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Reciprocal Teaching Method and Its Use to Promote Students'
Reading Skills at Senior High School Babun Najah Banda Aceh
Abstract
The aim of this research is to know the effectiveness of using Reciprocal Teaching
model to improve students’ ability in understanding Arabic texts. This research
employed Quasi Experimental method with sample third grade students (32 students) of
Senior High School Babun Najah Banda Aceh. The data was collected through the
some tests (Pre-test and Post-test). This study concluded several findings; 1) The
implementation of the Reciprocal Teaching model at Senior High School Babun Najah
Banda Aceh was conducted in 4 steps i.e. generating question, clarifying, predicting,
and summarizing; 2) The use of the Reciprocal Teaching model improved students’
ability in understanding Arabic texts. It was shown by the result of the T-Test 10,5 that
is bigger than the result of the Table Test 30,5.
Keywords: reciprocal teaching; reading; method

 املقدمة-أ

 يتم عليها ترمجة الرموز ادلكتوبة (احلركؼ كاحلركات كالضوابط) إىل معاف،إف القراءة عملية عضوية نفسية عقلية
 يتضح أثر إدراكها عند القارلء يف التفاعل مع ما يقرأ كتوظيفو يف سلوكو الذم، صامتة ) مفهومة/ مقركءة (مصوتة
 كالقراءة أيضا عملية القارئ للحصوؿ على رسالة ادلؤلف من كسيلة1.يصدر عنو يف أثناء القراءة أك بعد االنتهاء منها
.الكتابة

.41 ،)5541 ، دار الٌفائس6 خصائص العرتيح (تٍروخ، ًاٌف هعروف1

أسلىب  Reciprocal Teachingواستخذامها لترليح مهارج المراءج عىذ الطلثح
تالمذرسح الثاوىيح تاب الىجاح

تعد مهارة القراءة احدل ادلهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا 2.كمن ادلعركؼ أف اللغة
العربية ذلا أربع مهارات ،كىي مهارة اإلستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة ,كأما مهارة القراءة فهي إحدل
ادلهارات اللغوية األربعة كىي ليست أبمر سهل كال ينطق األحرؼ أك الكلمات فحسب ،كإمنا ىذه ادلهارة تتطلبنا أف
3
نبذؿ أفكاران جبهد لفهم ادلعلومات يف نص القراءة.
قاؿ من العلماء عن مفهوـ القراءة  :ىو إدراؾ الرموز ادلكتوبة كالنطق هبا مث استيعاهبا كترمجتها إىل أفكار ،كفهم
ادلادة ادلقركءة مث التفاعل مع مايقرأ دلا سبليو عليو ىذه الرموز 4.كمهارة القراءة يف اللغة العربية ىي مادة مهمة ،ألف بفهم
نص القراءة نفهم ادلعلومات كثَتة .إذا كاف الطالب ال يقدركف عليها فوجدكا ادلشكالت يف تعليم اللغة العربية ،كلذلك ال
بد أف يستطيعوا كيسيطركا على مهارة القراءة كما يفهموف ادلهارات األخرل يف اللغة العربية.
كيف تدريس اللغة العربية طرؽ ككسائل متنوعة يستخدمها مدرسوا اللغة العربية مثل الطريقة ادلباشرة كالطريقة
السمعية كالشفوية كالطريقة التعاكنية كغَتىا .ككلها هتدؼ إىل أيسر السبل للتعلم كالتعليم كىي أيضا إحدل العناصر
ادلهمة يف عملية التعليم كالتعلم .كطريقة التدريس ليست شيأ منفصلة عن ادلدرس كالطلبة كادلادة التعليمية كالوسائل
كاألنشطة التعليمية .كمن ىنا ديكن تعريف طريقة التدريس ىي "األنشطة كاإلجراءات اليت يقوـ هبا ادلدرس كادلواقف
5
التطبيقية اليت يتيحها للطلبة ،كاليت تسهم يف ربقيق التعلم ،كتنمية جوانب النمو ادلختلفة لديهم معرفيا ككجدانيا كمهاراي".
إف عوامل يف أنشطة التعليم اللغة العربية كثَتة منها ادلعلم ك الطريقة التعليمية كاألساليب التعليمية كالوسائل
التعليمية كالتقوًن .حيتاج تعليم اللغة العربية إىل اسلوب مناسب على أغراض التعليم ألهنا ترتبط بفهم الطالب كالنجاح
الت عليم .كاف اسلوب التعليم من أىم عامل يف أنشطة التعليم ،تستخدمها إلرتفاع محاسة كفهم الطالب ألف كثَت من
الطالب يشعركف ابدللل كصعبة عند يف انشطة التعليم .ىناؾ بعض احملاكلة لينهى ادلشكالت يف انشطة التعليم ،كاحدا
منها يعٍت إبستخداـ اسلوب . Reciprocal Teaching
أسلوب  Reciprocal Teachingىو اسلوب تعليمي حلصوؿ على النتيجة شلتازة ،حيث أف الطالب يدرس
أبسلوب النفسي ،ك بعد ذلك ،يعرض درسو كيناقشو أماـ الطالب .اسلوب  Reciprocal Teachingيستخدـ
أربعة ادلراحل يف تعليم القراءة ،كىو  :يقوـ ابألسئلة من الناص ،ك شرح ادلصطلحات الصعبة ،ك يتنبؤ ادلادة بعده ،ك
تلخيص الدرس 6.ك الغاية من ىذا األسلوب تسهيل فهم الطلبة على فهم القراءة .ككذلك يلزـ على ادلعلم أف خيتار
اسلوب التعليم لًتقية إتقاف القراءة يعٍت بتطبيق اسلوب .Reciprocal Teaching

ب -منهجالبحث

إف ادلنهج ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو ادلنهج التجرييب .كىذا البحث من انحية تنفيذه ىو البحث التجرييب
( .)Experiment Researchكالتجرييب ىي مالحظة مقصودة ربت ظركؼ زلكومة ،كتقوـ هبا الباحث الختبار
2عور الصذٌك عثذ هللا ،تعليم اللغح العرتيح للىاطميه تغيرها ،الطرق-األسالية -الىسائل (الهرم 6الذار العالوٍح8004 ،م)،
.51
Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 46.
 4فٍصل حسٍي طوٍر العلى 6المرشذ الفىى لتذريس اللغح العرتيح ،الوكتثح الثمافح للٌشر والتىزٌع ،عوا ى ،الطثعح األولى،
.541 ،5554
5علً ساهً الحالق ،المرجع في تذريس مهاراخ اللغح العرتيح وعلىمها (لثٌاى 6الوؤسسح الحذٌثح للكتاب.802 ،)8050 ،
6
alincsar
(1986).
Reciprocal
Teaching
[online].
هي
ٌترجن
http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/students/atrisk/at6lk38.htm.
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الفركض كاحلصوؿ على العالقات السببية ،كما أف أفضل الظركؼ اليت ديكن أف تتم فيها التجربة ىي التحكم يف مجيع
7
العوامل كادلتغَتات إبستثناء عامل كاحد.
كقاؿ سوىرمسى أركنتو :أف البحث التجرييب ينقسم إىل قسمُت كمها شبو ذبرييب ()Quasi Experiment
كالتصميمات التجرييب ( 8.)True Experimentكقاؿ دمحم عُت يف كتابو  :أف حبث ذبرييب تنقسم إىل ثالثة أقساـ كىو
التصميمات التمهدية ( )Pre Experimentك التصميمات التجرييب ( )True Experimentكشبو ذبرييب ( Quasi
9
 .)Experimentكالطريقة اليت يستخدمها الباحث يف ىذ البحث ىي تصميم شبو ذبرييب ابجملموعة الوحدة One
.Group Pre Test and Post Test

ت -نتائجالبحث واملباحث 

املباحث 
-1

Reciprocal Teaching

األسلوب لغة طريقة كمذىب كمنط 10.كأما اصطالحا ىو (Technique):كىو تطبيقي ،كىو ما أيخذ مكانو
فعال يف حجرة الدراسة ،كيتمثل يف خدعة ) (Trickمعينة ،أك اخًتاع معُت تستخدـ لتحقيق غاية مباشرة .كجيب أف
يتناغم األسلوب مع الطريقة كادلدخل على السواء.11
األسلوب ىو شكل من أشكاؿ طريقة التنفيذ .كىي تطبيق الطريقة ديارس ابدلدخل .أسلوب التعليم ىو كسيلة
12
اإلستعداد الطريقة .األسلوب ىو نشاط خصوصى اإلصلاز يف الفصل منتجم ابلطريقة كادلدخل ادلختار.
يقصد بػأسلوب  Reciprocal Teachingنشاط تعليمي أيخذ شكل حوار بُت ادلعلمُت كالطالب فيما
13
خيص نصا قرائيا معينا .كيف ىذا النشاط يلعب كل منهم (ادلعلموف كالطالب) دكره على افًتاض قيادة ادلعلم للمناقشة.
طورتو يف الوالايت ادلتحدة األمريكية كل من أنيمارم
أسلوب  Reciprocal Teachingمنهج لتدريس القراءة ّ

ابلينكسار  Annemarie Palincsarكآف براكف  Ann Brownهبدؼ مساعدة ادلعلمُت بفاعلية على ضماف ربقق
الفهم اثناء القراءة .كأيخذ ىذا النمط من التعليم شكل حوار بُت ادلعلمُت كالتالميذ حيث يتوىل التالميذ ادلشاركوف دبثل
ىذه العملية أخذ دكر ادلعلم ابلتعاقب .كىذا منط من التدريس التفاعلي حيث يتوىل ادلعلم أك الطفل قيادة رلموعة من
ادلتعلمُت تعكف على قراءة نص زلدد هبدؼ الوصوؿ اىل فهمو .كيعمل أفراد اجملموعة ،أثناء عملهم اجلماعي ،على رصد
للنص
فهمهم

 7أحوذ تذر ،أصىل الثحث العلمي ومىاهجه ،الطثعح السادسح ( كىٌد 6وكلح الوطثىعاخ عثذ هللا حرهً )5548 ،ص.833 .
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta),
7.
9
Moch Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang:Hilal, 2007), 81.
 10اتي هٌظىر ،لِسان العرب (تٍروخ 6دار صادر881 ،)8004 ،
 11وصرالذيه إدريس جىهر ،طرق تذريس اللغح العرتيح للىاطميه تغيرها (إًذوًٍسٍا  6جاهعح سىًي أهثٍل اإلسالهٍح
الحكىهٍح.8 ،)8058 ،
12
M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Malang:UIN Malang PRESS, 2008), 11
 13رشذي أحوذ طعٍوح وهحوىد كاهل الٌالح ،تعليم اللغح اتصاليا تيه المىاهج واالستراتيجياخ (إٌسٍسكى 6هٌشىراخ الوٌظوح
اإلسالهٍح للترتٍح والعلىم والثمافح 552 ،)8002 6

8
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ادلقركء من خالؿ التوقف عند فًتات فاصلة منتظمة يتم فيها طرح األسئلة كتلخيص النص كتوقّع مضموف اتؿ كايضاح
ماسبت قراءتو منو.
كمن السمات ادلميزة ذلذا ادلنهج التعليمي أرتباطو ابألفكار اليت سبق أف طرحها (فايكوتسكي) Vygotsky
اليت اشار يف جانب منها اىل أف األطفاؿ ديارسوف ،أكال ،شكال معينا من أشكاؿ التفكَت ابلتعاكف مع مفكرين أكثر
خربة .كيكوف الطفل ،يف البدء ،رل رد متفرج ألف اجلزء األكرب من التفكَت يتواله اخلبَت (أحد الوالدين أك ادلعلم) مث يدخل
مرحلة ادلفكر ادلبتدمء ألنو يشرع أبداء جزء يسَت من عملية التفكَت ربت أشراؼ الشخص اخلبَت.
كمع تزايد قدرات الطفل ادلتعلم يبادر اخلبَت ابلتخلي عن مسؤكلياتو شيئا فشيئا ،لكنو يظل ديارس دكر ادلرشد
من خالؿ تقدًن العوف للطفل لدل بركز بعض ادلصاعب أك األشكاالت اليت تواجهو .كيف النهاية يتحمل الطفل ادلسؤكلية
كاملة أزاء ادلهاـ اليت يتعاطى معها مع أداء اخلبَت دكر الداعم كادلساند لو.
كيعرؼ أسلوب  : Reciprocal Teachingعبارة عن أنشطة تعليمية أتيت على ىيئة حوار بُت ادلعلم
كالطالب ،أك بُت الطالب بعضهم البعض ،حبيث يتبادلوف األدكار طب نقا لإلسًتاتيجيات الفرعية ادلتضمنة (التنبؤ ،كالبياف،
ُ
كتوليد األسئلة ،كالتلخيص) هبدؼ فهم ادلادة ادلقركءة ،كالتحكم يف ىذا الفهم عن طريق مراقبتو كضبط عملياتو.
كقد خيتلط ىذا ادلفهوـ إبسًتاتيجية التدريس عن طريق طرح األسئلة ،كىي اإلسًتاتيجية التقليدية يف األدبيات
الًتبوية .كاخلالؼ بُت ادلفهومُت أك اإلسًتاتيجية كبَت .صحيح أف ادلعلم يقود زماف ادلناقشة يف أسلوب Reciprocal

 ،Teachingلكن ىذه اإلسًتاتيجية تفسح اجملاؿ للطالب ألف يقود النقاش اجلماعي كاحلوار مع زمالئو كفريق من أجل
إثراء النص ذاتو عند مستول معريف معُت يتناسب مع إدراؾ الطالب .إف تبادؿ األفكار بُت ادلعلم كالطالب قائد اجملموعة
كبُت اجملموعة ،مث بُت أفراد اجملموعة بعضهم كبعض ىو زلور  .Reciprocal Teachingككانت طريقة Reciprocal
 Teachingأسلوب التعليم ادلصمم لتنمية كفاءات الطلبة ادلعرفية يف فهم النص الذم ينطلق بعدة نشاطات ،كىي
14
التنبؤ ،كالبياف ،كتوليد األسئلة ،كالتلخيص.
ب-كيفياتأسلوب Reciprocal Teaching

أسلوب  Reciprocal Teachingأيخذ شكل كيفيات يوظفها ادلعلم يف شكل متتاؿ تسلم كل منها
لألخرل .كتكاد ذبمع األدبيات الًتبوية يف ىذا اجملاؿ على أف ىذه كيفيات أربع ،ىي  :التنبؤ ،كالبياف ،كتوليد األسئلة،
كالتلخيص 15.كفيما يلي عرض لكل منها:
 -1التنبؤ )( Predicting

يقصد التنبؤ زبمُت تربوم يعرب بو الطالب عن توقعاتو دلا يقولو ادلؤلف من خالؿ النص .إنو جسر بُت
ما يعرفو الطالب اآلف من النص كما ال يعرفو منو .كتطلب ىذه الكيفية من الطالب أف يطرح فركضا معينة حوؿ

Arends, Richard I, Learning To Teach, Third Edition (New York: Mc Graw-Hill Companies,
1994), 40.
 15رشذي أحوذ طعٍوح وهحوىد كاهل الٌالح ،تعليم اللغح اتصاليا.552 ،...

14
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ما ديكن أف يقولو ادلؤلف يف النص كلما خطى يف قراءتو خطوات معينة 16.كتعد ىذه الفركض بعد ذلك دبثابة
ىدؼ يسعى الطالب لتحقيقو.
كيعد التنبؤ أيضا كيفية تساعد الطالب على فهم بنية اللغة كما ربملو من دالالت ،فقراءة عنواف النص
كالعناكين الرئيسة كالفرعية كاإلحاالت كاإلشارات كغَتىا كل ىذا ديكن أف يعد مؤشرات يستطيع الطالب من
خالؿ فهم ها توقع ما يرد يف النص .كسبكن مهارة الطالب يف ىذه العملية يف اسًتجاع ما لديهم من معلومات
سابقة ابلنص كربطها دبا حيد أمامهم من معلومات جيدة يف ىذا النص ،زكذلك يف قدرهتم على التقوًن الناقد
17
ألفكار ادلؤلف ،فضال عن استثارة خياذلم.
تقدًن اإلجابة عن األسئلة عملية يستطيع هبا الطلبة ادلمارسة ابلنقدم يف االستقرار ،حيث تكوف معرفة
الطلبة ذم معٌت إذا كانت تطبق يف مجيع احلاالت .كتقدًن اإلجابة بستطيع أف تورط الطلبة يف عملية فعالية يف
18

تقييم التعليم كالتعلم.
عملية التنبؤ ىي تنبؤ عما يبحث الكاتب بطريقة قراءة ادلوضوع أك فرعو .أنشطة التنبؤ سبكُت الطالب
على التفكَت النقد يف أخذ التقرير ،من حيث أف معلومات الطالب أصبحت مفيدة اتمة إال بعد أف كانت
ادلعلومات احملصولة تواجهها دلواقف احلياة البشرية .قدرة الطالب على فهم القراءة ىي مبدأ العمل يف أسلوب
19
.Reciprocal Teaching
حلل ادلشكلة كتقدًن اإلجابة ،فعلى الطلبة فهم ادلعلومات السابقة ،كتطبيقها يف حالة جديدة لتكوف
ذم معٌت .الطالب ادلستعد للتعلم سيقوـ بعملية التعلم ابلسهولة كالسرعة كالنجاح .كالعوامل السابقة تتعلق جبودة
20
الفهم كالرغبة كاحلاجة كالكفاءات التطورية األخرل.
كانت كفاءة ا لطلبة يف تقدًن اإلجابة عن األسئلة يستطيع تقوديها على حسب مناسبة اإلجابة
21
ابألسئلة ،كمالئمتها دببادئ ادلفاىيم (ادلادة التعليمية) ،كعلى حسب جودة اللغة ادلستخدمة.

 -2البيان ) ( Clarifying

كيقصد البياف ىو العملية اليت يستجلى هبا الطالب أفكار معينة من النص أك قضااي معينة أك توضيح
22
كلمات صعبة أك مفاىيم رلردة يصعب إدراكها من الطالب.
كيف ىذه العملية حياكؿ الطالب الوقوؼ على أسباب صعوبة فهم النص .كبلغة اصطالحية حياكلوف
ربديد أسباب تدين انقرائية النص .كأف تكوف بو كلمات صعبة أك جديدة ،أك مفاىيم رلردة كما قلنا أك
معادالت ،أك معلومات انقصة كغَتىا .كمثل ىذه األسباب تدفع الطالب ابلطبع دلزيد من القراءة كاالنطالؽ فيها

 16رشذي أحوذ طعٍوح وهحوىد كاهل الٌالح ،تعليم اللغح اتصاليا.551 ،...
 17رشذي أحوذ طعٍوح وهحوىد كاهل الٌالح ،تعليم اللغح اتصاليا.551 ،...
Palincsar, A.S., And Klenk, L., Fastering Literacy Learning In Supportive Contexis (Journal
Of Learning Disabilities, 1992), 25.
Iskandar, S.M, Strategi Pembelajaran Konstruktivistik Dalam Kimia (Malang: Semi-Que V,
2004), 22
Hudojo, H., Pemecahan Masalah Dalam Pengajaran Matematika (Jakarta: Depdikbud
P2LPTK, 1983), 34.
Faisal, M., Pengembangan Kreativitas Menulis Siswa Melalui Pembelajaran Keterampilan
Menulis Terpadu (Jakarta: Jurnal Pendidikan Humaniora dan Sains, Tahun ke-3 No. 1 April 1997), 15.
 22رشذي أحوذ طعٍوح وهحوىد كاهل الٌالح ،تعليم اللغح اتصاليا.551-554 ،...
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أك التوقف لطرح أسئلة جديدة يبُت هبا الطالب قضااي أخرل .كتفيد عملية البياف ىذه الطالب ذكم الصعوابت
يف تعلم اللغة أك فهم نصوصها.
كمستوايت القراءة – كما سبق القوؿ – متعددة كتندرج من قراءة السطور إىل ما بُت السطور إىل ما
كراءىا .كيتفاكت الطالب ابلطبع يف مسألة التعامل مع النص كادلستول الذم يصلوف إليو .كعملية البباف تساعد
بال شك ىذا الصنف من الطالب شلن ال يتجاكز قراءة السطور أك رلرد فك اخلط كما نقوؿ.
عملية البياف ىي تعيُت الكلمات الصعبة أك الكلمات اليت  م تكن مألوفة من قبل ،كادلفاىيم الصعبة اليت
تعوؽ فهم ادلقركء .كقدرة الطالب على بياف اإلجابة ديكن معرفتو من االستجاابت كتعليقات الطالب ضلو األخطاء
23
بطريقة كضع العالمة مث تصويبها أك كضع اإلجابة الصحيحة.
عملية البياف كادلراجعة تستطيع أف تعطى ادلعرفة عن عملية الطلبة ككفاءهتم يف التفكَت النقدم ،كإذا كاف
فيها دليل على أف الطالب ال يستطيع اإلجابة عن األسئلة كلها ،فهو سَتاجع ادلفاىيم بطريقة أخرل كادلناقشة،
كقراءة ادلصادر ادلالئمة .لذلك تتأثر ىذه العملية بكفاءة الطالب يف الفهم كالبحث عن مصادر البياانت.
كفاءة الطلبة يف بياف اإلجابة سبكن تقوديها ابلنظر إىل استجابتهم اخلطأ كنوعية لغة اإلجابة.

 -3توليداألسئلة ) (Questioning

كيقصد بو قياـ الطالب بطرح عدد من األسئلة اليت يشتقها من النص ادلتلقى 24.كمن أجل ذلك يلزـ
الطالب أف حيددكا أكال نوع ادلعلومات اليت يودكف احلصوؿ عليها من النص حىت تطرح األسئلة حوذلا .شلا يعٌت

تنمية قدراهتم على التمييز بُت ما ىو أساسي يسأؿ عنو كما ىو اثنوم ال يؤثر كثَتا يف تلقي النص .كطرح سؤاؿ
جيد يعٌت فهما جيدا للمادة ،سبثال ذلا كقدرة على استثارة اآلخرين لإلجابة.
كجدير ابلذكر أف الطالب عندما يصوغوف أسئلتهم ستولوف أبنفسهم مراجعتها كالتاكد من قدرهتا على
مجع ادلعلومات ادلطلوبة سواء من حيث أفكارىا أك عددىا أك صياغتها .كتدعم ىذه اخلطوة سابقتها التلخيص.
كأتخذ بيد الطالب خطوة لألماـ ضل و فهم النص .كتوليد األسئلة ىنا عملية مرنة ترتبط ابذلدؼ الذم يتوخاه
ادلعلم أك ادلنهج كادلهارات ادلطلوب تنميتها .القراءة مثال ذلا مستوايت كثَتة .ىناؾ ما يسمى بقراءة السطور،
كىناؾ قراءة ما بُت السطور ،كىناؾ قراءة ما ركاء السطور.
ىناؾ مراحل يف القراءة تبدأ ابلتعرؼ مث الفهم مث النقد مث التفاعل كالتطبيق .كديكن للمعلم أف يكلف
الطالب بتوليد أسئلة تتناسب مع كل مستول أك مرحلة شلا سبق .كمن معايَت التوليد اجليد لألسئلة أف تستثَت
الطالب لإلجابة كأف تساعدىم على توليد أسئلة جديدة .السؤاؿ اجليد يستثَت سؤاال جيدا آخر .كمن ادلعايَت
كذلك أف تساعد األسئلة على األداء اجلماعي كليس فقط اإلجابة الفردية من طالب معُت .كلقد تستلزـ اإلجابة
على األسئلة اجليدة مراجعة قراءة النص للبحث عن اإلجابة ادلناسبة .كىذا أيضا من معايَت جودهتا.
توليد األسئلة ابلكتابة يستطيع أف يرقي الذاكرة لدم الطلبة بشكل جيد 25.كىو أسهل الطرؽ ادلثَتة
على التفكَت ادلبدع كالنقدم .ال يعلم ادلعلم التفكَت ادلبدع لدل الطلبة ،كلكن يؤثر على تنمية كفاءة الطلبة يف
23

Iskandar, S.M, Strategi Pembelajaran…, 23.
 24رشذي أحوذ طعٍوح وهحوىد كاهل الٌالح ،تعليم اللغح اتصاليا.554 ،...
Siswono, T. Y. E., Perbandingan Hasil Belajar Siswa MTS dan SMP dengan Metode
Pemberian Tugas Pengajaran Soal (Surabaya: PPs IKIP Surabaya, 1999), 55

25
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توليد األسئلة كتطويرىا .توليد األسئلة حيث الطلبة كيساعدىم على التفكَت العلمي ،كإجياد الرغبة كادلمارسة بتعبَت
اآلراء  ،كتطوير كفاءة التفكَت كغَتىا .كىو مستخدمة لتنمية كفاءة الطلبة يف عملية التفكَت ،كحصل إليها بتوليد
26
األسئلة ادلتنوعة كادلتطورة من ادلعلم.
توليد األسئلة يستطيع أف ترقي سلوؾ الطلبة العلمي .عملية التعليم كالتعلم ابستخداـ طريقة األسئلة
تدؿ على أهنا عملية تعليم مهارة احلياة ،ألف فيها يطلب الطلبة تقدًن آراءىم فعالية للمعلم أك اآلخرين.
التعرؼ على ادلعلومات ادلهمة يف القراءة مث تقدديها يف شكل
كاخلطوة األكىل قبل توليد األسئلة ىي ّ
27
االستفهاـ .كأما الطالب يلزـ عليو التمكُت يف إجابة األسئلة اليت كضعها.
كانت األسئلة تقسم إىل نوعُت أساسيُت ،مها:
أ -ادلتقارب )  : ( convergenىي األسئلة اليت تتضمن ادلضموف مع طالب األجوبة ادلباشرة (صحيحة كانت
أك خطيئة) كتقتص على التفاعل أك التفكر احملدكدة.
ب -اإلختالؼ )  : ( divergenىي األسئلة اليت ترتكز على العملية كىي غَت زلدكدة .فالسؤاؿ اجليد ىو
28
الذم يرتكز جوابو على ادلعلومات أك ادلعارؼ ادلهمة كتطلب عملية التفكَت يف إجابتو.
ككانت جودة األسئلة تتعلق بثالث جهات كىي  :ادلواد التعليمية (مناسبتها أبىداؼ التعليم) ،كالبنوف
أك الصيغة (نوعية األسئلة) كاللغة (اتصالية كال تتضمن ادلعاين ادلتعددة أك االلتباس) .كنوعية السؤاؿ يف علم
التجنيس ( )Taksonomi Bloomيستطيع استفادة منها تنمية نتيجة التعلم كالتطوير أنواع األسئلة كالتمرينات
كبناء أدكات االختبار ادلناسبة بنتيجة التعلم كالطريقة ادلستخدمة.
قسم السؤاؿ إىل ست مراحل على حسب علم التجنيس ،كىي:
أ -ادلعرفة ىي الذاكرة
الفهم ىو القدرة على إدراؾ ادلعاين
ب-
ج -التطبيق ىو الكفاءة يف تطبيق القواعد حلل ادلشكلة
د -التحليل ىو الكفاءة يف التصنيف كالتحليل حىت يفهم الطلبة الًتكيب كلو من ادلواد
ق -اجلمعيّة ىي الكفاءة يف تكوين شكل جديد
ك -التقييم ىو الكفاءة يف تكوين اآلراء ادلعايَت كالنتائج

29

طريقة يف كضع األسئلة كتتضمن مرحلتُت ادلعرفتُت ىي مرحلة االستالـ كمرحلة االستجابة .حينما
يعرؼ الطلبة ادلعلومات فهم يف مرحلة االستالـ ،كحينما يقدموف األسئلة فهم يف مرحلة االستجابة .يف مرحلة
26

Alindada, F. S., “Encouraging and Developing Pupils Creativity in Mathematics”, Journal of
Classroom Teacher, Jilid 1 Bill. I. Mac. 1998.
27
Iskandar, S.M, Strategi Pembelajaran…, 24.
28
Fraze, Bruce M, dan R. A. Rudnitski, Integrated Teaching Methode Theory, Classroom
Application, and Field-Based Connections (Albany: Delmar Publisher, 1995), 21.
29
Depdiknas, Kurikulum 2004 SMA: Pedoman Umum Pengembangan Silabus dan Penilaian
)(Jakarta: Direktoral Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003
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االستالـ ديكن الطلبة إدراؾ ادلعلومات الكثَتة ،أما يف مرحلة االستجابة فيمكنهم تعليق بعض ادلعلومات بعالقة
قوية .كأف يف األسس ادلعرفية يف عملية كضع األسئلة ىي اجلمع .ألف بُت ادلعلومة اجلديدة ككفاءة ادلعرفة لدل
30
الطلبة ،فيكوف تصنيف ادلعلومات على طريقة التمثيل كالتجهيز.
بناء على ما سبق ،كطريقة كضع األسئلة تكوف بدايتها بقراءة ادلواد التعليمية .ألف الشركط األساسية يف
31
كضع األسئلة ىي الكفاءة يف القراءة كفهم ادلعلومات كتعبَتىا شفواي أك كتابيا.
القراءة ىي عملية فعالية تتأثر ابدلعرفة كاخلربة كالعاطفة لدل القارئ ،فاستجابة الطلبة ذاتية ،فال ديكن
كجود االستجابة بدكف عالقتها ابلقارئ كادلؤلف ،كال ديكن كضع األسئلة دكف االستجابة .القراءة ليست عملية
عَت فعاؿ (سلبية ) ألف القارئ جيب عليو إعادة تعبَت معاين ادلقركء .فإعادة تعبَت ادلعاين ستكوف معلومات
جديدة ،ألف فيها "التعامل" بُت القارئ كادلقركء ،كيدخل القارئ ادلعاين ادلعرفية كاالنفعالية إىل النص ،كادلعاين
تتعلق خبربات القارئ ،فادلعٌت ليس يف الكلمات كإمنا يف ذىن القارئ كالكاتب .إذا كاف القارئ ال يستطيع إعادة
32
تعبَت ادلعاىن فال شك يؤدم إىل كجود سؤاؿ جديد حيتاج إىل اإلجابة.
كيف عملية القراءة على ادلعلم الفرصة لقراءة النص كقراءتو مثالية للطلبة .إذا كاف ادلعلم أيمر الطلبة
ابلقراءة كىو خبارج الفصل أك يشتغل بكشف احلضور فحسب ،فيظر الطلبة أبف القراءة عملية غَت مهمة.
كادلستحسن ،أف ذبرم عملية القراءة يف الدكر الذم يتكوف يف أربعة أك مخسة طالب ،خيتار الطلبة على حسب
كفاءاهتم ادلختلفة كتقدًن الفرصة الختيار مصادر ادلقركء كتطوير طريقة القراءة أبنفسهم.
 -4التلخيص ) ( Summarizing

كيقصد التلخيص ىو قياـ الطالب إبعادة صياغو ما درسو موجزا إايه كبلغتو اخلصة 33.كىذا يدربو على
سبثل ادلادة كتكثيفها ،كالتمكن من اختيار أىم ما كرد هبا من أفكار ،كربقيق التكامل بينها كبُت ما سبق من

أفكار .كقد يبدأ الطالب بتلخيص فقرة تتدرج يف الطوؿ مث تلخيص النص كلو .كأخَتا فإف النلخيص يساعد على
ذبميع األفكار السابقة كتذكرىا سبهيدا الستقباؿ أفكار أخرل جديدة يف فقرات أك نصوص قادمة.
كالرأم اآلخرل أف عملية التلخيص ىي تلخيص القراءة دكف إزالة ادلعلومات ادلهمة .اخلطوة األكىل ىي
34
الًتكيز على ادلعلومات حىت أصبحت عالقة كاضحة .كاخلطوة الثانية يعٌت تكميل ادلعلومات لتكوف كاضحة.
ككانت الكفاءة يف التلخيص تتعلق ابدلهارات اللغوية .كادلهارات اللغوية تنطلق بعدة أساليب ،كىي:
أ -أف الطالب ىو ادلتعلم الفعاؿ كالبنائي ،الطالب الفعاؿ ىو الذم يقدـ ادلعاين كيفكر يف حياتو للمعرفة.

As’ari, Problem Posing Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru, Jurnal Pelangi
Pendidikan Matematika dan Sains (Yogyakarta: Tahun V No. 1, 2000), 5-25.
Kartawisastra, Dkk, Penemuan Sebagai Metode Belajar Mengajar. Proyek Pengembangan
Pendidikan Guru (P3G) (Jakarta: Depdikbud, 1980), 35.
Hornsby, David, Dkk, A Conference Approach To Reading: Reading And Writing
Connections (Sydney: Horwitz Grahame Brooks Pty, 1986), 190.
 33رشذي أحوذ طعٍوح وهحوىد كاهل الٌالح ،تعليم اللغح اتصاليا.552 ،...
34
Iskandar, S.M, Strategi Pembelajaran…, 25.

30

31
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8 | DAYAH: Journal of Islamic Education Vol. 3, No. 1, 2020

Cut Nurul Ulfa

ب -أف اللغة نظاـ ادلع اين ادلستخدـ يف االجتماعية ألىداؼ سلتلفة .لذلك تعرب اللغة بطرائق متنوعة .فاللغة
اليستطيع فهمها كربليلها تقوديها بعدـ العالقة بسياقها .كاللغة كسيلة يف معرفة كفاءة التفكَت ألهنا كسيلة
التفكَت كيعرب هبا الشخص عن أعراضو.
ج -أف الطالب لديو ادلفاىيم اليت حصل إلي ها من التفاعل االجتماعي .كتتغَت االجتماعية كتكوف كجود العرض
العقلي ينطلق خبربة الفرد أك الشخص.
عملية التعلم ترتكز على مهارة الكتابة ،كلكن التقصد بعدـ االىتماـ ابدلهارات األخرل ،أما إجراءات
أك نشاطات عملية التعلم فهي:
أ -القراءة – الكتابة – ادلناقشة
ب -االستماع – الكتابة – ادلناقشة
ج -االستماع – ادلناقشة – الكتابة
د -الكتابة – كضع التقرير – القراءة – التخطيط – ادلناقشة
ق -ادلناقشة – الكتابة – القراءة.

35

أما أمهية عملية التلخيص ىي:
أ -لتطوير الكفاءة التفكَت ادلعرفية كادلالحظة كالتصنيف ،كاالنعكاس كالتلخيص كالتفكَت ادلختلف كادلبدع
كالنقدم
ب -لتطوير شخصيات الطلبة كادلبدع كالرغبة يف ادلعرفة كتشجيع يف أخدا خطر كدفع اآلراء كاالستعداد يف حل
ادلشاكل كالشبامح كاجلهد كالفعالة ،كاالشًتاؾ يف اجملموعة .ألف بتلخيص ديلك الطلبة اإلستعداد ادلعريف.
إذا كانت كفاءة الطلبة ادلعرفية كشخصياهتم يستطيع تطويرىا بعملية الكتابة أك التلخيص ،فيستطيع هبا أيضا
تطوير مهارات الطلبة اللغوية األخرل كمبدعهم .كادلبدع ىو احدل عمليات التفكَت .ألف يف تعليم الكتابة ،ال تقصر
فرصة الطلبة على استفادة من ادلالحظة كادلقركء كادلسموع بل إهنا فرصة لتنمية كفاءة الطلبة النحوية ،كالنصية كاللغوية
االجتماعية ،حىت يستطيع الطلبة تقدًن الكتابة اجليدة كاجلذابة .ككذلك ديارس الطلبة التفكَت ادلبدع بتقدًن اآلراء ادلهمة
دبعرب كخياؿ.

ب) البحثعنمهارةالقراءة

 .1مفهومالقراءة
القراءة عملية عضوية نفسية عقلية ،يتم فيها ترمجة الرموز ادلكتوبة إىل معاف مقركءة مفهومة ،يتضح أثر إدراكها
عند القارئ يف التفاعل مع ما يقرأ كتوظيفو يف سلوكو الذم يصدر عنو يف أثناء القراءة أك بعد االنتهاء منها.
35

Zemelman, Steve and Daniels, H., Defining The Process Paradigma; Dalam Clear, Linda
Miller and Linn, Michael D. (Eds), Linguistic for Teaching (New York: Mc Graw-Hill, Inc, 1993), 339356.
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كاف ينظر إىل القراءة يف البداية على أهنا تعرؼ الرموز ادلكتوبة من حركؼ ككلمات كمجل كالنطق هبا ،كىذا ىو
ادلفهوـ اآلىل أك البسيط للقراءة ،حيث يركز على اإلدراؾ البصرل للرموز ادلكتوبة ،كتعرفها ،كالنطق هبا دكف االىتماـ
ابلفهم .كنتيجة للتقدـ الذل طرأ على اجملتمعات ،كالبحوث الىت أجريت تطور مفهوـ القراءة ،فأصبحت عملية فكرية
36
عقلية ترمى إىل الفهم ،أل ترمجة ىذه الرموز إىل مدلوالهتا من األفكار.
إف تعريف ادلهارة ىي قدرة الفرد على التواصل إىل نتيجة من خالؿ القياـ أبداء كاجب حركي أبقصى درجة من
37
اإلتقاف مع بذؿ أقل قدر من الطاقة يف أقل زمن شلكن كتدؿ على مدل كفاءة األفراد يف أداء كاجب حركي معُت.
ىناؾ االىتماـ ابدلهارات األربع ادلهمة يف القراءة ،كىي)1( :التعرؼ على الرموز اللغوية )2( ،مهارات الفهم)3( ،
38
السرعة يف القراءة )4( ،الطالقة يف القراءة.
ك القراءة هبذا ليست عملية سهلة أك بسيطة ،فمن خالذلا ديكن أف ديارس الفرد ألواان سلتلفة من النشاط
العقلى ،كابلتاىل ديكن تعريف القراءة أبهنا :عملية عقلية عضلية انفعالية تشتمل على تعرؼ الرموز ادلكتوبة ،كالنطق هبا،
كفهمها ،كتذكقها ،كنقدىا ،كحل ادلشكالت من خالذلا ،كاالستمتاع ابدلادة ادلقركءة.
ك قاؿ عبد العليم إبراىيم ،أف القراءة ىي عملية يراد هبا إجياد الصلة بُت لغة الكالـ كالرموز الكتابية ،كتتألف
لغة الكالـ من ادلعاين كاأللفاظ اليت تؤدم ىذه ادلعاين ،كيفهم من ىذا أف عناصر القراءة ثالثة ،ىي :ادلعٌت ادلكتوب ك
39
اللفظ الذم يؤديو كالرمز ادلكتوب.
كىكذا ،يبدك لنا أف إسباـ عملية القراءة اجليدة يتطلب إحساسا سليما ،ككجداان مطمئنا ،كعقال فاعال ،كنطقا
صحيحا .كإذا ما ربطنا القراءة ابلكتابة ،كاف على ادلريب أف يتأكد من استعداد التلميذ-جسداي كنفسيا كعقليا-للتعلم
40
قبل ادلباشرة بتعليم الطفل ىاتُت ادلهارتُت.
إف القراءة تعود الطلبة مهارة استعماؿ اللغة العربية فصحة ،كالقراءة حيتاج إىل الطلبة أف يسيطركا على الًتاكيب
كالقواعد كادلفردات من اللغة ادلعلمة إىل جانب سيطرهتم على ادلادة اليت تلقي إليهم كمن ذلك يتبُت أف درس القراءة لو
دكر ىاـ يف تعليم اللغة العربية.

ب-أمهيةالقراءة

القراءة ذات أمهية كبَتة للفرد كاجملتمعات .كالقراءة ابلنسبة للفرد تعد عملية دائمة ،يزاكذلا داخل ادلدرسة
كخارجها ،كهبذا سبتاز عن سائر ادلواد الدراسية ،كلعلها أعظم مالدل اإلنساف من مهارات.
كالقراءة أساس كل عملية تعليمية ،كمفتاح جلميع ادلواد الدراسية ،كردبا كاف الضعف الدراسى يف القراءة سببا
لإلخفاؽ يف ادلواد الدراسية األخرل ،أك يف احلياة ذاهتا .كالقراءة تزكد الفرد ابألفكار كادلعلومات ،كتطلعو على تراث اجلنس
41
البشرل .كالقراءة تفتح أماـ ادلتعلمُت أبواب الثقافة العامة ،كهتذب لديهم مقاييس التذكؽ.

 36الذكتىر سعٍذ الفى ،تعليم اللغح العرتيح المعاصرج (الماهرج 6عالن الكتة8051 ،م)541 ،
 37هحوىد داود سلٍواى الرتٍعً ،طرائك وأسالية التذريس المعاصرج (عواى 6جذارا للكتاب العالوً،)8002 ،ص.201 .
 38دمحم تي اتراهٍن الخطٍة ،طرائك تعلم اللغح العرتيح (الرٌاض 6هكتثح التىتح.34-22 ،)8002 ،
 39عثذ العلٍن إتراهٍن ،في طرق التذريس المىجه الفىي لمذرسي اللغح العرتيح (الماهرج 6دار الوعارف. 13 ،)8008 ،
ً 40اٌف هعروف ،خصائص العرتيح وطرائك تذريسها (تٍروخ 6دار الٌفائس5541 ،م).43 ،
 41سعٍذ الفى ،تعليم اللغح العرتيح المعاصرج (الماهرج  6عالن الكتة8051 ،م). 542 ،
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كالقراءة سبد ادلتعلمُت ابدلعلومات اليت تساعد على تنمية ميوذلم ،كحل الكثَت من مشكالهتم ،كرفع مستول
فهم هم للمسائل االجتماعية ،كإاثرة ركح النقد ،كتوفَت فرض االستمتاع كالتسلية .كالقراءة تساعد ادلتعلمُت على اإلعداد
العلمى ،كالتوافق الشخصي كاالجتماعى.
تساعد القراءة الفرد على التوافق السخصي كاالجتماعي فلكل جيل من األجياؿ معايَته السلوكية اخلاصة بو
42
كادلشكالت اليت يواجهها قد تكوف جسمية أك معرفية تتطلب منو قدرا من ادلعرفة لكي يتغلب عليها.
إف إمهاؿ القراءة ،كعدـ تعلمها ،أك الضعف يف مهاراهتا لو انعكاسات سلبية على مستول األفراد كاجملتمعات
حيث يتسبب ذلك يف إخفاؽ ىؤالء األفراد ،كزبلف اجملتمعات ،شلا يؤكد أمهية تعلمها ،كاكتساب مهاراهتا ،كتنميتها
ليتمكن الفرد من التكيف مع احلياة ،كخدمة رلتمعو.
 .2وظيفةالقراءةيفحياةالفردواجملتمع

أما كظيفة القراءة يف حياة الفرد كاجملتمع ديكن تلخصها فيما يلي:
 )1يف حياة الفرد
أ) القراءة عملية دائمة للفرد ،يزاكذلا داخل ادلدرسة كخارجها ،كىي عملية العمر ،كهبذا سبتاز من سائر ادلواد
الدراسية ،كلعلها أعظم ما لدل اإلنساف من مهارات.
ب) القراءة كسيلة التصاؿ الفرد بغَته ،شلن تفصلو عنهم ادلسافات الزمانية أك ادلكانية ،كلوالىا لظل الفرد حبيس
بيئة صغَتة زلدكدة ،كلعاش يف عزلة جغرافية ،كعزلة عقلية.

ج) كالقراءة تزكد الفرد ابألفكار كادلعلومات ،كتقفو على تراث اجلنس البشرم؛ ألف اإلنساف يستفي معلوماتو من
ثالثة ينابيع :التجارب الشخصية ،كاحلديث مع الناس ،كالقراءة ،كاألخَتة أكسعها دائرة ،كأقلها كلفة ،كأبعدىا
43
عن اخلطاء.
 )2يف حياة اجملتمع
أ) القراءة كسيلة فذة للنهوض ابجملتمع ،كارتبا ط بعضو ببعض ،عن طريق الصحافة ،كالوسائل ،كادلؤلفات ،كالنقد،
كالتوجيو ،كرسم ادلثل العليا ،كضلو ذلك شلا تقوـ فيو الكلمات ادلكتوبة مقاـ األلفاظ ادلنطوقة.
ب) كالقراءة دكر خطَت يف تنظيم اجملتمع ،أفرادا يتعاملوف كيتبادلوف ادلصاحل ،كحكومة هتيمن على ىذه احلياة
اإلجتما عية ،كمن اليسَت أف ندرؾ أمهية القراءة يف تنظيم ىذه احلياة إذا تصوران أف موظفى إحدل الوزارات أك
إحدل ادلصاحل قد امتنعوا يوما عن كل عمل فيو قراءة.
 .3أهدافالتعليمالقراءة

لكل فرع من فركع اللغة العربية أىداؼ عامة كأىداؼ خاصة ،فاألىداؼ العامة تعم الفرع كلو من جهة فائدتو
للمتعلم ،كتربيتو مهارة أساسية لديو ،أك تنميتو ملكة أك قدرة معينة .أما األىداؼ أخلاصة فيدركها ادلعلم من ادلوضوع
44
كل درس على حدة ،كيعمل على ربقيقها من خالؿ خطوات الدرس ادلتنوعة.

42

على ساهً الحالق ،المرجع في تذريس مهاراخ اللغح العرتيح وعلىمها (عواى 6جاهعح عواى العرتٍح للذراساخ العلٍا،

. 548 ،)8050
43عثذ العلٍن إتراهٍن ،في طرق التذريس المىجه الفىى ...ص.15-14 .
44فخرالذٌي عاهر ،طرق التذريس الخاصح ...ص.22 .
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كيستهدؼ تدريس القراءة ىي )1 :اكتساب مهارات القراءة األساسية ،مثلها يف القراءة اجلهرية .مقركنة بسالمة
النطق كحسن يف األداء كضبط للحركات كالضوابط األخرل كسبثيل للمعٌت )2 .كالقدرة على القراءة االستيعابية الواعية
ابلسرعة ادلناسبة ،كاستنباط األفكار العامة كادلعلومات اجلزئية ،كإدراؾ ما بُت السطور من معاف كما كراء األلفاظ من
مقاصد )3 .مساع دة الطالب على تعلم ادلواد الدراسية ادلختلفة يف مجيع مراحل التعليم .فالقراءة ىي أداة التعلم االساسية
كىي اجلسر الذم يصل بُت اإلنساف كالعا م احمليط بو ،كإف أم إخفاؽ يف السيطرة على ىذه ادلهارة سيؤدل إىل اإلخفاؽ
يف احلياة ادلدرسية أكال ،كقد يؤدل إىل اإلخفاؽ يف احلياة أيضا )4 .مث أتكيد الصلة كتعزيزىا بكتاب هللا كسنة نبيو،
45
كاالعتزاز دبا خلفو لنا األابء كاألجداد كاألسالؼ من تراث فكرم كعلمي كأديب كلغوم.

 .4أنواعالقراءة

أوال:القراءةمنحيثالشكلوطريقةاألداء

القراءة من ىذه الناحية نوعاف :القراءة الصامتة أك السرية ىي القراءة عملية فكرية ال دخل للصوت فيها ،ألهنا
حل الرموز ادلكتوبة كفهم معانيها بسهولة كدقة ،كليس رفع الصوت فيها ابلكلمات إال عمال إضافيا ،كما أف رؤية
الكلب مثال كافية إلدراكو دكف حاجة إىل النطق ابمسو ،فكذلك رؤية الكلمة ادلكتوبة ،كالقراءة اجلهرية ىي قراءة
تشتمل على ما تتطلبو القراءة الصامتة ،من تعرؼ بصرم للرموز الكتابية ،كإدراؾ عقلي دلدلوالهتا كمعانيها ،كتزيد
عليها التعبَت الشفوم عن ىذه ادلدلوالت كادلعاين ،بنطق الكلمات كاجلهر هبا .كبذلك كانت القراءة اجلهرية أصعب
من القراءة الصامتة.46.

اثنيا:القراءةمنحيثأغراضالقارئ
القراءة من ىذه الناحية ينقسم إىل :القراءة السريعة العاجلة ،القراءة لتكوين فكرة عامة عن موضوع متسع،
47
القراءة التحصيلية ،قراءة جلمع ادلعلومات ،قراءة للمتعة األدبية كالرايضة العقلية ،كالقراءة النقدية التحليلية.
اثلثا:أنواعالقراءةمنحيثالتهيؤالذهينللقارئ 

القراءة من ىذه الناحية نوعاف :قراءة للدرس كقراءة لالستمتاع.
 .5طرقتدريسالقراءةالعربية 
 )1الطريقة الًتكبية أك اجلزئية ،ىذه الطريقة تسمى بػ"اجلزئية" ألهنا تبدأ بتعليم اجلزء (احلرؼ/ادلقطع) أكال مث تركيب اجلزء
إىل جانب اجلزء لتكوين الكلمة ك تركيب الكلمة إىل جانب الكلمة لتكوين اجلملة ،مث تركيب البناء اللغول ادلتكامل
48
من ىذه ادلداميك الثالثة.
 )2الطريقة الكلية التحليلية ،تسمى الطريقة الثانية ب"الطريقة الكلية التحليلية" هبذا االسم ألهنا تبدأ من كليات
تتكوف من أجزاء ،كتشكل يف رلموعها لتكوف كال متمسكا يؤدل معٌت بذاتو .كىي ربليلية ألف تعليم ىذه الكليات
لتالميذ ال يتم إال بتحليلها إىل أجزائها كمكوانهتا كاكتشاؼ العالئق القائمة بينها.
 )3تدريس اللغة العربية بطريقة الوحدة (النص)

ً45اٌف هحوىد هعروف ،خصائص العرتيح ...ص.50-44 .
46عثذ العلٍن إتراهٍن،في طرق التذريس المىجه الفىى ...ص.25 .
47عثذ العلٍن إتراهٍن ،في طرق التذريس المىجه الفىى ...ص.32 .
ً48اٌف هحوىد هعروف ،خصائص العرتيح ...ص.51 .
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كثر احلديث يف اآلكنة األخَتة عن تعليم اللغة العربية بطريقة الوحدة ،لدرجة أف بعضهم حاكؿ أف
49
يفلسفها ،أف جيعل ذلا فلسفة نقوـ عليها .علما أف موضوع (الوحدة) ىذا يطرح قضيتُت اثنتُت ،كمها:
أ) توجد اللغة العربية ادلنهجية الصفية يف كتاب كاحد جيمع بُت فركعها ادلختلفة بتوازف متكامل ،بدال من اإلبقاء
عليها موزعة يف كتب متعددة .كتسهيال لعملية التدريس ادلنهجي الصفي ،يفضل اعتماد الكتب ادلتعددة بتعدد
فركع اللغة القائمة حاليا ،كذلك على أمل أف يتمكن العاملوف يف حقل تدريس اللغة العربية من كضع منهج
متكامل متدرج يف سلسلة من الكتب دلراحل التعليم ادلختلفة.
ب) اعتماد الطريقة ادلفضلة لتدريس اللغة العربية ،فإنو من ادلستحسن استخداـ عبارة طريقة النص لتدريس اللغة
العربية ،بدال من طريقة الوحدة ألف النص ديثل الواقع اللغوم ادلتكامل -سابقا كحاضرا كالحقا -بينما كلمة
(الوحدة) ربمل يف مضموهنا مفهوـ األجزاء اليت توحدت ،كما ربمل يف ثناايىا احتماؿ التفكك اثنية كليس
األمر كذلك ،ال من قبل كاف كال من بعد ىو كائن .كيف الوقت ذاتو نقطع الطريق على القائلُت أبف الوحدة
اللغوية الصغرل شلثلة ابجلملة التامة ،كأهنم حُت ينطلقوف من األمثلة ادلبعثرة ادلتمثلة يف اجلمل كالعبارات التامة
ادلعٌت ،ال خيرجوف على كحدة اللغة احملققة ابلعضوية احلتمية بُت الشكل كادلضموف ،فهذا األمر يتحقق يف نطاؽ
اجلملة الواحدة كما يتحقق يف إطار النص الواحد.
كإذا كاف من العسَت احلصوؿ على النصوص ادلرغوبة ،ادلفصلة على قد القاعدة ادلطلوبة ،فليس من العسَت
تطويع ىذه النصوص خلدمة أىداؼ اللغة رلتمعة .فاعتماد النص  ،الدينع من اللجوء إىل األمثلة ادلستقلة اذلادفة لتعويض
ما  م يف بو النص لتحقيق أىداؼ درس من الدركس يف القواعد كاإلمالء كالبالغة كغَتىا.
كأخَتا ،أف تدريس اللغة فركعا يف ضوء األساس اللغوم لوحدة اللغة ،ينبغي أف يكوف الدرس يف كل فرع درسا
يف اللغة أكال ،مث درسا يف ذلك الفرغ كىذا اإلجتهاد ال يعدك أف يكوف رجوعا إيل طريقة تدريس اللغة العربية يف حلقات
ادلساجد يف العصر العباسي ،حينما كاف العلماء يدرسوف تالميذىم مجيع الفنوف اللغوية من خالؿ النصوص القرآنية
كالقصائد الشعرية كاخلطب كالرسائل كغَتىا.

نتائجالبحث
 -1إف استخداـ أسلوب  Reciprocal Teachingيف تعليم القراءة عند الطلبة ادلدرسة الثانوية ابب النجاح إ ّف
استخداـ أسلوب  Reciprocal Teachingيف تعليم القراءة أبربعة ادلراحل كىي التنبؤ كاالستيضاح كتولد
األسئلة كالتلخيص.
 -2إف استخداـ أسلوب  Reciprocal Teachingفعاؿ لًتقية مهارة القراءة عند الطلبة ابدلدرسة الثانوية ابب
النجاح بندا آتشيو ،بدليل على أف نتيجة  tاإلحصائية ( )T-testكىي  10،5أكرب من نتيجة ادلستول
ادلعنوم ( )T-tableكىي  ،2،03حبيث إذا كانت نتيجة  tاإلحصائية ( )T-testأكرب أك متساكية من
نتيجة ادلستول ادلعنوم ( )T-tableفيكوف الفرض الصفرم ( (Hoمردكد كالفرض البديل ( (Haمقبوؿ.
كإذا كانت نتيجة  tاإلحصائية ( )T-testأصغر من نتيجة ادلستول ادلعنوم ( )T-tableفيكوف الفرض
الصفرم ( (Hoمقبوؿ كالفرض البديل ( (Haمردكد.
ً49اٌف هحوىد هعروف ،خصائص العرتيح ...ص.550-504 .
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أسلىب  Reciprocal Teachingواستخذامها لترليح مهارج المراءج عىذ الطلثح
تالمذرسح الثاوىيح تاب الىجاح

اخلامتة
القراءة مهارة خيتلف يف ربصيلها ادلتعلموف ابختالؼ طرقهم اخلاصة يف التمكن منها ،حيث تعد القراءة من
أكثر األنشطة العقلية تعقيدا ،فهي تتطلب معرفة شكل الكلمة مسعيا كبصراي ،كما تتطلب التفكي ،كتوع ادلعاين اليت ترـ
إليها الكلمات ،كىي أشبو ما تكوف ِ
حبل ادلشكالت ،كاستنباط الفركض ،كالتحقق من االستنتاجات ،إهنا تتضمن كل
أنواع التفكَت؛ من التقوًن كإصدار األحكاـ ،كالتخيل كاالستنتاج ،كحل ادلشكالت.
كلذلك ،اختيار األسلوب ادلناسب كاستعمالو موافقا بنظريتو يسهل ادلدرس يف ربقيق األىداؼ ادلرجوة يف
النعليم ،ك ابستخداـ أسلوب  Reciprocal Teachingفعاؿ يف ترقية قدرة الطالب على فهم النصوص العربية.

املراجع
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka
Cipta, 2006.
Hidayah, Aniatul. Membaca Super Cepat, Cet I. Jakarta: Laskar Aksara, 2012.
Hurmaly, Tarcy. Seni & Strategi Membaca Cepat Tanpa Lupa, Cet. I. Yogyakarta:
Sophia Timur Publisher, 2011.
Moch Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Malang: Hilal, 2007.
Nuriadi. Teknik Jitu menjadi Pembaca Terampil, Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008.
Sumardi, Mulyanto. Pengajaran Bahasa Inggris. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
The Liang Gie, Cara Belajar yang Efesien. Yogyakarta: Pusat Belajar Ilmu Berguna,
2002.

ابراىيم دمحم عطا ،املرجعيفتدريساللغةالعربية ،القاىرة :مركز الكتاب للنشر.2006 ،
أمحد بدر ،أصولالبحثالعلميومناهجه ،الطبعة السادسة .كويت :ككلة ادلطبوعات عبد هللا حرمي.1982 ،
أمحد على مدكر ،تدريسفنوناللغةالعربية ،جامعة القاىرة :دار الشواؼ.1991 ،
أمحد فؤاد العلياف ،املهاراتاللغوية(ماهيتهاوطرائقتنميتها) ،الطبعة الرابعة ،الرايض :دار ادلسلم.2010 ،
عبد العليم إبراىيم ،يفطرقالتدريساملوجهالفىنملدرسىاللغةالعربية ،مصر :دار ادلعارؼ1968. ،
عثماف حسُت ،املطالعةللمستوىاألوىل ،بدكف ادلدينة كادلكتبة كالسنة.
فخر الدين عامر ،طرقالتدريساخلاصةابللغةالعربيةوالربيةاإلسالمية ،القاىرة :علم الكتب2000 ،ـ.

14 | DAYAH: Journal of Islamic Education Vol. 3, No. 1, 2020

Cut Nurul Ulfa

زلمحد عبد القادر أمحد ،طرقتعليماللغةالعربية ،الطبعة األكىل ،القاىرة :مكتبة النهضة ادلصرة.1979 ،
ادلصطفى الغالييٍت ،جامعالدروسالعربية ،بَتكت ،ادلكتبة العصرية ،بدكف السنة.

DAYAH: Journal of Islamic Education Vol. 3, No. 1, 2020 | 15

