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(القرآن .

َّاس َال يَ ْش ُك ُر
إبراهيم  )7 :14والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني القائلَ ":م ْن َال يَ ْش ُك ُر الن َ
اّللَ"(اجلامع الصحيح للرتمذي)1954:مث أثين ابلشكر اجلزيل لكل من ساندين يف إخراج هذه الدراسة،
َّ
وأخص ابلشكر مشريف األستاذ الدكتور زين الرجال عبد الرزاق الذي مل أيل جهدا يف إرشادي وتوجيهي
إلجناز هذا العمل ،كما أتوجه ابلشكر اجلزيل لألستاذ الدكتور روسين بن سامه مشريف الثاين الذي مل يبخل
علي بنصح أو توجيه ،وإلدارة جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية كامل االحرتام والشكر والتقدير لكلية
دراسات اللغة الرئيسة وعلى رأسها عميدها املتميز األستاذ الدكتور نور عزيز إمساعيل الذي مل يدخر وسعا
يف توفري متطلبات إجناز هذه الرسالة.
كما وأهدي هذا العمل املتواضع إىل روح أيب العزيز ولوالديت الكرمية متعها هللا ابلصحة والعافية ،ولزوجيت
العزيزة وأبنائي الذين حتملوا انشغايل عنهم وساعدوين يف إجناز هذا العمل.
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ABSTRAK
Kemahiran membaca merupakan aspek penting dalam memahami semua mata
pelajaran di sekolah. Ia dianggap jambatan yang berperanan besar dalam memindahkan
maklumat dipelajari ke minda pelajar. Begitu juga kemahiran membaca dalam bahasa
Arab menjadi alat menerimaan maklumat yang utama bagi manusia. Namun, didapati
peratus kegagalan pelajar gred tujuh di negara Qatar masih berada pada tahap yang
tinggi. Masalah yang sama juga dikesan di peringkat persediaan di negara ini secara
umumnya. Dilihat dari aspek pengajaran membaca, perkembangan kemahiran berfikir
pelajar menjadi fokus utama para pendidik di seluruh dunia. Justeru, permasalahan
kajian ini bertitik tolak daripada usaha mengenalpasti program pengajaran berkesan
dalam membantu interaksi murid serta merangsang pemikiran mereka. Ia bertujuan
untuk mengenalpasti keberkesanan program membaca CoRT dalam meningkatkan
pencapaian akademik dan kemahiran berfikir secara kritis dalam kalangan pelajar gred
tujuh di negara Qatar. Sampel kajian terdiri daripada 63 orang pelajar dari Sekolah
Persediaan (Lelaki) Abi Obaida dan mereka dibahagikan kepada kumpulan eksperimen
dan kumpulan kawalan. Kumpulan eksperimen yang terdiri daripada 33 pelajar, telah
diajar menggunakan Program CoRT pertama (Breadth). Manakala kumpulan kawalan
yang terdiri daripada 30 pelajar, diajar menggunakan kaedah tradisional. Penyelidik
menggunakan kaedah kuasi-eksperimental dalam kajian ini. Instrumen kajian terdiri
daripada: program CoRT pertama (Breadth), pelan integrasi antara program dan
kurikulum bacaan, ujian pencapaian akademik bagi kemahiran membaca dan ujian
pemikiran kritis. Ujian t sampel bebas, ujian t sampel berpasangan dan analisis
kovarians (Ancova) telah diaplikasikan dalam ujian pra dan ujian pos. Kajian ini
menggunakan Persamaan Kesan Cohen (Cohen's D) untuk menilai impak program dan
keberkesanannya dalam mencapai objektif kajian. Hasil kajian menunjukkan perbezaan
statistik yang ketara dalam tahap prestasi pelajar kumpulan eksperimen bagi kedua-dua
aspek iaitu pencapaian akademik dan kemahiran berfikir secara kritis dalam ujian pos.
Kajian ini telah memberi sumbangan kepada peningkatan pencapaian akademik pelajar
dan tahap kemahiran pemikiran kritis melalui pengajaran kemahiran membaca untuk
pelajar gred tujuh. Kajian ini juga berperanan dalam mengatasi masalah kekurangan
kajian berkaitan pengajaran berfikir. Di samping itu, kajian ini berjaya memberi
panduan kepada guru bahasa Arab untuk menggabungkan aspek kemahiran berfikir
secara kritis dan kemahiran-kemahiran CoRT dalam pengajaran menbaca.
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امللخص
تعد القراءة ذات أمهية ابلغة يف مجيع املواد الدراسية ،فهي اجلسر الذي تعرب منه املعلومات إىل عقول
الطالب  ،وقد مت رصد ارتفاع نسبة رسوب طالب الصف السابع يف مادة اللغة العربية فضال عن تدين
نسب التحصيل األكادميي بشكل عام يف املرحلة اإلعدادية بدولة قطر ،وإضافة إىل ما سبق فإن تنمية
مهارات التفكري لدى الطالب أصبح مثار اهتمام كثري من الرتبويني يف العامل ،وتكمن مشكلة الدراسة يف
البحث عن برانمج تعليمي يساعد يف تفاعل الطالب مع بعضهم وإاثرة تفكريهم فيما يتعلمون ،وهتدف
تعرف فاعلية برانمج الكورت لتدريس القراءة يف تنمية التحصيل الدراسي ومهارات التفكري
الدراسة إىل ّ
الناقد لدى طلبة الصف السابع بدولة قطر ،وتكونت عينة الدراسة من ( )63طالباً من مدرسة أيب عبيدة
اإلعدادية للبنني حيث مت تدريس اجملموعة التجريبيّة من خالل برانمج الكورت األول (توسيع جمال اإلدراك)
وتشتمل على ))33طالبًاّ ،أما اجملموعة الضابطة فتم تدريسها وفق الطريقة التقليدية ،وتشتمل على ()30
طالبًا ،وقد استخدم الباحث املنهج شبه التجرييب يف دراسته ،وتكونت أدوات الدراسة من برانمج الكورت
األول (توسيع جمال اإلدراك) وخطة دمج الربانمج يف مقرر القراءة واختبار التحصيل الدراسي يف مهارة
القراءة ،واختبار التفكري الناقد ،واستخدمت الدراسة يف االختبارات القبلية والبعدية اختبار ( )Tلعينتني
مستقلتني  ،و اختبار ( )Tلعينتني مرتبطتني ،وحتليل التباين املصاحب ( ) ANCOVAكما قامت الدراسة
ابستخدام معادلة كوهني حلجم األثر ( )Cohen's dوذلك للحكم على أثر الربانمج وفاعليته يف حتقيق
أهداف الدراسة،وقد أظهرت نتائج الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائيّة يف مستوى أداء طلبة اجملموعة
التجريبية يف كل من التحصيل الدراسي ومهارات التفكري الناقد يف االختبار البعدي،وقد أسهمت الدراسة
يف حتسني مستوى الطالب يف التحصيل األكادميي ومهارات التفكري الناقد من خالل تدريس مهارة القراءة
للصف السابع ،فضال عن إسهام الدراسة يف تقدمي مادة تغطي جزءا من النقص يف الدراسات املتعلقة
بربامج تعليم التفكري ،كما قدمت الدراسة دليال ملعلمي اللغة العربية يف دمج كل من كفاايت التفكري
الناقد ومهارات الكورت يف تدريس القراءة .
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ABSTRACT
Reading is very important for all school subjects. It is the bridge on which information
is transferred to the minds of the students. High percentage of failure in the Arabic
language was detected among grade seven Qatari students in addition to low percentage
of academic achievement for the preparatory stage in Qatar in general. Furthermore, the
development of students’ thinking skills became the focus of attention for many
educators around the world. The problem of the study lies in searching for an
educational program that assists student’s interaction and stimulates their thinking. This
study aimed to recognize the effectiveness of the CoRT reading program in developing
the academic achievement and critical thinking skills of grade seven students in Qatar.
The study sample consisted of 63 students from Abu Obaida Preparatory School for
Boys. The experimental group, which consisted of 33 students, was taught using the
first CoRT Program (Breadth). The control group, which consisted of 30 students, was
taught using the traditional method. The researcher applied the semi-experimental
method in his study. The study tools consisted of: the first CoRT program (Breadth), an
integration plan between the program and the reading curriculum, an academic
achievement test of the reading skill and a critical thinking test. An independent sample
t-test, paired sample t-test and Analysis of Covariance (Ancova) were used in the pretests and the post tests. The study used Cohen’s size of effect equation (Cohen’s D) to
evaluate the impact of the program and its effectiveness in achieving the objectives of
the study. The study results demonstrated significant statistical differences in the
performance level of the experimental group students in both academic achievement
and critical thinking skills in the post test. The study contributed to the improvement of
the students’ academic achievement and critical thinking skills level through teaching
reading skill for grade seven students. Further besides that, the study presented material
that covered some of the shortage in the studies related to teaching thinking programs
that help Arabic language teachers develop thinking skills inside the classroom. The
study also provided a guide for Arabic teachers in integrating both critical thinking
competencies and CoRT skills in reading teaching.
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