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الباب األول
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خلفية البحث
اللغة ىي وسيلة لنقل األفكار أو األدوار مع عالمات متفق عليها وحتتوي
على معاين مفهومة .واحدة من االختالفات الرئيسية بُت البشر واحليواانت ىي
القدرة على التحدث يف البشر .مع القدرة على التحدث وتسمى البشر احليواانت
اليت ديكن التحدث (حيوان النطيق) 1.رلموعة متنوعة من اللغات ادلستخدمة من
قبل كل سكان العامل يف سلتلف البلدان مبا يف ذلك واحدة منهم ىي اللغة العربية.
اللغة العربية ىي لغة سامية ،وىي مدرجة يف عائلة اللغة السامية وترتبط
ابللغات العبنية واألرامية اجلديدة .اللغة العربية هبا أكثر من أي لغة أخرى يف
العائلة السامية .يتحدث هبا أكثر من  082مليون شخص يستخدمون كلغة أوىل،
يعيش معظم ادلستخدمُت يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا .ىذه اللغة ىي
اللغة الرمسية يف  05دولة ،وىي لغة عبادة اإلسالم ألهنا اللغة ادلستخدمة يف
القرآن 0.من أىم العوامل يف اللغة العربية علم القواعد.
1
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علم القواعد ىي القواعد الواردة يف جتميع اجلمل العربية ،حيث فروع من
القواعد ىي كثَتة جدا منها ضلو و صرف .قواعد العربية لديها صعوابهتا اخلاصة يف
كل من أجزائها 3.لذلك يف معرفة سلتلفة قواعد العربية يتطلب التعليم.
التعليم ىو عملية تفاعل الطالب مع ادلعلمُت وموارد التعلم يف بيئة تعليمية.
التعليم ىو مساعدة يقدمها ادلعلمون حبيث تكون عملية اكتساب علم وادلعرفة،
وإتقان ادلهارات والشخصية ،وكذلك تكوين ادلواقف وادلعتقدات لدى الطالب.
مبعٌت آخر ،التعليم ىو عملية تساعد الطالب على أن يكونوا على التعلم جبيد.
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وابلتايل ،فإن فهم تعليم قواعد ىو عملية تفاعل الطالب مع بيئتهم يف ىذه احلالة
مادة قواعد حبيث يكون ىناك تغيَت يف سلوك الطالب حيث ديكنهم فهم وإتقان
قواعد اللغة العربية ويتوقع أن تكون قادرة على التواصل ابستخدام اللغة العربية
جيدا و صحيحا.
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يف التعليم القواعد ،جيب أن يكون لدى كل معلم القدرة على تنفيذ
عرف  Herbert Simonيف  Wina Sanjayaالتصميم أبنو عملية
التصاميم التعليمية .يُ ّ
حلل ادلشكالت من خالل االستفادة من كمية ادلعلومات ادلتاحة .وابلتايل ،ينشأ
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التصميم بسبب حاجة اإلنسان إىل حل مشكلة 6.يف حُت أن تعريف تصميم
حتديدا الذي طرحو  ،Gentryالذي جيادل أبن تصميم
التعليم وف ًقا للرأي األكثر ً
التعليم فيما يتعلق بعملية حتديد أىداف التعليم واسًتاتيجياتو واسلوبو لتحقيق
األىداف وتصميم الوسائل اليت ديكن استخدامها لفعالية حتقيق األىداف.
من بعض الفهم ادلذكور أعاله ،التصميم التعليمي فيما يتعلق بعملية التعليم
اليت ديكن للطالب القيام هبا لتعلم مواد التعليم ما يتضمن صياغة األىداف ادلراد
حتقيقها أو نتائج التعلم ادلتوقعة ،وصياغة االسًتاتيجيات اليت ديكن تنفيذىا لتحقيق
األىداف مبا يف ذلك الطرق واألساليب والوسائل اليت ديكن استخدامها وكذلك
تقنيات التقييم لقياس أو حتديد صلاح حتقيق األىداف.
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عند النظر إىل الظواىر اليوم ،ديكن أن حتدث ادلشكالت اليت حتدث غالبًا
يف تعليم اللغة العربية عن طريق عدة أشياء ،مبا يف ذلك اطلفاض احلافز والرغبة
بتعليم اللغة العربية والطريقة غَت ادلناسبة اليت يستخدمها ادلعلمون يف تدريس اللغة
العربية يف الفصل .ديكن أن يكون سبب الرغب ادلنخفض والدافع لتعليم اللغة
العربية ما يلي أتثَت الالوعي كإندونيسي يشعر ابلدونية لكل ما يشتم رائحة
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اإلسالم والعربية وديجد كل ما أييت من الغرب ،مث ادلعرفة والبصَتة احملدودة بسبب
نقص ادلعلومات ادلنقولة للجمهور فيما يتعلق مبوقف ووظيفة اللغة العربية.
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وادلشكلة األخرى اليت تنشأ ىي عندما يستخدم ادلعلم أساليب تعلم اللغة
العربية غَت ادلناسبة لوضع التعلم يف الفصل .ويرجع ذلك إىل قلة خبة معلم اللغة
العربية يف استخدام أساليب وطريقة وتقنيات تعلم اللغة العربية .لذلك من
الضروري للمعلم ليس فقط إتقان اللغة العربية كمعرفة علمية مثل ضلو و صرف،
أيضا إتقان رلموعة متنوعة من األساليب والطرق والتقنيات
ولكن جيب على ادلعلم ً
قادرا على حتقيق أىداف التعليم دتت بررلتو
معلما ً
تعلم اللغة العربية حىت يصبح ً
مع وقت قصَت وتوفَت الطاقة وفعال من حيث التكلفة.
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على غرار ما يشهده طالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
احلكومية األوىل تولونج أجونج ،فإن اىتمامهم ودوافعهم قليلة يف تعليم اللغة
العربية .يشتكي الكثَت منهم من صعوبة تعليم اللغة العربية ،خاصةً إذا مل تتخللها
طرقة شلتعة أو وسائل .سوف يشعرون بسهولة ابدللل وغَت مهتمُت بتعلم اللغة
العربية .سلصصة يف تعليم قواعد اللغة العربية الذي ىناك بعض الصعوابت،
يستخدم التكرار والتدريبات يف تعلمها .لذالك يف ىذه احلالة ،يتم لعب مهارة
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ادلعلم .تستخدم مدرسة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج
أجونج طريقة من ادلتوقع أن جتذب االىتمام وتثَت دوافع تعلم الطالب يف تعليم
أيضا نتائج التعلم اليت سيتذكرىا
اللغة العربية .ليس ذلك فحسب ،بل يتوقع ادلعلم ً
الطالب حىت ادلستوى التايل حىت ال حيتاجوا إىل التكرار واالندماج يف عقلية
طالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج
أجونج.
قبل معرفة الطرق ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة
اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج ،جيب أن نعرف مقدما عن فهم طريقة
التعليم .وف ًقا

Sudjana

 ،Nanaفإن طريقة التعليم ىي الطريقة اليت يستخدمها

ادلعلمون يف إقامة عالقات مع الطالب أثناء عملية التعلم .مبعٌت آخر ،طرق التعليم
ىي األساليب اليت يستخدمها ادلعلمون لتقدمي ادلواد التعليمية للطالب لتحقيق
األىداف.
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يف األنشطة التعليمية ،كلما كانت الطرق ادلستخدمة أكثر فعالية ،وأنشطة
التعليم والتعلم األكثر فعالية وكفاءة اليت قام هبا ادلعلمون والطالب ،ستدعم
وتساعد يف النهاية على صلاح التدريس الذي أجراه ادلعلم .ألن ادلعلم جيب أن
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قادرا على اختيار الطرق اليت سيتم استخدامها ابلضبط يف التدريس من
يكون ً
خالل النظر يف األىداف التعليمية ادلراد حتقيقها والوضع والظروف ومستوى تطور
الطالب .من بُت طرق التعليم ادلختلفة ،ىناك طريقة واحدة تستخدمها مدرسة يف
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج يف تعلم اللغة العربية،
وىي طريقة التدريبات .يف كتاب  ،Nana Sudjanaطريقة التدريبات ىي نشاط
لفعل الشيء نفسو ،مر ًارا وتكر ًارا على ضلو جاد من أجل تقوية االرتباط أو حتسُت
ادلهارات لتصبح دائمة .السمة ادلميزة ذلذه الطريقة ىي النشاط يف شكل تكرار
متكرر لنفس الشيء.
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حتتوي طريقة التعليم ابلتأكيد على خطوات جيب اختاذىا لتحقيق أىداف
التعلم ادلخطط .من بُت خطوات طريقة التدريبات أن األوىل تدريبات سلصصة
فقط للمواد أو اإلجراءات اآللية .اثنياً ،جيب أن يكون للممارسة معٌت مبعٌت
مقدما ،كما جيب على
أوسع ،أي أن الطالب حباجة إىل معرفة معٌت التمرين ً
الطالب أن يدركوا أن التدريبات ستكون مفيدة الح ًقا حلياهتم ،مث حيتاج الطالب
إىل أن يكون لديهم موقف أبن ادلمارسة ضرورية الستكمال التعلم.
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دتشيا مع ىذا ،فإن يف حبث العلمى مبوضوع "فعالية طريقة التدريبات يف
التعليم الصرف (دراسة جتريبية يف الصف السابع يف ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية
وحيد ىاشم يوكياكرات العام الدراسي 0213/0210م) الذي كتبو مح فضلي يبُت
أن تطبيق طريقة التدريبات يف التعليم الصرف حيدث بشكل جيد وسلس ،تصبح
عملية التعلم أكثر متعة ،وديكن أن تعزز اىتمام الطالب ومحاسهم ،وىناك
اختالفات كبَتة بُت نتائج التعلم من الطالب إتقان علم األعصاب يف اجملموعة
التجريبية مع اجملموعة الضابطة 13.ديكن أن تكون ىذه واحدة من وجهات نظر
جيدا يف تعلم اللغة العربية
الباحثة اليت تقول إن طريقة التدريبات ديكن تطبيقها ً
وخاصة تعلم القواعد.
بناءً على الشرح أعاله،هتتم الباحثة بدراسة استخدام طريقة التدريبات
ادلستخدمة يف تعليم قواعد اللغة العربية للصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة
اإلسالمية احلكوامية األوىل تولونج أجونج من بداية عملية التعليم ابستخدام طريقة
التدريبات وتصميم واستخدام ختطيط الدراسى والتقومي ادلستخدم يف أنشطة التعليم
النهائية القواعد العربية ابستخدام طريقة التدريبات .لذلك اختارت الباحثة موضوع
البحث العلمى عن "تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريبات ابألمثلة
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الصف
لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج يف ّ
الثامن للعام الدراسي 0202/0219م".
من بُت أسباب اختيار الباحثة ادلوضوع "تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام
طريقة التدريبات ابألمثلة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل
الصف الثامن للعام الدراسي 0202/0219م" يف ادلدرسة
تولونج أجونج يف ّ
ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج ىي كما يلي .1 :ادلشكالت
اليت يواجهها طالب الصف الثامن يف تعليم قواعد اللغة العربية جتعل ادل ِّّ
درسة اللغة
العربية جيب أن يكون لديهم طريقة للتدريس لتعزيز اىتمام الطالب ابلتعلم وابلتايل
الطريقة ادلختار التدريبات .0 ،ىناك شلارسة تطبيق طريقة التدريبات يف تعليم
قواعد اللغة العربية ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج يف
درسة اللغة العربية
مدرسة اللغة العربية .3 ،قد استخدامت م ّ
ادلستخدمة من قبل ّ
الطريقة التدريبات يف الصف الثامن منذ قدمي و ذلك يتعلق ابدلوضوع الباحثة .
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ب .أسئلة البحث
 .1كيف التخطيط الدراسي يف تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة
التدريبات ابألمثلة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل
الصف الثامن للعام الدراسي 0202/0219م؟
تولونج أجونج يف ّ
 .0كيف تطبيق التخطيط الدراسي يف تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام
طريقة التدريبات ابألمثلة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية
الصف الثامن للعام الدراسي 0202/0219م؟
األوىل تولونج أجونج يف ّ
 .3كيف التقومي يف تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريبات
ابألمثلة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج
الصف الثامن للعام الدراسي 0202/0219م؟
يف ّ
ج .أغراض البحث
ليكون ىذا البحث مفيدا فالباحثة لديها أغراض معينة منطلقة من أسئلة
البحث ،فيغرض ىذا البحث على األمور اآلتية:
 .1لوصف عن التخطيط الدراسي يف تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة
التدريبات ابألمثلة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل
الصف الثامن للعام الدراسي 0202/0219م.
تولونج أجونج يف ّ
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 .0لوصف عن تطبيق التخطيط الدراسي يف تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام
طريقة التدريبات ابألمثلة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية
الصف الثامن للعام الدراسي 0202/0219م.
األوىل تولونج أجونج يف ّ
 .3لوصف التقومي يف تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريبات
ابألمثلة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج
الصف الثامن للعام الدراسي 0202/0219م.
يف ّ
د .حدود البحث
 .1حدود ادلوضوع
حددت الباحثة موضوع ىذا البحث تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام
طريقة التدريبات ابألمثلة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية
الصف الثامن للعام الدراسي 0202/0219م.
األوىل تولونج أجونج يف ّ
 .0حدود ادلوقع
اختارت الباحثة خاصة يف الصف الثامن لطالب ادلدرسة ادلتوسطة
اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج يف شارع كيماعون شركار ابجي
بويو العو تولونج أجونج.
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 .3حدود الزمان
ىذا البحث يف ادلرحلة األوىل للعام الدراسي 0202 / 0219م سلصة
لطالب يف الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل
تولونج أجونج .و جيرى البحث من شهر نوفمبَت 0219م حيت شهر يناير
0202م.
 .4حدود ادلواد
ادلادة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي تعليم القواعد يف الباب الثاين ابدلوضوع
"يومياتنا يف ادلدرسة" فيها مجلة اإلمسية و مجلة الفعلية الذي يوجد يف
الكتاب الطالب اللغة العربية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية لفصل الثامن.
ه .فوائد البحث
 .1الفائدة النظرية
يرجى من ىذه نتائج البحث مزيدة للحزانة العلمية يف ترقية اللغة العربية
من تعليمها ،وليكون مصدرا يف معايَت عملية تعليم اللغة العربية وتقييمها
ادلوجودة يف قسم تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج
أجونج و ادلدرسة ادلتوسطّة اإلسالميّة احلكوميّة األوىل تولونج أجونج.
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 .0الفائدة التطبيقية
والفائدة التطبيقية ذلذه البحث ىي :
أ .للباحثة
يرجى أن تكون نتائج ىذا البحث مفيدة للباحثة حيث تكون
لًتقية تعليم اللغة العربية.
ب .للمدرس
ديكن استخدام نتائج ىذا البحث كمرجع للتحسُت إذا كانت
ىناك أوجو قصور يف تنفيذ تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة
التدريبات.
ج .للطالب
نتائج ىذا البحث ديكن أن توفر الراحة للطالب لزايدة اإلىتمام
والدافع يف تعلم اللغة العربية ،وخاصة ابستخدام طريقة التدريبات يف
تعلم اللغة العربية.
د .للمدرسة
نتائج البحث عن "تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة
التدريبات ابألمثلة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل
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الصف الثامن للعام الدراسي 0202/0219م" ىذا
تولونج أجونج يف ّ
ومرجعا يف مزيد من تعليم اللغة
تصحيحا
ديكن أن يكون سجالً أو
ً
ً
العربية وديكن أن حيافظ على جودة ادلعلم اللغة العربية يف ادلدرسة
ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج وحيسنها.
ه .للجامعة
من ادلتوقع أن تساىم نتائج البحث عن "تعليم قواعد اللغة العربية
ابستخدام طريقة التدريبات ابألمثلة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
الصف الثامن للعام الدراسي
احلكومية األوىل تولونج أجونج يف ّ
0202/0219م" يف العلوم خاصة يف التعليم اللغة العربية وديكن
استخدامها كمقارنة للبحوث ادلستقبلية.
ه .توضيح املصطلحات
يف ىذا البحث ،حتتاج الباحثة إىل أتكيد ادلصطلحات من ادلوضوع "تعليم
قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريبات ابألمثلة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة
الصف الثامن للعام الدراسي
اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج يف ّ
0202/0219م" حبيث ال يوجد فهم مشًتك يف قراءة ىذا البحث ،وىي :
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 .1التوضيح النظري
أ .التعليم  :التعليم ىو عملية تفاعل الطالب مع ادلعلمُت وموارد التعليم يف بيئة
تعليمية .التعليم ىو مساعدة يقدمها ادلعلمون حبيث تكون عملية اكتساب
العلم وادلعرفة ،وإتقان ادلهارات والشخصية ،وكذلك تكوين ادلواقف
وادلعتقدات لدى الطالب .مبعٌت آخر ،التعليم ىو عملية تساعد الطالب
على أن يكونوا قادرين على التعلم جبيد.
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ب .قواعد  :ىي قواعد الواردة يف جتميع اجلمل العربية ،حيث فروع علم القواعد
كثَتة جدا منهم ضلو و صرف .قواعد اللغة العربية لديها صعوابهتا اخلاصة
يف كل من أجزائها.
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ج .تعليم القواعد  :ىي تعليم الشكل الذي ينتظم مفاىيم حبث ضلو معُت
وانواعها وحاالهتا إذا وجدت ،مقرونة بسماهتا اجلوىرية.

16

د .الطريقة  :وىي ال تنفصل عن احملتوايت ،وتتمثل يف األساليب اليت يتبعهل
ادلدرس يف معاجلة درسو لتوصيل ادلعلومات إيل أذىان تالميذه 17.طريقة

Khalilullah, Media Pembelajaran….
Arifa dan Chumaidah, Jurnal dengan judul ....

 16ابرىيم دمحم عطا ،طرق تدريس اللغة العربية والًتبية الدينية( ،مكتبة النهضة ادليصَتية ،)1992 ،ص05 .
 17دمحم صاحل مسك ،فنّ التدريس للًتبية اللغة( ،القاىرة :مكتبة األصللو ادلصرية ،)1979 ،ص93 .
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التدريس مبفهومها الواسع تعٍت رلموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم
اجملال اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أىداف تربوية معينة.
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ه .طريقة التدريبات  :طريقة التدريبات ىي طريقة جيدة للتدريس لغرس عادات
معينة .أيضا كوسيلة للحفاظ على العادات اجليدة وديكن أن تستخدم أيضا
الكتساب الباعة والدقة والفرصة وادلهارات.
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 .0التوضيح التطبيقي
أما التوضيح التطبيقي من موضوع "تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام
طريقة التدريبات ابألمثلة لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل
الصف الثامن للعام الدراسي 0202/0219م" فهو احلقائق
تولونج أجونج يف ّ
الوصفية عن تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريبات ابألمثلة و
تطبيق ختطيط دراسيها وكذالك تقوديها يف تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام
طريقة

التدريبات.

 18التدريس  :اجمللد األول ،تصميم ادلنهج لتعليم اللغة العربية يف مؤسسة تربية القرآن( ،تولونج أجونج :جامعة اإلسالمية
احلكوميو تولونج أجونج ،)0210 ،ص6 .
Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 4000), hlm.
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و .البحوث السابقة
لتنفيذ ىذا البحث حتتاج الباحثة إيل البحوث السابقة ادلتعلقة مبوضوع
حبثها ،منها :
 .1البحث العلمي الذي كتبتو يويل أان نور إنداه حتت ادلوضوع "تطبيق منط
قوانتم للتعليم

()Quantum Teaching

لرتقية كفائة القواعد اللغة العربية

ابملدرسة الثانوية األسالمية احلكومية رجوتنجان للعام الدراسي -2115
2116م" .و أغراض البحثها  )1 :لوصف تطبيق تعليم القواعد اللغة العربية
ابدلدرسة الثانوية األسالمية احلكومية رجوتنجان للعام الدراسي -0215
0216م )0 ،لوصف تطبيق اظلط قوانتم للتعليم لًتقية كفائة القواعد اللغة
العربية ابدلدرسة الثانوية األسالمية احلكومية رجوتنجان للعام الدراسي
0216-0215م )3 ،لوصف ادلشاكل عن تطبيق اظلط قوانتم للتعليم لًتقية
كفائة القواعد اللغة العربية ابدلدرسة الثانوية األسالمية احلكومية رجوتنجان
للعام الدراسي 0216-0215م.

02

 02يويل أان نور إنداه ،تطبيق ظلط قوانتم للتعليم ( )Quantum Teachingلًتقية كفائة القواعد اللغة العربية ابدلدرسة
الثانوية األسالمية احلكومية رجوتنجان للعام الدراسي 0216-0215م( ،تولونج أجونج :مكتبة اجلامعة اإلسالمية تولونج أجونج،

)0216
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 .0البحث العلمي الذي كتبو دمحم اتج الدين فاضل حتت ادلوضوع "تطبيق تعليم
ابستخدام كتاب ألفية ابن مالك مبعهد العلم والعمل اإلسالمى السلفى
)(MIA

تولونج أجونج" .وأغرض البحثو )1 :دلعرفة تطبيق تعليم ابستخدام

كتاب ألفية ابن مالك مبعهد العلم والعمل اإلسالمى السلفى تولونج أجونج،
 )0دلعرفة مشكالت تطبيق تعليم ابستخدام كتاب ألفية ابن مالك مبعهد العلم
والعمل اإلسالمى السلفى تولونج أجونج )3 ،دلعرفة كيفية احلل مشكالت
تطبيق تعليم ابستخدام كتاب ألفية ابن مالك مبعهد العلم والعمل اإلسالمى
السلفى تولونج أجونج.
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 .3البحث العلمي الذي كتبتو أويل النهى حتت ادلوضوع "استخدام طريقة
التدريبات إلستيعاب احلفظ املفردات لطالب الصف الثامن ابملدرسة
املتوسطة اإلسالمية احلكومية كونري ابلتار" .وأغراض البحثها )1 :دلعرفة
استخدام طريقة التدريبات يف تعزيز حتفيظ ادلفردات )0 ،دلعرفة العقبات يف
استخدام دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونَت ابلتار )3 ،دلعرفة احلل

 01دمحم اتج الدين فاضل ،تطبيق تعليم ابستخدام كتاب ألفية ابن مالك مبعهد العلم والعمل اإلسالمى السلفى
تولونج أجونج( ،تولونج أجونج :مكتبة اجلامعة اإلسالمية تولونج أجونج)0216 ،

)(MIA
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للتغلب على العقبات يف استخدام طريقة التدريبات يف تعزيز حتفيظ الطالب
ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كونَت ابلتار.
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 .4البحث العلمي الذي كتبتو إنتان يولياين صاحلة حتت ادلوضوع "تعليم القواعد
ابستخدام طريقة التمييز يف دورة األزهار ببارى كاديري" .تتحدث فيو
الباحثة لوصف إجراءت و ادلزااي من استخدام طريقة التمييز لتعليم القواعد يف
دورة األزىار ببارى كاديري مث العيوب من استخدام طريقة التمييز لتعليم
القواعد .و أغراض البحثها  )1 :لوصف إجراءات من استخدام طريقة التمييز
لتعليم القواعد يف دورة األزىار ببارى كادري )0 ،لوصف ادلزااي من استخدام
طريقة التمييز لتعليم القواعد يف دورة األزىار ببارى كادري )3 ،لوصف
العيوب من استخدام طريقة التمييز لتعليم القواعد يف دورة األزىار ببارى
كادري.
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 .5البحث العلمي الذي كتبو مح فضلي حتت ادلوضوع "فعالية طريقة التدريبات
يف تعليم الصرف (دراسة جتريبية للطالب الصف السابع ابملدرسة
املتواسطة واحد هاشيم يوكياكرات للعام الدراسي 2112/2113م)".
 00أويل النهى ،استخدام طريقة التدريبات إلستيعاب احلفظ ادلفردات لطالب الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
احلكومية كونَت ابلتار( ،تولونج اجونج :مكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج.)0217 ،
 03إنتان يولياين صاحلة ،تعليم القواعد ابستخدام طريقة التمييز يف دورة األزىار ببارى كاديري( ،تولونج اجونج :مكتبة

اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج.)0219 ،
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وأغراض البحثو )1 :دلعرفة تطبيق تعليم الصرف ابلطريقة التدريبات (دراسة
جتريبية للطالب الصف السابع ابدلدرسة ادلتواسطة واحد ىاشيم يوكياكرات للعام
الدراسي 0210/0213م )0 ،دلفرفة فعالية تعليم الصرف ابلطريقة التدريبات
(دراسة جتريبية للطالب الصف السابع ابدلدرسة ادلتواسطة واحد ىاشيم
يوكياكرات للعام الدراسي 0210/0213م.
الرقم

إسم الباحث

موضوع البحث

 1يويل أان نور تطبيق ظلط قوانتم
إنداه

04

(Teaching

)Quantum

اإلختالفات
للتعليم  .1الفرق من حيث ادلوضوع
لًتقية  .0من حيث ادلكان والسنة
 .3من حيث األغراض البحث

كفائة القواعد اللغة العربية
ابدلدرسة الثانوية األسالمية
احلكومية رجوتنجان للعام
الدراسي 0216-0215م
0

دمحم اتج الدين تطبيق تعليم ابستخدام كتاب ألفية  .1من حيث ادلوضوع
ابن مالك مبعهد العلم والعمل  .0من حيث ادلكان
فاضل
اإلسالمى السلفى ) .3 (MIAمن حيث مسائل البحث
تولونج أجونج

 04فضلي ،فعالية طريقة التدريبات....
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التدريبات  .1من حيث ادلوضوع
طريقة
استخدام
إلستيعاب احلفظ ادلفردات لطالب  .0من حيث ادلكان

3

أويل النهى

4

إنتان يولياين تعليم القواعد ابستخدام طريقة  .1من حيث ادلوضوع
التمييز يف دورة األزىار ببارى  .0الفرق من حيث مسائل
صاحلة
البحث و أغراض البحث
كاديري

الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة  .3من حيث أغراض البحث
اإلسالمية احلكومية كونَت ابلتار

 .3من حيث مكان البحث
 5مح فضلي

فعالية طريقة التدريبات يف تعليم  .1من حيث ادلوضوع
الصرف (دراسة جتريبية للطالب  .0من حيث ادلكان
الصف السابع ابدلدرسة ادلتواسطة  .3من حيث مدخل و نوع
البحث
واحد ىاشيم يوكياكرات للعام
الدراسي 0210/0213م)

من بعض البحوث السابقة أعاله ديكن للباحثة أن تستنتج أن البحث الذي
ستجريو الباحثة ديلك بعض اإلختالفات من البحوث السابقة من حيث ادلوضوع
أو مسائل البحثو أو مكان البحث أو السنة البحثية حىت ىذا البحث حتقيق
عنصر اجلدة ويستحق ادلزيد من البحث.
يهدف البحث األول إىل معرفة كيف تطبيق ظلط قوانتم للتعليم لًتقية كفائة
القواعد اللغة العربية ولوصف ادلشاكل يف تطبيقها .البحث الثاين ،اليت تركز على
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تطبيق تعليم ،ىذا البحث واسع جدا ألن أنشطة تعليم اللغة العربية مازلت واسع.
وكذالك ابلبحث الثالث والرابع واخلامس .الفرق يف ىذا البحث ىو أن الباحثة
سًتكز فقط على حتطيط الدراسي و تقومي يف تعليم قواعد اللغة العربية ابلستخدام
طريقة التدريبات .لذلك من الواضح أن ىذا البحث سيكون لو فرق كبَت من
البحوث السابقة.
ز .ترتيب البحث
تنبغي للباحثة أن تستكمل الشروط العملية يف كتابة البحث العلمي حىت
تسهيل يف عماليات كتابتها يف فهم زلتوايتو .وأما ترتيب البحث يف ىذا البحث
كما يلى :
 .1القسم األول ،حيتوي على صفحة الغالف ،صفحة موافقة ادلشرف ،صفحة
تصديق رلليس ادلناقشة ،صفحة تصديق األصالة ،صفحة الشعار ،صفحة
اإلىداء ،كلمة الشكر والتقدير ،ملخص ،صفحة قائمة ادللحقات ،و
الفهرس.
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 .0القسم الرئيسي ،حيتوي على مخسة أبواب ،وىي :
أ .الباب األول  :مقدمة حيث تشتمل على( :أ) خلفية البحث( ،ب)
مسائل البحث( ،ج) أغرض البحث( ،د) فوائد البحث( ،ه) توضيح
ادلصطالحات( ،و) البحوث السابقة( ،ز) ترتيب البحث.
ب .الباب الثاين  :النظرايت وتشتمل على( :أ) تعليم القواعد تشتمل على
( )1تعريف تعليم ( )0تعريف القواعد ( )3تعريف تعليم القواعد ()4
أىداف تعليم القواعد ( )5طرق تعليم القواعد ( )6تقومي تعليم القواعد
( )7مزااي وعيوب تعليم القواعد ( )8ادلشكالت يف تعليم القواعد مث
(ب) طريقة التدريبات تشتمل على ( )1تعريف طريقة ( )0تعريف
طريقة التدريبات ( )3مبادئ وتعليمات إلستخدام طريقة التدريبات ()4
مزااي وعيوب طريقة التدريبات ،مث (ج) تعليم قواعد اللغة العربية
ابستخدام طريقة التدريبات.
ج .الباب الثالث  :منهجية البحث تشتمل على( :أ) ادلدخل و نوع
البحث( ،ب) حضور الباحثة( ،ج) مكان البحث( ،د) مصادر
احلقائق( ،ه) طريقة مجع احلقائق( ،و) طريقة حتليل احلقائق( ،ز) تفتيش
صحة احلقائق( ،ح) خطوات البحث.
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د .الباب الرابع  :تقدمي نتائج البحث و تشتمل على (أ) تقدمي احلقائق و
(ب) حتليل احلقائق و مناقشتها.
ه .الباب اخلامس  :خادتة البحث حيث حتتوي على اخلالصة واإلقًتاحات.
 .3القسم النهائي ،حيتوي على ادلراجع واللملحقات اليت تشتمل على اإلرشادات
للمقابلة واإلرشادات للمالحظة واإلرشادات للوثيقة ،الوصف التارخيى
ادلختصر لتأسيس ادلدرسة ،الصوار الوثيقة ،الرسائل اليت تتعلق ابلبحث
العلمي ،والسَتة الكاتبة.

