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   األول الباب
   مقدمة

  سألةخلفية امل  .أ 
واللغة العربية هي  ١.إن اللغة هي أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم

. لنقلوقد وصلت إلينا من طريق ا. الكلمات اليت يعرب ا العرب عن أغراضهم
وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب 

 فجر بزوغ منذ واملسلمني اإلسالم لغة هي العربية اللغة أن املعروف فمن ٢.ومنظومهم
  ٣.واملرسلني النبيني خامت حتدث وا املسلمني، دستور الكرمي القرآن نزل فيها. اإلسالم

اللغة تستخدم أساسية لالتصال بني أحد مع األخر، فعمل اللغة هو عمل 
واالتصال هو العملية التعبريية . للغة ضمن االتصالاالتصال، أو بعبارة أخرى إن ا

والعملية االستقبالية للرسالة، أي إنه إلقاء الفكرة والرأي واملعلومة والسلوك بالكالم 
والكتابة واإلشارة والعملية اليت تدعو اآلخرين إىل فهم الرأي أو الفكرة بطريقة يريد 

  . ا املتكلم أو الكاتب
، وهم يقصدون بذلك أنه )حيوان ناطق(نسان بأنه يعرف علماء املنطق اإل

قادر على استعمال لغة صوتية ذات مقاطع وكلمات ومجل، للتفاهم مع غريه من بين 
ولعل هذا التعريف املنطقي القدمي ال يزال حىت اآلن أكرب مميز اجتماعي . جنسه

ا من بيئته، واليت فلإلنسان لغته اإلرادية اليت يتعلمه. لإلنسان عن أرقى أنواع احليوان
تتكون من مقاطع متنوعة وكلمات ومجل اليت هي ضرورية له ضرورة معيشته يف 

  ٤.جمتمع بشري
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هي ركن من ولتحقيق النجاح يف عملية تعلم وتعليم اللغة، حتتاج الطريقة، 
ويقصد . أركان التدريس، ألن الطريقة اليت يسلكها املدرس يف عالج هذا الدرس

بطريقة التدريس هو األسلوب الذي يستخدمه املعلم يف معاجلة النشاط التعليمي ليحقق 
ل، وأقل الوقت والنفقات، وتستطيع الطريقة يوصول املعارف إىل تالميذه بأيسر السب

ا من النقائص اليت ميكن أن تكون يف املنهج أو الكتاب أو الناجحة أن تعاجل كثري
وكذلك أن طريقة التدريس ينبغي أن ينظر إليها ال على أساس أا شيء  ٥.التلميذ

أا جزء متكامل من موقف تعليمي،  منفصل عن املادة العلمية أو عن املتعلم، بل على
يشمل املتعلم وقدراته وحاجاته، واألهداف اليت ينشدها من املادة العلمية، واألساليب 

  ٦.اليت تتبع يف تنظيم اال للتعلم
إن يف . قة هي عمل نظامي لتسهيل إجراء النشاط لنيل األهداف املعينةالطري

والطريقة التعليمية هي الكيفيات اليت جيري ا . عملية التعلم والتعليم طريقة تعليمية
املعلم خللق أحوال التعليم املرحية والدافعة على جودة العملية التعليمية ووجود إجناز 

إن مل . وكاملعلم، جيب عليه معرفة أنواع الطرق التعليمية وتطبيقها ٧.التعلم املقتنع
جيري التعليم وال ) إلقاء املادة(يعرف أنواع الطرق التعليمية، يشعر بصعوبة التعليم 

لذا، جيب على املعلم أن يعرف أنواع الطرق التعليمية، ليقدر على التعليم . جريا حسنا
ويقوم املعلم ببعض احملاوالت واالسترياتيجية . الفعال وأقصر وقت وجودة اإلجناز

  ٨.لسهولة إلقاء املادة إىل أذهان التالميذ ونيل أهداف التعليم املقررة
وتعلم اللغة األجنبية ليس باألمر السهل واهلني لكنه مع البحث والدراسة أمكن 

لذلك حتتاج  ٩.الوصول إىل عدة طرق لتعليم اللغة يف وقت قصري وجبهد معقول
الطرق التعليمية هلذه املهارة كثرية، منها . الطريقة الصحيحة يف تعلم وتعليم هذه اللغة
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قة االتصالية، الطريقة املباشرة، والطريقة الشفوية، والطريقة السمعية الشفوية، والطري
  . وطريقة السؤال واجلواب، وطريقة القواعد والترمجة، وما أشبه ذلك

ويف العملية التعليمية حتتاج الطريقة التعليمية، واختيار الطرق التعليمية املناسبة 
وجدير باملقارنة بني الطريقة التعليمية الواحدة . جتعل إجناز التعلم جيدا ومقتنعا

وهذه الطريقة التعليمية هلا دور . خرى لسهولة نيل أغراض التعلموالطريقة التعليمية األ
  ١٠.هام يف العملية التعليمية، أحدها لترقية كمية تعلم التالميذ

عملية تعلم وتعليم اللغة العربية يف ( من املشاهدة األوىل، رأى الباحث أن هناك
مشاكل أو مشكالت يف تعليم ) العالية اإلسالمية سايونج دماك" ضة الشبان"مدرسة 

ويرى الباحث . اللغة العربية للتالميذ، وكذلك إجناز تعلم التالميذ الذي هو غري مقتع
من . مية املستخدمةأن أحد املشكالت اليت يواجهها املعلم والتالميذ هي الطريقة التعلي

لترقية إجناز  The Power of Two and Fourيقوم معلم اللغة العربية بطريقة ذلك 
  . ولكن مل تكن حماولته ناجحة. التعلم

يريد الباحث القيام بالبحث اإلجرائي الفصلي، وبناء على األفكار السابقة، 
بطريقة " املهنة"ارة القراءة مادة حماولة ترقية إجناز تعلم درس اللغة العربية مله :حتت املوضوع

The Power of Two and Four "لتالميذ الفصل العاشر)A (ضة" مدرسة يف الشبان "
  .دماك سايونج اإلسالمية العالية

 صياغة املسألة   .ب 
هل استخدام ألة املسريكز الباحث على ، فبناء على خلفية البحث السابقة

قادر على ترقية إجناز تعلم التالميذ لدرس اللغة  The Power of  Two and Fourطريقة 
العالية اإلسالمية " ضة الشبان"يف مدرسة ) A(يف الفصل العاشر ملهارة القراءة العربية 

  سايونج دماك؟ 
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  هدف البحث وفوائده   .ج 
 Theمعرفة استخدام طريقة  إىل البحث هذا هدفيف ،السابقة باملسألة مناسبة

Power of  Two and Four  قادر على ترقية إجناز تعلم التالميذ لدرس اللغة العربية
العالية اإلسالمية " ضة الشبان"يف مدرسة ) A(يف الفصل العاشر ملهارة القراءة 
 .سايونج دماك
  : يلي ما منها فوائد، البحث وهلذا

 النظرية .١
 الطرق سوى املبدعة اللغة تعليم طريقة بواسطة والفكرة العلم زيادة

 Theطريقة  عن للبحث مصدرا تكون أن ويرجى املستخدمة، لتعليميةا

Power of  Two and Four العربية اللغة تعليم يف.  
  العملية .٢

 للتالميذ  )أ 
 اللغة تعليم عملية يف التالميذ مهارات لترقية البحث هذا يرجى

 ميذالتال تعلم إجناز وترقية الفرقة، يف لالشتراك التالميذ ومترين العربية،
  .The Power of  Two and Four بطريقة العربية اللغة لدرس

  العربية اللغة ملعلم  )ب 
 العربية اللغة ملعلم جديدة ومعرفة اقتراحا البحث هذا ويرجى

 مشكلة وحل. التعليمية العملية يف املبدعة التعليمية الطريقة تطبيق يف
  The Power ofطريقة ب التالميذ تعلم إجناز وترقية العربية اللغة تعليم

Two and Four .  
  العالية اإلسالمية سايونج دماك" ضة الشبان"ملدرسة   )ج 

العالية اإلسالمية سايونج " ضة الشبان"مدرسة  من وترجى
 The Power of  Two and Fourطريقة استخدام  ومالئمة مناسبة دماك

  . األخرى روسوالد العربية اللغة درس تعليم عملية يف جودته وزيادة
  



٥ 

  اجلامعة لطلبة  )د 
 للقيام جديدا وعلما جديدة خربة البحث هذا يكون أن

 تعليم يف The Power of  Two and Fourطريقة  عن العلمي بالبحث
  .العربية اللغة


