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فعالية تطبيق

 كديري-ىف ترقيّة فهم ادلقروء بادلدرسة الدينية أولو األلباب بالرو –بادس
إبن مسعود لطفي
ABSTRAK

"Efektifitas Penerapan Metode Team Assisted Individualization (TAI) Dalam
Meningkatkan Pemahaman Bacaan Di Madrasah Diniyah Ulul Albab Blaru
BadasKediri”
Dalam mengajar bahasa khususnya bahasa Arab, hendakanya guru
menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan materi pengajaran dan
kemampuan siswa agar proses belajar mengajar belajar dapat berjalan efektif, efesien
dan menyenangkan.
Metode Team Assisted Individualization (TAI) merupakan salah satu tipe
dari pembelajaran kooperatif, yaitu pengajaran individual dibantu oleh kelompok.
Melalui metode tersebut, guru dapat mengarahkan siswa pada kerjasama kelompok
yang bersifat heterogen untuk menyelesaikan tugas kelompok yang sudah disiapkan
oleh guru dan selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara individu bagi siswa
yang memerlukannya.
Oleh karena itu, penulis mengajukan judul tersebut untuk mengetahui beberapa
persoalan yang penulis kaji dalam skripsi ini, yaitu : Bagaimana penerapan metode TAI
dalam meningkatkan pemahaman bacaan Di Madrasah Diniyah Ulul Albab Blaru Badas
Kediri, Bagaimana kemampuan bacaan siswa dan bagaimana efektifitas penerapan
metode TAI dalam meningkatkan pemahaman bacaan Di Madrasah Diniyah Ulul Albab
Blaru Badas Kediri
Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut secara mendalam dan
menyeluruh, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kuantitatif. Selanjutnya
untuk memperoleh data yang di inginkan penulis menggunakan metode observasi,
wawancara, dokumentasi dan tes uji coba sebelum dan sesudah pembelajaran
berlangsung. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian uji coba (eksperiemen),
yaitu dengan memberikan pretest-posttest sebelum dan sesudah perlakuan (treatment) di
berikan.
Hasil penelitian ini adalah, penulis menemukan bahwa : Penerapan metode Team
Assisted Individualization (TAI) dalam meningkatkan pemahaman bacaan Di Madrasah
Diniyah Ulul Albab Blaru Badas Kediri tergolong baik karena disamping guru
menggunakan metode yang variatif dalam mengajar, di sekolah juga terdapat sarana
pembelajaran seperti Lab Bahasa, Televisi, Perpustakaan dan lain-lain. Adapun
kemampuan bacaan siswa Di Madrasah Diniyah Ulul Albab Blaru Badas Kediri
berbeda-beda, yaitu sebagaian dari mareka ada yang mahir dan ada juga yang lambat
dalam memahi materi yang di berikan oleh guru. Sedangkan penggunaan metode Team
Assisted Individualization (TAI) dalam meningkatkan pemahaman bacaan tergolong
efektif, hal tersebut dapat dilihat dari hasil pretest-posttest yaitu 233-286 dan dari hasil
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analisa data melalui rumus uji t yaitu 9,71, hasil tersebut menunjukkan adanya
perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan.
Kata Kunci: Metode Team Assisted Individualization, Pemahaman Bacaan

المق ّدمة
 - 1خلفية البحث
ألمة اإلسالم ,وتكون أيضا مفتاحا
إ ّن اللغة العربيّة ىي لغة القرآن ,لغة ادلواصالت واإلعالمات ّ

لتعلّم العلوم األخرى .يقال بذلك ,أل ّن الكتب الكالسيكيّة من العلوم تكتب كثَتا باللغة العربيّة ,لذلك إذا آردنا
أن نتسلّط على العلوم ىف تلك الكتب فعلينا أن نتعلّم اللغة العربيّة ّأوال .وىف تنميّتها تستعمل اللغة العربيّة ىف
اإلجتماعات الدوليّة كمعتمر عامل اإلسالمي ,رابطة معاىد اإلسالمية ,وىف منظّمات اإلسالمية األخرى وىف سنة
ألف وستعمائة ثالثة وسبعُت تكون اللغة العربيّة لغة رمسيّة ىف األمم ادلتّحدة  1وكذلك ترقّى مكان اللغة العربيّة
نفسها .لذلك إذا حصل تعليم اللغة العربيّة التشديد واإلىتمام من مرحلة اإلبتدائية إىل اجلامعة ,حكوميّة كانت أو
أىليّة ,عاما كان أو دينا للتهييج والتعليم فال رلاوزة لنا.
من ادلعلوم أن تعلّم اللغة العربيّة ىف آخر األيام التعلّم ىف ادلعاىد اإلسالمية فقط لكن قد تعلّمت ىف
مؤسسات اإلسالمية
ادلدارس الرمسيّة بل وضعت ىف مادة مستقلّة ,خاصة ىف ادلدارس الىت كانت على مراقبة ّ
كمدرسة اإلبتدائية ,مدرسة ادلتوسطة اإلسالميّة ,مدرسة العاليّة اإلسالميّة ,وكذلك جامعات اإلسالميّة احلكوميّة.

كف اليدين لكي يستطيع الطلبة
لكن اللغة العربيّة لو وضعت ىف مادة مستقلّة بادلدارس فال سهولة لنا تقليب ّ
و ّ
التفهيم ,الفهم ,والتسلّط على مادة اللغة العربيّة ادلتعلّمة .كما رأينا ,كم من طالب الذين يشعرون بالصعوبة ىف
مدرسهم بل كثَت منهم يظنّون أ ّن اللغة العربيّة
التفهيم والفهم السيّما ىف التسلّط على مادة اللغة العربيّة الىت يعلّمها ّ
كاألشياء ادلخيفة أل ّن الطلبة يكلّفون كثَتا حبفظ نصوص اللغة العربيّة.
ومسئلتنا اليوم عالقتها بتعليم اللغة العربية ىي كيف ترقيّة اللغة العربيّة كيفيّا الىت التزال يظنّها الطلبة
ادلدرسُت وادلربّيُت منتظرون للغاية.
كلغة صعبة و شيء سليف ,لذلك إ ّن دور ّ
بعدة العوامل عامل جاء من نفس الطلبة وعامل جاء
عرفنا أ ّن قلّة صلاح تعلّم اللغة العربيّة يتأثّر كثَتا ّ

ادلدرسُت الذين اليفهمون أمهيّة إعطاء ادلواد بالدقّة واستعمال الطرائق واإلسًتاتيجيات ادلنتجيّة ,العمليّة
من ّ
مدرسي اللغة العربيّة احملًتفُت الذين قد
واجل ّذابة .لذلك ,لتيسَت الطلبة ىف عمليّة التعلّم فمن اإلحتياجات إىل وجود ّ
أشد
تسلّطوا على اللغة العربيّة من قواعد اللغة العربية أم ادلهارات ىف اللغة العربية .وإىل اجلانب ,إ ّن األشياء الىت ّ

ادلدرس عالقتها بتعليم مادة اللغة العربية ىي إبتكاريّة ىف ختطيط واستعمال إسًتاتيجيّات تعلّم اللغة
اإلىتمام هبا ّ
العربية ادلناسبة بادلادة ادلتعلّمة وباىتمام ظروف وأحوال الطلبة.

 1يترجم مه Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, Semarang : Needs Press, 2009, hal. 11
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فلذلك بازدياد الوسائل ومصادر التعلّم الىت يستطيع استعماذلا ىف تعلّم اللغة العربيّة فاليتوقّع الطلبة
ادلدرسُت اليوم وفيما بعد ىي ليست
ادلدرس ,ويستطيع أن يتعلّموا نفسهم بادلصادر ادلختلفة .و ّأما وظيفة ّ
كثَتا من ّ
تعليم الطلبة بل جعل الطلبة للتعلّم.

ومن إحدى األشكال والوسائل ادلستعملة ىف التعليميّة ىي التعلّم بشكل الفرقة الشخصيّة (Team
) Assisted Individualizitionالىت ىي من تعلّم التعاوين ) .(Kooperatifوأما إحدى عالمات
لكل األعضاء ذلم الوظيفة ادلتساويّة أل ّن صلاح
تعلّم التعاوين فهي كفاءة الطلبة للتعاون ىف فرقة صغَتة متخالف ,و ّ
مهتم للغاية ,لذلك على الطالب ادلاىر أن يساعد صديقو الضعيف ىف الفرقة 2 .وبذلك,
الفرقة ىف تعلّم التعاوين ّ
ينمى الكفاءة ومهارتو ,ويستطيع الطالب الضعيف فهم ادلشكالت مبساعدة فرقتو.
يستطيع الطالب ادلهاىر أن ّ
ىف تعلّم شكل فرقة ادلساعدة باألشخاص ) (TAIجيمع الطلبة ىف الفرق الصغَتة ادلتخالفة (أربعة
ادلدرس ,مثّ تالحظ بإعطاء ادلساعدة شخصيّا للطالب الذي حيتاج
إىل مخسة طالب) إلهناء الوظيفة الىت أع ّدىا ّ
3
ادلدرس
إليها .وإ ّن ختالف الفرقة يشتمل على نوع األجناس ,الشعب ,الدين ,درجة الكفاءة وغَت ذلك ,مثّ يعطى ّ
إختبارا تنظميا مناسبا بالكفاءة ادلعيّنة.
ادلقدم بالكتابة .وىف تعلّم اللغة
ادلدرس ىف التعلّم ّ
ومن ادلعلوم ,إ ّن كتاب عمل الطالب ىو مراقبة ّ
العربيّة يستخدم كتاب عمل الطالب إلجياد ادلقًتح وادلبادئ ,وكذلك لتنفيذمها .وعلى ىذه الشروح ,لكي حيصل
الفعالية .فلذلك
ادلدرسُت أن ينظروا ىف إسًتاتيجية التعليميّة ّ
التعليم النتائج ادلناسبة باألىداف ادلخطّطة فعلى ّ
آخذت الباحثة موضوع البحث اجلامعي عن

" فعاليّة تطبيق طريقة

Team Assited

 Individualizationفي ترقية فهم المقرؤ بالمدرسة الدينية أولو األلباب بالرو –بادس -كديري

 - 2قضايا البحث
على أساس خلفيّة البحث كما يلي :
أ  -كيف تطبيق طريقة  Team Assited Individualizationيف ترقيّة فهم ادلقرؤ بادلدرسة الدينية أولو
األلباب بالرو –بادس -كديري ؟
ب-
ت-

كيف كفاءة قراءة الطلبة بادلدرسة الدينية أولو األلباب بالرو –بادس -كديري ؟
كيف فعالية تطبيق طريقة  Team Assited Individualizationيف ترقيّة فهم ادلقرؤ بادلدرسة
الدينية أولو األلباب بالرو –بادس -كديري ؟

 - 3أهداف البحث
إ ّن أىداف البحث الذي يلي :
 2يترجم مه Agus Suprijono, Cooperative Learning, Yogyakarta : Pustaka Jaya, 2009,hal. 54
 3يترجم مه Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif, Sidoarjo : Mas Media Buana Pustaka, 2009, hal.
57
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أ  -دلعرفة تطبيق طريقة  Team Assited Individualizationيف ترقيّة فهم ادلقرؤ بادلدرسة الدينية أولو
األلباب بالرو –بادس -كديري.
ب  -دلعرفة كفاءة قراءة الطلبة بادلدرسة الدينية أولو األلباب بالرو –بادس -كديري
ت  -دلعرفة فعالية تطبيق طريقة  Team Assited Individualizationيف ترقيّة فهم ادلقرؤ بادلدرسة
الدينية أولو األلباب بالرو –بادس -كديري

 - 4منافع البحث

بعد انتهاء كتابة ىذا البحث اجلامعي :
( )1لألكادميك/للمدرسة  :تستعمل نتائج ىذا البحث تنميّة العلوم ,خاصة ىف تعلّم اللغة العربيّة.
()2

للمدرسُت  :كادلراجع أو ادلصادير لتنميّة أو استفياد إسًتاتيجية التعلّم ىف ترقيّة إصلاز تعلّم الطلبة ضلو اللغة
ّ
العربيّة.

البحث
أ  -طريقة TAI
 )1تعريف طريقة TAI
تطور طرز التعلّم من وقت إىل وقت ,واآلن طروز التعلم التقليدى مًتوكة و مبدولة بطرز
ّ
يتغَت ّ

العصرى وإحدى طروز التعليم الذي نالت كثَتا اإلستجابة وىو طرز التعليم التعاوين ,وىف طرز التعليم
التعلم
ّ
التعاوين ادلذكور كان التلميذ معطى الفرصة دلواصالت ولتفاعل اإلجتماعى إىل أصحابو أو لوصول غرض
التعليم .وكان األستاذ معلّال و وصيلة أنشطة الطلبة .ومعناه يعٌت إ ّن النشيطة اإلجابية ىف ىذا التعليم والعلم

الذي أنشاءه التلميذ بنفسو ومسئولية حاصل تعليمو عليو.
وىف بشيط ,إن التعاونية مبعٌت عمل الشيئ معا ومساعدة بعض بعضا بفرقة واحدة .فإذن التعليم
التعاوين ىو إسًتاتيجيّة التعليم مع رلموع التالميذ كعضو الفرقة الصغَتة الذين ميلكون طبقة ادلهارة ادلختلفة ىف

فراغ وظيفتة فرقتهم ووجب على كل التالميذ كعضو الفرقة التعاون وادلساعدة لتفهيم درسهم .وىف التعليم
4
اليسمى بفراغ إذا كان أحد منهم مل يفهم الدرس.
التعاوين
ّ
التعليم التعاونية ىو طرز التعليم الذي كان التتلميذ يعمل ىف فرقة صغَتة اليت تضع من التلميذ
ادلملك طبقة ادلهارة شعبا قبيلة ثقافة وجنسا سلتلفة لوجود ادلساعدة يف التعلم.

5

 4يترجم مه Isjoni, Koperatif Learning (Mengembangkan Kemampuan Kelompok), Bandung : Alfabeta,
2007, hal. 12
 5يترجم مه M. Nur, TeoriTeori Belajar, Surabaya : Uneversity Press, 1999, hal. 19
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ادلدرس أن يعلّل التالميذ لكي يكونوا
بناء على ادلثال السابق ,بطرز التعليم التعاوين يستطيع ّ
شاجعُت ىف تعبَت رأيهم و الحًتام اقًتاح الصادق ويعطوا االقًتاح لبعضهم بعضا ,وسوى ذالك عادة ىف تعلم
حل ادلسئلة ألن التلميذ يستطيع أن يتعاون ويساعد بعضهم بعضا لفراغ الوظيفة
التلميذ بتمرين األسئلة أو ّ

ادلوجهة ذلم.
ّ

تأوه األساتيذ أن حاصل أنشطتهم غَت موافق مع رجائهم الينقطع التالميذ الوقت
ولكن الواقعّ ,
بفعال ىف فرقة
لًتقية مهارهتم ولكنّهم يبذرون الوقت وادلزح واألخر وتأوه التالميذ ألهنم اليستطيعون أن يتعاونوا ّ
التالميذ الناشطُت وادلاىرين يشعرون أ ّن تقسيم الوظيفة والتقدير ناقص العدل وىم عقدة النقص ىف التعاون مع
أصحاهبم ادلاىرين.
ىف احلقيقة ,الينبغى أن يقع تقسيم الوظيفة الناقصة العدل ففى عمل الفرقة اذا يعلّم أن يضع
جراءت طرز تعليم التعاوىن كثَت ادلعلّم يقسيم التلميذ ىف الفرقة مث يعطى الوظيفة للفراغ بدون طريقة النمط
يتحَتون وال يعرفون كيف يتعاون ىف فراغ
بتقسيم الوظيفة أخَتا شعر التلميذ مًتوكا بنفسو وألنّو ليس ذلم اخلربة ّ
6
تلك الوظيفة الواقع وىو اخلبط والًتديد.
-

للتعلم التعاوىن طبيعات سلتلفة منها :
تعلموا التالميذ معا لفراغ ادلادة ادلعطى من استاذىم
يشكل فرقة تعلم من التالميذ الذين ميلكون مهارة عالية ومتوسطة ومنخفظة
إذا ميكن فرقة التعلم عضوىا مكو ّن من شعب وقبيلة وثقافة وجنس سلتلفة
7
تكيّف اإلخًتام على الفرقة من الشحص

جبهة TAI
جبهة  TAIأل ّن التعليم ادلتعاونية ّ
وىف ىذا التفييش يشتعمل الكاتب طرز ادلتعاونية ّ
وطرز التعليم الشحصيّة ويساعده الفرقة 8 .ىف طرز  TAIيضع التلميذ ىف الفرقة الصغَتة (  ) 6-4متخلف
9
ادلعدد من االستاذ  ,مثّ متبوع بإعطاء ادلساعدة بشحص التالميذ ادلختاجُت.
لفراغ وضيفة الفرقة ّ
يوحد التعليم
وهبذا إ ّن طريقة )ّ TAI (Tema Asissted Individualization
10
التعاوين بالتعليم الشخصي.

جتدد طريقة  (Tema Asissted Individualization) TAIمقنعة بادلعيارات التالية
ّ

:
ادلدرس ىف التفتيس وادارة روتينيّة
 تقليل توريط ّادلدرس نصف وقتو لتعليم الفرق الصغَتة
 -ميكن ختليص ّ

 6يترجم مه Anita Lie, Cooperative Learning (Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-Ruang
Kelas), Jakarta : Grasindo, 2005
 7تترجم مه Moh. Nur, Pembelajaran Kooperatif, Surabaya : Pusat Sains & Matematika Sekolah Unesa,
2005, hal. 5
 8يترجم مه Farida Rahim, Pengajaran Sekolah di Sekolah Dasar, Jakarta : Bumi Aksara, 2006, hal. 35
 9يترجم مه Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif, Sidoarjo : Mas Media Buana Pusaka, 2009, hal. 57
 10فاريدا رحيم ,المرجع الساتق ,ص36 .
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حىت يستطيع الطلبة عملها ىف الفصل
 جتريّة الربامج ستكون بسيطة ّمشجعا لتعلّم ادلواد ادلعطاة بالطلقة والدقّة واليستطيعون اإلحتيال إجياد اختصار الطريق
 سيكون الطلبة ّمرة أخرى
يقل ان ينهون األوقات لتعلّم ادلواد ادلسلّطة عليها ّ
 -وجود كيفية تصكيك التفهيمات ليكون الطلبة ّ

كل مكان تصكيك
أو مواجهة الصعوبات الشديدة باإلىتمام الىت حتتاج إىل مساعدة ّ
ادلدرس .وىف ّ
التفهيمات ,وجود عمليات التعليم ادلختارة واإلمتحانات ادلتوازية
 يستطيع الطلبة عملية التصكيك بعضهم ببعض ,ولو كان الطالب الذي يص ّكك كفاءتو يكون ىف حتتاليشوش ادلص ّكك
الطلب ادلص ّكك ىف عقود التعليم ,وإجراءات التصكيك ستكفي بسيطتها و ّ
ادلدرس
ادلدرس أو ّ
غاا ,مرنا ,وال حيتاج إىل زيادة ّ
 تكون الربامج تسهل تعليمها ّادلدرس أم الطلبة ,غَت ّ
اجلامعي
وسينمى ىذا الربنامج الظروف لوجود ادلواقف
 جبعل الطلبة عمليُّت ىف فرق التعلّم التعاوين بوضع متعادلة,ّ
11
العرقي ادلختلف
اإلجيايب ضلو الطلبة ذي العيوب أكادميّا وبُت خلفيّة الساللة أو ّ
كل األشخاص ذلم الوظائف
وليست ىف التعلّم التعاوين بطراز
 TAIمسؤليّة فقط ولكن ّ
12

الشخصيّة .إذا إ ّن التعلّم التعاوين بطراز  TAIىي مجع بُت التعلّم الشخصي بالفرقة.
إ ّن طريقة  (Team Asissted Individualizaiton) TAIتكون إحدى
النماذيج من طراز التعلّم التعاوين وىي تعليم السخصي الىت تساعدىا الفرقة .وكانت طريقة  TAIمتساويا
ادلتنوعة
تتكون من أربعة إىل مخسة أنفر الذين ذلم كفاءات ّ
بطريقة  STADمن ناحيّة استخدام الفرقة الىت ّ
TAI
وقدرات العمل العالية للفرقة ,و ّأما الفرق بينهما فهي تقع باستخدام اخلطوات ىف الفصل .والطريقة

ضما بُت التعلّم التعاوين والتعليم الشخصي.
تكون ّ
ينمي هبا سالفُت  ,Salvinويرّكب ىذا
والتعلّم التعاوين بطراز  TAIىي طريقة الىت ّ
جيدد ىذا الطراز لتسلّط على صعوبة تعلّم الطلبة شخصيّة.
تفوقات التعلّم التعاوين والتعليم الشخصيّ ,
الطراز ّ

لذلك أ ّن عمليّة تعلّمها تستخدم هبا كثَتا إلجيابة ادلشكالت ,والعالمات اخلاصة من من طراز  TAIىي أ ّن
ادلدرس وحتمل نتيجة التعلّم الشخصي إىل الفرقة للمناقشة
كل الطلبة يتعلّمون شخصيا مواد التعليم الىت ّ
أعدىا ّ
ّ

احلرية
وتبحث فيها مع الفرقة ,ويكون مجيع أعضاء الفرقة مسؤليُّت على مجيع اإلجيابة كادلسؤليّة معا .والًتمجة ّ
من طريقة  TAIىي مساعدة الشخصيّة ىف الفرقة بالطبعيّات أ ّن مسؤليّة التعلّم ىي ىف الطلبة ,لذلك أن يبٍت
ادلدرس ىي مفاوضة وليست تكليفا ارشاديا .ويرى
ادلدرس ,وكيفيّة مواصالت ّ
الطلبة ادلعرفة حسب ادلوجود من ّ
سالفُت  Salvinأ ّن ادلساعدة الشخصية ىف الفرقة ىي  )1( :تكوين الفرقة ادلتغايرة واعطاء ادلواد كوحدة قياس
) )2( ,(Modulيتعلّم الطلبة مع الفرقة مبساعدة الطالب ادلاىرين شخصيّة من أعضاء الفرقة ,كذلك تبادل
حىت حتدث ادلناقشة )3( ,تقدير قيمة الفرقة وصورة عاكسة كذلك امتحان منظّم.
اإلجيابة وادلعاطاة ّ

 11يترجم مه Robert C. Salvin, Cooperative Learning, Bandung : Musa Media, 2008, hal. 190-194
 12يترجم مه Rooby I Candra, Pendidikan Menuju Manusia Mandiri, Bandung : Generasi Infomedia, 2006,
hal. 65-66
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تفوقات
ويكون سالفُت  Salvinىذا الطراز حبجج سلتلفة  :أوال ,أ ّن ىذا الطراز يرّكب ّ
ّ
التعلّم التعاوين وبرامج التعليم الشخصي .ثانيا ,إ ّن ىذا الطراز يعطى التشديد على عاقبة اإلجتماعي من التعلّم
التعاوين .ثالثا ,ترتّب طريقة  TAIإلجيابة ادلشكالت ىف برامج التعليم ,كصعوبة تعلّم الطلبة شخصيّة .ولطريقة

التعلّم بطراز  TAIذلا مثانية أجزاء ,وىي كما يلى :
تتكون من أربعة إىل ستّة طالب
 )1اجلماعة ) ; (Teamوىي تكوين الفرقة ادلتغايرة الىت ّ
 )2اإلمتحان التجرييب ) ; (Placement Testوىي إعطاء االمتحان األولوي  Pretestإىل الطلبة أو
مشاىدة التعديلية نتيجة يوميّة الطلبة
يعُت هبا صلاح
 )3التعلّم اإلبتكاري ) ; (Student Creativeتنفيذ الوظائف ىف الفرقة جبعل األحوال إّّنا ّ
الشخصية أو يؤثّر هبا صلاح الفرقة
ادلدرس
 )4فرقة التعلّم ) ; (Team Studyوىي مراحل إجراء التعلّم الىت جيب تنفيذىا الفرقة ويعطى ّ
ادلساعدة شخصية إىل الطلبة احملتاجة إليها
 )5فرقة تقديرية وفرقة معيارية ) ; (Team Scores and Team Recognitonوىي إعطاء
النتيجة ضلو عمل الفرقة وإعطاء ادلعيار التقديريات ضلو الفراقة الىت تشاىدىا قلة النجاح ىف إهناء الوظائف
ادلدرسُت وقت اعطاء
ادلدرس اجلماعي ) ; (Teaching Groupوىي إعطاء ادلواد مقتصرا من ّ
ّ )6
وظائف اجلماعة
 )7اإلمتحان الواقعي ) ; (Fact Testوىي إعطاء امتحانات صغَتة على أساس الواقعيات الىت حصلها
الطلبة

مرة أخرى ىف آخر وقت
 )8صورة عاكسة ) ; (Whole Class Unitsوىي إعطاء ادلواد هبا ّ
ادلدرس ّ
التعلّم بإسًتتيجية إجيابة ادلشكالت
 )2خطوات التعليم بطربقة TAI
فهي :

و ّأما خطوات التعليم بطريقة (TAI) Team Asissted Individualization

ادلدرس البحث األساسي الذي سيق ّدم إىل الطلبة بأخذ التعلّم طراز TAI
ّ .1
يعُت ّ

كمتنوع طراز التعلّم
ّ .2
ادلدرس مجيع الطلبة عن طريقة التعلّم بطراز  TAIالىت سيطبّقها ّ
يبُت ّ
ادلدرس ّ
ادلدرس مواد الدراسة الىت جيب عملها الفرقة
ّ .3
عد ّ

ادلدرس اإلمتحان األولوي ) (Pretestاىل الطلبة عن ادلواد ادلتعلّمة .ويستطيع تغيَت اإلمتحان
 .4يعطى ّ
األولوي بنتيجة تعديلية من امتحان يوميّة الطلبة
ادلدرس ادلواد اجلديدة مقتصرا
ّ .5بُت ّ
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تكون الفرفة متغايرة حسب
يكون ّ
كل الفرقةّ .
ّ .6
ادلدرس الفرق الصغَتة بأعضاء أربعة إىل مخسة طالب ىف ّ
درجة حذاقتهم بالنظر ىف تناسق عمل الفرقة
ادلدرس عن اإلعاقة الىت حدثت هبا الفرقة .ومن اإلحتياجات,
 .7أخرب رئيس الفرقة صلاح فرقتو أو أخرب ّ
ادلدرس ادلساعدة شخصيّة
يعطى ّ
ادلدرس اإلمتحان اآلخري ) (Postestلعملها شخصيّة
 .8يعطى ّ

ادلدرس اإلستيعابات كالسيكيا بتشديد على إسًتاتيجية إجيابة ادلشكلة
 .9وىف آخر الوقت ,يعطى ّ
 )3نقصان طريقة  TAIوأفضليتها
أ -أفضليّة طريقة  TAIىي :

 .1حيصل الطالب الضعافاء ادلساعدة إلهناء مشكلتهم
ينموا كفاءهتم ومهارهتم
 .2يستطيع الطالب ادلاىرين أن ّ
 .3وجود ادلسؤليّة ىف الفرقة إلهناء مشكلتها

ب -نقصان طريقة  TAIفهي :
 .1غَت وجود ادلنافسة ىف الفرقة
13
 .2وميكن تعليق الطالب الضاعف إىل الطالب ادلاىر
ب  -مهارة القراءة
 )1تعريف القراءة

أن القراءة ىي عملية عضوية عقلية نفسية بتم فيها ترمجة الرموز ادلكتوبة اىل معان مقروءة
14
مفهومة إما مصوتة وإما صامتو.
وقال نور ىادى أن القراءة ىي رلموعة األنشطة الىت توردىا العوامل الداخلية والعوامل
15

اخلارجية من القارئ.
وزاد زلمود كامل الناقة باأللفاظ األخرى أن القراءة ىي انتقال ادلعٌت مباشرة من الصفحة
ادلطوعة إىل العقل القارئ ،أي أن القراءة الىت نعلمها ىي فهم ادلعاين مباشرة وبطالقة من الثفحة ادلكتوبة او
16
ادلطبوعة.
وإذا نظرت الباحثة التعاريف السابقة نستطيع أن تلخص أن القراءة ىي عملية معقدة
تتضمن على األنشطة اجلسمانية والعقلية يعٍت حتريك العُت أو حتديد النظرية وتذكرة أو تفهيم ادلقروء.
وللقراءة مهارتان أساسيتان مها  17:التعرف و الفهم .و ادلهارات األساسية للتعرف ىي:
 13أوظر www.metodetai.com
 14وايف محمىد معروف ،خصائص العرتية ,ص85 .
 15المراجع الساتق ، Membaca Cepat dan Efektif ،ص123 .
 16المراجع الساتق ،تعليم اللغة العرتية الىافعة مه لغة اخري ،ص 187 .
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 .1ربط ادلعٌت ادلناسب بالرمز (احلرف) الكتايب
 .2التعرف إىل أجزاء الكلمات من خالل القدرة على التحليل البصري
 .3التمييز بُت أمساء احلروف وأصواهتا
.4
.5
.1
.2
.3
.4
.5

ربط الصوت بالرمز ادلكتوب
التعرف إىل معاين الكلمات من خالل السياقات
و أىم ادلهارات األساسية للفهم ىي :
القدرة على القراءة يف وحدات فكرية
فهم التنظيم الذي اتبعو الكاتب
فهم اإلجتاىات
حتديد األفكار الرئيسة و فهمها
القدرة على االستنتاج.

 )2أهمية القراءة
فمن الناحية النفسية :

18

 لنيل ادلعرفة او ادلعارف ىف التعلم ,الن القراءة وصيلة ليستطيع الطالب تعلما
 أفضل مهارة القراءة من مهارة االخرى ,الهنا استطاع ان تفعل متوقف ىف حياتنا
 القراءة سرعة وسهولة وحرية ال حيدىا الزمان وادلكان ,ولذلك كان أكثر اإلنسان مستعملها ىف ىذا
الزمان
 ألهنا عامل لشركة مع األخر واو كان بعيدا
 القراءة مفتاح لكل الدروس لدى الطالب
 ىي عاملة ىف اكتساب اخلَتات والتساع افاق ادلعرفة ,الن النسان نبل ادلعرفة بثالثة اصول:
أ  -جتربة النفسى
ب  -تكلم مع االخر او مساعا
ج  -القراءة
19
فمن الناحية اإلجتماعية :
 القراءة أفضل السلوك ليبعث اجملتمع وليشرك بوسيلة اجلريدة والكتب ونقد بناء وغَت ذلك
 أحد السلوك لينجذ اجملتمع أن يتبدل الفكرة
 يؤثر القراءة لينظيم اجملتمع
 17عثد الرحمه ته إتراهيم الفىزان ,دروس الدورات التدريثية لمع ّلمي اللغة العرتية لغير الىاطقيه تها (الجاوة الىظري) ,ص38- 37 .
 18يترجم مه Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab, Jakarta : Al-Hidayah, 1975, hal. 32
 19وفس المرجع ,ص33 .
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 )3مبادئ فهم القراءة
أظهر بعض البحوث أ ّن كثَتا من العوامل الىت تؤثّر صلاح القراءة .يرى  McLaughlinو
تؤسس على حبث أش ّد تأثَتا اىل فهم القراءة ىي كما يلى :
 ,)2002( Allenأ ّن مبادئ القراءة الىت ّ

 )1يكون الفهم منوال البنائي اإلجتماعي
إ ّن ادلقصود من البنائية ) (Konstrutivismeىي ناطق اللغة تعٍت بناء ادلعاين ,وما
يبٌت وادلعارف قبلها ىي مواد لبناء ادلعاين.
يرى  )1999( Coxإ ّن البنائية تطبّق تعلّم اللغة ىف أربع كيفيات كما يلى :
 .1يبٌت القارئ ادلعاين عمليا حُت يقرأ شلّا يستلم الرسائل سلبيا

 .2اليعطى النصوص الفهم مجيعها بل القارئ الذي يأخذ اإلخبارات من النصوص
 .3ميلك النصوص الوحيدة ادلعاين الكثَتة أل ّن ذلا اختالف بُت القارئ وادلنصوص.
 .4تكون القراءة والكتابة منوال البنائي
ليتعل ّّموا
وإىل اجلانب ,تطبّق البنائية أيضا تعليم اللغة .ويستطيع ّ
ادلدرس مساعدة الطلبة ّ
أربع مهارات كما يلى :
 .1تكوين العالقة بُت مايعرفون وما سيتعلّمون
وتصور اخلربة قبلها
 .2استخدام اإلسًتاتيجية للقراءة والكتابة كتوين التقديرات ّ
 .3التفكَت عن منوال قراءهتم وكتابتهم
 .4مناقشة إصغاءاهتم عن النصوص الىت يقرئوهنا ويكتبوهنا

ادلدرس تعلّم الطلبة
 )2يؤثّر ّ
ادلعرفة ,تربيّة كفاءة الطلبة أو
إ ّن دور ّ
ادلدرس ىف منوال القراءة منها تكوين اخلربة ّ
وينمي
يطرز ويساعد ّ
توسيعها لفهم النصوص .ويالزم ذلك ّ
ادلدرس لين ّفذ التعلّم مباشرة وكذلك أن ّ
ويشرك ىف التعلّم.
ّ
ويسهل ّ
يتمسك القارئ اجليّد دورا إسًتاتيجيّا ويشًتك عمليا ىف منوال القراءة
)3
ّ

يرى  McLaughlinو  ,)2002( Allenأ ّن كثَتا من الباحثُت الذين
يبحثون عن القارئ اجليّد .وإضافة إىل ذلك يرى أ ّن القارئ اجليّد ىو قارئ الذي يشًتك عمليا ىف
منوال القراءة ولو األىداف الواضحة وكذلك يشاىد أىداف قراءتو من النصوص ادلقروءة .يستخدم
القارئ اجليّد إسًتاتيجيات الفهم لتسهيل بنية ادلعاين ,وتشتمل ىذه اإلسًتاتيجية على ادلراقبة ,تكوين
األسئلة بالنفس ,تكوين العالقة ,التظهَت بالصور ,معرفة كيفية الكلمات ىف تشكيل ادلعاين,

ادلشاىدة ,اإلختصار وإعطاء التقوًن .ويعتقد الباحث أ ّن استخدام بتلك اإلسًتاتيجية تساعد الطلبة
بأن يكونوا قاريئُت ذي الفكر الصحيح والكبَت.
 )4أن تقع القراءة ىف ادلوضوعي ذي ادلعٌت
كل الصعوبات ادلختلفة .وإذا كان
كل يوم مصاحبة النصوص ىف ّ
حيتاج الطلبة ّ
كل
ّ
النص الذي يستخدم بو صعب فيساعد ّ
ادلدرس الطلبة لًتقية خربة التعلّم وأن يستلم الطلبة ّ
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التشجيعات ادلختلفة وتتعلّق باألىداف وتصلّب التعليم .وادلثال من ذلك ,إذا كان ذلك النصوص من
ادلدرس باستخدام القراءة جهرية إلعطاء التشجيع الكبَت إىل الطلبة .وإذا كان ذلك
حت ّدات فيستطيع ّ
ادلدرس أو اإلصغاء.
ّ
النص ضابط للتعلّم فالطلبة ذلم التشجيع كاألشياء احملتاجة إليها من تشجيع ّ

وأخَتا ,إذا كان النص ضابطا للقراءة الشخصية فمحتاج إىل قليل من التشجيعات أو بدوهنا.
كل الدرجة
 )5أن يوجد الطلبة ادلنفعات من من التفاعل بالنصوص ادلختلفة ىف ّ
حيتاج الطلبة إىل قراءة النصوص كل اليوم من الدراجات ادلختلفة .إذا كانت درجة
فادلدرس أن يعطي ادلساعدات لًتقية خربة تعلّم الطلبة وتوسيعها ,مثّ أن
النصوص سيستخدم هبا ّ
يستلم الطلبة دراجات التشجيع ادلختلفة تتعلّق باألىداف وتصلّب التعليم.
بكل ادلواد
بكل مواد القراءة ادلختلفة ّ
ستنمي فهم الطلبة .وخربة التعلّم ّ
إ ّن عملية صفقة ّ
وتنمي منوال تفهيم النصوص.
تعطى الطلبة ادلعرفة عن رلموعية تركيب النصوص ّ
 )5تنمية ادلفردات والتعليم تؤثّر فهم القراءة
قدم ىؤالء لتعليم ادلفردات أ ّن :
ّ
يعرفوا عمليّا ىف فهم الكلمات وتعلّق باإلسًتاتيجية
 .1الطلبة أن ّ
 .2تعلّم ادلفرادات أن تكون مناسبة برغبة الطلبة
 .3التعليم مبصاحبة الكلمات
ادلكررة استعماذلا من مصدر اإلخبارات ادلختلفة
 .4تنمية الكلمات باحملضارات ّ
 )6يكون اإلشًتاك عامال أساسيا ىف منوال الفهم

صور  Teeryىف  McLaughlinو  )2002( Allenعن منوال التفكَت ويقًتح
ّ
ونيميها بإعطاء التشجيع إىل
ادلدرس أن يدافع ّ
أن جيعلوىا أجزاء من القصة ىف فكرىم .ويستطيع ّ
الطلبة ليقرؤوا لألىداف الواضحة والواقيعية وكذلك أن يستجيبوا بالكيفيات ذي ادلعاين وتروى دائما
إىل التفهيم بُت عالقة الشخصية وإصغاء القارئ.
 )7اإلسًتاتيجية ومهارة الفهم يستطيع تعليمها
يرى  McLaughlinو  )2002( Allenا ّن اسًتاتيجية الفهم تشتمل على :
 .1ادلراقبة على تعميل خلفية ادلعرفة بتخمُت األىداف وترتيبها
 .2تكوين األسئلة بالنفس إلرشاد القارئُت
 .3تكوين العالقة تعٌت تعليق القارئُت بُت نفسهم ,النصوص وغَت ذلك
 .4التصوير بالصور يعٌت تكوين التصورات سجية بالقراءة
 .5معرفة كيفية تغيَت الكلمات إىل اجلمل ذي ادلعاين ,تفهيم الكلمات بتنمية ادلفردات السًتاتيجية
 .6ادلشاىدة تعٌت اإلسأل ىل ميكن تفهيمها؟
 .7اإلختصار يعٌت اقتصار اآلراء اذلامة
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الخال صة
بعد أن حيلّل الباحث كالّ من البحوث الذي ق ّدم الباحث كما يلي :
 )1إ ّن تطبيق طريقة  (TAI) Team Assisted Individualizationىف تعلّم فهم ادلقروء بادلدرسة الدينية
ادلدرس ىف تعليمو يستخدم اخلطوات والطرق
أولو األلباب بالرو –بادس -كديري 2018 - 2017تكن جيّدا أل ّن ّ
ادلتنوعة كما يلى  :ادلق ّدمة ,تعليم ادلواد ادلق ّدمة ,تقسيم الفرقة ,ادلناقشة ,الوظائف ,التدريبات والتقوًن .وإىل
ادلختلفة و ّ
ينموا كفاءهتم بنفسهم.
اجلانب ,ىف ادلدرسة وسائل تعليميّة كثَتة كمعمل اللغة ,مكتبة وتلفزيّونّ ,
حىت يستطيع الطلبة أن ّ

خاصة ادلتعلّقة بفهم ادلقروء
 )2إ ّن كفاءة الطلبة بادلدرسة الدينية أولو األلباب بالرو االجتماعى (  )4عن اللغة العربيّة ّ
ادلدرس .وذلك بسبب خلفيّة دراسيّة
سلتلفة يعٌت كان منهم ماىرون ومنهم باطئون ىف فهم مواد اللغة العربيّة الىت ق ّدمها ّ
الطلبة قبل دخوذلم بادلدرسة الدينية أولو األلباب بالرو.
المرا جع

عبد اهلل ,عمر الصديق .2008 ,تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا الطرق-األسالب-الوسائل .اجليزة :الدر العادلية
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