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  الباب الثاني

 النظريات

  

  قواعد اللغة العربّية. أ

  مفهوم قواعد اللغة العربية. ١

القاعدة فهي الشكل الذي ينتظم مفاهيم حبث حنوى معني وأنواعها 

ومتثل القاعدة األساس الذى . وحاال�ا إذا وجدت، مقرونة بسما�ا اجلوهربة

الظواهر اللغوية املنتمية حيتوى على األحكام الكاملة املعممة الكافية لوصف 

 ١.اليها

قواعد اللغة العربّية هي منّظم الذين ينظّم أن يستعمال اللغة العربّية  

يف جزء اللغة العربّية، قواعد اللغة العربّية هو جزء ارتباط  ٢.كالوسئل ليفهم الكالم

ج ا كلمات العربية تنتالحيث عقود . لرتتيب الكلمة يف عقود الكلمات العربّية

عقود فيها وصفة العالقة بني اليت ، وهذاه معّلق على كلمة العربّية أو كالم مجلة

وغري ذالك ارتباط قواعد اللغة العربّية بتغّري عن صيغة الكلمة اليت . الكلمات

  ٣.اللغة العربّيةأو الكالم ملة اجلحتدث بسبب عن ترتيبيها الكلمات يف 

                                                           
  ٦٥. ، ص)١٩٩٠مكتبة النهضمة املصرية،  ;القاهرة (، طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينيةإبراهيم حمّمد عطا،   ١

٢ Mustofa, Strategi Pembelajaran , . . . hal. ٩٣ 
٣ Rosyidi, Media Pembelajaran , . . .  hal. ٥٨ 



 
١٥ 
 

تولد هذاه .  تولد بعد اللغة العربّيةقواعد اللغة العربّية هو قواعد اللغة اليت

لذالك إّن قواعد اللغة . قواعد اللغة العربّية خبلفّية على خطاء عن استعمال اللغة

يستطيع يستطيع ان يدعوا تعبري اللغة، و  العربّية اّلذي تعّلم، لكي مستعمال اللغة

 ٤ .ان يفهمها بصحيح وحسن بصيغة كتابة و كالم

، وظيفة تعليم قواعد اللغة العربّية هي مساعدة يف تعليم اللغة العصري

ولكن مرافق . قواعد اللغة العربّية ليس اهدافا. هارة اللغة العربّيةامللواصل عن 

يف أساسها نشاطا . ليستطيع ان يستعمال اللغة العربّية بصحيح يف املواصالت

اللغة العربّية  تعليم قواعد اللغة العربّية تتكّون على جزءان وهي تعارف قواعد 

وأما اهداف تعليم القواعد اللغة  ٥ .كالنحو و الصرف، و تعطي تدريبات مباشرة

 ٦.والكالم خبطوط تقريبّية حييط فهما ويستعمال ان يصوغ الكلمة واجلملة العربّية

ويستطيع الطالب ليفهم ويعطي الفهم على القابئل بالكالم أو الكتابة حبسن 

 ٧.وصحيح

 

  

                                                           
٤ Muna, Metodologi Pembelajaran , . . . hal. ١٣١ 
٥ Ibid ,. hal. ١٣٦ 
٦ Rosyidi, Media Pembelajaran, . . ., hal. ٥٨ 
٧ Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta; PT RajaGrafindo, 

٢٠١٤), hal. ١١٢ 
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  اللغة العربية خصائص قواعد. ٢

. متلك القواعد اللغة العربّية اخلصائص اليت ال متلك إىل اللغة اآلخرى

  ٨:وهذه القواعد كما يلي

، يستعمال ان يناسب كّل االسم )مذكر و مؤنث(عالقة القواعد واجلنس ) أ

. وكّل شيئ اليستطيع ان جيتمع إىل اجلنس. والفعل بالقواعد عن اجلنس

  .العربية البّد ان جيتمع إىل املذكر واملؤنث ولكن كّل شيئ يف اللغة

، يستعمال ان يناسب كّل )مفرد، ومؤنث، ومجع(عالقة القواعد والعداد ) ب

  .االسم والفعل بالقواعد عن العداد

، يستعمال كّل الفعل )ماضي، وحال، ومستقبال(عالقة القواعد والوقت ) ج

  .واحلال واملستقبال الذي يتضمن الوقت العمل الذي تعمله، لوقت املاضي

، )مرفوع، ومنصوب، وجمرور، وجمزوم(عالقة القواعد والبناء واالعراب ) د

يستعمال كل االسم والفعل يف اللغة العربية اليت متلك الصيغة املعني وتغري 

  .القواعده الذي يناسب على االعراب يف اجلملة

ل الضمائر للناس عالقة القواعد والضمائر، متلك اللغة العربية ان تستعما) ه

  .أو اآلخرى
                                                           

٨ Imaduddin Sukamto dan Akhmad Munawari, Tata Bahasa Arab Sistematis, 
(Yogyakarta; Nurma Media Idea, ٢٠٠٥),hal. vii-viii 
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  القواعد اللغة العربّية وظيفة. ٣

   ٩ :أما وظيفة تعليم القواعد اللغة العربّية كما يلي

  حيسن األساليب عن اخلطاء النحويّة) أ

 يساعد الطّالب ليفّجر أن يريدهم عن األساليب االختالفات) ب

  تنمّية املاّدة اللغوي ليسّهل أن يفهم) ج

  اللغوية الصحيحةيبىن بعة ) د

 .حيفظ العالقة بني تركيب الكالم و معنها) ه

  نوع القواعد اللغة العربية. ٤

قواعد النحو وقواعد : تتكون قواعد اللغة العربية على نوعني من القواعد

ختتص قواعن النحو بتحديد وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط أو . الصرف

د النحو تنظر إىل الكلمة العربية من اخر الكلمات وكفية أعرا�ا، أى أن قواع

أى (أو مبنية ) أى يتغري شكل آخرها بتغري موقعها يف اجلملة(حيث أ�ا معربة 

وختتص قواهد الصرف ببنية ). اليتغري شكل آخرها بتغري موقعها يف الكالم

  . الكلمة العربية ومايطرأ عليها من تغيري بالزيادة أو بالنقص

                                                           
٩
 Mustofa, Strategi Pembelajaran, . . . hal. ٩٣ 
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ية يبحث عن بنية الكلمة من حيث تكوينها الصرف علم من علوم العرب

بذا�ا وحتويلها إىل سور خمتلفة دون عالقتها يف الكالم، فهو يتناول مباحث 

والصرف علم بأصول تعرف �ا صيغ الكلمة . االسم املعرب، والفعل املتصرف

او علم يبحث عن الكلم من حيث . العربية وأحواله اليت ليست بإعراب والبناء

من تصريف وإعالل وادغام وإبدال، وبه نعرف ما جيب أن تكون  ما يعرض له

  ١٠.عليه بنية الكلمة قبل انتظامهايف اجلملة

أما النحو فهو علم من علوم العربية تعرف به احول الكلمات العربية من 

حيث االعراب والبناء وما يعرض هلا من االحوال يف حال تركيها وعالقتها بغريها 

ما جيب ان يكون عليه آخر الكلمة من رفع أو نصب  من الكلمات فهو يبحث

أو العلم الذى يدرس العالقات السياقية بني الكلمات يف  ١١.أو جر أو جزم

 ١٢.اجلمل، ويصنفها يف مفاهيم يستدل عليها بسمات خمصوصة متضاغرة

 

 

 

                                                           
١٠ Shohib, Ilmu Sorof, (Jakarta; PT Bina Ilmu, ٢٠٠٤), hal. ٢-١ 
١١ Ibid, . . ., hal. ٤ 

  ٦٥. ، ص. . .، طرق تدريس عطا،   ١٢
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  تعليم القواعد اللغة العربية. ٥

  :نوعنييف أساسه، تتكون نشاط التعليم اللغة العربية على 

 تعريف القواعد  )أ

البّد أن . يستطيع أن يفعل تعريف القواعد بطريقة القياسية واالستقرائية

أّوال، إّن مهّمة، ال يطلب الطّالب : يكتب حالتني عالقة القواعد وهي 

ولكن يستطيع أن يفهم . ليستطيع أن حيفظوا القواعد يف اخلارج رائسهم

وثانيا، يعّلم املاّدة الّنحو ليس . لية اللغويةالطّالب ويستعمل هذا القواعد يف عم

حيتاج أن خيتيار املاّدة على الّرتّدد االستعماله ويناسب باملرحلة التعليم، . مجيعا

اليت تدّل على الرتاكب الصعب ) بني عريب وإندونسي(ونتائج حتليل الفروق 

  ١٣ .لطّالب اللغة العربية يف إندونيسي

  طريقة القياسية) ١

ياسية بيعطي الطّالب القاعدة ليفهم وحيفظ، مثّ يعطي االمثال يبدأ الق

وبعد ذلك يعطي الطّالب فرصة ليفعل التدريبات بتطبيق القواعد أو . أيضا

هذه الطريقة افراحا من بعض الطّالب اللغة، ألّن يف  ١٤ .الرموز الذي يعطيهم

                                                           
١٣ Muna, Metodologi Pembelajaran , . . ., hal. ١٣٧ 
١٤ Ibid, . . ., hal. ١٣٧ 
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الطّالب الوقت القصرية يستطيع الطّالب أن يعرف القواعد اللغة ويستطيع 

  ١٥ .بالفكرته لتطبيق القواعد لكّل النحتاج

  :أما خطواة التعليم �ذه الطريقة القياسية فيما يلي 

  .يبدأ الدرس بتحّدث املوضوعية املعني)  أ(

يستمري املاّدة الدرس بيبحث القواعد الّنحو وحيفظ الطّالب هذ ) ب(

  .القواعد

  الّنحويعطي املدّرس االمثال املناسب بالقواعد ) ج(

  ١٦.يؤّخر الدرس بيخلص املاّدة ويطلب الطّالب ليعمل التدريبات لتقومي) د(

  طريقة االستقرائية) ٢

بعد يدرس االمثال . يفعل هذه الطريقة أن يبدأ املدرس لينّظم االمثال

التعطيه، بتشرف املدّرس أن يفعل الطّالب اخلالصة عن القواعد اللغة اليت 

يقة إبتكاري الطّالب الشرتاك يف نشاط التعليم، �ذه الطر . تناسب باالمثال

ألّن هذه اخلالصة أن يفعل بعد يستطيع الطّالب . فهو يف ختلص القواعد

                                                           
١٥ Ahmad fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang; Misykat, ٢٠٠٤), 

hal. ٨٣-٨٢ 
١٦ Muna, Metodologi Pembelajaran, . . ., hal. ١٣٢ 
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فاملعرفة عن . التدريبات يف االستعمال امناط اجلملة اليت ختلص القواعده

  ١٧ .القواعد مساعدة صحيحة

  ١٨:وأما خطواة التعليم �ذه الطريقة االستيقرائية كما يلي

  .يبدأ املدّرس الّدرس بيعني املوضوعية الّدرس)  أ(

  يعطي املدّرس االمثال اجلملة أو القراءة اليت يعطيه املدّرس) ب(

  يطلب الطّالب ليقرأ االمثال أو القراءة اليت يعطيه املدّرس) ج(

ّمث يبدأ املدّرس أن يبحث القواعد الّنحو يف االمثال أو القراءة اليت عالقة ) د(

  .باملوضوعية

  .خيلص املدّرس والطّالب القواعد الّنحو عن االمثال أو القراءة) ه(

  .يطلب املدّرس الطّالب ليعمل التدريبات) و(

  تدريبات املباشرة )ب

بوجه ) النحو الوظفي(يشّدد أن حيتاج طريقة املتأّخر لتدريبات القواعد 

يشّدده ليست على الّتوكيل املاّدة ولكن بيعمل . ختتيار املاّدة والطريقة التعليمه

                                                           
١٧ Effendy, Metodologi Pengajaran , . . . ,hal. ٨٣ 
١٨ Mustofa, Strategi Pembelajaran, . . . hal. ٩٣ 
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ينّظم املاّدة اليّتبع الّنظام . لذلك يعطي التدريبات بصيغته اجلملة. الكالم القواعد

  ١٩ .اجلملة الكثرية يف االستعمال اللغة كّل يوم املوضوعية يف علم الّنحو بامناط

وأما نوع التدريبات يف تعليم القواعد اللغة العربية على ثالث، وهي فيما 

  :يلي

  تدريبات امليكاين) ١

. الهداف تنمية العامة بتعطي اثارة للموصول استجابة صحيحة

م يستطيع أن يعطي باللسان أو الكتابة واندماج بتدريبات كفاءة الكال

 .والكتابة

  تدريبات املعىن )٢

  .هو تدريبات العالقة بني السياقي واحلال

  تدريبات املوصالت )٣

. هو تدريبات بتنمية الفكرة الطّالب وتدريبات اللغوي صحيحة

لذلك يعطي املدّرس هذه التدريبات، إذا يستطيع الطّالب املفردات والرتكيب 

 ٢٠.والسياقي املعنيواللفظ املوصالت اليت يناسب باحلال 

 
                                                           

١٩ Muna, Metodologi Pembelajaran , . . ., hal. ١٣٩ 
٢٠

 Mustofa, Strategi Pembelajaran, . . . hal. ١٠٧ 
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  اهداف تعليم القواعد اللغة العربية. ٦

  ٢١:وأما تتمثل أهم أهداف تعليم القواعد اللغة العربية فيما يلي

  إقدار املدرس على القراءة بطريقة سليمة خالية من اللحن) أ

إكساب املدرس القدرة على الكتابة الصحيحة السليمة من اخلطأ، واملتفقة ) ب

  .املتعارف عليهامع القواعد 

  .مساعدة املدرس على جودة النطق وصحة األداء عند التحدث) ج

إكساب املدرس القدرة على فهم املسموع ومتييز املتفق مع قواعد اللغة من ) د

  املختلف معها

إقدار املدرس على املالحظة الدقيقة، واالستنتاج، واملقارنة، وإصدار األحكام، ) ه

  .أجزاء الكالم ومتييزها وترتيبها على النحو املناسبوإدراك العالقات بني 

اإلسهام يف اتساع دائرة القاموس اللغوي لدى املدرس وإمداده بثروة لغوية من ) و

  .خالل النصوص الراقية اليت يتعلم القواعد من خالهلا

 

 

 

                                                           
   ١٧٩. ص ،)٢٠١١، Malang ; UIN Maliki( ،الّناطقني �الغري : املوّجد لتعليم املهارات اللغويّة نور هادي،   ٢١
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  )Quantum Teaching(قوانتم للتعليم . ب

  و أساسها) Quantum Teaching(مفهوم قوانتم للتعليم . ١

 Quantum( لتعليملنتم او قو . تفاعل مقدرة كالّنورالنتم هو يغري او ق

Teaching(  تضمن . تفاعل يف الوقت املناسب للّتعليمال متنوعة عن هو تغّري

 كفاءةتفاعل  اليغري و . نجاح الطّالبالالذين يؤثّر . التفاعل عنصور للتعّلم الفّعال

  ٢٢ .وموهبة طبيعية الطّالب كالّنور الفائدة ألنفسهم و األخرى

، قوانتم للتعليم هو خطّة اليت )Bobby De Porter(وفقا بايب دي فورتور 

تشرح عن طرق اجلديدة بيسّهل عن إجراءت التعّلم والتعليم باملرشد عن عنصور 

يف إجراءت جيعل قوانتم للتعليم كل شيئ معنية . فن و وصول وجه لكّل الدرس

التعّلم والتعليم، كّل الكلمة والفكرة والعمل االحتاد حّىت تغّري البيئة والعروض 

يوجه قوانتم للتعليم يف إجراءت التعليم املدّرس يف الفصل،  ٢٣.وخطّة التعليم

  ٢٤ .ويوجه بالطالب وخطّة التعليم والتقوميها

                                                           
٢٢Ary Nilandari, Quantum Teaching: Mempraktikkan Quantum Learning di Ruang-Ruang 

Kelas, (Bandung; PT Mizan Pustaka, ٢٠١٤), hal. ٣٤ 
٢٣

 Mashudi, dkk,  Desain Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Konstruktivisme; Kajian 
Teoritis dan Praktis, (Tulungagung; STAIN Tulungagung Press, ٢٠١٣), hal. ١٧٥ 

٢٤ Mufarokah, Strategi dan , . . . hal. ١٤٩ 
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يسناد  )Quantum Teaching( لتعليملنتم او يف قتعليم  عنفضل االأساس 

هكذا  ٢٥"دنيائهمإىل  ادنيان، و ارفق ادنيانإمحل دنيائهم إىل : "إىل الفكرة

وهي بيفهم و يدخل إىل دنيان . املدّرس يف تعليم ال بّد أن يفعلإجراءت األوىل 

 Quantum( لتعليموأما اهداف قوانتم ل .الطّالب كاجلزء عن نشاط تعليم

Teaching(  هو ليجتذب علم املعريفة الواسعة وفقا باملبادئ التعّلم االفراح

  ٢٦.واحلّماس

  مبادئ التعليم في قوانتم للتعليم  .٢

  :أما تتكّون مبادئ التعليم يف قوانتم للتعليم فيما يلي 

  كّلها الكالم  )أ

وهو كّل بيئة الفصل حّىت جسم اللغة املدّرس عن القرطاس الذي 

  .ها الّرسالة عن التعّلموخطّة التعليم، يرسل كلّ تعطيه إىل الطّالب 

  كّلها اهدافا  )ب

ويعطي  ٢٧ .وهو ميلك كّل حتدث يف نشاط التعّلم والتعليم اهدافا

  ٢٨ .املدرس الطّالب املعرفة عن اهداف التعّلم املاّدة اليت يعّلمه

                                                           
٢٥ Ibid, . . ., hal. ١٥٢ 
٢٦

 Mashudi,  Desain Model, . . ., hal. ١٧٦ 
٢٧ Wena, Strategi Pembelajaran, . . . hal. ١٦١ 
٢٨ Mufarokah, Strategi dan, . . ., hal. ١٥٢ 



 
٢٦ 
 

  خربة قبل تسمية )ج

املعرفة وهو حتدث إجراءت التعّلم حبسن، إذا استعراض الطّالب 

  .قبل وصول تسمية عن التعّلمه

  اعرتف كل احملاولة )د

وهي لكّل نشاط التعّلم والتعليم البّد الطّالب ان وصول اعرتفا 

 ٢٩.على االجناز واعتقاد النفسهم

  إذا املناسب لتعّلم فاملناسب قم باحتفال )ه

ألّن  ٣٠ .وهي يعطي الطّالب اطراء عن اإلبتكاريه يف الدرس

 ٣١.يستطيع قم باحتفال جتاوب عن التقدمي ويزيد اّحتاد اجياّيب بتعّلم

  ط قوانتم للتعليمنم. ٣

  :ط قوانتم للتعليم على مرحلتان، وهي فيما يليأما تتكون من

  مرحلة األول وهي تسمية السياقي )أ

يطلب املدّرس  ٣٢.وهي مرحلة استعداد قبل حتدث التفاعل يف الفصل

 :يف مرحلة السياقي ليستطيع ان يتغري عن 

                                                           
٢٩

 Wena, Strategi Pembelajaran, . . . hal. ١٦٢ 
٣٠ Mufarokah, Strategi dan, . . ., hal. ١٥٣ 
٣١

 Wena, Strategi Pembelajaran, . . . hal. ١٦٢ 
٣٢

 Mashudi,  Desain Model, . . ., hal. ١٧٨ 



 
٢٧ 
 

  بيئة) ١

وهي عالقة بينّظم الفصل كاالينّظم املكتب والكرسي التعّلم، والنور، 

وينّظم الوسائل وصورة على احلائط ونبات يف الفصل وينّظم الوسائل 

شيئ يف هذه اجلزء، البّد ان ينّظم كّل ). كالوسائل مسعية وبصرية(التعّلم 

   ٣٣.حّىت يستطيع ان ينمية ويهّيج حالة التعّلم الفراحة والتفضي

  حالة) ٢

فيها حالة . وهي عالقة اخللق عن احلالة الباطن الطالب يف التعّلم

  ٣٤.الفصل، واللغة اليت ختتيارها وسلوك على املدرسة والتعّلم

  أساسية) ٣

. والطّالبوهي خطّة العمل اليت يبنية ويوّفق مع بني املدّرس 

تتضمن األساسيه على االهداف، واملبادئ والقيمة، واعتقاد عن التعّلم 

  ٣٥.والتعليم، واملوافقة واحلكمة واإلجراءت والنظام الظاهرة

  

  

                                                           
٣٣

 Wena, Strategi Pembelajaran, . . . hal. ١٦٣ 
٣٤

 Mashudi, Desain Model, . . ., hal. ١٧٨ 
٣٥

 Wena, Strategi Pembelajaran, . . . hal. ١٦٤ 



 
٢٨ 
 

  خطّة) ٤

وهي خلق موّجه على العنصور املهّمة لتنمية رغبة الطالب وتعّمق 

قة بقدرة وهكذا عال ٣٦.يف املعىن وحيسن اإلجراءت عن تبادلوا االخبار

 ٣٧.الطالب ليستطيع ان يتنمية ويزداد رغبة وتعليله الطالب يف التعّلم

  مرحلة الثاين وهي حمتوي )ب

  :وتتكون هذه املرحلة على. وهي مرحلة تطبيق التفاعل التعّلم

  تقدمي) ١

وهي ينّظم الدرس باألساس على املبادئ قوانتم للتعليم حّىت 

يف هذه املرحلة . عن تعّلمهيستطيع الطالب ان يعرف حالة كثرية 

 .باالسطالحة بتعطي اإلرشاد مبسرحّية، والصوت والنكهة املختليفة

  سهولة) ٢

وهي إجراءت للموّحد كل رغابة الطالب باملنهاج التعّلمه، أو 

بالكالم اآلخرى، يؤّكد هذا جزء على خربة املدرس لتعطي اإلرشاد 

  .وخطوات لإلقامة طبيعة الطالب

 
                                                           

٣٦
 Mashudi, Desain Model, . . ., hal. ١٧٨ 

٣٧
 Wena, Strategi Pembelajaran, . . . hal. ١٦٤ 



 
٢٩ 
 

  التعّلمقدرة ) ٣

وهي يعّلم خدمية يف التعّلم املعني بأساس على املبادئ قوانتم 

 .للتعليم، حّىت يفهم الطالب حالة كثرية يف الوقت القصرية

  قدرة احلياة) ٤

هذه جزء، يعّلم عن كيفية يوصل مبؤثّر مع اآلخرى يبىن شراكة يف 

  ٣٨.وتصميم هذه القدرة إىل القدرة اإلجتماعي. احلياة

  )Quantum Teaching(لتعليم في قوانتم للتعليم تخطيط ا .٤

يف تطبيقة تصميم خمطط التعليم بقوانتم للتعليم الذي يشهر بتاندور 

)TANDUR(   هي اخلالصة عن تنمية و)Tumbuhkan( والتجربة ،)Alami( ،

، وقم )Ulangi(، وكّرر )Demonstrasikan(، وإستعراض )Namai(وتسمية 

  ٣٩:يلي كما ) Rayakan(باحتفال 

 )Tumbuhkan(تنمية ) أ

أمباك "مبقنع  همافالتلك معا أو كفاءة متختلق ضفرية و وهي 

)Ambak(وهذا املناسب كما  ٤١.اي ما منفعة يل؟ ومنفعة حلياة الطّالب ٤٠

                                                           
٣٨

 Mashudi, Desain Model, . . , hal. ١٨٠-١٧٩ 
٣٩

 Wena, Strategi Pembelajaran, . . . hal. ١٦٤ 
٤٠

 Nilandari, Quantum Teaching, . . . hal. ١٢٨ 
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٣٠ 
 

" ٥:قال اهللا تعاىل يف سورة البينة             

                    "  

يف هذه املرحلة، تتضمن تنمية املعىن، إّن يف أّول الّنشاط التعليم، ال 

بتنمية الرغبة، فتعريف . بّد أن حياول املدّرس لتنمية رغبة الطّالب لتعّلم

  ٤٢.لنفسه أو حلياتهالطّالب منفعته عن نشاط تعليم 

 )Alami(التجربة ) ب

عطي اخلربة الطّالب وينفعة رغبة العامل عن دماغ ليجول ت يوه

وتتضمن التجربة املعىن، إّن إجراءات  ٤٣.بينفعة معرفة ويرغب ان يعرفهم

هناك  ٤٤.التعليم املعىن، إذا الطّالب جتربة املباشرة عن املاّدة اليت تعّلمه

القواعد اللغة  يف تعليم" (Jembatan Keledai) جسر احلمار"يستعمال 

  .العربّية
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  Wena, Strategi Pembelajaran, . . . hal. ١٦٥ 
٤٣

 Nilandari, Quantum Teaching, . . . hal. ١٣٠ 
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 Wena, Strategi Pembelajaran, . . . hal. ١٦٥ 



 
٣١ 
 

  )Namai(تسمية ) ج

وهذه تتضمن املعىن، إّن  ٤٥.وهو يعطي هويّة، ويرّتب، ويعريف

 ٤٦.تسمية هي املناسب ليعّلم الفكرة و كفاءة الفكرية واسرتتيجية التعّلم

 :وهذه املرحلة، يناسب مبا يعمل اهللا آدم امساء يف العامل كما يف سورة البقرة

"                                 

     ."٤٧  

 )Demonstrasikan(إستعراض ) د

 تعليمالوهي تعطي فرصة الطّالب لرتجم و تطبيق املعرفتهم يف 

وهذا يناسب مبا عمل  ٤٩.وهذه النشاط ستزداد عن نتائج التعّلم ٤٨.واحليا�م

 " ٣٢: آدم امام املالئكة، كما تكتب يف سورة البقرة        

                "٥٠  
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٣٢ 
 

 )Ulangi(كّرر ) ه

وهذه  ٥١.تعليمالاّدة اعادة ليؤّكد الّتواصل العصب عن امل وهو يفعل

وهذه املناسبة كما  ٥٢.املرحلة لتنمية شعور املعريفة أو يقني على كفاءة الطّالب

" ٤٥: تكتب يف سورة األنفال              

           ."٥٣    

 )Rayakan(قم باحتفال ) و

تّم باحرتام عن حماولة، و جّد، وهو يفعل احتفال بتعطي شعور اي ي

يتضمن احتفال املعىن ليعطي احرتام الطّالب أو بالكالم األخرى   ٥٤ .جناحو 

  ٥٥.على حماولة ونشيطته وجناحها

  في تعليم القواعد اللغة العربّية) Quantum Teaching(قوانتم للتعليم . ٥

هو  )Quantum Teaching(للتعليم نتم او ق طمنأحد األسلوب يف 

يف تدريبات سهل " )Teknik Menghubungkan( أسلوب االوصل"استعمال 

 جسر احلمار"يف إندونيسي بعض الّناس يذكرونه باصطالح . ليحفظ
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٣٣ 
 

(Jembatan Keledai) " وهو إجراءت ليحفظ صّف عن مصطالحة اليت ظاهرت

 ٥٦ .ليس ارتباط بطريقة االوصلها

يف تعليم قواعد اللغة  " (Jembatan Keledai)جسر احلمار" يستعمال

ة و اسم املعرفة بصيغة وهو جيمع بني اسم النكر ". إسم"العربّية، وخاصتها ملاّدة 

   ٥٧ :ما يليفيعن الرموز 

  

  ) أ

  

  

  ) ب

  

  

  ) ج

  

  

                                                           
٥٦ Alwiyah Abdurrahman, Quantum Learning; Membiasakan Belajar Nyaman dan 

Meyenangkan, (Bandung; Kaifa, ١٩٩٩), hal. ٢١٨ 
٥٧ Yasir Tajid, As-Shaff Metode Quantum; Belajar Membaca Kitab Gundul ١٥٠ Menit, 

(Lamongan; Pustaka Orchid, ٢٠٠٩), hal. ١٤-٩ 

  صْ  مَ     +  مَ 

SAMA     ؟ 

  نٌ     +  مَ 

RAFA’      ؟  

نَ    + مِ   

JER       ؟ 



 
٣٤ 
 

  

  ) د

  

  

 ) ه

  

  البحوث السابيقة. ٦

ن فروق وتصميم بني البحث ستفعل يف هذه املرحلة، تبحث الباحثة ع

ط قوانتم للتعليم منهذا ا�ال البحث هو عن استعمال . قد فعل يف السابيقو 

)Quantum Teaching (وهذا ميلك اهداف لينتهى كّرر عن ا�ال . يف التعليم

  : أما البحوث السابيقه فيما يلي. املسمى �ذا البحث

  

 

  َن صْ    +  نَ 

SAMA     ؟ 

  نٍ   +  نَ 

JER     ؟ 


