ة بأنشطة الطلان  دلت  69،43 ول من الدور األ ةبادلماحظة من أنشطة الطل

مث يكين  ة جيدبأنشطة الطلان  دلتوىذا  يف الدور الااين 71،5ين  يك يكفي
 لمالتع" اةًتاتيجيةباةتخدام الذي أن التعلم  للتأكيد يف الدور الاالث 78،93

 Cooperative  Integrated Reading) "نشاءاسإو  القراءة يف التكاملي ويناعالت

and Composition)  قبل الرأي من األخر طلب الطلبة ليستطيع متعاون واةتت
ل ىدف التعلم كما يرام. يحصبت يناةب ادلشكلة  حل ة حىت يستطيعاءالقر و 

كمرشد ليس  درةةيف التعليم ألن ىنا ادل ويف ىذه العملية تطلب الطلبة عمما 
 ادلشرح.

 القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجيةإن عملية التعلم باةتخدام  -2
قدرة  لًتقية  Cooperative  Integrated Reading and Composition) "نشاءاسإو 

على مهارة القراءة خصيصا فهم ادلقروء يف اللغة العربية عند الطلبة ة الطلب
  مرتافيرا 1احلكيمية درةة الاانيية اسإةمامية مب 1للعليم الدينية العاشر  الصف

ئج دور األول وىذا ينظر من نتا، الناجح وىدف التعلم ادلعُت حتققا. جبمبيت
 والااين والاالث. 

اسإختيار القبلي   ا، وىذا ينظر من نتائج الطلبة منوجدت ترقية ذل نعكاسواأل -3
تيجتو حتت مؤشرات انتهاء وىذا قدرة الطلبة قبل سإختبار ون  57،46 بادلعدل 
وىذا    68،83من دور األول بادلعدل االختبار يف االةتمرار اىل  مثالتعلم 

  االةتمرار مث مؤشرات انتهاء التعلمولي دلا تبلغ  ن اسإختبار القبلييبدأ مرتفع م
ويف ىذا الدور قدرة الطلبة أرقى من الدور األول وىذا  75،86الدور الااين إىل 

 القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجيةالتعلم باةتخدام يدل أن 
جيري   Cooperative  Integrated Reading and Composition) "نشاءاسإو 
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مؤشرات انتهاء األول وىذا يبلغ يف  الدور باجليد حىت قدرة الطلبة تنميين من
للمقرر. ويف الدور  الدور الالثإىل لكن يابت االةتمرار  75التعلم يعٍت 

وىذا يدل أن قدرة الطلبة يف مهارة  83،56الاالث نتيجة تعلم الطلبة بادلعدل 
مؤشرات انتهاء التعلم وىذا ء ارتفاع وىذا افضل من القراءة خصيصا فهم ادلقرو 

 لمالتع" اةًتاتيجيةاةتخدام و  ر إىل الدور التايل.مر ستيوال الدور يكفي يف ىنا 
 Cooperative  Integrated Reading) "نشاءاسإو  القراءة يف التكاملي ويناعالت

and Composition  يةمهمة يف حتصيل اىداف التعليم ادلعينة. ويف فعل 
كن يف عملية التعلم دييف التعلم اللغة العربية   اةًتاتيجيةاالةتخدام ىذه 

فهم  مسرورة حىت يسهل الطلبة يف تكين صناعة حالة التعلم تستطيعوالتعليم 
 ل الطلبة غَت ملل.مادة التعلم من خمال جتع

عن االةًتاتيجية جيري جيدا مث اشًتاك  درةةأن معرفة ادل السابقومن شرح 
عالية مال احدىم شجاعتهم يف نشد ترمجة من نص  يف التعليم الطلبةاوين ونتع

 .القراءة
 "نشاءاسإو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع" اةًتاتيجيةاةتخدام 

(Cooperative  Integrated Reading and Composition    عند الطلبة الصف العاشر
يف التعلم مادة  جبمبيت  مرتافيرا 1احلكيمية  درةة الاانيية اسإةماميةمب1لعليم الدينية ل

 درسومعرفة ادل درسمهارة القراءة خصيصا فهم ادلقروء يؤثر بعيامل: خلفية تربيية ادل
، درسالنفس كادل عن االةًتاتيجية التعلم وخربة التعليم، وىذا رأس يف ترقية جيدة

يف  درساح ادلوبذلك معرفة النظري وخربة عملي من ناحيتُت متياصل ويساعد جن
 التعليم.
 اةًتاتيجية يذجمن اخلماصة أن تستطيع الباحاةالاالث فو  الااين دورإذا ينظر إىل الو 

 Cooperative  Integrated Reading) "نشاءاسإو  القراءة يف التكاملي ويناعالت لمالتع"
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and Composition  درةة مب 1ادلناةية للطلبة الصف العاشر يف شعبة العليم الدنية
يعٍت يف اخلطيات الذي ييجد يف  جبمبيت  مرتافيرا 1احلكيمية الاانيية اسإةمامية 

 : يعٍت يصا يف اسإعطأ نص القراءةالنظري خص
 فريقتُتإىل  فصلال ادلدرس نقسمأوال ي

 ثانيا ولكل فرقة رلميعات صغَتة حسب عدد فقرات من النص ادلقروء
  ثالاا يعد ادلدرس نصا كامما مقطيعا لكل فرقة 

رابعا ييزع ادلدرس لكل رلميعة فقرة واحدة مقطيعة حسب عدد اجملميعة لكل 
 طلبة مسؤول دلقطع واحد 

خامسا بتعاون أعضاء اجملميعة يف حبث عن معاين ادلفردات ويناقش عن فقرة 
 رئيسية وبكتبها على القرطاس ادلعدة

قدمة ةادةا عرض الفقرة الرئيسية أو ترمجة أو معاىن من كل رلميعة يف م
 الفصل.  

  

 


