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ج

تقديرالشكر و ال

خـريعلـىوأسـلموأصـلي،املتـوالفضـلهعلـىوأشـكرهحـال،كـلعلىهللاحلمد
يـومإىلبإحسـانتـبعهمومـنوالتابعني،أمجعنيوأصحابهآلهوعلىالشاكرين،الصابرين

:بعدأماالدين،
وقد مّن اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد 

–والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 
أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف –بعد محد اهللا تعاىل 

يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن حيدوهم إال خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل
: ومنهم . العمل اجلاد املخلص

جامعة زاوية جوت  ، مدير املاجستريذو القرننيالدكتور احلاج األستاذمساحة
.كاال  اإلسالمية احلكومية لنجسا

جامعة زاوية النائب األول ملدير، األستاذ بصري إبراهيم املاجستريمساحة
.اإلسالمية احلكومية لنجساجوت كاال  

كليةاللغة العربية  شعبة، رئيس حممد ناصر املاجستريالدكتور األستاذ مساحة
.جامعة زاوية جوت كاال  اإلسالمية احلكومية لنجساالرتبية

، املشرف األول الذي أفاد حممد ناصر املاجستريالدكتور األستاذمساحة 
كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة الباحث علميًا وعمليًا ووجه خطواته ىف

.البحث حىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير
، املشرف الثاين، فحقًا يعجز لساىن عن شكره املاجستريخملص األستاذ مساحة

البحث فلم يبخل وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا 
وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة هذا ةبعلمه ومل يضق صدره يومًا عن مساعدة الباحث

فله مين خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم ةالبحث أكرب األثر ىف نفس الباحث
. الثواب واجلزاء



د

تعليم شعبة تقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف يكما 
فلهم من . اإلسالمية احلكومية لنجساامعة زاوية جوت كاالبقسم الرتبية جبلغة العربية ال

الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع  وجزاهم اهللا 
. عىن خري اجلزاء

كان له بعد اهللا تعاىل فضل إمتام هذا يأما أسرتى وعلى رأسها والدي الكرمي الذ
من حب للعلم واملعرفة واالخالص ىف العمل، ووالديتيث مبا غرسه ىف نفسالبح

.يطوق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل ىف حياتىاحلبيبة اليت
وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إىل 

.ر وعظيم التقدير واالمتنانخري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشك
التوفيقواهللا ويل

٢٠١٤أكتوبري١٠، لنجسا
الباحث

ذوالكفلى
١٢٠٨٠٠٣٦٦: رقم التسجيل 



ه

تقرير المشرفين

بسم اهللا الرمحن الرحيم
اله وصحبه ىاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعل

. أمجعني
: ةه الطالبتطالع على البحث العلمي الذي حضر بعد اإل
ذوالكفلى:اإلسم

١٢٠٨٠٠٣٦٦:رقم التسجيل
عليم مهارة القراءة  يف تJigsawبأسلوبالتعلم التعاوينتطبيق :موضوع البحث

MTs Negeriبـ العربية النقدية للنصوص Alue Lhok

.املناقشةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 
املشرف األول

املاجستريحممد ناصر.د
٨١٩٧٧١٢١٨٢٠٠٦٠٤١٠٠:رقم التوظيف

املشرف الثاين

املاجستريخملص
:التوظيفرقم 

االعتماد
رئيس شعبة تعليم اللغة العربية

محمد ناصر الماجستيرالدكتور 
٨١٩٧٧١٢١٨٢٠٠٦٠٤١٠٠:رقم التوظيف



و

اإلعتماد من طرف لجنة المناقشة
:عنوان البحث 

النقدية للنصوص في تعليم مهارة القراءةJigsawالتعلم التعاوني بأسلوبتطبيق 
MTs Negeri Alue Lhokالعربية بـ 

يف تعليم اللغة العربيةS.Pd.Iحبث تكميلي لنيل درجة 

ذوالكفلى: إسم طالب 
١٢٠٨٠٠٣٦٦:رقم التسجيل 

S.Pd.Iقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة املنا

.  م٢٠١٤نوفنبري ٥:، بتاريخالرابعيف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

:نة املناقشة من السادات األساتذوتتكون جل

ارئيسالماجستيرمحمد ناصر.الدكتور. األستاذ.١
٨١٩٧٧١٢١٨٢٠٠٦٠٤١٠٠:رقم التوظيف

:(.................................. ) التوقيع
سكريتريالماجستيرمخلصاألستاذ .٢

١٩٨٠٠٩٢٣٢٠١١٠١١٠٠٤:رقم التوظيف

...............)...................(:التوقيع



ز

مناقشاالماجستيراألستاذ ملياد.٣
:رقم التوظيف

..............)..................(:التوقيع
امناقشالماجستيراألستاذ حتى صبري.٤

:رقم التوظيف

.............)..................(:التوقيع

اعتماد على
جامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسامدير 

ذوالقرنين, الماجستير الحاج. الدوكتو ر,
١٩٦٧٠٥١١١٩٩٠٠٢١٠٠١: التوظيفرقم 



ح

إقرار الطالب
: أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت

ذوالكفلى: إلسما
١٢٠٨٠٠٣٦٦:رقم التسجيل

أتشية الشرقية:العنوان
شعبة يف S.Pd.Iلنيل درجة 

: عنوانحتت اإلسالمية احلكومية لنجسا جوت كاالجامعة زاوية تعليم اللغة العربية
النقدية للنصوص في تعليم مهارة القراءةJigsawالتعلم التعاوني بأسلوبتطبيق " 

"MTs Negeri Alue Lhokالعربية بـ 
ىف املســقبلةوإذا ادعــى أحــد . هــا بنفســيتُ ا وكتبحضــر 

فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف 
.اإلسالمية احلكومية لنجساجامعة زاوية جوت كاالتعليم اللغة العربيةشعبة أو على 

. هذا، و حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك
م٢٠١٤أكتوبري ١٠، لنجسا

توقيع صاحب اإلقرار 

ذوالكفلى
١٢٠٨٠٠٣٦٦:التسجيلرقم 



ط

ملخص البحث
في تعليم مهارة القراءة  Jigsawالتعلم التعاوني بأسلوبتطبيق م،٢٠١٤،ذوالكفلى

حممد ناصر.د:املشرف األول, MTs Negeri Alue Lhokالنقدية للنصوص العربية بـ 
.املاجستريخملص: واملشرف الثاىن, املاجستري

Jigsawالتعلم التعاوني بأسلوبتطبيق : الكلمات األساسية 

القراءة متثل إحدى املهارات و ختتلـف هـذه هذا املوضوع ألن فقد إختار الباحث
يرفـع مهارتـه يف ولكنه من املؤكد أنه ميكن لكـل شـخص أن , املهارة بني شخص عن أخر

وتنقســـم القـــراءة إىل أربعـــة أقســـام وهـــي القـــراءة احلرفيـــة والقـــراءة النقديـــة والقـــراءة . القـــراءة
Jigsawبأسـلوبتطبيق وأما األهداف من هذا البحث هو.التفسريية والقراءة اإلبتكارية

علـى فيـد ويرجـى أن يكـون هـذا البحـث ميف تعليم مهارة القراءة النقدية للنصوص العربيـة
.لتطوير املناهجاملدرس، ومدير الرتبية و 

الــــتعلم التعــــاوين كيــــف تطبيــــق ) ١: أســــئلة البحــــث مــــن هــــذه الرســــالة هــــي وأمــــا 
MTs Negeri Alueيف تعلـيم مهـارة القـراءة النقديـة للنصـوص العربيـة بــ Jigsawبأسـلوب

Lhok بـــ العربيــةالقــراءة النقديــة للنصــوص كيــف قــدرة الطلبــة علــى ) ٢؟MTs Negeri

Alue Lhok؟
MTs Negeri Alue Lhokبــ املـنهج اإلجرائـي بـالتطبيق بالبحـث عـن وقام الباحث

وكل دور يشتمل على أربع مراحل رئيسـية وهـي . وجرى هذا البحث على الدورين اإلثنني
مالحظـــة عـــن : ومـــن األدوات جلمـــع البيانـــات . طـــيط والتنفيـــذ واملالحظـــة واالنكـــاسالتخ

عمليـــة التعلـــيم والـــتعلم واملقابلـــة مـــع املـــدرس اللغـــة العربيـــة واالختبـــار اىل الطلبـــة ىف فصـــل 
MTs Negeri Alue Lhokبـ الثامن 

الــــتعلم تطبيــــق تكــــون ) ١(: فيمــــا يــــأيتخلــــص الباحــــثأمــــا نتــــائج هــــذا البحــــث و 
MTs Negeriيف تعليم مهارة القراءة النقدية لنصوص العربية بـ Jigsawالتعاوين بأسلوب

Alue Lhokمث يقســـم . هـــي دخـــل املـــدرس ىف الفصـــل بالتســـليم والتنظـــيم مـــن الطـــالب



ي

، يعطــي املــدرس الفرصــة ملناقشــة بــني فرقــة )فرقــة أهليــة وأصــلية(املــدرس الطلبــة علــى فــرق 
يف أألخــري رجــع الطلبــة مــن فرقــة أهليــة و . األهليــة علــى املــادة املقــرواء مــن النصــوص العربيــة

القـراءة قـدرة الطلبـة علـى كانت) ٢. إىل فرقة أصلية ليشرح وبادل العلوم الىت وجدوا فيها
. علـى نتيجـة جيّـدةوالحصـMTs Negeri Alue Lhokبــ النقديـة للنصـوص العربيـة العربيـة

الــتعلم علــى نتيجــة جّيــدة بعــد تطبيــق والأكثــرهم حصــوهــذا ألن الطلبــة ىف الفصــل الثــاىن 
MTs Negeriيف تعليم مهارة القراءة النقدية لنصوص العربية بـ Jigsawالتعاوين بأسلوب

Alue Lhok.
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باللغة اإلندونيسيةلخص البحثم
Zulkifli. 2014. Penerapan Pembelajaran Kooperatif dengan tipe Jigsaw dalam
menagajar kemahiran membaca kritis teks teks arab di MTs Negeri Alue Lhok

Pembimbing 1) :DR. Mohd, Nasir MA. Pembimbing 2): Mukhlis,M.Pd

Kata Kunci : Pembelajaran Kooperatif dengan tipe Jigsaw

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa, dan keterampilan
setiap orang berbeda. Meskipun demikian setiap orang harus selalu berusaha
meningkatkan kemahiran membacanya. Membaca dibagi menjadi empat macam
yaitu: membaca literal, membaca kritis, membaca interpretatif dan membaca
kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan pembelajaran kooperatif
dengan tipe jigsaw, dan untuk melihat implikasi praktis dalam penerapan
pengajaran bahasa Arab  untuk meningkatkan kemampuan siswa membaca kritis
teks bahasa Arab. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi
guru, pengelola pendidikan  dan pengembang kurikulum dalam upaya perbaikan
pengajaran bahasa Arab di sekolah.

Dan adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana
penerapan pembelajaran kooperatif dengan tipe jigsaw dalam mengajar kemahiran
membaca kritis teks teks arab di MTs Alue Lhok? 2) Bagaimana kemampuan
siswa dalam hal kemahiran membaca kritis teks teks arab di MTs Alue Lhok?

Skripsi ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan
penerapan di MTs Negeri Alue Lhok. Penelitian ini berlangsung dalam dua siklus.
Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan,
observasi dan refleksi. Dan untuk mengumpulkan data peneliti menggunkan
instrumen penelitian: observasi proses belajar mengajar, memberikan soal
wawancara kepada guru bahasa Arab di MTs Negeri Alue Lhok dan tes  kepada
siswa kelas VIII di MTs Negeri Alue Lhok.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan pembelajaran
kooperatif dengan tipe Jigsaw dalam mengajar kemahiran membaca kritis teks-
teks Arab di MTs Negeri Alue Lhok yaitu dengan cara guru masuk ke dalam kelas
dengan salam dan mengatur keadaan siswa. Kemudian guru membagi siswa
dalam beberapa tim/kelompok (kelompok ahli dan kelompok asal), selanjutnya
guru memberi kesempatan antar kelompok ahli untuk membicarakan materi
(bahan bacaan) berupa teks arab. Pada kesempatan akhir siswa yang berada pada
kelompok ahli kembali kepada kelompok asal guna menjelaskan dan bertukar
pengetahuan yang mereka dapatkan dari kelompok ahli. 2) Adapun kemampuan
siswa membaca teks-teks Arab di MTs Negeri Alue Lhok mendapatkan hasil yang
baik, keadaan ini ditunjukkan dari hasil tes siswa kelas dua yang kebanyakan



ل

mereka mendapatkan hasil yang baik dan bagus setelah diterapkannya
pembelajaran kooperatif dengan tipe jigsaw dalam mengajar kemahiran membaca
kritis teks teks arab di MTs Negeri Alue Lhok.
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٢٧..............................................فوائد التعلم التعاوىن- ٥
٢٩.............تطبيق أنشطة يف التعلم التعاوىن على درس القراءة النقدية- ٦

الفصل الثالث
منهج البحث

٣٣.....................................................البحثمنهج -أ
٣٣..............................جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها - ب
٣٤....................................................البحثمتغريات - ج
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٣٦...............................................أسلوب حتليل البيانات-و
٣٦................................................مراحل تنفيذ الدراسة-ز



س

الفصل الرابع
الدراسات الميدانية 

٣٩................................................يدان البحثحملة عن م-أ
٤١..................................مناقشة الدراسة  عرض البيانات و -ب 

يف تعليم مهارة Jigsawباسلوبالتعلم التعاوين تطبيق البيانات عن- ١
٤١.................................القراءة النقدية لنصوص العربية

٤٥.....القراءة النقدية للنصوص العربيةعلى قدرة الطلبةالبيانات عن- ٢
٥٣........................................تفسري نتائج الدراسة حتليل و - ج

الفصل الخامس
الخاتمة

٥٥.......................................................نتائج البحث -أ
٥٦.......................................................اإلقرتاحات- ب

قائمة المصادر و المراجع
..............................................املصادر العربية املراجع و -أ

................................................اإلندونيسيةاملرجع - ب
...............................................................املالحق 



ع

المالحققائمة

البيـان

)١(ملحق 
شهادة البيان عن البحث من مدير جامعة زاوية جوت كاال 

اإلسالمية احلكومية لنجسا
س املدرسةإىل رئيالدراسات العليا خطاب عميد كلية )٢(ملحق 
إىل عميد كلية الدراسات العليا املدرسةب رئيس خطا)٣(ملحق 
خطة عملية التدريس)٤(ملحق 

أداة املقابلة اىل املدارسات اللغة العربية)٥(ملحق 

اىل الطالبات  أداة اإلختبار)٦(ملحق 



١

األولالفصل
اإلطار العام

مقدمة- أ
ولكنــه ،ختتلــف هــذه املهــارة بــني شــخص عــن أخــرالقــراءة متثــل إحــدى املهــارات و 

. ١ص أن يرفع مهارته يف القراءةمن املؤكد أنه ميكن لكل شخ
أمحــد فــواد حممــود عليــان يف كتــاب املهــارات اللغويــة أن القــراءة يف التعريــف يقــدمو 

٢.يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها

ـــتعلمقـــام و  homo" (اإلنســـان بوصـــفه نوعـــا اجتماعيـــا"التعـــاوين علـــى فلســـفة ال

homini socius .(وتنظر هـذه الفلسـفة أن التعـاون هـو احلاجـة الضـرورية السـتمرار احليـاة،
. وكانت قيم التعاون اليت تقوم مبثابة مسة مميزة للتعلم التعاوين هي جزء من تاريخ اإلنسانية

وعلــى هــذا صــار الــدرس التعــاوين اســترياتيجية التعلــيم الــيت تســاعد املــدرس أن حيــّول واقــع 
خصوصــا ،إىل أن أصــبح قــوة الــدفع والتشــجيع حنــو إجنــاز التفــوق يف الــتعلملبــةالطتعــدد 

.لدى طالب املرحلة املتوسطة بطرفيها اإلعدادي والثانوي
ولكنه خيتلف عن الدرس ،فتعلم التعاون

اوين هــي تعــاون كــل التعــالــتعلم ألن الفكــرة األساســية يف ) belajar kelompok(املشــرتك 
وأمــا الــدرس املشــرتك الــذي جــرى حاليــا يف ،

1 Nur Hadi, Bagaimana Meningkatkan Kemampuan Membaca?, (Bandung: Sinar Baru
Algesindo, 2004), hal.26.

دار املسلم للنشر والتوزيع، بالرياض،(،املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاد عليان ، أمحد فواد حمم٢
.١٢٠.ص)١٩٩٢



٢

. وجناح األفراد
ويظهـر هـذا . الطلبـةالتعـاوين، بالتعـاون املكثـف بـني التعلمويتميز 

،وتبــادل األراء،يف تقــدمي العطــاء الفكــريالطلبــةالتعــاون يف صــورة تــداخل وتفاعــل مجيــع 
واحتمــــال املســــؤولية املشــــرتكة علــــى إمتــــام الواجبــــات الــــىت كّلفهــــا ،وعمليــــة التــــأثري والتــــأثر

. املدرس
،ة انفراديــــةبصــــورة شخصـــيالطلبـــةإن درس القـــراءة  يركـــز اهتمامــــه علـــى أن يــــتعلم 
وانشــعل ،الطلبــةفيبتــدئ املعلــم فيــه بتحديــد املــواد املقــروءة  مث تكليــف 

املدرس أثناء ذالك غالبا بأنشطة ال تتصل وال تـدعم عمليـة الـدرس اجلاريـة داخـل الصـف 
دون أن يعطـى اهتمامـا مكثفـا علـى الطلبةاملدرسي حيث انشغل مثال بتصحيح واجبات 

. الطلبــةفــرتى نتيجــَة ذلــك وجــود بعــض ة،الطلبــأنشــطة 
الطلبــةولألســف ال يــدرك املــدرس أن مثــل هــذه االســرتاتيجية يثــري امللــل والســآمة يف نفــس 

. فاليرغبون بالتايل يف مباشرة نشاط القراءة 
اءة أن نقـــول أن مهـــارة القـــر ميكـــناملالحظـــاتواســـتنادا علـــى

MTs Negeriبـــ طــالبلــدى  Alue Lhokوتتجلــى هــذه . زالــت يف حاجــة إىل التنميــةما
:احلاجة من خالل أمور تالية

.عدم قدرة الطلبة على تنبأ مضمون ومدلول املادة املقروءة- ١
٢ -.
.عدم قدرة الطلبة على حتديد موضوع ومدار القراءة- ٣
.عدم قدرة الطلبة على استنتاج اخلالصة من املادة املقروءة- ٤



٣

ــــه قــــد اســــتلزم األمــــر أن يبحــــث عــــن ، يــــرى الباحــــثونظــــرا إىل واقــــع املــــذكورة أن
وباالســـترياتيجية واألســـلوب . القـــراءةتعلـــيم مهـــارةأخـــرى وأســـلوب جديـــد يف اســـترياتيجية 

.املوقع مدار البحثاملخالف أن تأيت بالنتائج اجلديدة اليت وافقت وظروف 
أنشــــطة درس أراد الباحــــث أن يقــــوم البحــــث العلمــــي عــــن،وباإلضــــافة إىل ذلــــك

MTs Negeriبــ القـراءة  ملـادة اللغـة العربيـة عنـد طـالب السـنة الثانيـة  Alue Lhok باملـدخل
علـيم فـي تJigsawبأسلوبالتعلم التعاوني تطبيق : ووضع الباحث املوضوع . التعاوين
MTs Negeriبـ العربية القراءة النقدية لنصوصمهارة  Alue Lhok

أسئلة البحث-ب
:وأما األسئلة البحث يف هذا البحث هي 

عليم مهارة القراءة النقدية يف تJigsawبأسلوبالتعلم التعاوينكيف تطبيق - ١
MTs Negeriبـ العربية للنصوص Alue Lhok؟

MTs Negeriبـ العربيةللنصوصالقراءة النقدية على قدرة الطلبةكيف- ٢ Alue

Lhok؟
أهداف البحث-ج

:وأما األهداف البحث يف هذا البحث هي 
هارة القراءة عليم ميف تJigsawبأسلوبالتعلم التعاوين تطبيق عن ملعرفة- ١

MTs Negeriبـ العربية النقدية للنصوص Alue Lhok

MTs Negeriبـ العربيةللنصوصالقراءة النقدية ملعرفة عن قدرة الطلبة على - ٢

Alue Lhok



٤

أهمية البحث -د
أمهيـة هـذا البحـث الباحـثتلخصيـنظريـا،. تتضمن أمهية البحث نظريا وتطبيقيـا

: ىف اآليت
مهارة أن يكون هذا البحث مداخلة اليت تتعلق بتدريس من الناحية النظرية، - ١

إطار حتسني عملية التعليم يف Jigsawبأسلوبالتعلم التعاوىنيفقراءةال
االقرتاحات العلمية كذلك أن يعطى هذا البحثو . مهارة القراءةوالتعلم

يعين تدريس مهارة القراءةللمدارس والباحثني الذين يشتغلون يف جمال 
. Jigsawبأسلوبالتعلم التعاوىنطريقة التدريس وهي املعلومات عن 

، إرشادا عمليا ملدرسي أن يكونذا البحثهلقية، يرجى يمن الناحية التطب- ٢
التعلم التعاوين يف تعليم مهارة القراءة اللغة العربية يف تطبيق إسرتاتيجيات 

MTs Negeriبـ العربيةللنصوص النقدية  Alue Lhok. منافعا ىف حل و
MTs Negeriبـ املشكالت لدى الطلبة ىف تعليم مهارة القراءة  Alue Lhok .

أن . القواعد اللغة العربيةالعربية ىف عملية تعليم اللغةىأن يكون مرجعا ملدرسو 

.أن توفر ثروة مراجع الدراسة ملكتبة اجلامعةمث للجامعة . اللغة العربية
فروض البحث-ه

:وأما الفروض كمايلى 
-)Hipotesisnol(غري الفرض الصفري )Hipotesisalternatif(الفرض البديل أما

:من ذلك اإلعتبار األساسي فهوالذي افرتض الباحث
مهارة القراءة النقدية عليم يف تJigsawبأسلوبالتعلم التعاوين تطبيق كوني- ١

MTs Negeriبـ العربية للنصوص Alue Lhokتطبيقا جيدا.
MTs Negeriبـ العربيةالقراءة النقدية ملادة اللغةعلى تكون ترقية قدرة الطلبة- ٢

Alue Lhokرقية جيدةت.



٥

حدود البحث- و
مهارة يف تعليم Jigsawبأسلوبالتعلم التعاوين تطبيق :احلدود املوضوعية- ١

.العربيةللنصوص القراءة النقدية 
MTsبـ القسم الثاين بالفصل الثاينجرى هذا البحث يف : احلدود املكانية- ٢

Negeri Alue Lhok

م٢٠١٥-٢٠١٤سنة الدراسية ىف الجرى هذا البحث : احلدود الزمانية- ٣
تحديد المصطلحات-ز
التعلم التعاوني-١

فالتعلم التعـاوين بـذلك .٣التعاون يعين مشاركة األفراد يف حتقيق األهداف املشرتكة
ولكنــه خيتلــف عــن الــتعلم اجلمــاعي ألن الفكــرة ،

ــــتعلماأل ساســــية يف ال
وأما التعلم اجلماعي الذي جرى حاليا يف املدارس يركز أكرب اهتمامه علـى نتـاج ،املشرتكة

٤.
مفهوم القراءة النقدية-٢

القراءة النقدية هي تقييم املادة املكتوبـة حيـث يقـارن فيهـا القـارئ بـني الفكـرة الـيت 
مث يشـــرع يف اســـتنتاج النتـــائج عــــن ،وردت واضـــحًة داخـــل املـــادة و املعـــايري املعروفـــة لديـــه

،أن يكـون قارئـا نشـيطا فعـاالفينبغـي للقـارئ الناقـد بـذلك. وخط الـزمن،واملطابقة،الدقة
معلّـَق القـرار أو التقيـيم حـيت أن متـت دراسـة مجيـع املـواد ،باحثا عن احلقائق،كثري السؤال

.من كافة نواحيها

3 Hariyanto, Upaya Membantu Mengatasi Kesulitan Menyelesaikan Soal Matematika
Bentuk Cerita Dengan Strategi Pembelajaran Kooperatif, (Bandung: Program Pascarasjana
Matematika Universitas Pendidikan Indonesia, 2002), h.3.

4 Slavin, Cooperative Learning. Theory, Research and Practic. (Needham Heights, Inc,
1995) .h.995.




