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  الباب الثاين

  يالنظر اهليكل

 السابقة الدراسات  .أ 
 تعلم فعالية" املوضوع حتت) ٠٥٣٣٨١١١٩٥: الطالب رقم( معاشرة سيت كتبته ما .١

 الطالب تعلم نتائج إىل) Think Pair and Share / TPS( التفكري باالزدواج واالسهم
 فايت كونونج العالية" األسرار" مبدرسة الطبيعي العلم قسم من عشر احلادي الفصل يف

 مما انطالقا" ٢٠٠٩/٢٠١٠ الدراسي العام يف" اإلنسان حركة نظام" املادة يف نجمسارا
 تعلم أن الباحث يتخلص التربية الكلية من احلياة قسم يف تدرس اليت معاشرة سيت كتبته

 يرتفع مسارانج فايت كونونج العالية" األسرار" مبدرسة عشر احلادي الفصل يف الطالب
  ١.)Think Pair and Share / TPS( واالسهمالتفكري باالزدواج  بطريقة

 الرياضية قسم يف طالبة ،)٠٦٣٥١١٠٤١: الطالب رقم( البطول زهراء سيت كتبته ما .٢
 Think Pair( التفكري باالزدواج واالسهم طريقة تنفيذ" املوضوع حتت التربية، بالكلية

and Share / TPS (و Realistik Matematics Education (RME) ترقية حماولة يف 

 الدراسي العام يف الثانوية ٠٨ حممدية مبدرسة  Aالسابع الفصل يف الطالب نتائج
 بطريقة الطالب تعلم نتائج أن الباحث واستخلص" اجلمع املادة يف ٢٠٠٩/٢٠١٠

 ٢.جيدا تفعير) Think Pair and Share / TPS( التفكري باالزدواج واالسهم
".  املمهنة"  القراءة باملادة العربية اللغة يف التالميذ لمتع نتائج على خيتص بحثال هذه يف

 هو التعلم  منوذج يف تشابه قد البحث أن إىل يشري البطول، زهراء سيت عملته الذي البحث يف

 عن النظر وبغض. )Think Pair and Share / TPS( واالسهم باالزدواج التفكري التعلم منوذج

 هذا باستخدام وهو البحث، هذه يف أخرى اختالفات أيضا قام الباحث ان ، البحث من اهلدف
                                                           

1 Siti  Mu’asyaroh, “Efektifitas Pembelajaran TPS terhadap hasil belajar pesertadidik 
kelas XI IPA MA AL-Asror Gunung pati semarang materi pokok system gerak manusia  tahun 

ajaran 2009/2010”, Sekripsi Jurusan Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 
Semarang, 2010. 

2 Siti Zahroil Baitul “Implementasi Model Pembelajaran TPS Dan Realistic Mathematics 

Education (RME) Dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Semester Genap Kelas 

VIII A SMP Muhamaadiah 08 Semarang Tahun Pelajaran 2009/2010 Pada Materi Pokok 

Himpunan”, Sekripsi Jurusan Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2010. 
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 عملية حبث نوع هذا باستخدام هو البطول زهراء سيت عملت الذي البحث واما. التجارب نوع

  .الفصلي

  التعلّم تعريف  .ب 

 املدارس، يف السيما والتعلّم التعلّم، عن )obyektif( موضوعي تفهم على للحصول

 هذا أمهية فهم األعمال مؤسسات على جيب.  للتعلم اضحو فهم لصياغة الضروري فمن

 بني من ، للتعلّم عدة تعاريف هناك .التعلّم عن التعاريف بعض جعل خالل من تبدأ التعلّم

 : التايل النحو على وصفها ميكن ، أخرى أمور

١. نذْمه )Hintzman( والذاكرة التعلّم سيكولوجية كتابه يف )The Psychology of 

Learning and Memory( سلوك اليت العلب تأثري تواجه أن املقرر ومن التعلّم وتعتقد 
 Learning is due to experience which can effect the organism’s( احلية الكائنات

behaviour(. سلوك على تؤثر أن ميكن حدث الذي التغيري هو التعلّم ، هو وهذا 

 belajar adalah suatu perubahan yang terjadi yang dapat( حليةا الكائنات

mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut .(ضوء يف القول وميكن نذْمه 
)Hintzman(، الكائنات تأثري كان إذا ما ملعرفة جديدة يف التغريات عن النامجة والتغريات 

 أا على تفسر أن املمكن من كان شكل أي يف يةاليوم احلياة جتربة أيضا وأضاف. احلية
 أهلمت اليت الفكر تشكيل يف كبريا تأثريا أيضا جتارب احلياة معينة حدود إىل لتصل. تعلم

  ٣).Everyday Learning \اليومية التعلّم( يوم كل التعلّم فكرة
 من نوعني مع ا
	را�� قصر النفس علم قاموس ، نسبيا احلديثة القاموس يف ،)Reber( ريرب  .٢

 .املعرفة اكتساب عملية وهي ، املعرفة اكتساب عملية هو والتعلّم ، األول .التعاريف

 ملمارسة نتيجة حيدث والذي استجابة إمكان يف نسبيا دائم تغيري هو الدراسة هذه ، الثانية
 للممارسات نتيجة نسبيا، ثابتة االستجابة على القدرة يف التغيري هو وهذا .تعزيزها
  ٤.تعزيزها

                                                           
3 Muhibbin Syah,  Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru,  (Bandung : PT. 

Remaja Rosdakarya. 2000) hlm. 90 
4  Muhibbin Syah,  Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. hlm. 91 
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 واحد سلوك لتغيري لربط تعلم" ، التعلّم من الكتاب نظريات يف ، وباور Hilgrad وقال  .٣
 ال ا
ي السلوك يف التغريات حيث ، احلالة هذه يف يتكرر خربته بسبب معينة حالة جتاه

 شخص حلظة الظروف أو ، النضج ، فطرية استجابة االجتاهات األساسية أو تفسريه ميكن

  ٥.)وغريمها ، املخدرات على املترتبة اآلثار املثال، سبيل على األخطاء(

٤. Witherington ، النفس علم الكتاب يف )Educational Psychology( هو التعلّم" تقول 

 ، واملواقف املهارات شكل يف التفاعل من جديد منط عن يعرب شخصية �� تغيري
  ٦".التعريف أو والفهم ، والعادات ، واالستخبارات

 اكتساب يف اجلهود من واحدة عملية هو والتعلّم, Slameto عند ذلك، على وعالوة .٥

  ٧.البيئة مع التعامل يف خلربته نتيجة ، ككل اجلديد السلوك تغيريات

 النظر حيث من سواء ، عدة أخرى مصطلحات وهناك ، التعاريف هذه إىل وإضافةً

 تنمية إىل يؤدي مما والبدين النفسي والنشاط التعلّم تفسري ميكن ، واسع مبعىن. حمددة أو واسعة

 املواد علوم اتقان لتعلم حماولة أنه واملقصود ، الضيق باملعىن الحق وقت يف. املةالك الشخصية

  ٨).إضافية معرفة( بأكملها شخصية تشكيل باجتاه جزئي نشاط هو الذي

 استخدام خالل من للتعلم ج هو) Cooperative Learning( لتعاوينا التعلم
 حتقيق يف التعليمية الظروف من قدر أقصى لتحقيق معا للعمل الطالب من صغرية جمموعات

 املتبادلة املنافع يف اموعة أعضاء من عضو كل من التعاونية اجلهود أسفرت .التعلم أهداف
 والنجاح الفشل الفريق أعضاء أفراد وحيمل ، اإلجنازات لىع الفريق أعضاء جلميع يتسىن حىت
 اجنازاتهب فخرويت فريقه، وأعضاء بنفسه اإلجناز هذا سبب معرفة طالب ورأى. متساويا محال
 .فريقه أعضاء مع

                                                           
5 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2000) 

hlm. 84 
6
 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan. 

7 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta : PT Rineka 
Cipta. 1995), hlm 2 

8 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta : PT. RajaGrafindo 
Persada. 2001), hlm. 20-21 
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 إلمتام جهوده يشاور أن طالب كل على ،معا لعملا ىلإ التعاوين التعلم وشجع تطلب
 نجحواي أن أرادوا إذا جائزة على للحصول التعاوين التعلم يف أكثر أو اإلثنان يترابط .الوطيفة

 .فريقك

 )Think Pair and Share / TPS( التفكري باالزدواج واالسهم طريقة  .ج 

 من نوع هو )Think Pair and Share / TPS(التفكري باالزدواج واالسهم 
 الطريقة هذه. الطالب بني التفاعل منط على للتأثري تصميمه مت الذي التعاوين التعلم

 ٦-٢( صغري فريق يف البعض بعضهم عدةمسا على لعملا ىلإ الطالب من تطلبت

 من وزمالؤه) Frank Lyman( فرانك ليمان قبل من الطريقة ذهه تطوير مت). أفراد

 طريقةال هذه أتاحت. األمريكي) Adelphi( أدلفي يف )Maryland( مرييالند جامعة
 ان بعد ،املثال سبيل على. البعض بعضهم ومساعدة والرد للتفكري الوقت الطالب
 من املعلم يطلب ،الوظيفة قراءة من الطالب ينتهى أو قصريا نصوصا املعلم يعرض

 همتشجع تفاعالت املعلم خيلق. يقرؤونه ما أو عليهم أعرضه ما لتحقيق الطالب
 املعلم يعطي. تفوقال إىل التحرك يف الرغبةو ،مستقلني واكوني أنو ،التجربو ،الفضول

 املعلم أوضح أو. املتقاربة املعلومات عن والبحث السعي يف كأساس األساسية املعلومات
 اخلربات فهم يف يسهلهم مما معرفتهمو الطالب خربة مع ربطه خالل من املواد و

 اليت ومعرفتهم الطالب جتربة يف النظر إىل املعلم حيتاج لذا .االهتمام وتركيز اجلديدة
 من) التركيز( املركز نقطة إنشاء ميكن ،ذلك إىل وباإلضافة. اليومية حيام يف هاووجد
 تكون أن شأا من اليت األسئلة وصياغة ،سيحلها اليت املشكلة صياغة جهود خالل

  . عنه سيبحث مفهوم صياغة أو ،اإلجابة

 يقةطرو منها اليت التعاوين التعلم استراتيجيات املعلم استخدم ،اجلهد هذا يف
 الطريقة هذه دفThink Pair and Share / TPS( .( التفكري باالزدواج واالسهم

 يعطون وهم سئلةاأل طالبه املعلم طرح حيث ،تالوة مثل التقليدية، الصف للبنية كبديل
 كامل تالوة أن افتراض على االستراتيجية هذه حتدى .وعينه مهييدأ رفع بعد إجابة

 تلقي يف الطالب إلثارة .األفراق أحناء خمتلف يف البيئة يف به القيام جيب واملناقشة
 الذي فالطالب. الفريق يف معا والتعلم باملمارسة التعلم على الطالب حاول ،الدروس
 وتصبح. اجلماعي العمل يف شاركي عندما محاسا أكثر سيكون بنفسه تعلمال يف يتحمس
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 أمهية على األنانية ذو الطالب ويدرك وينتبه. امع به تقام عندما سهولة الثقيلة الوظيفة
 الطالب ويفهم .اآلخرين آراء احترام على الطالب ويعتاد. معينة حالة يف معا احلياة
 بعض يف. الفريقفي ناقشاتاملو للتفسريات نتائج من املعلم شرح يفهمون ال الذين

 .هممعلم تفسري من األخرين لدى فعالية أكثر لطالبا تفسري احلاالت

 )Think Pair and Share / TPS( التفكري باالزدواج واالسهم طريقةو مزايا
 يفكرون الطالب التعلم يف الطالب نفس يف طانشال ارتفاع الطالب مشاركة من التحسني

 اولةاحمل صغري فريق يف البعض بعضهم عدةمسا أكثر بصورة الطالب من االستجابة أكثرب
 .شركائها مع واآلراء األفكار لتبادل

 )Think Pair and Share / TPS( باالزدواج واالسهم التفكري طريقةو ضعف
 فهم تطلبت املسؤولية من كبريا تتطلب ذكيال طالبال على اجلاهل لباالط اعتماد دوام

 .املشكالت حل يف وقدرة
 Think Pair( التفكري باالزدواج واالسهم طريقةل خطوات ثالث هناك وعموما

and Share / TPS(: 

 من ويطلب ،الدرسب رتبطت مشكلة أو سؤاال املعلم يقدم التفكري األوىل اخلطوة .١
. ةجوباال على للحصول ألنفسهم التفكري على دقائق بضع استخدام على الطالب
 .التفكري من يعديان ال التفسريو تتحدثال أن ويعلنهم

 قد ما واويناقش يزدوجوا أن على الطالب املعلم يسأل االزدواج الثانية اخلطوة .٢
 إليهم املوجه كان إذا اجلواب توحيدل معني وقت خالل ونتفاعلي همو ،عليه واحصل
 أربع من أكثر الوقت املعلم اليعطي عادة. مشكلة كان اذا األفكار توحيد أو سؤاال

 .واجدزلال دقائق مخس أو

 اليت اتاملعلوم تبادلل املعلم طلب ،األخرية اخلطوة هذه فيف األسهم الثالثة اخلطوة .٣
 هذا تفاعل. الفردي بفريهم جلسهم صيانة مع اآلخر بالفريق الفريق يف يتحدثون

 احلصول زواجداأل بعض حول حىت وتستمر فريق إىل فريق من لتفافلال واجداالز
  ٩.تقريرلل فرصة على

                                                           
9 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, landasan dan 

Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Cet. II (Jakarta: Prenada 
Media Group, 2010), hlm. 81 
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 Think Pair and( التفكري باالزدواج واالسهم طريقةل دقيقة خطوات هي وهذه

Share / TPS:( 
 التعلم، من الغرض ويوضح ،)apersepsi( باملقدمة املعلم يقوم: السؤال ملعلما ألقى .١

 .تسليمها سيتم اليت املواد إىل الصلة ذات األسئلة طرحي مث

������ ا
��ب يقوم .٢� على اإلجابة يف للتفكري طالبلل الفرصة املعلم يتيح: فردي بشكل 

 كتابةب الطالب من يطلب يتال اخلطوة هذه تطوير وميكن. قدمها اليت املشاكل
 .أفكارهم

 تنظيم على الطالب املعلم ينظم: الفريق يف زوجه كل مع األفكار يناقش طالب كل .٣
. وألْححها األجوبة أصح أا يعتقدون اليت اإلجابات ملناقشة الفرصة يعطهمو الزوج
 جمهزة يقةالطر هذه تكون أن ميكن. همفريق يف نشط بدور للقيام الطالب املعلم حيفز
 .واارسسيم اليت االستفسارات أو األسئلة تمعتجا حبيث LKS ب

�ت الطالب يتبادل .٤��� لحي أو إجابام الطالب يشرح: كاملة الصف يف الفريق مع ا�
 .الصف يف اآلخرين أمام القدام بال فريق يف أو فردي بشكل املشكالت

 نتائج بتقييم القيام أو التفكري على البالط املعلم يساعد: النشاط نتائج و"!��  حتليل .٥

التفكري  طريقةو يف" واألسهم واالزدواج التفكري" عملية اتاحت. مشكلتهم حل
 الطالب يتطور. املنافع )Think Pair and Share / TPS( باالزدواج واالسهم

 وميكن ،)think time( هلم احملدد الوقت بسبب التفكري على قدرام فردي بشكل
 املساءلة وتطوير ،)٢٠٠٢( جلونز وفقا. اإلجابات نوعية ترتفع نأ أيضا

)akuntabilitas (يناقشونو تفكريهم نتائج عن تقريرا يقدم أن جيب طالب كل ألن 
 عدد. بأكمله الصف مع الففريق كل قاسميت أن عليهم مث ،الفريق يف شريكهم مع

 كل ونيك أن عيشج) أشخاص مخسة أو أربعة من يزيد ال( احملدد الفريق أعضاء
 الصف يف تحدثي ال أو يقل الذي بالطال يتحدث حبيث ،بنشاط تشارك عضو
 .الفريق يف ألخيه األجوبة أو الفكرة معطيا

 مهارة القراءة  .د 

  تعريف مهارة القراءة. ١



١٢ 

 

 

 

إذا كان التالميذ يتعلمون  ١٠.فعله الفرد إذا نالياملهارة هي القدرة ما متكن أن 
اللغة األجنبية خصوصا اللغة العربية ترتبط ارتباطا مبهارات اإلستماع والكالم والقراءة 

  . والكتابة
فعلها الفرد إذا نال، ألن يكما عرف الباحث أن املهارة هي القدرة ما متكن أن 

وهي  ١١.أن يقدر على معلّم اللغة األجنبية القراءة وحدها من املهارات املهمة الىت جيب
  .ترتبط ارتباطا وثيقا بالكالم وبالقراءة حتول القراء معرفة اإلستقبال األجنبية

- قرأ"كتابة  يفهي مصدر الفعل الثالثي ارد كما  ١٢راءة،القراءة مبعىن كيفية ق
ي السمان أن القراءة هي عند حممود علو ١٣.فعال-يفعل-على وزن فعل" قراءة- يقرأ

عملية عقلية تتم فيها ترمجة الرموز الكتابية إىل معان ذهنية، وهذه هي القراءة الصامتة، 
رشدي أمحد طعيمة، القراءة وقال  ١٤.مث إىل ألفاظ مسموعة، وهذه هي القراءة اجلهرية

هي نشاط حتتوي على كل أمناط التفكري والتقومي واحلكم، والتحليل، وحل 
  .وسيلة لنيل املعلومات عند اإلنسان ١٥.املشكالت

 :)Finochiaro and Bonomo( وعند فيوجريو وبونومو
“Reading is bringing meaning to and getting meaning from printed  of 
written  material”.16    

تعترب القراءة من أهم املهارات الىت جيب أن يكتسبها الفرد، ويعمل على     
تنميتها، إذ هي من وسائل اإلتصال الىت ال ميكن اإلستغناء عنها، ومن خالهلا يتعرف 

الدرس والتحصيل  يفوهي وسيلة التعلم وأداته  ١٧.افاتاإلنسان خمتلف املعارف والثق
عملية عقلية تشمل تفسري الرموز الىت يتلقاها القارئ (( والقراءة . وشغل أوقات الفراغ
طلب هذه العملية فهم املعاىن، كما أا تتطلب الربط بني اخلربة عن طريق عينيه، وتت

الشخصية واملعاىن مما جيعل العمليات النفسية املرتبطة بالقراءة معقدة إىل درجة 
                                                           

 ١ ص ،)ت.د ناشر، دون: مكان دون( ،التربية قاموس احلويل، علي حممد ١٠
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والقراءة ذا املعىن تشمل اإلستجابات الداخلية ملا هو مكتوب، كما تشمل  ١٨)).كبرية
العمليات العقلية املختلفة الىت تستلمز تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها بغية تفسري 

  .املعاىن، والربط واإلستنتاج والنقد، واحلكم على ما يقراء
خص بأن القراءة هي ترمجة ليستطيع الباحث أن يمن التعريفات السابقة، 

  .احلروف املكتوبة إىل معىن أو إعطاء معىن للكلمات املطبوعة
  :تشتمل تعليم مهارة القراءة على هذه العناصر وهي

  .القواعد الىت متعلقة باللغة العربية كل يوم وعندها النحو األساسي  )أ 

  .املفردات العصرية ويتكلم ا التالميذ كل يوم  )ب 

  .إخراج الصوت حينما يتكلمون باللغة العربية لتالميذ يفإجياد ا  )ج 
يستعد املعلم القراءة اجليدة واجلذاب حىت حيبوا التالميذ هذه القراءة مبناسبة 
املرحلة املختلفة، ولذلك القراءة اجليدة جيذب املسائل الىت متعلقة بالتالميذ حني 

  .يقرؤوها
تنباط أن تعليم مهارة القراءة هو ستطيع الباحث على اإلسيومن البيان السابق، 

شرف ويرشد إىل نقل املعلومات أي عملية مهارة القراءة من املعلّم اإلجيايب الذى ي
عملية القراءة إىل املتعلم املتلقى الذى ليس له إال أن يتقبل ما يلقيه  القوانني والنظم يف

  .املعلم

  أنواع مهارة القراءة. ٢
  :وهي كما يلي مهارة القراءة تنقسم إىل قسمني

 القراءة الصامتة   )أ 

واملراد ا القراءة الصامتة الىت ال صوت فيها وال مهس وال حتريك لسان أو 
شفة، فهي عملية فكرية تقوم على التعرف البصرى للرموز الكتابية، مث اإلدراك 

  ١٩.العقلي ملدلولتها
  :هيف الصامتة قراءة من زاياامل أما
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كل  يفو البيت يفمعظم أحواله وأوقاته  يفأا طريقة طبيعية يستعملها اإلنسان . ١
قراءة الصحف واإلعالنات  يفاستذكار الدروس، و يفمكان عام أو خاص، 

من مواقف  ٪٩٠وقد وجد أن مواقف استخدامها تزيد على . واخلطابات، اخل
  .القراءة

 أقصر يف واملعلومات احلقائق من قدر أكرب جنمع أن نستطيع فيها إقتصادية، أا. ٢
 البصري اإلتقاط على وقائمة النطق، أعباء من حمررة ألا جهد، وبأقل وقت
  .السرعة لعصر مالئمة فهي مبدلوالا التلفظ دون والعبارات، الكلمات لصور

 أما. بسرعة فهمه فيسهل يقرأ، فيما الذهن وحصر اإلنتباه دةش على تساعد أا. ٣
  .يقرأ ما وفهم القراءة اجادة بني وتوزعه الذهن، فتشتت اجلهرية القراءة

٤ .وتعودهم والفهم، القراءة يف اإلستقالل ملكة التالميذ يف ترىب فردية قراءة اأ 
  .والبحث اإلطالع حب

من  حمررة -  قلنا كما - فهي وحرية، إنطالقا افيه ألن للقارئ، ممتعة سارة أا. ٥
أعباء النطق، ومراعاة الشكل، وإخراج احلروف من خمارجها الصحيحة ومتثيل 

  .املعاىن

 القراءة اجلهرية  )ب 

هي قراءة تشتمل على ما تتطلبه القراءة الصامتة، من تعرف بصري 
ليها التعبري الشفوى عن للرموز الكتابية، وإدراك عقلي ملدلوالا ومعانيها، وتزيد ع

وبذلك كانت القراءة اجلهرية  ؛هذه املدلوالت واملعاىن، بنطق الكلمات واجلهر ا
  ٢٠.أصعب من القراءة الصامتة

ميذ مناسبة مجيع مراحل التعليم، ولكن وقتها يناسب منو التال يفتستخدم 
عكسية، مبعىن أن وقتها يطول بالنسبة التالميذ الصغار، وذلك ألن أعضاء النطق 

كثري منهم عيوبيا نطقية، ميكن عالجها  ينقصها املرانة والدربة، وألن يف لديهم
بكثرة التدريب على هذه القراءة، وكلما منا التالميذ نقص وقت القراءة اجلهرية، 

احلصة  تة، حىت إن تالميذ املدرسة العالية ميكن أن يشغلواوزاد وقت القراءة الصام
  .املكتبة كلها بالقراءة الصامتة، يف الفصل أو يف
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أما مزايا من قراءة اجلهرية هي أحسن وسيلة إلتقان النطق، وإجادة 
الصفوف األوىل، كما أا وسيلة للكشف عن  يف، وخصوصا ٢١األداء، ومتثيل املعىن

الصفوف  تساعد يف - أيضا –سىن عالجها، وهي فيت ؛النطق يفأخطاء التالميذ 
الراقية على تذوق األدب، بتعرف نواحى االنسجام الصوتى واملوسيقا اللفظية، وهي 

ميذ اجلبناء، وذوى احلوف والتهيب، وعالج هذا الداء فيهم، وسيلة لتشجيع التال
املواقف الىت تستدعى رفع الصوت، كما أا تعد  يفوال غىن عن القراءة اجلهرية 

 .وملواجهة اجلماهري، واحلديث إىل اجلماعة. التالميذ للمواقف اخلطابية

  :هذه املقالة كما يلي مهارات القراءة يف الباحث وحدد
  .باللفظ املعىن ربط على ةالقدر. ١
  .به املناسب املعىن وإختيار السياق، من الكلمات فهم على القدرة. ٢
  .الفكرية الوحدة وعي على القدرة. ٣
  .الصحيح واإلختيار والفقرة اجلملة فهم على القدرة. ٤
  .وفهمها الرئيسية األفكار إختيار على القدرة. ٥
  .مةالكل معاىن على السيطرة على القدرة. ٦
 وتصوير هلا، املباشر والتتبع وفهمها، الرئيسية األفكار إختيار على القدرة. ٧

  .اإلستنتاج
  .الكتابة تنظيم فهم على القدرة. ٨
 األسلوب، حقيقة وإلثبات املكتوبة، اإلستنتاجات لتمييز يقرأ ما تقومي على القدرة. ٩

  .الكاتب وهدف وكيفية،
  .األفكار إستيفاء على القدرة. ١٠
  .املاضية اخلريات إلحدى متممة وجعلها األفكار، تطبيق على القدرة. ١١

  القراءة مهارة يف االستراتيجية. ٣
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 .اإلستراجية الوجهة من املدارس يف والتعلم التعليم عملية يف جدا مهم القراءة تعليم
 يف الطالب يساعدوا أن يستطيعوا أن املعلمون به وميكن ،القراءة تدريس خالل من ،ولذلك
 ٢٢.القراءة مهارات وتطوير لتعلما قراءةل استخدامها ميكن تقنياتو ستراتيجية التعرف

 : التايل النحو على قراءةال سرعة زيادة يف القارئ ستراتيجية أن ،)١٥: ١٩٩٠( ترجان وفقا

 ،قراءة تستغرقه الذي الوقت سجل .١
 منظم،و فعالو أقصر ليكون القراءة وقت استعمال .٢
 و ،القراءة عند الشفاه حركات اجتناب .٣
 الفكرة قراءة على والعثور ،البيان قراءة من اجلواب على والعثور قراءة،ال هدف تقرير .٤

 ٢٣.القراء مجهور حول الرأي عن التعبريو ،التفسريية واألفكار الرئيسية

 تطوير ستراتيجية  أن للدول وميكن ) ٣٥: ١٩٩٠()نورهدى  ،أعاله الرأي مع متشيا
 .السرعة القراءة على التعودو املكثف التدريب عمليةب إال يوجد ال الشخص قراءة على القدرة
 كلمة ١٥٠ من القراءة سرعةو األصلي، مرات ٣-٢ سرعة إىل القراءة سرعة زيادة ميكن ،نظريا

 أكثر إىل سريتفع القراءة سرعةو أشهر، ٢-١ من فترة مدى على مكثف تدريب مع الدقيقة يف
  ٢٤.الدقيقة يف كلمة ٤٠٠ من

 عةالسر القراءة تكنيك .٤
 :نياتتك القراءة سرعة

 الرئيسية الفكرة أو الرئيسية الفكرة معرفة هو القراءة سرعة من الغرضو اجلوهر
 هي الرئيسية الفكرة على العثور أو التماس على قدرتك .)مقاالت أو كتب( القراءة ادةمل

 وهي ،مسائل أربع يغطي كتابل ئيسيةالر الفكرة حمتويات .والفهم القراءة يف رئيسي شيء
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 ،الفصل هذا من الرئيسية الفكرة ،الرئيسية الفكرة فصل ؛كله الكتاب يف الرئيسية الفكرة
 ٢٥.الرئيسية الفقرة فكرة و

 أن من متكنوا الذين الناس استعملها قد اليت القراءة سرعة أساليب أربعة هناك
 سوينغ وختطي معاينة، الضوئي، واملسح القشط أسلوب وهو جيدة، سرعة قارئ تصبح

 .قراءته سرعة من أربعة لتقنيات شرحا يلي وفيما. البصرية

 (Skimming) القشط نياتتك .١
 الفكرة تشكل ،الكتاب أو القراءة جوهر الختاذ حماولة هي القشط ببساطة،

 ،أخرى وبعبارة. الكتاب اية أو بداية، ، الوسط يف األساسية التفاصيل أو الرئيسية
 قراءة جوهر أو الرئيسية الفكرة على للعثور الوحيد الغرض مع القراءة وسائل القشط
 .املواد
 قائمة أوال تقرأ أن عليك ،القراءة نيةتك القشط استعمال يف ،أمحد لستيانطا وعند

 ،الكتاب من أجزاء من .واالستنتاجات ،الفرعي العنوان أو والعنوان ،مقدمة ،توياتاحمل
 ٢٦.الكتاب جوهر تفسري أو ختمني على قادرا كنت األقل على

  (Scanning) املسح نياتتك .٢
 القراءة سرعة هو) املسح راءةق( القراءة نياتتك الضوئي واملسح القشط وخالفا

 على مباشر بشكل ولكن ،اآلخرين قراءة دونب املعلومات بعض على للحصول نياتالتك
 واملسح أخرى، وبعبارة. حمددة معلومات أو حمددة وقائع شكل يف البحث، مشكلة
 من اليت الكلمات أو ،والبيانات املواد، على للعثور ءةللقرا مفيدة وسيلة هو الضوئي

 .معروفة تكون أن شأا
 .أمهية أقل تعترب اليت أجزاء بعض ختطي ميكن الضوئي املسح نياتتك مع القراءة

 إىل مباشرة تذهب سوف ألنك هذا .القشط تقنية من بكثري أسرع هو األسلوب هذا
 .كتاب يف حتتاج أو املهم من أن تعتقد كنت اليت املعلومات
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 الصفحة أسفل إىل أعلى من ةبسرع لقراءة الضوئي املسح نيةتك القراءة عملية
 ٢٧.خطوط أو الفقرات يف الواردة األحكام معىن عن النظر بغض

  (Previewing) معاينة نياتتك القراءة سرعة .٣
 استنادا .العام يف النص على للحصول نياتالتك قراءة معاينة أمحد لستيانطا وفقا

 يتحقق أن ميكن ال املعلومات فهم عملية فإن ،نيةالتك هذه معاينة مع ،ثالبحو إىل
 .املقبل فكرة اتباع يساعد ان ميكن حىتو ،بسرعة

 تتضمن اليت اهلامة املعلومات ملعرفة استخدامها ميكنك املعاينة نياتالتك هذه
 أي اتحمتوي حول والتنبؤات األدب، من النوع نوع أو والتفسري، واملؤلف الكتاب اسم

 أو ومقدمة الصفحات، وعدد ،املنشورة السنة معاينة يتم اليت األجزاء أن حني يف. وظيفة
 فهرس الفهرس، التذييل، واالستنتاجات، احملتويات وجداول الفصول، من وعدد متهيد،

 .واخلرائط البيانية والرسوم واجلداول املراجع قائمة أو
 مفيدة نيةتك قراءة. العرض اءةقر يف تنظر أن عليك جيب هامة أجزاء هي هذه

 ذلك، إىل وباإلضافة. للكتاب العام الوصف يعرفوا أن يريدون الذين منكم ألولئك جدا
 يف ألن. الكتب نقد حيبون الذين منكم ألولئك جدا مفيدة أيضا هو األسلوب هذا

 عليه يطلق أو مهمة معلومات ملعرفة حاجة هناك هل يعلم أن عليك الكتاب نقد عملية
 ٢٨.سابق وقت يف ذكر كما التشريح، تابك

 (Skipping Ayunan Visual) نياتتك القراءة سرعة .٤
 القشط، أسلوب القراءة من واحد نوع هو األسلوب ختطي سودرصا، وعند

 الفكرة على يحيتو الذي األول السطر يف العني حترك أي القشط، يف العني حركات
 تدعم اليت املهمة التفاصيل أو معني احلقائق بعض عند والتوقف القفز مث للفقرة، الرئيسية
 ال وهذا اليمىن، العني القفز هو املستخدم حركة بعض ،جوهرها يف. الرئيسية الفكرة
 .معينة خطوط عند يتوقف

 .البصرية لالبديو ختطي من مزيج هو ،هريدى وفقا ،البصرية سوينغ ختطي بينما
 يعين .القفزة اهليب موسيقى مع يقرأ وهو ،التنقيط نيةتك القفزو الطفر تفسري وميكن
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 .أخرى هامة أو أساسية أجزاء من أساسي جزء من يتأرجح بالعني قراءة القراءة ختطي
 ،وبالتايل .وبدقة بسرعة تأرجح مع عيون قراءة كيفية هو البصرية البديل أن حني يف

 القفزة القراءة أسلوب هو األسلوب ختطي البصرية البديل من املقصود أن اعتبار ميكن
 ٢٩.بدقةو بسرعة هامة أخرى أجزاء إىل هاما جزءا أعني يتأرجح اليت

  القراءة مهارة أهداف .٥
وية اللغ تاملهارا من مهارة والقراءة. سيئا أم كان خريا هدف، عمل لكل

قراءا وهذه األهداف تقصد  يفالثالثة، بل كانت من أمهية تلك املهارات، وهلا أهداف 
قراءته، دراسة كانت أم  يفألن لكل من يقرأ  كان له هدف . إىل كل قارئ أي تالميذ

  .متعة
  ٣٠:احلياة أو وظيفة القراءة للفرد واجلماعة أهداف تعلّم القراءة يف

 يتعلم الطفل كان أن فبعد إليه، وسيلة أصبحت التعلم من غاية القراءة كانت أن بعد) ١
  .يتعلم يقرأ أصبح – ليقرأ

 بل فحسب، املدرسة داخل الميارسها مستمرة عملية للطفل بالنسبة القراءة أصبحت) ٢
 على تبىن الفرد شخصية أن مفهوما أصبح وقد. وخارجها املدرسة داخل ميارسها
  .وثقافته بيئته صنيع فاإلنسان القراءة، أساس

 قد بل. وكالسينما ومرئية، مسموعة كاإلذاعة لإلتصال، وسيلة أهم القراءة أصبحت) ٣
 وسهولتها، بيسرها، اإلتصال وسائل كل على القراءة ومتتاز. عنها هي تغىن

  .معينني مكان أو بزمن وال حمددة، مبادة التقيد وعدم فيها، واحلرية ها،وسرعت
 اإلنساين الفكر على اإلنسان منها يطل الىت اإلنسانية املعرفة نوافذ  أهم هي القراءة) ٤

  .وعمقه وعرضه طوله يف
 من تستقى أن إما فاملعلومات املعلومات، على للحصول أساسي مصدر هي القراءة) ٥

 ال والقراءة. القراءة من أو الناس مع املباشر احلديث من أو لشخصية،ا التجارب
 وأسرع اخلطأ، عن وأبعد كلفة، وأقل دائرة، أوسع ألا املصادر تلك أفضل شك
  .املقصود إىل
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 اجلنس تراث على نقف وأن وباملستقبل، باملضى احلاضر نصل أن ميكننا بالقراءة) ٦
  ٣١ .وسرعة وسهولة بيسر وآدابه، وفنونه علومه خمتلف يف كله البشري

  :هي العالية املرحلة يف القراءة تعليم أهداف
. أمريكا يف التقدمي التعليم رابطة ا قامت دراسة معرض يف تيلور حدد

  :هي األهداف وهذه ٣٢.العالية املرحلة يف ءةالقرا تعليم أهداف
  .اجليدة والتركيب اللغوية، املفردات من التالميذ حصيلة تنمية. ١
  .واجلهرية الصامتة: بنوعيها القراءة على القدرة تنمية. ٢
 األفكار بني التمييز وعلى وفهم، وانطالق سالمة يف القراءة على التالميذ قدرة تنمية. ٣

  .الضمنية األفكار فهم وعلى يقرءوه، فيما والعرضية اجلوهرية
 للقراءة الصاحلة املقروءة املادة إنتقاء إىل ذلك يدفعه حىت القراءة، إىل ميله تنمية.٤

  . العصور تلفخم يف الكتب من يالئمه مبا واإلتصال
 املنهج ختطيط على منيالقائ من يتطلب العالية للمرحلة األهداف هذه وحتقيق

  قبل، من هلا املخطط املدرسية القراءة خربات مجيع حتقيق وسائل اعتبار يف يضعوا أن
 التعليم، نظرية بني تفاعل هناك يكون أن مراعاة مع واألحداث املناسبات مع تتفق والىت

  ٣٣.القراءة عملية وبني التدريس وطرق والنفسية اإلجتماعية واحلاجات ية،الترب وفلسفة
 والطريقة واحملتوى األهداف هي رئيسية عناصر أربعة من املنهج ويتكون

 تالميذ أن  ومبا ا، يتأثر ما أول واحملتوى املكونات، تلك أول األهداف وتعترب ،والتقومي

 البناء أو الثقافية، اخللقية أو املعرفية، الناحية من واحد منط على ليسوا العالية املدرسة

 جيب القراءة منهج فإن_  خمتلفة إجتماعية بيئات إىل ينتمون أم على عالوة الوجداىن،

 املتاحة، املعرفة كمية يف اهلائلة الزيادة أيضا يراعى أن وعليه اإلعتبارات، تلك يراعى أن

 السريعة، اإلجتماعية التغريات يراعى وأن منه، مفر ال أمرا الدقيق اإلختيار جتعل والىت
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 وأهدافهم، الشباب حاجات ضوء يف مناهجها يف النظرة تعيد أن درسامل على حتتم والىت

 ٣٤.املصرى اتمع يف حدثت الىت سريعةال التغريات ظل ويف

  البحث فرضية  .ه 
 أكثر أو املتغري يف الظنية القيم على يدلّ الذى انالبي هو االفتراض أنّ عرفنا كما

 اإلرتباط وجود يبني الذى البديل الفرض نقدم الذى واالفتراض ٣٥.عينه اختالف على

  ٣٦.الطائفتني بني الفرق وجود أو Y أو X املتغريين وبني

 كما بني اإلرتباط دووج هي البحث هذا يف الباحث يقدمها الىت والفرضية

 اختالف على أكثر أو املتغري يف الظنية القيم على يدلّ الذى انالبي هو االفتراض أنّ عرفنا

 X املتغريين وبني اإلرتباط وجود يبني الذى البديل الفرض نقدم الذى واالفتراض ٣٧.عينه

  ٣٨.الطائفتني بني الفرق وجود أو Y أو

 استخدام بني اإلرتباط يوجد هي البحث هذا يف الباحث يقدمها الىت والفرضية

 اللغة دراسة وجناحة) Think Pair and Share / TPS( التفكري باالزدواج واالسهم طرز

. جروبوكان كالمبو اإلسالمية الثانوية  YPI مبدرسة للطالب) القرأة مهارة( العربية

  .العربية اللغة ترمجة على حمبوم وإنتشاء

 الثانوية  YPI مبدرسة للطالب للتالميذ) القرأة مهارة( العربية اللغة دراسة ونتيجة

  . جروبوكان كالمبو  اإلسالمية

 و" حتت" معىن" hypo\قصور" كلمة شظايا من ا+*�( من اآلتية والفرضيات

"thesa "تعترب اليت النظرية البحوث ملشكلة مؤقتة إجابة هي الفرضية ٣٩.النصر تعين واليت 
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 ولكن ، اخلتام يف اليه ينظر أن فرضية أن أيضا وميكن. احلقيقة أو أعلى احتماال األكثر

 أساس على ولكن ، عبثا فرضية يقدم مل ، اخلتام ويف. الطبيعة يف جدا أولية هي النتائج

 :التايل النحو ىعل الفرضيات تقدمي للكاتب ميكن ال القائمة، للمشاكل ٤٠.املعينة معرفة

 عالقة وجود العامل فرضية اقترح). Ha( البديلة فرضية يسمى أو العامل فرضية

 )nol( صفريةال فرضية على كثريا  وتطلق. ا
/0/.-��( بني الفرق أو Yو X املتغريات بني

 ال أو املتغريين بني فرق ال صفريةال فرضية بنيت قد). Ho( اإلحصائية فرضية األحيان من

  ٤١.Yمتغري على X متغري تأثري

3�12 يريد البحث هذا يف
 باالزدواج التفكري تعلم طرز" فرضية يثبت ان ا

 اللغة لمالتع جناحة يترقي ان يستطيعل ) "Think Pair and Share / TPS(  واالسهم

 جروبوكان كالمبو اإلسالمية نويةاالث  YPI مبدرسة الثامن الفصل يف التالميذ على العربية

 ".املهنة" املادة يف ٢٠١٠/٢٠١١ الدراسية السنة يف

: Hoالية الالتفكري باالزدواج واالسهم 4�5!� تعلم استخدام يف فع )Think Pair and 

Share / TPS( مبدرسة الثامن الفصل يف التالميذ لدى التعلم نتائج عن YPI الثانوية 

 ."املهنة" املادة يف روبوكانج كالمبو  اإلسالمية

Ha  :الية هناكالتفكري باالزدواج واالسهم طريقة تعلم استخدام يف فع )Think Pair 

and Share / TPS( مبدرسة الثامن الفصل يف التالميذ لدى لدى التعلم نتائج على YPI 

 ."املهنة" املادة يف جروبوكان كالمبو اإلسالمية الثانوية
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