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  الباب األولى

  مقّدمة

 

  خلفّية البحث. أ

ألّن الرتبية هي التفاعل بني . الرتبية هي إجراءت ليساعد الناس يف متّية نفسهم

يف القوانني عن . ل اهداف الرتبية اليت تواصل ببيئة معنيو املدّرس و الطّالب لوص

 ١ :أن تذكر ٢٠٠٣نظام الرتبية الوطين بالعام 

الرتبية هي حماولة مستفيقة و خمّططة ليوجد حالة التعّلم و إجراءت التعليم 

لكى الطّالب بكيفّية الفعلي بنّمية قّوة عن نفسهم ليملك قّوة الروحي، و 

ضبط النفس، والشخصّية، وامليل، والدكاء، وأخالق الكرمية، الديّين، و 

 .واملهارة خمصص ألنفسهم، وا�تمع، و األمة والدولة

 
مدّرس، إجراءت تعّلم و تعليم، و  بنيالرتبية  النفصل عالقةيف العاّم، 

البّدا أن نعرف فإن نشاط التعّلم و التعليم هو إجراءت عن التفاعل بني . وطّالب

حيث التعّلم هو إجراءت حتديثا تغيريا معني اّلذين  ٢.ب يف التعليماملدّرس والطالّ 

وبذالك نستطيع أن نعرف . طّالب ببيئتهنتائج عن خربة وهي تدريبات أو تفاعل ال

عن شخص معني الذين " اللغوّي العريبّ "تعّلم الّلغة العربّية هي إجراءت حتديثا تغيريا 
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٢ 

ل عن و الذين وص ٣نتائج عن خربة وهي تدريب اللغوّي العرّيب أو تفاعل اللغوّي العريبّ 

 .إجراءت التعليم

. تتكّون على يعّلم و يتعّلمالتعليم هو إجراءت املواصالت اجلهات، اّليت 

إذان، التعليم هو ٤ .حيث يعّلم أن يفعل املدّرس كاالعامل، و يتعّلم أن يفعل الطّالب

م أن يفعل املدّرس باحلّد االقصى، لكي الطّالب الذين يعّلمه عن ماّدة لّ يعنشاط ل

أو بالكالم األخرى، التعليم هو حماولة . معني يستطيع أن يفعل نشاطا يتعّلم بأحسان

ن يتعلم عن ماّدة معينة الاليت تفضي لواصل أهداف عن أأن يفعل املدّرس بيخلق 

 .التعليم

اللغة العربية هي نشاطا ليعّلم أن يفعل املدّرس  وهكذا تعليم اللغة األجنبية أو

باحلّد االقصى، لكي الطّالب الذين يعّلمه عن ماّدة لغة أجنبية معني كاللغة العربية، 

م اللغة تعلّ ل أهداف عن و م بأحسان و تفضي لوصيستطيعون أن يفعلوا نشاطا ليتعلّ 

 .اّليت خمطط قبله ٥األجنبية أو اللغة العربية

يف إجراءت التعليم، املدّرس هو وحد من طاقة الرتبوي اليت مهّين ـ الرتبوي، 

حيث ميلك مسئولّية معظيما يف إجراءت التعليم إىل الّنجاح عن طّال�م للحياة يف 
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٣ 

طلب املدّرس ليستطيع أن يوجد لذالك وفقا عن قدرة عن املهّين ـ الرتبوي، . احلاضرة

يف  واالمناط أو الطريقة سرتتيجيةهم وتوكيله على االعن إجراءت تعليم مؤثر وكفاية بف

ها لرتقية كفاءة الطّالب بالقواعد يف ت، وخاص٦التعليم اّلذي تطبيق يف إجراءات التعليم

  .درس اللغة العربّية

يف جزء اللغة العربّية، قواعد اللغة العربّية هو جزء ارتباط لرتتيب الكلمة يف 

تنتج عقود كلمات العربية مجلة، وهذاه معّلق على  حيث . عقود الكلمات العربّية

وغري ذالك قواعد اللغة العربّية . كلمة العربّية عقود فيها وصفة العالقة بني الكلمات

هو ارتباط بتغّري عن صيغة الكلمة اليت حتدث بسبب عن ترتيبيها الكلمات يف مجلة 

طوط الّتقريبّية تتكون على فهم اهداف عن تعليم قواعد اللغة العربّية خب. اللغة العربّية

  ٧ .واستعمال بّصياغة كلمة و مجلة يف اللغة العربّية

وهذاه خاصتها اللغة . بانتشر عن مدخل املواصالت يف تعليم لغة األجنبّية

بسبب يف . قول إن القواعد ال مهّمة لرتقّية مواصالتت يتال تأن ظنّ  تالعربّية، ظهر 

طبعا، هذا رأي . توصل و تفهم توصّية إىل املستمعاملواصالت مهّمة إذا تستطيع أن 
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٤ 

 وهذا. دون القواعد، ال يستطيع أن يرتيب توصّية باللغة العربّية حبسن. هو خطاء

 ٨ .ل وفهم إىل القابئلو صعب لوص

  ٩:يلوهي كما ي يواجه املدّرس مشكالت كثرية يف تعليم قواعد اللغة العربّية،

على قواعد الّنحو و الّصرف ليحفظ ويفهم عن  اهدميما عامقاع املدّرس يوض. ١

  .و الطّالب مشّبع يف تعليم. اّدة القراءةامل

ولكن ال يفهمون عن . ب ليحفظ اشعار عن قواعد الّنحو و الّصرفطلب الطالّ . ٢

إذان، ميكن التعليم هو نشاطا انتهى الوقت  .معىن وبيان الّشعر الذي حيفيظهم

  .فقط

ّرب جتعّلم ليس كامل، ولكن نصف ومتأثّر املتفّرق و ت يتالّ  اللغة العربّية تعليم قواعد. ٣

 .درس باحلرجتقّدم األمثال دون تّدد أن حتّدد نفس يف املنطقة عمله و حتالّضيق و 

دخل إىل منطقة املاّدة تحال ال عن بّني تتوجيه ل يتالّ  اللغة العربّية تعليم قواعد. ٤

صوب، واملبتداء، والفاعل، واملفعول به، ونائب بّني عن حال املرفوع، واملنتو 

  .الفاعل بامهل عن تّورط املعىن يرافقه
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٥ 

تصّلب   تظاهر  قواعد اللغة العربّية لميذ يف تعليمت العالقة بني مدّرس و منط. ٥

ب ليعمل ، مثّ طلب املدّرس الطالّ ينّظم املدّرس مثال. سفلىو  علوىكالعالقة بني 

  .مثل كالتعطى املدّرسه

بقدرة  ة تعطي عن ماّدته ليس املناسبيتال قواعد اللغة العربّيةكتاب الدرس . ٦

  .ب احياناالطالّ 

تعليم القواعد ليس مقّرب بعلوم األخرى أيضا، كعلوم القرآن أو علوم اللغوي يف . ٧

 .مائلة يستعمال املدّرس الكلمات اليت ليست إنسانية و. أخد مثل

ت عن التعليم دفع معملي و تربوي ليخلق ظاهرت املشكالت يف كل اإلجراءا

ذكر بنسّمى أن ت يتال طسرتاتيجية أو النموأحد منها اال. التعليم اسرتاتيجية و امناط

 (Deporter) ووفقا ديفورتور". )Quantum Teaching( لتعليملنتم او ق" طاسرتاتيجية أو من

جديد  طمن يه ")Quantum Teaching( لتعليملنتم او ق" طمن، إنه (Hernachi)  وهراجنج

 ١٠.وّحد عنصور فن ليبّلغ موّجه لكّل الدرستسهولة إجراءات عن التعليم بت يتال

التعليم اجلديد،  طمن يه ")Quantum Teaching( لتعليملنتم او ق" طمن

اّليت تسّهل  ةسهل لتطبيق اّلذي يشرح كيفية اجلديدتواملنتعش، واليسيل، والعملّي، وال

عن إجراءت التعّلم و التعليم باحتاد عن عنصور فن واجناز موّجه لكّل الدرس اّلذي 
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٦ 

ألنّه كّل . كّل شيئ مفهوم" )Quantum Teaching( لتعليملنتم او ق"يف . يصّدره

الكلمة، واإلجراءت، والرابطة، وحيث املدّرس يستطيع ليغّري بيئة، ومثري، وخطّة 

 ١١.عّلم و تعليم الذي مباشرة أيضاالتعليم، و إجراءت ت

أساس عن هذاه املشكالت اليت يواجه إىل املدّرس يف تعليم قواعد اللغة 

فالباحثة تريد أن توّحد  ")Quantum Teaching( لتعليملنتم او ق" طمن إىلالعربّية وينظر 

 Quantum( لتعليملنتم او ق" طمن اتعليم الّلغة العربّية بتطبيق هذعن إجراءت 

Teaching( "فاختيار . لرتقّية كفاءة الطّالب بفهم و قدرة ماّدة قواعد الّلغة العربّية

لترقّية  ) QuantumTeaching( لتعليملنتم او ق" طنمتطبيق : الباحثة عن املوضوع 

 وتانجانقواعد اللغة العربّية بالمدرسة الثانويّة اإلسالمّية الحكومّية رجالكفاءة 

 ـ٢٠١٥/  ٢٠١٦للعام الدرس 

أساس املاّدة وغري ذالك، . هذه املدرسة قد طبيق هذا منط قوانتم للتعليمألّن 

بّدل تعّلم مثريا و فّرحا للمدّرس ت يه ")Quantum Teaching( لتعليملنتم او ق" طمنيف 

فريجو تعليم قواعد اللغة العربّية بكّل الظالله، فالتعليم ليس تصّلب و . و الطّالب

تعليمه بريفق عن كّل كّالب، وتفاعل، وفرق اّلذي يزيد الوقت ألّن . الطّالب فعليّ 

 .املناسبة يف تعّلم اللغة العربّية
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٧ 

  مسائل البحث. ب

 حّددت فإنه سبق، فيما الباحثة شؤحتها اليت البحث خلفية على اعتماد

  :ياىل مافي البحث هذا مسائل

الثّانويّة اإلسالمّية احلكومّية قواعد اللغة العربّية يف املدرسة الكيف تطبيق تعليم .١

  ؟وتاجنانرج

لرتقية كفاءة القواعد " )Quantum Teaching( لتعليملنتم او ق" طمنكيف تطبيق .٢

 ؟وتاجناناللغة العربّية باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية رج

لرتقية كفاءة " )Quantum Teaching( لتعليملنتم او ق" طمنملشاكل عن تطبيق ا ما.٣

 ن؟ثانوية اإلسالمية احلكومية رجوتاجناالقواعد اللغة العربّية باملدرسة ال

  أغراض البحث. ج

  :ياىل مافي هي العلمى البحث طةخ ذهه غراضأ من و

قواعد اللغة العربّية يف املدرسة الثّانويّة اإلسالمّية العن تطبيق تعليم  لوصفل. ١

  .ناحلكومّية رجوتاجنا

لرتقية كفاءة " )Quantum Teaching( لتعليملنتم او ق" طمنعن تطبيق  لوصفل. ٢

 .نثانوية اإلسالمية احلكومية رجوتاجناالقواعد اللغة العربّية باملدرسة ال



 

٨ 

لرتقية " )Quantum Teaching( لتعليملنتم او ق"ط للوصف املشاكل عن تطبيق من. ٣

 .ناحلكومية رجوتاجناثانوية اإلسالمية كفاءة القواعد اللغة العربّية باملدرسة ال

  فوائد البحث. د

وفقا بأهداف البحث اليت ذكرت سابقا، فتقسم الباحثة فوائد البحث العلمي 

  :إىل قسمني ومها

  :فائدة النظرية.١

تبدّع العلمية ستعمال كما مساعدة و يستطاع أن ي نتائج عن هذا البحث

" )Quantum Teaching( لتعليملنتم او ق" طمنليغين خزنة املعريفة، وخصها يف تطبيق 

 وتاجنانقواعد اللغة العربّية باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية رجاللرتقية كفاءة 

ستعمال  كما مادة القراءة يستطاع أن يومع ذلك . ٢٠١٦/٢٠١٥للعام الدرس 

  .وأساس البحث تال

  :فائدة التطبقية. ٢

  وتاجنانلرئيس املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية رج  ) أ

ستعمال السياسات لريضع منهاج يستطاع أن ينتائج عن هذا البحث 

  .التعليم الذي أحسن كما دوافع يف إجراءات التعليم

  



 

٩ 

  للمدّرس اللغة العربية) ب

 Quantum( لتعليملنتم او ق" طمنتطبيق هذا البحث العلمي عن 

Teaching( " اإلسالمية لرتقية كفاءة القواعد اللغة العربّية باملدرسة الثانوية

، ملدخل يف إجراءت ٢٠١٥/  ٢٠١٦للعام الدرس  وتاجناناحلكومية رج

وتطبيق عن نتائج الذين  ،مالحظة، و لكي يستطيع املدّرس لّتبع. التعليم

. فضعف عن إجراءت التعليم يف بيئة التأديب. تواصل عن هذا البحث

  .ستطيع ليحسن و يزيديها يف التعليم القواعد توخص

  للطّالب) ج

نتائج عن هذا البحث العلمي للطّالب، يستطيع أن يستعمال 

ليحفذت محاس ليعمل ابتكارات التعلم ليملك كفاءة األعلى ملؤن املعريفة يف 

ل الطّالب يسهّ " )Quantum Teaching( لتعليملنتم او ق" طمنألن �ذا . احلاضر

زيادة ليفّكر وحيدث . ها عن قواعد اللغة العربّيةتليفهم درس لغة العربية، وخص

بنشط، و ابداعني، و مبتكرة لنفس الطّالب لرتقية كفاءة اللغة العربّية 

  .باستعمال قواعد اللغة بصحيحة يف مواصالت و تعليم اللغة العربية

  

  



 

١٠ 

  للباحث تايل و قارئ) د

نتم او ق طمنتطبيق ليعريف أن يفهم و يستطيع أن يصف عن إجراءت 

قواعد اللغة العربّية باملدرسة اللرتقية كفاءة  )Quantum Teaching( لتعليمل

وغري . ٢٠١٦/٢٠١٥للعام الدرس  وتاجنانالثانوية اإلسالمية احلكومية رج

  :ما يليفينتائج هذا البحث  يستعمالستطيع أن يذلك، 

زيادة املعريفة اليت ميلك باحث تايل أو قارئ يف جمال علوم التأديب، ) ١

 )Quantum Teaching( لتعليملنتم او ق طمنها فيما يتعلق حبث عن توخص

  .قواعد اللغة العربّيةاللرتقية كفاءة 

  .يتصّدق فكرة يف حماولة لرتقية فضيلة التأديب) ٢

ر و التعليم االبتداعي ووفقا لألطفال يف عم طمنزيادة املعريفة وسائل عن ) ٣

اللغة العربية و قواعد اللغة العربّية يف تعليم الاملدرسة الثانوية، لرتقية كفاءة 

 .فضيلة التأديب

  للمكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج) هـ

ليجعل مادة  ايتواجد مفيذ اليت هذا البحث، فانتائج عن املكّونب

التشكيلة واملرجع لزيادة املطبوعات يف جمال التأديب، فاستطيع أن استعمال  

  .خرىاألكااملاّدة التعلم أو القراءة للطّالب 



 

١١ 

  توضيح المصطلحات. ه

  توضيح النظري . ١

تسهيال على القارئني يف متابعة هذا البحث العلمي، ويتكون توضيح 

  : النظري كما يلي

مرحلة تساعد التلميذ على أن يقوم بنفسه حبل التمرينات وفقا : تطبيق . أ

والغرض منها أن يتأكد املعلم من . للقاعدة اجلديدة اليت تعلمها

للدرس من ناحية، و أن يثبت املعلومات يف أذها�م فهم التالميذ 

  ١٢.من ناحية أخرى

خطّة التعليم (ط اليت يستعمال لصيغة املنهاج هو خطّة أو من: منط . ب

 ١٣.، وخيطّيط املادة التعليم و يشرف الدرس يف الفصل)الطويلة

هو تغّري التعّلم املثري بكّل فارق ) : Quantum Teaching(قوانتم للتعليم . ج

طفيقه الذي ارتباط كّل املعّلق والتفاعل والفرق الذي حيّد 

                                                           
  ١٥. ،ص١٩٨٤، مكتبة النخضة الصبحة، طرق تعليم اللغة العربّيةحممد عبد القادر أمحد، الدكرت   ١٢

١٣ Rusman, Model-Model Pembelajaran; Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta; 
PT RajaGrafindo, ٢٠١٠), hal. ١٣٣ 



 

١٢ 

االقصى عن حلظة التعّلم ويرّكز على العالقة ديناميكية ببيئة 

 ١٤.الفصل والتفاعل الذي يقوم أساس عن خطّة التعليم

سيلة ات و الكلم جمموعةيف  رتتيب الكلماتب يتعلق هو جزء الذي: قواعد  . د

 ١٥.اللغة كفاءة تحقيقل

هي ريزومة لغة ساميتة اليت يستعمل اجناس يف النهر تغريس : اللغة العربّية . ه

وميلك خصائص  ١٦وفورات، وسطح السعرية، وجزيرة العربية

 ١٧.كالتفّوقها عن اللغة األخرى

  توضيح التطبيقي. ٢

قوانتم ط منأما املراد، من موضوع هذا البحث العلمي، فهو تطبيق 

لرتقّية كفاءة القواعد اللغة العربّية باملدرسة الثانوية ) Quantum Teaching(للتعليم 

  .و مشاكله و حّلها ٢٠١٦/٢٠١٥للعام الدرس  اجنانتو اإلسالمّية احلكومّية رج

  

  

  

                                                           
١٤ Wena, Strategi Pembelajaran . . . , hal. ١٦١-١٦٠ 
١٥ Muna, Metodologi Pembelajaran . . . , hal. ١٣٦ 
١٦ Rosyidi, Media Pembelajaran , . . . hal. ١ 
١٧ Hermawan, Metodologi Pembelajaran , . . . hal. ٥٨ 



 

١٣ 

  ترتيب البحث . و

  :ا يليا البحث، فرتبت الباحثة ترتيبا فيمعلى القارئني يف فهم هذتسهيال 

خلفية البحث، واملسائل البحث، و أغراض : املقّدمة اليت تشتمل : األّول الباب 

  .البحث، وفوائد البحث، وتوضيح املصطلحات، وترتيب البحث

 وتعليمه، القواعد اللغة العربّيةنظرة عن  :علىدراسة نظرية تتكون : الباب الثّاين 

ية عملو ، )Quantum Teaching(وثانيها نظرة عن قوانتم للتعليم 

و ) Quantum Teaching(التعليم قواعد اللغة العربية بقوانتم للتعليم 

  .البحوث السابقة

نوع البحث، ومكان البحث، : منهاج البحث اليت تتكون على : الباب الثالث 

حتليل  و،  ، وطريقة مجع احلقائققائق، ومصادر احلةحثاالب توحضور 

  .إجراءات البحثتفتيش صحة احلقائق، و و البحث، 

احلقائق تقدمي تقدمي نتائج البحث فيه بيان موجوز عن مكان البحث و : الباب الرّابع 

  .ونتائج البحث وحتليلها

وتتكون على  .املناقشة اليت تبحث إرتباط عن نظرية و نتائج البحث: الباب اخلامس 

  املناقشة وحتليل نتائج البحث

  .قرتاحاتاإل و تلخيصال: اخلامتة اليت تتكون على: الباب السادس 


