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   الثاين الباب
   نظريال اهليكل

  The Power of Two and Fourطريقة   .أ 
 The Power of Two and Fourمفهوم طريقة  .١

 به فجدير The Power of Two and Four طريقة الباحث يعرف أن قبل
 الدرس، مادة تقدمي خبطوات تتعلق شاملة خطة بأا أوال، التعليم طريقة يعرف أن
 الطريقة إن بكر قاسم وحممد يونس حممود وقال ١.واآلخر اجلزء بني يتعارض ال
 إىل املعلومات ليوصل درسه إلقاء يف املدرس يسري الذي النظام هي التدريس يف

 هي الطريقة إن النهى أويل وقال ٢.التربية أغراض يتحسن بشكل التالميذ أذهان
 يف التالميذ إىل واملعرفة العلم إيصال يف املعلم ا يقوم الذي واخلطوات الكيفيات

 أو بالنشاط القيام بكيفية الطريقة تراد العام، وباملعىن ٣.والتعليم التعلم عملية
 العام التنظيم هي الطريقة أن وأيضا ٤.تنظيميا واملفهم بالواقعية املستخدم العمل

  ٥.وتقدميها وتصنيفها املادة الختيار
م االشتراكي، التعلإحدى طريقة  The Power of Two and Fourوطريقة 

بأا التعلم يف فرقة صغرية لتنمية االشتراك عن طريق عملية التعلم والتعليم مع 
. وهي لغة اجلمع من االثنني أو األربعة. األساسية األهدافصاحبه لنيل 

) أربعة تالميذ(، مث أربع قوات )التلميذين(واصطالحا الطريقة اليت جتمع قوتني 
.  دف إىل تعويد التعلم االشتراكي فرديا ومجاعةحلل املشكالت أو املسائل اليت

  . أو بعبارة أخرى، أن هذا النشاط يظهر املتعاون بني التلميذين أو أكثر
لدفع " The Power of Two and Four"التعليمية بطريقة  والعملية
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وتشجيع التعليم االشتراكي وتقوية أمهية املعلم والتالميذ، أو بني التلميذين، أو 
يف هذه الطريقة رأي أن الفكرة بالشخصني أحسن من فكرة شخص . ميذالتال

وكذلك تطبيق هذه الطريقة يساعد التالميذ على التعلم الناشطي . واحد
يف " The Power of Two and Four "وراجيا من استخدام طريقة . واالشتراكي

  . عملية تعلم وتعليم اللغة العربية احلصول على إجناز التعلم املقتنع
 The Power of Two and Fourخطوات طريقة  .٢

  : فهي ما يلي The Power of Two and Fourطريقة  خطواتوأما 
 .إعطاء التالميذ بالسؤال أو بعض األسئلة اليت حتتاج إىل التفكري  )أ 
 . أمر التالميذ جلواب األسئلة فرديا  )ب 
امرهم لتوزيع فرقة وبعد أن ينتهي مجيع التالميذ اإلجابة، اجعل عدد ال  )ج 

 .األجوبة
 .أمر الفرقة للقيام باجلواب اجلديد لكل سؤال، وتصحيح كل جواب الفرد  )د 
بالفرقة األخرى يف إذا قد كتبت كل فرقة اجلواب اجلديد، قارن األجوبة   )ه 

 ٦.الفصل
  : وأيضا خطوات هذه الطريقة ما يلي

 .تعيني املوضوع أو املسألة أو السؤال املتعلق بالدرس  )أ 
 .إعطاء الفرصة والوقت للتالميذ للتفكري عن املوضوع أو املسألة أو السؤال  )ب 
 .، مث التفتيش ا)فرديا( إعطاء القراطيس للتالميذ لكتابة احلل أو اإلجابة  )ج 
 .واملناقشة عن اجلواب والتفتيش) التلميذين(يأمر املعلم التالميذ ليكون فرقة   )د 
 . ، مث التفتيش)التلميذين(وجتيب كل فرقة   )ه 
واملناقشة عن اجلواب ) أربعة تالميذ(يأمر املعلم التالميذ ليكون فرقة   )و 

 . والتفتيش
 .، مث التفتيش)الميذأربعة ت(وجتيب كل فرقة   )ز 
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 .يشرح املعلم اجلواب لكل موضوع أو سؤال للتالميذ  )ح 
  ٧.يستخلص املعلم  )ط 

 The Power ofالسابق، خيلص الباحث أن خطوات طريقة  البيانمن 

Two and Four نفرين وأربعة أنفار(ة هي إجابة األسئلة بالنفس، مث الفرق .(
 . ويقوم املعلم بالتقومي األخري نظرا إىل جواب األفراد. وأخريا جواب األسئلة فرديا

 The Power of Two and Fourأهداف طريقة  .٣
جيب . داف التعليمالتعليمية اليت خيتارها املعلم ال تنحرف عن أه الطريقة

وأما هدف التعليم األساسي . التعليمية دافعة عملية االتصال التربوي الطريقةعلى 
فهو تنمية كفاءة التالميذ فرديا للقدرة على حل املسائل واملشكالت اليت 

ودف الطريقة التعليمية إىل تسهيل العملية وإجناز التعلم لنيل . يواجهوا
  . األهداف املرجوة

اختار الطريقة التعليمية املعينة إىل الطريق أو السبيل األحسن لتنفيذ  يرشد
  : فهي ما يلي The Power of Two and Fourوأما أهداف طريقة . التعليم وجناحه

 .تعويد التعلم النشاطي فرديا ومجاعة  )أ 
 .تنمية التعلم االشتراكي  )ب 
 .ت املتعلقة بالدرستزويد التالميذ الكفاءة واملهارة على حل املشكال  )ج 
 .تقليل الفشل يف التعلم  )د 
  ٨.تقليل عدم التماثل بني التلميذ الواحد واآلخر  )ه 

 The Power of Two and Fourمزايا وعيوب طريقة  .٤
  : يا، منها ما يليمزا The Power of Two and Fourطريقة  هلذه

ال يتعلق التالميذ باملعلم وحده، ولكنهم قادرون . ترقية التعلم االشتراكي  )أ 
على زيادة كفاءة التفكري، وجيدون البيانات واملعلومات من بعض املصادر 

 .والتعلم من التالميذ اآلخرين
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 .رينتنمية قدرة التفكري والتعبري عن اآلراء واألفكار مقارنة بآراء اآلخ  )ب 
 .مساعدة التالميذ لالشتراك باآلخرين  )ج 
 .مساعدة التالميذ للمسؤولية بالواجبات  )د 
 تنمية الدوافع واحلوافز والباعث للتفكري  )ه 
 .ترقية إجناز األكادميي واالجتماعي  )و 

عيوب  The Power of Two and Fourطريقة  هلذهذلك  وعكس
  :ونقائص، منها ما يلي

ميكن وجود اختالف األجوبة أو اآلراء بني . قت طويلاالحتياج إىل و  )أ 
 . التلميذين

 .تكون عملية التعلم والتعليم غري مؤدية وفعالة  )ب 
  تعليم اللغة العربية   .ب 

 التعلم إجناز تعريف .١
 يناله الذي الدرس حتصيل هو اإلجناز اإلندونيسية، للغة الكبري القاموس يف

 يقررها وعادة معرفيا اجلامعة أو املدرسة يف ليموالتع التعلم عملية من التالميذ
 بوجود الدراسية املواد من واملهارة املعرفة على املسيطرة تدل. والتقييم بالتقومي
 اليت النتائج هو هنا باإلجناز واملراد ٩.املعلمني من) النتيجة( الدرجات كشف
   . االمتحان أو االختبار بعد الميذالت حيصلها

 والغرض. التدريب والسلوك اخلربة بفضل وذلك تغيري عملية هو التعلمو
 حىت املواقف، أو اراتوامله املعارف بشأن جيدة سلوكية تغريات هو النشاط من

    ١٠ .الشخصية أو احلي الكائن جوانب مجيع تغطي
 أو املعرفة امتالك إىل السعي هي التعلم إن) ١٩٨٩) (Anton( أنطون قال

 باخلربة السلوك يف تغيري هو التعلم إن) ١٩٨٤) (Usman( عثمان وقال .العلم
 جديدة وسيلة هو التعلم أن يعرف) ١٩٨٩) (Degeng( دجيينج ورأي .والتدريب
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 فالتعلم) ١٩٧٠) (King Sley( سلي كينج وأما. الطلبة معرفية بنية يف املعرفة من
 السابق، نالبيا من. والتدريب اخلربة خالل من األصلي السلوك تغيري عملية هو

 الفكر، إىل احلاجة يف السلوك تغيري على السعي هو التعلم أن اخلالصة على القدرة
  .١١والتدريبات واخلربة،

 ريتغي عملية هو التعلم أن ستنبطي أن للباحث ميكن ،السابقة اآلراء من
 البشرية احلواس قبل من بوعي اضطلعت التدريب، أو للخربة نظرا الفرد سلوك
  .لألفضل السلوك تغيري دراسة نتائج حىت

 من حتصيال بالتعلم التالميذ يناله الذي احلاصل فهو التعلم إجناز وأما
 وضعتها اليت الكفاءات أو املعرفة اكتساب هو التعلم أن وأيضا ١٢.التعلم عملية

. املعلم يعطيها اليت األرقام أو القيمة أشار ما وعادة الدروس، أو املوضوعات
 يف الطلبة حيصلها اليت النتائج أو الدرجات هو البحث هذا يف التعلم بإجناز واملراد
 اليوم انتهاء بعد املعلم قبل من تعيني الرقمية القيمة شكل يف العربية اللغة درس

 اليت التقييم بعد التقرير يف تأسست واليت إليه املوكلة الواجبات ألداء الدراسي
  .أجريت

 ينتمون الذين الطالب مستوى هو التعلم إجناز أن يعرف أن ميكن لذلك
 يف عليها احلصول مت ليتا املعلومات تقييم أو الرفض أو القبول يف اإلنسانية، إىل

 املواد تعلم يف جناحه مبستوى مناسب الطالب تعلم وإجناز. والتعليم التعلم عملية
 وهذا. التقييم أو بالتقومي التعلم إجناز ويعرف. والتعليم التعلم عملية يف املدروسة

  .األدىن أو األعلى الطلبة درجات على يدل
  العربية اللغة تعليم تعريف .٢

 الفعل، تعين واليت "اميلعت – ملّعي – ملَّع" من مشتقة عليمالت كلمة
   .التدريس عن شيء كل الوصف، تعليم التعليم، أو التدريس وكيفية

 املعلم عقل من أو الكتب من املعلومات نقل عملية هو اصطالحا والتعليم
                                                        

11 Anisatul Mufarrokah, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 12 
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 إىل اإلجيايب املعلم من املعلومات نقل هو التعليم إن وأيضا ١٣.املتعلم عقل إىل
١٤.املعلم يلقيه ما يتقبل أن إال له ليس الذي املتلقى املتعلم

  

 املواد أو املعلومات نقل هو التعليم أن الباحث يعرف السابق، البيان ومن
 املكان يف التعليم وكان. املتلقى املتعلم إىل اإلجيايب املعلم من فيها املقررة الدراسية
 . وحنوها املدرسة مثل الرمسي

 عن العرب ا يعرب اليت الكلمات هي العربية واللغة فهي العربية اللغة وأما
وقد وصلت إلينا من طريق النقل، وحفظها لنا القرآن الكرمي  .أغراضهم

 لغة وهي ١٥.واألحاديث الشريفة وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم
 الفارنسية من الكثري صدرها عواتس ومنو، تطور يف دهرها عاشت حيات

 الفلسفة يف العربية املؤلفات كانت الوسطى القرون ويف. وغريها واليونانية
  ١٦.لآلوربيني مراجع وغريها الرياضية والعلوم والطب

 اللغة معلم خالل من املعرفة وتقدمي عرض هو العربية اللغة بتعليم واملراد
 بعبارة أو١٧ .العربية اللغة وإتقان فهم على التالميذ أن أجل من للطالب العربية

 العربية اللغة  مادة من املعلومات املعلم إيصال هو العربية اللغة تعليم أن أخرى،
 وقد. فيهم السلوك أو واملعرفة العلم لتحصيل قومية بطريقة التالميذ أذهان إىل

 حنو أو املعلومات أو العاطفة أو الصوت أو املشي أو احلركة يف التغيري يكون
  .ذلك

 العربية اللغة معلم خالل من عرفةامل وتقدمي عرض هو العربية اللغة تعليم
    ١٨ .العربية اللغة وإتقان فهم على الطالب أن أجل من للطالب
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 باللغة واملراد. غراضهمأ عن العرب ا يعرب اليت الكلمات هي العربية اللغة
من املواد الدراسة الىت تعلم ىف املدارس  مادة إحد هي البحث هذا يف العربية

اإلسالمية واملعاهد اإلسالمية يف إندونيسيا الىت حتتاج إىل الوسائل واملناهج 
  .والتعليم

وبناء  وتطويردرس العربية هو درس الذي يوجه لتشجيع وتوجيه 
القدرة تقبال . ف اإلجيابية حنو جيد العربية استقباليا وتعبريياالقدرات وتعزيز املواق

القدرة اإلنتاجية وهذا . وفهم القراءة التحدثوهذا هو القدرة على فهم اآلخرين 
هو القدرة على استخدام اللغة كأداة للتواصل عن طريق الفم جيدة وكذلك يف 

اللغة العربية مهمة جدا يف  مهارات اللغة العربية واملواقف اإلجيابية حنو. الكتابة
املساعدة على فهم مصادر التعاليم اإلسالمية أي القرآن الكرمي واحلديث 

  ١٩ .للطلبة اإلسالم تتحدث املقدسة الكتب عن الشريف، فضال
 العربية اللغة  مدة من املعلومات املعلم إيصال هو العربية اللغة تعلم إذن

 يفوقد يكون التغيري . و السلوك فيهمأ لتحصيل قومية بطريقة التالميذ أذهان إىل
  .طفة أو املعلومات أو حنو ذلكاحلركة أو املشي أو الصوت أو العقيدة أو العا

اللغة العربية يف املدرسة العالية اإلسالمية مستعدة لتحقيق الكفاءات 
األساسية واليت تشمل على املهارات اللغوية األربع اليت يتم تدريسها يف اللغة اليت 

اللغة العربية هي إحدى . هي جزء ال يتجزأ االستماع والتحدث والقراءة والكتابة
 من مؤسستني. ت اليت حتتل مكانة هامة يف عامل التعليم يف إندونيسيااملوضوعا

 ودورات املسرح خشبة على واخلاص، العام وهي إندونيسيا، يف التعليم مؤسسات
 مع بالتوازي سيتم اليت املوضوعات من كجزء العربية اللغة تعليم عن حمددة

 التعليمية ؤسساتامل يف ذلك من أكثر حىت. األخرى التدريس الدرس املوضوعات
  .التالميذ يدرسها أن ةيضرور العربية واللغة اإلسالم، من
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   العربية اللغة تعليم أغراض .٣
 وال مباشر، غري تلقيا تلقيناها بل املباشر، املتلقى نتلقها مل العربية اللغة

 اجلزيرة يف معهدنا يف عاشت قد اللغة هذه أن وصفنا الذي هذا وسبب مشاقة،
 املدى بعيدة اهلجرة كانت حىت أهلها، من عزة يف الزمن من فيه عاشت ما العربية

 اللغة معهم فتفرقت أهلها، من آالف مع اللغة فخرجت اإلسالم، إليها دفعهم اليت
 فقط، تعطي فال لغات، من خالطت من مع تتفاعل العربيات هذه وجعلت أزاعا

 وظل واملغلوبة، غالبةال واحلضارات اللغات يف احلياة سنة كذلك، تأخذ كانت بل
 لغة ألا اليوم، حىت مكان كل يف طويال دهرا املعنوية بقوته يساندهم اإلسالم
  ٢٠.ملعرفته الوحيد والسبيل ثقافته،

 اليت واملنهج واملادة الطريقة اختيار مع قوية عالقة التعليم ألهداف إن
 فيجب معينة التعليم أهداف ولتكون والتعليم، التعلم عملية يف املعلم يستخدمها

  . املقصودة اللغة لتعليم األهداف يعرف أن اجليد اللغة معلم على
 ،للتالميذ التعليمية العملية أن العربية، اللغة منهج يف الباحث ذكر كما

 املوجه والتعبري والقراءة والكالم باالستماع يهتموا أن ستطيعوني منهم راجيا
 والتلميذ واملدرس واملادة التعليمية والطريقة الدراسي املنهج أن وعرفنا. والكتابة

  : هي العربية اللغة تعليم أهداف أن يوسف تاير قال. عالقة هلا
 كدستور النبوي واحلديث الكرمي القرآن يفهم أن يستطيع التلميذ يكون أن  )أ 

 الكتب يفهم أن يستطيع التلميذ يكون أن. وتعليماا اإلسالمية األحكام
  .العربية باللغة املكتوبة اإلسالمية والثقافة الدينية

  .حتريريا أو شفويا العربية اللغة يعرب أن يستطيع التلميذ يكون وأن  )ب 
 .األخرى اراتامله اكتساب كوسيلة العربية اللغة التلميذ يستخدم وأن  )ج 
  ٢١.العربية اللغة يف املؤهل ولتشكيل  )د 

  :منها ،أهدافا العربية اللغة لتعليم إن بكر، وقاسم يونس حممود قال
                                                        

 ٢٠-١٩ ،)١٩٩٥ املعارف، دار: القاهرة(  ،وإجراءته أسسه العربية اللغة تعليم وآخرون، الناقة كامل حممود ٢٠
21 Tayar Yusuf, Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab (Jakarta : 

RajaGrafindo Persada, 1997) hlm. 189-190.  



١٤ 

  : وهي العلمية، األهداف  )أ 
  .اخلطاء عن بعيدة صحيحة بلغة التكلم الطالب تعليم )١
 .املنت واألسلوب الرقبة كتابة الطالب تعليم )٢

  التهذييب األهداف  )ب 
 اليت البالد طبيعة وعلى اللغة األهل االجتماعية احلالة على الطالب يقف )١

  .ا يعيشون
  .اللغة أدب خمتارات الطالب يعرف )٢
 املقارنة، من تستلزمه ملا الكل اإلدراك قوة وتريب املالحظة ملكة تنمي )٣

  ٢٢.بالتشابه احلكم مث
  :يلي ما العربية اللغة تعليم أهداف إن يونس حممود قال

  .عميق بفهم الصالة يف يقرؤه ما التلميذ ويعرف ليفهم  )أ 
  .به ويتذكروا ليهتدوا صحيحة قراءة القرآن ليقرأ  )ب 
  .ا املؤلفة والكتب اإلسالمية الدينية العلوم ليتعلم  )ج 
 باملسلمني لالتصال العربية اللغة يف والكتابة الكالم مهارات التلميذ ميارس أن  )د 

 ٢٣. البالد خارج
 العربية اللغة تعليم أهداف أن الباحث يلخص املذكور، الشرح ومن

 الشريف واحلديث الكرمي القرآن التالميذ ليفهم الدين؛ ناحية من كثرية، للتالميذ
 العربية بالقواعد ماهرين التالميذ ليكون العلم؛ ناحية ومن الدينية، والكتب

 واألدب والبالغة والصرف النحو مثل العربية والعلوم األربع اللغة مهاراتو
  .وحنوها والتفسري

  : يلي ما العربية اللغة تعلم وأغراض

                                                        
 ٢٥ ص, ) ١٨٨٣ املعارف، دار:  مصر( ،العربية اللغة تدريس يف التوجيه السمان، على ٩

23  Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1986), 
hlm. 21-22 



١٥ 

 أو اللفظية ذلك كان سواء العربية، باللغة التواصل على القدرة تطوير  )أ 
 م،والكال االستماع، هي األربع اللغوية املهارات على مشلت اليت املكتوبة

  .والكتابة والقراءة،
 األساسية، التعلم أداة لتكون أجنبية كلغة العربية اللغة بأمهية الوعي تنمية  )ب 

 .اإلسالمية التعاليم مصادر دراسة يف وخاصة
 الطلبة وهكذا. الثقافية اآلفاق وتوسيع والثقافة اللغة بني الترابط فهم تطوير  )ج 

 ٢٤ .الثقايف لتنوعا يف واالخنراط الثقافات بني رؤى لديهم
أغراض تعليم اللغة العربية هي من الفكرة السابقة، يعرف الباحث أن 

كلغة وتنمية الوعي بأمهية اللغة العربية ارات اللغوية األربع السيطرة على امله
  . احلضارية أجنبية، وتطوير فهم الترابط بني اللغة والثقافة وتوسيع املعارف

   القراءة مهارة .٤
 على يعمل الفرد، يكتسبها أن جيب اليت املهارات أهم من القراءة تعترب

 يتعرف خالهلا ومن عنها، االستغناء ميكن اليت االتصال وسائل من هي إذ تنميتها،
 الدرس يف وأداته التعلم وسيلة وهي والثقافات، املعارف خمتلف اإلنسان

  .الفراغ أوقات وشغل والتحصيل،
 أسسه العربية اللغة تعليم" كتابه يف وآخرون الناقة كامل حممود قال

 القارئ لقاهايت اليت الرموز تفسري تشمل عقلية عملية هي القراءة إن": وإجراءاته
 اخلربة بني للربط وتتطلب املعاين فهم العملية هذه وتتطلب عينيه طريق عن

 معقدة - هذا على – بالقراءة املرتبطة النفسية فالعمليات املعاين وهذه الشخصية
  ٢٥.كبرية لدرجة

 ترمجة فيها تتم عقلية عملية هي القراءة أن السمان علي حممود وعند
 ألفاظ إىل مث الصامتة، القراءة هي وهذه ذهنية، معان إىل الكتابية الرموز

                                                        
24 Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian 

Agama RI 2010, Modul Silabus Mata Pelajaran Bahasa Arab, Madrasah Aliyah hlm x 

 .٢٦٧ ص ،) ١٩٩٥ ناشر، بدون(  وإجراءاته، أسسه العربية اللغة تعليم وآخرون، الناقة كامل حممود ٢٥



١٦ 

  ٢٦.اجلهرية القراءة هي وهذه مسموعة،
 هي القراءة بأن يلخص أن الباحث يستطيع السابقة، التعريفات من

  .املطبوعة للكلمات معىن إعطاء أو معىن إىل املكتوبة احلروف ترمجة
  : وهي الناصر هذه على القراءة مهارة تعليم يشتمل

  .االساسي النحو وعندها يوم كل العربية باللغة متعلقة الىت القواعد  )أ 
  .يوم كل التالميذ ا ويتكلم العصرية تاملفردا  )ب 
  .العربية باللغة يتكلمون حينما الصوت إخراج ىف التالميذ إجياد  )ج 

 القراءة هذه التالميذ حيبون حىت واجلذاب اجليدة القراءة املعلم يستعد
 بالتالميذ متعلقة الىت املسائل جيذب اجليدة القراءة ولذلك املختلفة، املرحلة مبناسبة

  .قرؤواي حني
 إذا هي الطريقة أمهية أن يعرف سابق، مفهوم إىل الباحث نظر أن بعد

  .املقروء فهم املراد املعىن فهم التالميذ يقرأ أن كان
 استخدامها على والقدرة منها، والتمكن القراءة، مهارة إىل احلاجة تتأكد

 عصرنا ىف القارئ أن واقع من القراءة بعملية تتصل اليت املختلفة املواقف ىف
  ٢٧.املاضية العصور كقارئ ليس احلاضر

  :يلي ما البحث هذا يف القراءة مهارات الباحث وحدد
  .باللفظ املعىن ربط على القدرة  )أ 
  .به املناسب املعىن واختيار السياق، من تالكلما فهم على القدرة  )ب 
  .الفكرية الوحدة وعى على القدرة  )ج 
  .فيها والنقص العبارة ىف الزيادة فهم على القدرة  )د 
  .الصحيح واالختيار والفقرة اجلملة فهم على القدرة  )ه 
  .وفهمها الرئيسية األفكار اختيار على القدرة  )و 

                                                        
 ١٢٣ ص ،)١٩٨٣ املعارف، دار:  القاهرة(  العربية، اللغة تدريس يف التوجيه السمان، علي حممود ٢٦

 ص ،)١٩٩٦ املصرية، النهضة مكتبة: القاهرة( ،الدينية والتربية العربية اللغة تدريس طرق عطا، حممد إبراهيم ٢٧
١٥٦ 



١٧ 

  .الكلمة معاين على السيطرة على القدرة  )ز 
 وتصوير هلا، املباشر والتتبع وفهمها، الرئيسية األفكار اختيار على القدرة  )ح 

  .االستنتاج
  .الكتابة تنظيم فهم على القدرة  )ط 
 حقيقة وإلثبات املكتوبة، االستنتاجات لتمييز يقرأ ما تقومي على القدرة  )ي 

  .الكاتب وهدف وكيفيته، األسلوب،
  .األفكار استيفاء على القدرة  )ك 
  .املاضية اخلريات إلحدى متممة وجعلها األفكار، تطبيق على القدرة  )ل 

   القراءة مهارة أهداف .٥
. خاصة وأهداف عامة أهداف العربية اللغة فروع من فرع لكل

 األساسية املهارات تربية إىل فيها فنهدف ككل، باملادة تتصل العامة فاألهداف
 يعمل مث حدة، على درس من املعلم ستوجبهافي اخلاصة األهداف أما. املتعلم لدى
 أهداف إن. الدرس ولتدريس املادة لتعليم املالمعة الطريقة باختيار حتقيقها على

 إعطاء إىل حمتاجون فنحن التعليم، مرحلة باختالف وعمقا اتساعا تتنوع القراءة
 يف اماالهتم من مزيدا الصحيحة اجلهرية اجليدة القراءة على والقدرة النطق جودة

 واالهتمام املعاين تصوير على التركيز إىل حمتاجون أننا كما اإلبتدائية، املرحلة
 الثانوية املرحلة يف أما. مدا وإطالة الصامتة بالقراءة واالهتمام املقروء، بفهم

 الصحيح والفهم السريعة الصامتة اجليدة القراءة على التدريب إىل حمتاج فالطالب
 وحتصيل لتثقيفه أداة اللغة يستخدم أن يستطيع حىت القراءة يف يقرأ ملا الدقيق

  ٢٨.وحتليله معه والتفاعل املقروء بنقد والعناية معلوماته
  : املختلفة التعليمية املرحلة يف القراءة أهداف بيان يلي وفيما

  
  

                                                        
 ١٢١ -١٢٠ ص ،السابق املرجع أمحد، القادر عبد حممد ا ٢٨



١٨ 

  االبتدائية املرحلة يف  )أ 
 بالكلمات ينطقون حبيث اجليدة القراءة على القدرة التالميذ تسبيك أن )١

  حسنا أداء املعاين ويؤدون صحيحا نطقا
 األفكار فهم مع مناسبة بسرعة الصامتة القراءة على القدرة يكتسبوا أن )٢

 بالقدر األحكام وإصدار االستنتاج على والقدرة والفرعية، الرئيسية
  .املرحلة للغويوا العقلي منوهم به يسمح الذي

 فيما االنتباه تركيز يستطيعون حبيث االستماع على قدرم تنمية )٣
 سليما تعبريا بأسلوم عنه ويعربون مناسبا، فهما ويفهمونه يستمعون،

  .واخلطأ اللحن من
 فال احلرة القراءة على يقبلون حبيث واإلطالع القراءة إىل ميلهم ينموا أن )٤

  ٢٩.التعليم من احلد هذا عند بعضهم قفو إذا األمية إىل يرتدون
  اإلعدادية املرحلة يف  )ب 

 املناسبة السرعة عنصرا فيها يتوافر قراءة القراءة مادة التالميذ يقرأ أن )١
 على التالميذ يقدر وأن للنمو، تبعا فيها التدرج مع الصحيح والفهم
 القراءة يف يقرأ فيما الفرعية فكارواأل الرئيسية األفكار بني التمييز
  .اجليدة

 األفكار واستخالص فهمه وعلى يسمعه، ما تتبع على التالميذ يقدر أن )٢
  منه اجلهرية

 حبيث ا شغفه ويزداد القراءة إىل الطالب أو التالميذ ميل ينمو أن )٣
 واملطبوعات الكتب من وينفعه يالئمه مبا االتصال إىل هذا يدفعه

  الفراغ أوقات يف وخباصة
 االنتفاع وعلى مبسط، معجم أي استخدام على التالميذ يقدر أن )٤

  لقراءته الصليحة املادة انتقاء وعلى والفهاريس باملكتبة

                                                        
 ١٢١-١٢٠ ص السابق، املرجع  ٢٩



١٩ 

 ٣٠.اجليدة القراءة يف املعرب األداء على التالميذ يقدر أن )٥
  الثانوية املرحلة يف  )ج 

 فهما للمقروء وفهمه فيها، وسرعته القراءة على التالميذ قدرة تنمو أن )١
 لألحكام وتكوينه فيه، والعرضية اجلوهرية األفكار بني ومتييزه واسعا
  .العملية حياته يف به وانتفاعه عليه

 فهما وفهمه القراءة، من يسمعه ما تتبع على التالميذ فكرة تنمو أن )٢
  .العملية حياته يف به االنتفاعو ونقده، واسعا، صحيحا

 حبيث يقرأه ملا وتذوقه ا، وشغفه القراءة إىل التالميذ ميل ينمو أن )٣
 يف وخباصة واملطبوعات، الكتب من يالئمه مبا االتصال إىل ذلك يدفعه

  .للمطالعة الصاحلة املادة انتفاع على يقدروا وأن الفراغ، أوقات
 املراجع، واستخدام املسائل وتقضي بحثال على التالميذ قدرة تزداد أن )٤

  .والفهارس باملكتبة واالنتفاع
  .اجليدة القراءة يف للمعىن املمثل األداء على التالميذ قدرة تزداد أن )٥

 بعض وىف بضرا القراءة إليها ترمى الىت األهداف تلخيص وميكن
  : يأيت فيما صورها

 واحلقائق اخلربات من عبأنوا وتزوده القارئ معارف دائرة توسع أا )١
 ال مما -االجتماعي العامل- فيه يعيش الذي وبالعامل بنفسه تتصل الىت

 من القارئ فيكيف الشخصية، بتجربته دائما إليه الوصول يستطيع
  .منه وإفادته يقرأ مبا تأثره مبقدار وتفكريه سلوكه

 من وتزيد منها، وذب جديدة، معاىن الشخصية اخلربات ىف ختلق أا )٢
 عند مثال الدجاج بتربية يعىن الذى فالطفل. إياها وتقديره ا الفرد صلة

 ويشعر له، ويتحمس به، اهتمامه يزيد املوضوع هذا عن الكتب يقرأ ما

                                                        
 ١٢٢ ص السابق، املرجع أمحد، القادر عبد حممد ٣٠



٢٠ 

 سيصل وأنه فيه، وانتجوا درسوه غريه كثريا أن ويدرك اكرب، له بقيمة
  ٣١.خبربام خرباته

 معني قرائي لون يستهويه فمن. فراغه وقت يف وتسليته القارئ إمتاع )٣
 فإنه ذلك غري أو التاريخ أو االجتماع أو الفلسفة أو الشعر أو كالقصة

 وقته به ليزجي غلهيش ما جيد وال نفسه إىل مييل حني ممارسته إىل مييل
  .يشغله كان ما عناء من ويستروح

 أفكاره ثراء فوق – فالقارئ. األفكار عن التعبري مبستوى االرتقاء
 الكتاب تعبري من خمتلفة بكيفيات ويتصل اللغوية حصيلته يثرى – يقرأ مبا وخرباته

 حني السليم  باألسلوب ذلك أجل من لسانه فيجرى نظره، ووجهات آرائه عن
 من يناسب ما املعاين توضيح ىف ويستخدم لغريه، فكرته يبني هو رأيه عن يعرب

 التعبري مغاليق أمامه تفتحت اجليدة لألساليب القارئ قراءة كثرت وكلما. األلفاظ
 ٣٢. عليه يقف أن غريه ويريد خباطره جيول عما اجليد

 الدراسات السابقة   .ج 
 املتعلقة البحوث وجد والبحوث، الدراسات عن بالبحث الباحث قام أن بعد

  : هي البحث، هذا مبوضوع
 Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe)٠٨٤٨٠٦٦( رسىت يوانيتا .١

The Power of Two (Kekuatan Berdua) dengan Media Gambar untuk 
Meningkatkan Kreativitas dan Prestasi Belajar “Bahasa Indonesia di 

Kelas IV MIN Tempel Yogyakarta والتدريس التربية علوم كلية يف البحث 

 أن هو البحث هذا من واالستنتاج .٢٠١٢ يوكياكرتا جاكا كايل سونان جبامعة

 الدورة قبل ولكل لقاءان، دورة ولكل .دورتان هي الباحثة ا قامت اليت الدورة

 لدرس التالميذ تعلم إجناز يرقى  The Power of  Two بطريقة القيام وبعد إجراء،

 يبلغ الدورة قبل التالميذ نتائج درجات من املتوسط ويرقى .اإلندونيسية اللغة

                                                        
 املعارف، دار:  مصر( التحصيل، ناحية تدريسها وطرق النفسية أصوهلا العربية اللغة ايد، عبد العزيز عبد ٣١

 ١٣٣ ص ،)١٩٦١

 ١٤١ ص ,السابق املرجع قورة، سليمان حسن ٣٢
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 يدل وهذا .٨٢.٦٢ الثانية الدورة ويف ،٨١.٧١ يبلغ األوىل الدورة ويف ،٧٠.٦٠

  ).األدىن الدرجة( املقررة الدرجات على ويستويف راق التالميذ إجناز أن على
 وطريقة املشاهدة، طريقة فهي البيانات جلمع املستخدمة الطرق وأما

 لتحليل املستخدمة الطريقة وأما .االستفتاء وطريقة التوثيق، وطريقة املقابلة،

   .واخلالصة وعرضها، واستخالصها، البيانات، مجع فهي البيانات
 Penerapan Metode The Power of)٣٢١٧١٠٣٠٩٨( رمحوايت عطية زمزم .٢

Two untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fiqh Siswa Kelas V MIN 
Pucung Ngantru Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014. علوم كلية حبث 

 هذا خالصة .٢٠١٤ أجونج تولونج احلكومية اإلسالمية باجلامعة والتدريس التربية

  The Power of Two بطريقة القيام بعد التالميذ إجناز يف رقية هناك أن البحث

 تولونج بوجونج احلكومية االبتدائية باملدرسة اخلامس الصف تالميذل الفقه لدرس

 على تدل األوىل الدورة ويف ،%)٢١( على الدرجة تدل الدورة وقبل .جونجأ

 أن يعرف هذا، على بناء %).٨٦،٨( على تدل الثانية الدورة ويف ،%)٥٥،٢(

   .يرقى الفقه لدرس التالميذ تعلم إجناز
 املقابلة، وطريقة املشاهدة، طريقة فهي البيانات معجل املستخدمة الطرق أما

   .االختبار وطريقة التوثيق وطريقة
 Efektivitas Pembelajaran Bahasa Arab" )٠٣٤٢٠٢٣١( رفاعي حممد .٣

dengan Metode The Power of Two di Kelas XA MAN Maguwoharjo 
Yogyakarta، كايل سونان جبامعة بيةالعر اللغة تعليم قسم يف التربية كلية حبث 

 يف )أ :أنه على البحث هذا نتيجة دلت .٢٠٠٩ مسارانج احلكومية اإلسالمية جاكا
على طريقة التعلم  The Power of Two and Four بأسلوب العربية اللغة تعليم

االشتراكي حيتوي على ختطيط التعلم، ومقدمة التعليم، والطلبة جمتهدون باحملاورة 
سم الطلبة إىل أقسام وكل قسم نفرين، يبحث الطلبة قرطاس ينق. يف التعليم

املسألة مع الفهم، وكان الواجب اليومي يف آخر التعليم يعطي املعلم نتيجة 
مواقف الطلبة يف التعليم ذه الطريقة طيبة، ألن من االستفتاء املوافقة ) ب. التعلم

اشتراك ) ج%. ٣،٩١طالبا أو  ٢١كثرية من الطلبة باإلجابة الصحيحة، يعين 



٢٢ 

طالبا وعودا  ١٥الطلبة مرتفع، ألن يف الدرجة األوىل يشترك الطلبة يف التعليم 
طالبا، ويف الدرجة األخرية  ٢٦طالبا وعودا  ١٧طالبا، ويف الدرجة الثانية  ٢٨
وحاصلة الطلبة يف العملية التعليمية مرتفعة ) د. طالبا ٣٨طالبا وعودا  ٢٠

، ويف الدرجة الثانية ٥٠،٠٤النتيجة املتوسطة هي ة األوىل أيضا، ألن يف الدرج
  .٦،٨٣، ويف الدرجة األخرية املتوسط ٦املتوسط 
 استخدام فهي املساواة أما .السابقة بالبحوث وفرق مساواة البحث هذا ويف

 البحوث من نوع البحث وهذا االشتراكي، التعلم تعين االبتكارية التعلم استرياتيجية

 هذا يف أي .The Power of  Two and Four طريقة تطبيق فهو الفرق وأما .اإلجرائية

 أثناء العربية اللغة معلم يشاهد أنه فحسب، شتركامل أو باملشاهد الباحث يقوم البحث

   .التعليمية العملية
  فرضية البحث   .د 

 األرجح على احلقيقة نظريا تعترب اليت البحث ملشكلة مؤقتة إجابة الفرضية
 من للتحقق قابلة تكون أن شأا من السكان حالة حول بيان والفرضية. ألعلىا أو

  ٣٣.الدراسة عينة من عليها احلصول مت اليت البيانات
 The Power of  Two طريقة استخدامب فهي البحث هذا يف الفرضية وأما

and Four العاشر الصف يف العربية اللغة درس ىفالتالميذ  تعلم إجناز ترقية ميكن 
)A( ضة" درسةمب ٢٠١٥\٢٠١٤ مبرحلة دماك سايونج اإلسالمية العالية" الشبان.  

                                                        
33 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka cipta, 2010), hlm 68  
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