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 الباب األول

 المقدمة
 

 ة البحثيفخل - أ

تطوير العلوم. وقال لها الناس لالتصال وذلا دور كبَت يف اللغة ىي إحدى الوسائل اليت استعم
نور ىادى" اللغة أصلو لغى، أو لغو، واذلاء عوض، ومجيعها لغا و لغات"، وقيل يف تفسَت اللغو; 

ها بأهنا; "أصوات يعربهبا  كل قوم عن أي الكالم الباطل الذي ال فائدة فيو". فابن جٍت عرف
أغراضهم، وىذا التعريف فيو الثالثة جوانب للغة; الطبيعة الصوتية للغة، والظييفة االجتماعية يف 

 1التعبَت ونقل الفكر، وأهنا تستخدم يف رلتمع فلكل قوم لغتهم.

 واللغة. قاصدىمم عن قوم كل هبا يعرب ألفاظ;  ىي اللغة" كتابو يف الغالييٌت مصطفى قال ما
 خياًف الذى الواحد ادلعٌت أن; أي ادلعٌت، حيث من متحدة اللفظ، حيث من سلتلفة وىي كثَتة،
 2.اآلخرين لفظ غَت بلفظ عنو يعربون قوم كل ولكن واحد، الناس ضمائر

 وتقدمي التواصل يف لالنسان ديكن اللغة، ألن ذلك. اإلنسان حياة يف جدا مهم شيء اللغة
 وسد للتفهيم البشرية ذلا توصلت وسيلة أرقي وىي الناس، بُت اتصال وسيلة و ،أفكاره مجيع

 3.واخلربات ادلهارات وتعليم ادلعارف ونقل العواطف عن التعبَت حاجات

                                                           
، مالك إبراىيم اإلسالمية احلكوميةمطبعة جامعة موالنا  :ماالنج، )ادلوجة لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت، نور ىادي 1

 .5-4 .ص، (3122
 7.ص ،(6006 العلمية، الكتب دار; لبنان بَتوت)، العربيّة الدروس جامع ييٌت،الغال مصطفى الشيخ  2 

3
. ص ،(6986 العلوم، إحياء دار; بَتوت) ،2. ط استخدامها، وطرق إعدادىا التعليمية الوسائل عثمان، علي عثمان 

697. 



2 
 

أشياء من حواس اخلمس إىل القلب. صار اللغة ىي اجلسر الذي  4اللغة ألة الفريد الذي نقلت
ذلك ضلن ال نستطيع أن ننفصل عن احلياة اإلنسانية، ألن يستطيع أن يتصل بُت احلياة والفكرة. ل

الناس ىم الذين أصلبوا واستخدموا اللغة نفسها للتفاعل، وىكذا توجد اللغات ادلتنوعة وفقا دلكان 
 الذي والدة اللغة.

 بقيت وقد. احلاضر العصر يف رفيعة مبكانة تتمتع وىي احلياة، العادلية اللغات إحدى العربية إن
 كتاب الكرمي القرآن إىل يرجع هبذه والفضل الزمان من قرنا عشر ستو من أكثر عرب التواصلية قدرهتا

 قومية لغة اللغات ككل أهنا جانب إىل وىي. اخلالدة السمحة شريعتو استودعتو الذى العظيم اهلل
 لغة ىي كانوا، حيث ادلسلمُت لكل روحية لغة بأهنا متتاز فهي ابتداعوىا، الذين العرب من ألىلها
 البشري التقدم متطلبات استيعاب على الدينية بعبقريتها قادرة وىي عبادهتم، هبا يؤدون الىت الدين

 أكدت وثقافيا وسياسيا اقتصاديا العربية لألمة ادلعاصرة ادلكانة أن ذلك إىل أضيف حباجتو، والوفاء
 ادلتحدة األمم ىيئة يف مسيةالر  اللغات إحدى أصبحت الىت العادلية العربية اللغة عادلية مركزية

 5.تعلمها على اإلقبال على محل شلا ادلتخصصة ومنظماهتا

 ادليدان ىف الفكر بدائع لنقل فعالة أداة العربية اللغة إنّ "  كتابو ىف الناقة كامل زلمود قال
 ستقبلادل ىف األمم بُت للسالم اجلوىري العنصر ذلو دوليا العربية اللغة حياة استمرار إن و الدوىل،

 ىف ادلقررة ادلواد إحدى، تكون ألن اللغة هبذه جريرا كان العربية، اللغة استخدام األمهية نظر 6".
 .أىلية أو حكومية إما العالية وادلدرسة الثانوية وادلدرسة اإلبتدائية بادلدرسة الًتبوية ادلناىج

 ; منها العربية اللغة تعّلم أمهية على يونس زلمود واقًتح

 .عمقا فهما وفهمها القرآن من الصالة ىف اتلىم دلعرفة .2

                                                           
4
  Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Telaah terhadap fonetik dan 

morfologi, (Jakarta: PT Pustaka Al Husan Baru, 2004), h 19  
5
 .6.ص ،(6009 فرس، ماالنج-احلكومية اإلسالمية جامعة; ماالنج) ،اللغويّة البيئة زىدي، حليمي  

أّم القرى، مكة; جامعة ، )ريسطرق تد –مداخلو  -تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى أسسو زلمود كامل الناقة،  6
 .26 .(، ص2:96
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 .منو واالستفادة بو اإلىتداء ديكن حىت قراءهتا عن الكرمي القرآن معاين دلعرفة .3

 والفقو واحلديث التفسَت مثل العربية، باللغة ادلؤلفة الكتب من كثر ىف اإلسالمي الدين لدراسة .4
 7.جرا وعلم

 كما. العامل لغة بُت خاصة مكانة العربية اللغة إن. ربيةالع اللغة أمهية عن كتابو يف اخلوىل ذكر
 األسباب إىل العربية اللغة أمهية وترجع. احلاضر عصرنا يف يوم بعد يوما تزيد اللغة ىذه أمهية أن

 متكلمي عدد, االقتصادية ادلكانة, الشريف احلديث لغة, الصالة لغة, الكرمي القرآن لغة, اآلتية
 8.العربية

 كما يلي ;  3 تعاىل ىف القرآن الكرمي من سورة يوسف ;كما قال اهلل

           9
  

 ىف العجيب من وليس. اإلسالمى الدين مصادر العربية اللغة أن نستننج السابقة اآلية علي بناء
ولكن، تعلم  .العربية اللغة تدرس الرمسية وغَت ةالرمسي بارو تينججَتان اإلسالمية الًتبية ادلؤسسات

مسئم عمل صعبة  ة لنا. تعلم اللغة األجنبية ىواللغة العربية ليست سهلة ألن اللغة العربية لغة أجنبي
الذي جيعل الناس خيبة أحيانا. ذلك ألن تعلم اللغة األجنبية ىو زلاولة جلعل احلالة اجلديدة يف 

 تعلم اللغة العربية إلزالة خيبة الطلبة. ىل وجود احلال الصحيح ىفاجة إوىكذا، فإن احل 10شخص.
 ذكره كما فإنو, الباحثُت من كثَت قرره كما باىرا صلاحا ينجح مل العربية اللغة تدريس أن الواقع ويف

 11.وادلنهج وادلعلم بادلتعلم يتعلق ما  ادلشكالت فمن, كثَتة مشكالت تقابلو زال ما مشى

 من كثَتا أن وأيضا احلديث، ولغة الكرمي القرآن لغة ألهنا مهمة دراسة بيةالعر  اللغة تعليم
 . العربية اللغة ندرس أن علينا ينبغي ولذلك. العربية باللغة تكتب أهنا بالًتبية تتعلق اليت الكتب

                                                           
7
 Mahmud Yunus, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1997), h. 5. 

 
8
  .:2 ص.، )2:93 ،ادلملكة العربية السعودية ;الرياض( ،أساليب تدريس اللغة العربية ،اخلويل 

 .3 (سورة يوسف)23 ،القرآن  9
10

 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (UIN-Malang Press, 2009), h. 18. 
 . 65. ص ،(3121)ماالنج; مطبعة موالنا مالك ابراىيم،  ,تطوير منهج تعليم اللغة العربيةآوريل حبر الدين,   11
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 .والكتابة والقراءة والكالم االستماع ىي و ،اللغوية ادلهارات أربع على تشمل العربية اللغة تعلم

 وسيلة تكون اليت وضوعدلبا ادلناسبة اللغة وقواعد مفردات وىي ، أخرى اللغوية العناصر ىناك
 .اذلدف تحقيقل

 كما. وكتابية شفوية االتصال أنشطة ىف اللغة استخدام تعلم ىو العربية اللغة تعلم أساسها، ىف
 أن عليو فَتجى دا،جي العربية اللغة أىليات لو ادلرء كان إذا; وىي تريغان، غنتور ىنري كشف
 أن عليو ويرجى جيدا ومستمعا متكلما يكون أن عليو ويرجى وصحيحا، جيدا باآلخرين يواصل
 12.اليومية احلياة ىف مهار وكاتب قارئ يكون

 اللغة تعليم ويسَت مستويات مجيع ىف اإلسالمية ادلدارس دروس من درس فهي العربية اللغة أّما
 ; يلي كما وىي إستيالئها للمتعلمُت البد اليت مهارات أربع العربية

 مهارة االستماع ١

 مهارة الكالم ۲

 مهارة القراءة ۳

 13مهارة الكتابة واإلنشاء ٤

قراءة من بُت ىذه ادلهارات أمهية خاصة، فهي للراءة من ادلهارات اللغوية األربع، و مهارة الق
رفة يف عامل تتزايد فيو ادلعلومات امنجال األىم من بُت رلاالت اللغوي، وأدة من أدوات اكتساب ادلع

ومواد القراءة يف مدة زمينة ال تتعدى بضعة أشهر. والذين جييدون القراءة ىم الذين يفهمون 
  14ادلقروء، ومن أجاد القراءة فقد بلغ الغالية.

                                                           
12

  Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kompetensi Bahasa Arab, (Jakarta: Hidayat, 1975), h.7. 
بعة ادلؤسسة الدينية مجهورية ; طجاكرتا)، دليل تدريس اللغة العربية ىف اجلامعة أنتساري ،ادلؤسسة الدينية مجهورية إندونيسيا  13
 .٨۳ص. ، (١۹۹۳إندونيسيا، 
 جدار للكتاب; )عمان، اجتاىات حديثة يف تدريس اللغة العربيةطو علي حسُت الديلمي وسعاد عبد الكرمي الوائل ي،  14

 .4.ص، (:311العلمي، 
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قال اهلل تعاىل يف كتابو الكرمي                           

                              
    من تلك األية نعرف أن

القراءة مهمة. ىو وصيلة دلعرفة كل شئ، باالقراءة تزيد ادلًتادفات ومن القراءة نلنا علوما كثَتة 
 كل حال مامل نعرف يف ىذا الدنيا.لقراءة نعرف  ومتنوعة، باا

ت إىل نوعُت ىي القراءة اجلهرية والقراءة  الصامتو. القراءة اجلهرية ليس تتكون مهارة القراءة
راءة اجلهرية ىي مرحلة الق 16ولكن تدل على الصحيحة يف قراءهتا أيضا. فقط القروءفهم  تدل على
القراءة بدون الصوت. وىذا بسبب قراءة بالصوت  تدريب  واجب إضطالع هبا أوال قبلىتاألوىل ال

تدّرب لفظ اللغة العربية الصحيحة. أما القراءة الصامتو ىي يستطيع ادلعلم أن يالحظ األخطاء 
التالية العجز عن االحتفاظ مبكان القراءة، العجز عن تذكر بعض الكلمات الرئيسية عندما جييب 

ن تذكر أفكار ادلؤلف، العجز عن فهم التعليقات يف أثناء على السؤال يلقية ادلعلم، العجز ع
 17.القراءة

تعليم اللغة العربية هج كزة يف منرات اللغوية األربعة وىي مهارة مًت إن القراءة من أىم ادلها
طلبة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية لذلك الزم على طلبة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية أن بالنسبة اىل 

هم النصوص كهدف اساس  ذلذه  ادلهاراة، لكن يف الواقع ان الطلبةمل حيصلوا على يقدروا على ف
ف وادلرغوبة أي باالضافة اىل ادلتخرجُت يف ادلدارس العامة اليت مل يعرفوا تعليم اللفة العربية.  ااألىد

ى خصوصا لطلبة يف الصف احلادبنجرماسُت  4احلكومية كما وقع يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
عشر مل يفهموا على ادلهارة القراءة حصوص يف فهم ادلعٌت وىذا يأثر صلاحهم ىف عملية تدريس 

التعليم ادلهارة . أما بالنسبة األىداف 31اللغة العربية حىت مل تصل أىداف التعليم مناسب ادلناىج 
 يستطيعون القراءة بشكل جيد وصحيح وشرح زلتويات قراءة النص. ةبطلالقراءة أن 

                                                           
15

 .6-2 (العلق سورة)7: ،القرآن 

16
 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need’s Press, 2009) h. 24. 

 .688. ص ،جامعة أم القرى(;)مصر ،ادلراجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخررشدى أمحد طعيمة،  17
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الثانوية تعليم القراءة يف ادلدرسة  ادلشكالت يف الباحثة يف ادلالحظة األوىل وجدت كما
فقط وادلعلمة تعلم  النص ةقرأ الطلبالقليلة، يذلم حفظ الطلبة اسُت.بنجرم 4احلكومية اإلسالمية 

 قصتعليم القراءة ينوطريقة احملاضرة حىت جيعل  اللغة العربية باستخدام طريقة القواعد والًتمجة
فيحتاج عناصر أن يساعد التعليم. عناصر  ،عٌت ادلفردات ىف نصوص ادلقروءم اجلذب وال يفهموا

التعليم حيتوى على األىداف ادلواد، واألنشطة التعليمية، والطريقة، واإلسًتاتيجية، والوسيلة والتقومي. 
 يم القراءة.إسًتاتيجية جيقسو إحدى اليت تعرب أهنا قادرة  ترقية بتفهيم الطلبة يف تعل

اىل اجملموعة  ةبيهم الطل Cooperativeسًتاتيجية التعليمية ى إحداتيجية جيقسو ىي إإسًت 
تالميذ.يقدم ادلادة يف شكل النص وكل طالب ىو مسؤول بإتقان من  7-5إىل التعليمية تتكون 

ن بشكل يم التعاو ادلادة للتعلم ويقدر التعلم تلك ادلواد إىل أعضاء من الفريق االخرين، يف منوذج تعل
 تعاون مع االخرين بنوع مناقشة رلموعة وحل ادلشكلة. ةبجيقسو، ويعطى الفرصة للطل

إن سًتاتيجية التعليمية جيقسو، يرجى أن يرقي مهارة الطلبة يف تعليم اللغة العربية. اإلبناء على 
 .رغبة وقدرة القراءة للطلبة قليلة فًتفع أخَتا

 وأما ادلزية جيقسو فهي;
 عمل ادلدرس يف تعليم اللغة العربية يسهل جيقسو ىو تعاوين م تعلي -6

منوذج تعليم التعاوين جيقسو ىو اسلوب التعليم يهدف أن ينقص ادلشكالت لدى طلبة  -6
 عند تعليم القالأة، وجيعل التعليم أحسن وطلبة أفعل عند تعلم

 يفهم الطلبة ادلواد -3

 يف اجملموعة يعلم الطلبة كيف ان يتعاونوا  -4

 قدرة الطلبة يف تعبَت الفكرة تطوير -5

 يف القراءة طلبةينشط ال -6
ولذلك أيضا نظرت الباحثة إىل تصوير ادلذكور السابق، فتشعر الباحثة باىتمام لبحث. وتقدم 

ستراتيجية جيقسو في تعليم مهارة فعالية استخدام إ"الباحثة يف البحث العلمي حتت ادلوضوع; 
 ."بنجرماسين 3رسة الثانوية اإلسالمية الحكومية مدلالحادى عشر في االّصف  ةطلبلالقراءة 



7 
 

 
 أسئلة البحث - ب

يف تعليم  ةبنتيجة الطل ىترقإسًتاتيجية جيقسو استخدام ىل ; أن األسئلة ىذا البحث ىو
 ؟ بنجرماسُت 1احلادى عشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الّصفيف القراءة 

 

 التحديد اإلجرائي -ج

يف ىذا  يف فهم ادلوضوع السابق فحددت الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة إلحذار اخلطأ
 ادلوضوع;

 فعالية -2

 19.حاصل ادلنفعة، اليت حتمل بتأثَت و العق ىي فعالية18تأثَت، نفوذ فاعلّية،مبعٌت  فّعالّية
نتيجة يف اجملموعة التجريبية أعلى من نتيجة يف  توادلراد بالفّعالية يف ىذا البحث يعٍت إذا كان

 اجملموعة الضابطة.

 سًتاتيجية جيقسوإ -2

الطلبة فرقة سًتاتيجية من حيث يقّسم ىي منوذج من تطبيق اإلسًتاتيجية جيقسو إ
مث يتبادل الطلبة يشرحون إىل عديدة وكل الفرقة منها يبحث ادلواد ادلختلفة عن االخرين، 

ية هتتم يف تعاون وادلراد من إسًتاتيجية جيقسو يف ىذا البحث ىي ىذه اإلسًتاتيجخرين. آ
الطلبة الذي يف تعليم القراءة باستخدامها سَتبط التعاون القوي يف فرقة واالتصال ادلناسب 

 .فهم ادلقروءبُت الطلبة يف 

 القراءة -1

                                                           
18

، ) يوغياكرتا; مؤسسة على معصوم معهد  قاموس" كرابياك" العصري عريب إندونيسيأتابك على أمحد زىدي سلضر،  
 .::24ص.  (،7::2كرابياك اإلسالمي، 

19
 JS Badudu dan Shulton Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 1996), h. 37.  
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 القي أو فيو بادلكتوبة نطق ىي لغة القراءة قرآنا، – قراءة – يقرأ – قرأ من أصلها القراءة
 إىل )احلروف( ادلرئية الرموز من اللغوي النظام ويلحت ىي القراءة 20.وطالعة عليو النظر

 العرب معظمح ألصب وإال .احلروف نطق جيدة تليس القراءة مفهوم أن يعٍت وىذا .مدلولتو
 21.حروفها قراءة يستطيعون ألهنم واألردية الفارسية اللغة جييدون

عليم ف تاىدأما وأعٍت هبا ىي ادلعٌت. وأ .قراءة صامتةادلقصود بالقراءة يف ىذا البحث 
 على فهم ادلعٌت.القراءة فهو أن يقدر طلبة 

 13رقم  3بناوا باتو  بنجرماسُت تقع يف شارع 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -4
 .بنجرماسُت، الناحية بنجرماسُت وسطى

 

 أهداف البحث -د 
ًتاتيجية جيقسو عرفة فعالية استخدام إسأما أىداف البحث من أسئلة البحث ادلذكورة ىي; دل

 4انوية اإلسالمية احلكومية درسة الثاحلادى عشر يف ادل الصف يف فهم القراءة )معٌت( لطلبة
 إسًتاتيجية جيقسو أحسن نتيجة من الطلبة الذين ال يستخدموهنااستخدام ب بنجرماسُت

 
 

 أهمية البحث -ه
 ونتائج ىذه الدراسة ومن ادلتواقع أن تكون مفيدة من أجل;

 ادلعلم -3

 غذية مرتدة حول التعليم باستخدام إسًتاتيجية متثيل الدور قراءةت ( أ

 ترقية نشاط الطلبة يف التعليم ( ب

 كمؤشر لًتقية أنشطة التعليم والتعليم ( ج

                                                           
 .727ص.  ادلشرق(، دار :)بَتوت ،اللغة يف ادلنجد ،معلوف لويس 20

 .256(، ص.3116; الشروق عمان، ، )األردن، اللغة العربية منهاجها وطرائق تدريسهاطو علي حسُت الدليمي وصاحبو  21 
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 ليم اللغة العربية مناسبة للطلبةسًتاتيجية التعادلواد اإلعالمية ىف اختبار اإل ( د

 الطلبة -2

 تقانترقية حتصيل الطالب يف التعليم، ضلو التفاىم واال ( أ

 تشجيع ادلواقف اإلجابية من الطلبة جتاه تطوير ادلواقفي والدوافع للتعلم ( ب

 تزويد االىتمام الثقة بالنفس للطلبة وتفتح أفاق أوسع ( ج

 زيادة مشاركة الطلبة ىف التعليم والتعليم ( د

 مدرسة -1

 ىذا البحث ديكن أن تقدم مسامهة مفيدة يف ترقية تعليم اللغة العربية

 الباحثة -4

 فة العلمية والقارئ وخصوصا مبادة القراءة.لزيادة ادلعر 
 

 أسباب اختيار الموضوع - و

 :أما األسباب اليت دعتنا إىل اختيار ادلوضوع وىي

 قراءة ىي إحدى مهارة اللغة ادلهم يف تعليم مهارة القراءةال -6

 تعليم اللغة العربية حيتاج إسًتاتيجية ألن تبعات الطلبة وزيادة مفهم ادلعٌت ومحاسة الطالبة يف -6
 التعليم

 رسجيقسو ىو يسهل أن يكتسب ادلدالتعاوين تعليم  -3

دلشكالت لدى طلبة عند جيقسو ىو اسلوب التعليم يهدف أن ينقص ا التعاوين منوذج تعليم -4
 .ة، وجيعل التعليم أحسن وطلبة أفعل عند تعلمتعليم القراء

 
 الدراسات السابقة - ز

فعالية استخدام  للغة العربية حتت ادلوضوع "م با2132الرسالة العلمية اليت كتبها زمراين يف سنة  -3
لطلبة ىف الصف الثاين عشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  القراءة إسًتاتيجية جغساو يف تعليم
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القراءة اجلهرية تغلف  ىذه الرسالة تبحث عنالنموذجية بنجرماسُت. (MAN 2) 3احلكومية
أما البحث الذي ستقدمو الباحثة فهو عن و ويل الرموز الكتابية إىل األصوات. الصوت أو حتب

 القراءة الصامتة ىي الفهم ادلعٌت.
 

 المسّلمات األساسية وفرضية البحث -ح
 ادلسّلمات األساسية -6

احلادى عشر يف ادلدرسة الثانوية  ادلسّلمات األساسية يف ىذا البحث أن كل طلبة الصف
ديكن أن يساعد تعليم مهارة يقسو إسًتاتيجية جاستخدام ب. بنجرماسُت4اإلسالمية احلكومية 

 أن تكون خَتا.سهيل الطلبة ىف التعليم يعٍت يقراءة ال
 فرضية البحث -6

 بناء على فرضية البحث واليت أخذت الباحثة فتشتمل عن;
 توجد فروق ذات دالة إحصائية بُت نتائج اجملموعة التجريبية باستخدام ;(  ) الفرضية البديلة
احلادى  فالصّ  لطلبة إسًتاتيجية جيقسو باستخدام دون جملموعة الضابطةوايقسو إسًتاتيجية ج

 بنجرماسُت 4 درسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةعشر يف ادل
بُت نتائج اجملموعة التجريبية  توجد فروق ذات دالة إحصائية ال; (   الفرضية الصفرية)

 لطلبة إسًتاتيجية جيقسو ستخدامبا دون الضابطةواجملموعة إسًتاتيجية جيقسو باستخدام 
 .بنجرماسُت 4 درسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةالّصف احلادى عشر يف ادل

 

 هيكل البحث - ط

 أما ىيكل البحث يف ىذه البحث العلمي وتشتمب على مخسة أبواب، وىي;
 الباب األول;
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داف البحث ادلقّدمة ىي تتكون من خلفية البحث وأسئلة البحث و التحديد اإلجرائي وأى 
وادلسّلمات األساسية و فرضية البحث والدراسات وأسباب  االختيار  ادلوضوع  وأمهية  البحث 

 السابقة، مثّ األخَت فهي ىيكل البحث.
 الباب الثاين;

لية استخدام إسًتاتيجية جيقسو يف مهارة القراءة يف احملتوي علي ااإلطار النظري عن فع 
ومواد ادلهارات  قراءة و أىداف القراءة وأمهية القراءو وأنواع القراءةتعريف التعليم، تعريف مهارة ال

 إسًتاتيجية التدريس وتعريف إسًتاتيجية جيقسو. رفالقراءة وتع
 الباب الثالث;

منهج البحث وتشتمل على نوع ومدخل البحث، وتصميم البحث، إجراءات البحث، 
ادرىا، أساليب مجع البيانات، مّث تصميم رلتمع البحث وعينة وأسلوب أخذ العينة، البيانات ومص

 القياسات وأسلوب حتليل البيانات
 الباب الرابع;

حتليل البيانات ومناقشتها وتشتمل على حملة عن ميدان البحث وتعليم  العربية فيو، مث تقدمي 
 البيانات، مثّ األخَت حتليل البيانات وتفسَتىا.

 .صة البحث وتوصياهتااحملتوي على خالوىو االختتام  الباب اخلامس;

 
 


