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  األول الباب

 املقدمة

 سئلةامل خلفية .١

 الذين التالميذ عند ذلك يبلغ مثال، التعلم نتائج حصول هي التعلم عملية من الغرض
 يطمعه رئيسي أمر هو التعلم عملية وجناح. وعاواطفيا اجساديا بنشاط، التعلم يشاركون

 .املدرسة يف التعليم تنفيذ
 مهارة بعةاألر اللغوية هاراتم استيعاب إىل التالميذ يوجه العربية اللغة تعلم ويف

 راتمها حدىكإ لقراءةا فمهارة. الكتابة ومهارة القراءة ومهارة احملادثة ومهارة االستماع
 استعمال وهو ذلك من أصعب بل األلفاظ أو احلروف صوتب أو بسهل ليست اللغوية
 الكالم ومهارة اإلستماع مهارت هي اللغوية املهارات فأربعة ١.عمليتها يف والعقل الفكر

  .الكتابة ومهارة  القراءة ومهارة
 جهده بكل يةالعرب اللغة تعلم يف جيتهد أن التلميذ كل على فيجب ذلك، على وبناء

 أن يف جيتهدون القدماء آباؤنا وكان. الدينية العلوم من يتمناه ما كل إىل ليصل وطاقته
  .العربية باللغة متكلمني أوالدهم خيرجوا

 ويستخدمون العلوم تلك أبناءهم ويعلمون والصرف كالنحو اللغة كتب ألفوا وذا
 العصرية، العلماء يبتكرها التعليم يف ريقةالط اآلن وتتوسع. علومهم إلقاء يف التقليدية الطريقة

 التفكري باالزدواج واالسهم طريقةو )MGI( اإلستقصائة جمموعة طريقة املثال سبيل على
)Think Pair and Share / TPS( الطالب على لتسهل الطرق هذه واستبكار. ذلك وغري 

 فعليهم. نفوسهم يف العربية اللغة وتتحد تتجسم حىت العربية اللغة منها اليت العلم أية تعلم
 فيها وقع اليت العامية اللغة عن وجيتنبوا الصحيحة الفصحى العربية باللغة يتكلموا أن مجيعا
 من ألنه كتابتها صحت ما إال حمادثـتهم يف الكلمات يستعملوا وال الناس من كثري

 مجيع إىل صاحتهاوف ولطفها دقتها على احملافظة مع الشريفة اللغة هذه ينشروا أن واجبام
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 العلوم يدرسون الذين واملدارس املعاهد طالب خصوصا مكان أي يف املسلمني طبقات
  ٢.العربية الكتب يف الدينية

 أنشطة يف, جروبوكان كالمبو اإلسالمية الثانوية  YPI مبدرسة الثامن الفصل ىف
 اىل النظر بدون احملاضرة طريقة أي التقليدية، الطريقة ينفد املعلم يزال ال والتعلم، التعليم

 وحفظ والكتابة واالستماع اجللوس جمرد يزالون ال التالميذ حبيث ،املتعلمني نشاط اخنفاض
   .٣اسيةالدر املواد

 قدرة ا ترتفع اليت املناسبة التعلم طرز تطبيق ميكن العربية اللغة تعلم يف لذلك،
 اختيارها يتم أن ميكن اليت التعلم نم طراز بني من .الوجدانية واملهارات املعرفية التالميذ كل
 ،)Think Pair and Share / TPS( التفكري باالزدواج واالسهم التعاوين التعلم من نوع هو

 التعلم نتائج وحتسني حتفيز وميكن ومبتكرة وخالقة ناشطني التالميذ جعل أن يتوقع الذي
 .خاصة القرأة مهارة على العربية تعلم يف احلركية أو املعرفية أو العاطفية

 استخدام فعالية: "املوضوع حتت العلمي البحث يبحث أن الباحث يريد لذلك،و

 تعليم يف )Think Pair and Share / TPS( التفكري باالزدواج واالسهم التعلم يقةطر

 الثانويةYPI  مبدرسة الثامن الفصل يف التالميذ لدى" املهنة" مادة يف القراءة مهارة

  ".جرابوكان كالمبو اإلسالمية

 املصطلحات توضيح .٢

 للباحث فينبغي البحث هذا يف القراءة فهم خطأ عن وللتجنب البحث استمرار قبل
 األمور من فتوضيحه موضوعا البحث لكل ألن. املفردات كل يف املصطلحات يبني أن

 هذا موضوع من تستمد اليت األساسية املفاهيم وأما. البحث يف ما فهم لتسهيل الالزمة
  :التالية يف ما فهي بحثال

 

  ٤املعينة باألغراض الطريقة استخدام يف مطابقة هي:   فعالية
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 والنشر للطباعة العربية اللغة في عصرية مجموعات المدوري، باهرون أحمد حسن 
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 اإلندونيسيا قاموس من والبيان ٥.ستخداماا - يستخدم -  ستخدما من مصدر : ستخداما
 إىل لوصول البدن أو الفكر قوة يستعمل الذى نشاط هو إستخدام: الكبري

 ٦.املقصود

 من عمل من معينا هدفا ا ليحقق الفرد يرمسها اليت اخلطة هي العام باملعىن:  طريقة
 املترجم يتبعها اليت الوسيلة هي والطريقة. وقت أقصر يف و جهد بأقبل األعمال

  ٧املواد من مادة لفهم

 من إحدى هي :)Think Pair and Share / TPS( التفكري باالزدواج واالسهم طريقة
 الطريقة هذه بأن للتفكري الوقت للطالب تسمح أن ميكن اليت التعاوين التعلم طرق

 حتسني شأن ومن. التفكري يف الطالب تقدرا تمكنيل قوية إمكانيات على تنطوي
 ويتم. األكادميية مهارامو تعلمهم نتائج حيسن أن الطالب على ميكن التفكري
 مشاكل حل أجل من الناقدي التفكريو املنطقي التفكري على الطالب تدريب

 افتراض مع جابةلإل الفرصة لطالبا املدرسون ويعطي .املعلم قبل من معينة
 تشكيلل معا احللول إجياد يف زمالءال على إجابام نتائج ونيناقش مث ،الفكر

  ٨.مشروع

 هو اإلصطالحى وملعناه ٩.يعلّم جعله أي تعليما_يعلم_علّم من مصدر هو  :   تعليم

 الطريقة وهي قومية بطريقة التالميذ أذهان إىل املعرفة أو العلم املعلم ايصال

 على احلصول سبيل يف واجلهد بالوقت ملعلما من لكل توافر اليت اإلقتصادية

 اإلجيايب املعلم املتعلم، إىل املعلم من املعلومات نقل به فيقصد ١٠.واملعرفة العلم

  .املعلم يلقيه ما تقابل ان إال له ليس الذي املتلقى، املتعلم إىل
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 النظر القى او فيه باملكطوب نطق: الكتاب وقترأ وقرآءناً، وقراءةً قرأً - قرأَ:  القراءة
 بنفسه يته وتعد). السالم عليه اقرأ( منه االمر  يف ويقال. اياه أبلغه: السالم عليه
  .السالم اقرأه يقال فال خطأ

 احلكومية غري إلسالميةا الثانوية املدارس إحدى من وهى:  اإلسالمية الثانوية YPI مدرسة 
 جرابوكان كالمبو قرية ىف وتقع. الدينية الشؤون وزاوة رعاية حتت كانت الىت

  .الوسطى جوى

 شكلةامل حتديد .٣

 الرئيسية واملسائل. املسائل حيدد أن للباحث فينبغي املوضوع، عن البحث خيرج لئال
 باالزدواج واالسهم التفكري طريقة باستخدام يتعلق ما البحث هذا يف سيكشفها اليت

)Think Pair and Share / TPS(  املادة ىف )لغة إىل العربية لغة ترمجة جناح تعليم يف) املهنة 
 كالمبو  اإلسالمية الثانوية  YPI مبدرسة الثامن الفصل ىف التالميذ لدى ,اإلندونيسية

 Think( االسهمالتفكري باالزدواج و التعلم طريقة استخدام فعالية كيف : وهي, وكانجروب

Pair and Share / TPS( الفصل يف التالميذ لدى" املهنة"  مادة يف القرأة رة مها تعليم يف 
 .جرابوكن كالمبو مية االسال الثانوية   YPIمبدرسة من الثا

  البحث أهداف .٤

  : يلي كما هي العلمي، البحث هذا من املوجودة األهداف
 / Think Pair and Share( كري باالزدواج واالسهمالتف طرز استخدام فعالية ملعرفة  . أ

TPS (مبدرسة الثامن الفصل ىف التالميذ لدى القرأة مهارة تعليم يف YPI  الثانوية 
 .جروبوكان كالمبو  اإلسالمية

   البحث دفوائ .٥
   :ل مفيدة النتائج تكون أن ويتوقع

   الباحث  .أ 
 التعليم يقةطر مع العربية اللغة يف دروس من للباحثني واملعرفة اخلربة توفر أن

 عملية يف تطبيقها ميكن) Think Pair and Share / TPS( التفكري باالزدواج واالسهم
 .الفصل يف التعلم
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  معلّم  .ب 
 الدراسات جمال يف سيما ال ، احملتملني واملدرسني للمعلمني املالحظات تقدمي

 مرز مع العربية اللغة تعلم من التنفيذ عملية يف بصرية تضيف أن ميكن الذي العربية
 ميكن واليت ،)Think Pair and Share / TPS( التفكري باالزدواج واالسهم التعليم
  .التعلم نتائج حتسني

   التالميذ  .ج 
 أجل من العمل جمموعات قبل من مباشرة التالميذ وفهم معرفة على تفسر أن

التفكري باالزدواج  تعلم العربية اللغة تعلم تنفيذ خالل من التالميذ تعلم نتائج حتسني
  .)Think Pair and Share / TPS( واالسهم

   املدرسة  .د 
 وذلك ، التعلم عملية حتسني أجل من املدرسة إىل النتائج تسهم أن توقع

 .التلميذ من التعلم نتائج لتحسني
  


