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 الباب األول
 ادلقدمة
 

 البحث خلفية - أ
اللغوية ألن ادلعٌت اللغوي أساس  جماتعمن خالل ادل ادلعٌت اللغوي لو، وذلك

للمعٌت االصطالحي. ادلعٌت االصطالحي: وذلك من خالل اجتهادات الباحثُت يف 
 اللغة، الذين حاولوا جاىدين الوصول إىل تعريف حيدد البعد احلقيقي دلعٌت اللغة.

، واذلاء لُغى وعن ادلعٌت اللغوي لكلمة اللغة يف ادلعاجم ما يلي: "اللغة أصلها
 1.عوض، ومجعها لًُغى ولغات"

للعربيُت بتوضيخ مقاصدىم من األفكار  العربية ىي الكلمة ادلستعملةلغة ال
العبودية يف القرآن الكرًن، ولغة مستعملة يف وىي من ادلهمات لكونو لغة  ٕواألذواق.

 يف سورة يوسف:باىتمامها وفقال اهلل تعاىل  ٖومصادر اإلسالمية.

 (ٕيوسف: إِنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن ) 
على تلك اآلتية، فيجب األناس الذين يريدون أن يفهموا العلوم العامة جييد بناء 

، مكتبة اللغة العربية. التستطيع اللغات األخر أن تعبَتوا معان بيقُتأن يسعوا لتعليم 
 ن الكرًن.آأكانت أو مضمرة يف القر 

العريب، ليبُت لكم بلغتكم  : إن اهلل أنزل ىذا الكتاب على النبّ ادلراغيإمام قال  
ع العربية ما مل تكونوا تعلمونو من أحكام الدين وأنباء الرسل واحلكمة وشئون االجتما 
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، لتعقلوا معانيو وتفهموا ما ترشد إليو من مطالب الّروح سًتاتيجيةوأصول العمران وأدب ا
ومدارك العقل وتزكية النفس وإصالح حال اجلماعات واألفراد مبا فيو سعادهتم ىف دنياىم 

 ٗوآخرهتم.
من عشرين  قلأعلى من اللغة العامل اليت مشخدمة رمسية  احدىالعربية ىي اللغة 

 اللغة العربيةو  .مُت يف مجيع أحناء العاملالكتب ادلقدسة للمسلىي لغة ال وىذها، بلد
يف ، مثل: و األىليةأ رس العامةاادلديف  ليكون مادة رمسية لتعليم نسيو اإلندمشخدمة يف 

وكذلك يف  ،وادلدرسة الثانوية العامة ،وادلدرسة ادلتواسطة العامة ،ادلدرسة اإلبتدائية العامة
 واجلامعات. ،ادلعاىد

: مهارة االستماع، ومهارة الكالم، ة ادلهارات ىيعأرب اىلاللغة العربية  تقسم
مهارة القراءة، اليت ىي من تعلق بد عن التعليم اللغة  مهارة القراءة، ومهارة الكتابة.

 مث حيفظوهنا بل أىم من طلبةءة على التعليم نفسها، ال بتعليم القرا العناصر ادلهمات يف
 ٘ءة كل الكلمات.رمجوىا مث يعلموا زلل القراءة وتذلك يفًتضوا أن يفهموا صحة القرا

فصيحا، وترمجها ىذه ادلهارة وىو قادر على قراءة نصوص العريب واذلدف من 
ها. أما اسًتاتيجيتيما، ولذلك كان تعليم ىذه القراءة اإلىتمام على عوفهمها صحيحا ون

 Cooperative Integrative Reading and) تكاملية التعاونيةالقراءة واإلنشاء ال اسًتاتيجية

Composition) مشًتك  طلبةعليم القراءة والكتابة لصف عايل، و لت ناسبةادل منهج وىي
يتوّرطون يف مسلسل نشاط رلموعا، يعٍت قراءة  طلبةعلى رلموعة التعليمات بأربعة، و 

ويعمل اختصار واحد وأخرى، وكتابة  واحد وأخرى، ويعمل تنّبأ عن كيف قصة ظهرة،
فكار األىم يعملون فهم و عن قصة، وتدريب ىجاء مع خزينة الكلمة،  استجابة

 .ءة ادلتشاركةعلى القرا طلبةإستطاعة الوىي يفضل  6، ومهارة الفهم أخرى.الرئيسية
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 سًتاتيجية(، كانت مميزة ىذه اSlavin dan Suyitnoعند سالفُت وسويطنو )و 
قدرة ، ونقصان العن الّنوصوص اللغة العربية يف حتليل ادلشكلة طلبةزيادة مهارة الفهي 

تفصيال ألن ادلشاركة يفهمون معاين ادلشكالت،  طلبةال ظإحفاللمدرسُت يف التدريس، و 
شكالت. ويف ىذه الضعيفة، وحتققون حتصيلهم يف التعليم بتعبَت ادل طلبةالومساعدة 

 وال تستعمل يف علوم احلساب أو غَتىا.يف ادلادة اللغوية،  تقد استعمل سًتاتيجيةا
ًتبية رمسية الزلل وىي  بنجرماسُت النموذجية الثانيةاحلكومية  ثانويةمدرسة ال 

مدينة  ، ومكان ىذه ادلدرسة يفأ اإلمتيازوصلت اليت  ثانويةكومية على مرتبة الاحل
بأهنم نقصوا يف  طلبةذ، أما الأو األساتطلبة يها عن ناحية الوكانت ادلسألة ف. بنجرماسُت

ذ وىي ما ادلسألة فيها عن ناحية األسات. وأءة ونقصان ادلفردات اللغوية ذلمامهارة القر 
عن الًتبية البهجة  سًتاتيجيةاغة العربية ومهارهتم يف تطبيق للإىتمامهم يف ادلادة انقصان 

: بادلوضوع عمليا حبثا ةالباحث قدم ادلذكورة، اخللفية على فبناءقسام. يف الفصول أو األ
يف تعليم مهارة القراءة  تكاملية التعاونيةالقراءة واإلنشاء ال فعالية استخدام اسًتاتيجية

 النموذجية الثانية اإلسالمية احلكومية الثانويةبادلدرسة  عشر ثاىناللدى طلبة الصف 
 .بنجرماسُت

 
 البحث مشكلة - ب

النموذجية  الثانيةاحلكومية  ثانويةال عشر بادلدرسةثاىن الصف النتيجة طلبة ىل 
 تكاملية التعاونيةالقراءة واإلنشاء ال سًتاتيجيةا استخدامببنجرماسُت يف تعليم القراءة 

(Cooperative Integrative Reading And Composition)  ثاىن الصف الأرفع من نتيجة
 Cooperative) تكاملية التعاونيةالقراءة واإلنشاء السًتاتيجية ا مبدون استخدا عشر

Integrative Reading And Composition)؟ 
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 التحديد اإلجرائي - ج
 فعالية  -ٔ

الفعالية قصود بادلو  7.تأثر والعقب اليت حتصل حاصل ادلنفعةفعالية ىي 
حصلت اجملموعة التجريبية نتيجة مرتفعة من اجملموعة ىو  ذا البحثذل

  .الضابطة
  

 Cooperative Integrative) تكاملية التعاونيةالقراءة واإلنشاء ال اسًتاتيجية -ٕ

Reading And Composition) 
اتيجية بصفة عامة، فن استخدام اإلمكانات والوسائل يقصد باالسًت 

  ٛادلتاحة بطريقة مثلى، حتقق األىداف ادلرجوة على أفضل وجو.
 Cooperative Integrative) تكاملية التعاونيةالقراءة واإلنشاء ال اسًتاتيجية  

Reading And Composition)  من اسًتاتيجيات التعليم الليت وىي اسًتاتيجية
 الطلبة يف تعليم اللغة العربية وخصوصا يف مهارة القراءة ساعدتستطيع ان ت

 كار الرئيسية.صوص، وفهم األفلفهم الكلمة واجلملة، وفهم النّ 
 

 التعليم -ٖ
 القراءة واإلنشاء ادلتكاملية التعاونية استخدامب دريسعملية تالتعليم ىو 

(Cooperative Integrative Reading And Composition)  ةبالطل دلساعدة 
 .فهم ادلقروءيف 
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 القراءة  -ٗ
القراءة  ٜالقراءة ىي مهارة ادلادة ادلكتوبة بلفظها ووىضمها يف القلوب.

عملية عقلية أن فعالية دافعية تشمل تفسَت الرموز والرسوم الىت يتلقها القارئ 
عن طريق عينيو، وفهم ادلعاين، والربط بُت اخلربة السابقة وىذه ادلعاين، 

 ٓٔإلستنتاج والنقد واحلكم والتذوق وحل ادلشكالت.وا
القراءة إحدى فنون اللغة اليت ال يتسٌت لإلنسان أن يتواصل مع غَته 

  .قيقا لالتصالبدوهنا، إذ ىي من أكثر مهارات اللغة توظيفا وحت
ىي القراءة يف ىذا البحث يعٍت القراءة الصامتة. القراءة الصامتة فادلراد ب

عن النصوص لفهم الكلمة أو اجلملة، وفهم النصوص، وفهم قراءة الطلبة 
 األفكار الرئيسية.

 
 أىداف البحث  -د

 تكاملية التعاونيةالقراءة واإلنشاء الفعالية استخدام اسًتاتيجية  ةعرفدل
(Cooperative Integrative Reading And Composition)  يف تعليم القراءة لدى طلبة

 النموذجية بنجرماسُت. الثانيةالثانوية احلكومية  الصف الثاىن عشر بادلدرسة
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 أمهية البحث - ه
 ما يلي:وحلصول من ىذا البحث أن يؤدي مفيدة 

 يةيف تطبيق -ٔ
كتساب مهارة القراءة باكتساب اعطاء الفرصة للطّلبة يف ا أوال، 

 .فعال ومواجة
شاحذة للمدرسُت وادلعلمُت من اللغة العربية لزيادة مواد ثانيا، 

 .الكفاءة ادلهنية يف التدريس
 ثالثا، اخلطوة األول إلجراء الدراسة ادلتعمقة للباحثُت االخرين.

 
  النظريةيف -ٕ

للقراءة ومن العلمية  نةزيادة اخلز أن يكون يف الناحية النظرية، 
ادلكتبة يف كلية الًتبية والتعليم خاّصة مع مركز ادلكتبة يف جامعة أنتسارى 

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت.
 
 ادلسّلملت األساسية وفرضية البحث - و

ومشكلتو فحددت الباحثة ادلسلمة األساسية وىي:  أىداف البحث بناء على
 Cooperative Integrative) تكاملية التعاونيةء الاالقراءة واإلنشسًتاتيجية افّعال استخدام 

Reading And Composition) عشر بادلدرسةثاىن طلبة الصف ال لدى ءةاتعليم القر  يف 
 النموذجية بنجرماسُت. الثانيةاحلكومية  ثانويةال

 ادلسلمة األساسية، رمزت الباحثة فرضية البحث أي:  بناء على
ذات داللة احصائية بُت نتيجة الطلبة  توجد فروق :Ha الفرضية البديلة

 Cooperative Integrative) تكاملية التعاونيةالقراءة واإلنشاء السًتاتيجية اباستخدام 
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Reading And Composition) سًتاتيجية لدىاونتيجة الطالبة دون تلك  ءةاتعليم القر  يف 
 نموذجية بنجرماسُت.ال الثانيةاحلكومية  ثانويةال عشر بادلدرسة ثاىنطلبة الصف ال

 
ذات داللة احصائية بُت نتيجة الطلبة  ال توجد فروق :Ho الفرضية الصفرية

 Cooperative Integrative) تكاملية التعاونيةالقراءة واإلنشاء السًتاتيجية اباستخدام 

Reading And Composition) سًتاتيجية لدىاونتيجة الطالبة دون تلك  ءةاتعليم القر  يف 
 النموذجية بنجرماسُت. الثانيةاحلكومية  ثانويةال عشر بادلدرسةثاىن لصف الطلبة ا

. 
 السابقة الدراسات - ز

 البحث هبذا ادلناسبة العلمية الّرساالت بعض الباحثة فتستخدم البحث ىذا ليّقد
 :يعٍت. الكاملة العلمية الّرسالة ىذا وكتابة تنفيذ توجد أن لتساعد

 Peningkatan Keterampilan(: ٕٜٓٓٓٗٔٓٗٔ) ستياين تينا -ٔ

Membaca Teks Jawa dengan Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Cooperative Integrated Reading and Composition Kelas VI A SDN 

Wonosari 03 Semarang   جامعة  ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓالسنة الدرسّية
اعتربناىا جبّيد دا، بنتجة جّيد ج. خالصة احلكومية مسارج كلية الًتبية

. وىذه النتيجة داخلة يف (%ٙٛ) ٜٖ،ٖ: جدا ألن معدل نتائج الطلبة
وتصميم البحث ىو البحث اإلجرائي (. ٖ،ٖ-ٓ،ٗالتعبَت جّيد جدا )

 .(PTK)الصفي 
 

 Penerapan Strategi Cooperativeأ(: ٕٚٚٓٓٔٓٔ٘ىرديودا )لكسنا  -ٕ

Integrated Reading and Composition (CIRC) untuk Meningkatkan 

Keterampilan Membaca Intensif Pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia Siswa Kelas IV SD Negeri Lobang 02 Limpung Batang 

كلية التعليم جامعة زلّمدية سوركرتا   ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓالسنة الدرسّية 
خالصة بنتجة جّيد جدا، اعتربناىا جبّيد جدا ألن معدل نتائج  .والًتبية
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-ٓٓٔ. وىذه النتيجة داخلة يف التعبَت جّيد جدا )%ٖٖ،ٖٛالطلبة: 
 .(PTK)وتصميم البحث ىو البحث اإلجرائي الصفي (. ٓٛ

 ،ىو حبث الكمي الباحثة الباحثة. ىذا البحثمن حبثُت ميلك ادلختلفة تبحث 
 ىو البحث حبثُتبينما، البحث . يف تعليم اللغة العربية طالب البحث ىو ذايتو 

واللغة  ةاجلاويوذايت البحث ىو طالب وادلدريس يف تعليم اللغة  (PTK)اإلجرائي الصفي 
 فعالية كبحث حبثُت.يرجو الباحثة يف ىذا البحث  .اإلندونسية

 
 البحث ىيكل - ح

 لمي فتشتمل على مخسة أبواب، وىي:لعاىذا البحث أما ىيكل البحث يف 
ومشكلة البحث، ، البحث خلفية من تتكون ىي ادلقدمة: األول الباب

ادلسّلملت األساسية وفرضية و  وأمهية البحث، ،وأىداف البحث ،التحديد اإلجرائيو
 .وىيكل البحث السابقة، الدراساتالبحث، و 

أنواع و، تعريف القراءةو ،متعريف التعلي تتكون من ياإلطار النظر : الثاين الباب
ومشكالت تعليم القراءة، والغرض من درس القراءة، ، القراءة أىداف تعليمو ، القراءة

وعناصر إسًتاتيجية التعليم، واسًتاتيجيات يف تعليم مهارة القراءة،  ،اسًتاتيجيةتعريف و 
 Cooperative Integrative) تكاملية التعاونيةالقراءة واإلنشاء الاسًتاتيجية  تعريفو 

Reading and Composition)، تكاملية القراءة واإلنشاء الاسًتاتيجية  وخطوات استخدام
 ، والقصور وادلزايا من(Cooperative Integrative Reading and Composition) التعاونية

 Cooperative Integrative Reading and)تكاملية التعاونيةاسًتاتيجية القراءة واإلنشاء ال

Composition). 
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 ورلتمع البحث، وتصميم ،البحث نوع من تتكون منهج البحثالباب الثالث: 
 القياسات، وتصميم البيانات، مجع ليباأسو  ،البيانات ومصادرىاو ،وعّينتو البحث

 . البيانات حتليل أسلوبو 

وتعليم  حتليل البيانات ومناقشتها تتكون من حلة عن ميدان البحثالباب الرابع: 
 .وتفسَتىا البيانات وحتليل العربية فيو، وتقدًن البيانات، اللغة

 .البحث توصياتو  البحث، خالصة من تتكون اخلامتة: اخلامس الباب


