
 
 

 
 

 محليال الكالم في ضوءاد علم المعاني و تطوير م
 جووالي سونبالتطبيق على طلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة (

 اإلسالمية الحكومية سمارانج
 

 هرسالة الدكتورا
 

 إعداد
 محفوظ صّديق

 ٜٙٓٓٓٗٚٓ: جامعيرقم الال
  

 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية الدراسات العليا

 إندونيسيا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا 
ٕٓٔٙ 

 



 
 

 أ
 

 محليال كالمال في ضوءد علم المعاني واتطوير م
 بالتطبيق على طلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي سونجو(

 )اإلسالمية الحكومية سمارانج
 

 هرسالة الدكتورا

 

 كلية الدراسات العليا  إٔب مقدمة
 اإلسبلمية ا٢بكومية ماالاج إبراىيم مالكامعة موالاا ٔب

 هالستيفاء شرط من شركط ا٢بصوؿ على درجة الدكتورا
 م اللغة العربيةيُب تعل

 
 
 إعداد

 ٧بفوظ صٌديق
 ََََْٕٔٗ: امع رقم ا١بال

  

 
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية الدراسات العليا
 ياإندونيس جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 ٕٙٔٓديسمبير 



 
 

 ب
 

 موافقة المشرف
 

 ىسيداا ٧بمد كعل ىبسم اهلل الرٞبن الرحيم. ا٢بمد هلل رب العا٤بْب. كالصبلة كالسبلـ عل
 ألو كصحبو أٝبعْب.
  لطالب :ه الرسالة كقد ًب تفتيش ىذ

 ٧بفوظ صديق :  سماال
 ََََْٕٔٗ :  امع رقم ا١بال

 ةقسم الدكتوراه ُب تعليم اللغة العربي :  القسم
 علم المعاني في ضوء الكالم المحلي اد و تطوير م : موضوع البحث

جامعة قسم تعليم اللغة العربية ببالتطبيق علي طلبة (                         
 )رانجاماإلسالمية الحكومية س والي سونجو

   
 ٦بلس ا٤بناقشة. ٔبإ اتقدٲبهعلى كافق ا٤بشرفاف كقد 
 َُِٔ،   ديسمبّب باتو

 ،ا٤بشرؼ الثاين                           ،كؿا٤بشرؼ األ         
 
 
 د. ا٢باج ٧بمد عبد ا٢بميد ا٤باجستّب                      ا٤باجستّب ٧بمد عينْب. د. ا٢باج أ

 َََََُُُُِّّٕٖٕٗٗٗ:فيوظالت رقم                ََََََُُُُُُْٕٖٗٔٗ ف:يوظالترقم 
 

 ،ة العربيةلتعليم اللغ هرئيس قسم الدكتورا
 

 ا٤باجستّب شهداء صاّبد. ا٢باج 
 َََََََُُُُُِِٕٓٔٗ :فيوظالترقم 



 
 

 ج
 

 اعتماد لجنة المناقشة
 : البحث عنواف

قسم تعليم بالتطبيق علي طلبة ) علم المعاني في ضوء الكالم المحلياد و مر تطوي
 سمارانج(اإلسالمية الحكومية والي سونجو جامعة اللغة العربية ب

 

 فوظ صديق ٧ب :  إعداد الطالب 
 ََََْٕٔٗ:  امع رقم ا١بال

   
كقد دافع الطالب عن ىذا البحث أماـ ١بنة ا٤بناقشة كتقرر قبولو شرطا لنيل درجة 

 ـ.َُِٔ ديسمربالدكتوراه ُب تعليم اللغة العربية ، كذلك بتاريخ       
 
 

 :كتتكوف ١بنة ا٤بناقشة من السادة األساتذة
 

 ماـ أسرارم ا٤باجستّب     مناقشاخارجيا   التوقيع: ...............األستاذ الدكتور ا٢باج إ -ُ
 األستاذ الدكتور ا٢باج اور ا٤برتضى ا٤باجستّب     مناقشاخارجيا   التوقيع: ............... -ِ
 الدكتور ا٢باج شهداء صاّب ا٤باجستّب            مناقشا          التوقيع: ............... -ّ
 الدكتور ا٢باج موجيا راىرجا ا٤باجستّب   رئيسا كمناقشا   التوقيع: ............... األستاذ -ْ
 األستاذ الدكتور ا٢باج ٕبرالدين ا٤باجستّب        اائبا ك مناقشا   التوقيع: ............... -ٓ
 .......األستاذ الدكتور ا٢باج ٧بمد عينْب ا٤باجستّب    مشرفا كمناقشا   التوقيع: ........ -ٔ
 الدكتور ا٢باج ٧بمد عبد ا٢بميد ا٤باجستّب      مشرفا كمناقشا   التوقيع: ............... -ٕ

 اعتماد
 عميد كلية الدراسات العليا،

 
 األستاذ الدكتور ا٢باج ٕبرالدين ا٤باجستّب       

     ََُُُُُِِّّّّٖٗٔٓٗف:يوظالترقم    
 



 
 

 د
 

 إقرار الطالب

 ٌب كاآلٌب :أاا ا٤بوقع أدااه، كبيااا
 ٧بفوظ صديق :  االسم

 ََََْٕٔٗ : ١بامع رقم اال
 بالتطبيق على طلبة ) احملل  كبلـعلم ا٤بعاين ُب ضوء الاد و تطوير م:   العنواف

قسم تعليم اللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية 
 (٠بارااج

درجة الدكتوراه ُب  بأف ىذه الرسالة الٍب حضرهتا لتوفّب شرط للحصوؿ على أقرٌ 
تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا ٔبامعة موالاا مالك إبراىيم اإلسبلمية ا٢بكومية 
ماالاج، حضرهتا ككتبتها بنفس  كما زكرهتا من إبداع غّبم أك تأليف اآلخر. كإذا ادعى 

سوكلية على أحد استقباال أهنا من تأليفو كتبْب أهنا فعبل ليست من ٕبث  فأاا أٙبمل ا٤ب
ذلك، كلن تكوف ا٤بسوكلية على ا٤بشرؼ أك على كلية الدراسات العليا ٔبامعة موالاا 

 مالك إبراىيم اإلسبلمية ا٢بكومية ماالاج.
كٓب ٯبز أحد أف يزٌكر ما كتبتيو من إبداع  كتأليف  ُب ىذه الرسالة إال بإذف من 

 باحثها أك كاتبها. ىذا، ما أقره كاهلل ا٤بستعاف.
  َُِٔ ديسمبّب   باتو،       

 ،الطالب ا٤بقرٌ        
 

 
 

 ٧بفوظ صديق       
  



 
 

 ه
 

 استهالل

 

 بسم اهلل الرٍَّٞبىًن الرًَّحيمً 

 
 ٔ} َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن رَُّسْوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِو لِيُبَ يَِّن َلُهْم ... {قال اهلل تعالى: 

 
 ٕ} لكل مقام مقال { ام { و} لكل كلمة مع صاحبتها مق وقال البالغيون:

  

                                                           
 ْسورة إبراىيم، اآلية : ُ
 ُٕق(، ص  ُِّْ، )مكة: جامعة أـ القرل، داللة السياؽردة اهلل بن ردة بن ضيف اهلل الطلح ،  2



 
 

 و
 

 إىداء

 

 أىدل ىذه الرسالة إٔب ...

ٍيًن ربٌياين كأٌدباين أحسن التأديب، اللهم اغفر ٥بما كارٞبهما كعافيهما،  أيب كأم  اللذى
اللهم اٌور قربٮبا كما اورت األرض بنور مشسك ك قمرؾ أبدا، اللهم اجعل قربٮبا ركضة 

 .فرة من حفر النّبافحكال ٘بعل قربٮبا  من رياض ا١بناف

 
قليب بسماحة صدرىا كخلوص قلبها كل آف كحْب، كتبحر  طبيبة افس  الٌب تداكمك 

 كبنٌٍب :مع  ٗبوج ا٢بياة زكجٍب 

 كورنياتي سوىارتو، ونجوى فاتن صديق وحنان فاتن صديقالطبيبة ا٤بختصة لؤلطفاؿ 
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 مستخلص البحث
بالتطبيق على ( احملل  كبلـال ُب ضوء علم ا٤بعايناد و متطوير ـ،  َُِٔ، محفوظ صديق

. ا٤بشرؼ )طلبة قسم تعليم اللغة العربية ٔبامعة كأب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية ٠بارااج
٧بمد عبد تور كاألكؿ: األستاذ الدكتور ٧بمد عينْب ا٤باجستّب. كا٤بشرؼ الثاين الد 

 .ا٢بميد ا٤باجستّب
 .كبلـ احملل ، علم ا٤بعاين، الالتعليمية ادو :تطوير ا٤ب الكلمات المفتاحية
أثػػر  تها، كقيػػاسصػػبلحياد ا٤بطػػورة، كقيػػاس و ٤بػػكشػػف مواصػػفة ا إٔب البحػػثيهػػدؼ ىػػذا 

 ها.استخدام
 كتعديلو تكييفوٍب  ،كغاؿ التطوير بنمط تطوير بورجك ىو البحث  كمنهج ىذا البحث

اء كحلل البيااات التعليمية ا٤بطورة إٔب ا٣برب  ادة. كقاـ الباحث تصديق ا٤بمن ًقبىل الباحث
كالتجربة احملددة، ك التجربة ا٤بيدااية. كأما البيااات من  ليكرت، حجماحملصولة باستخداـ 

 اتيجة التجربة احملددة كا٤بيدااية فحللها الباحث برمز اختبار "ت".
تىًتمُّ كتابتها باللغة  ا٤بطورة ادو ا٤بمواصفة ( إف ُ: ى ذا البحث ا٤بوضوعية ٥بنتائج الك 
كل فصل على خريطة الفكرة، كالكفاية  ٰبتولك  وؿ،كمرتٌبة ُب ٜبااية فصكايسية اإلاد

( ِ .ا٤بستهدفة، كا٤بقدمة، كشرح ا٤بادة، كا٣ببلصة، كا٤بصادر، إٔب أف تصل ا٤بادةي خصائصها
من ا٣ببّب  التحكيم% )جيد جدا(. كاتيجة  ٕٓ،ٖٖ ى من خبّب التصميم التحكيم اتيجة 
% )جيد جدا(. كالنتيجة من ا٣ببّب ُب تعليم ا٤بناىج كطرؽ  ُٔ،ْٖ ى الببلغة  ادةُب م

 ختبار القبل  للطلبةتدؿ اتيجة اال ك( ّ% )جيد جدا(.  ٔ،ٖٔ ى  تديس اللغة العربية
% )جيد جدا( على ارتفاع كبّب  ُٕ كى اإلختبار البعدم  اتيجةك ، % )ضعيف(ْٖ كى 

التعليمية فعالة  ادةف ىذه ا٤بمعناىا أك  ْٖ،ِ<َُ،ّٗ>َٗ،ِ بْب االختبارين بالفرؽ
، يد جدا(% )ج ُٖ،َُالنتيجة الستبااة الطلبة ُب التجربة ا٤بيدااية على تدؿ للطلبة. ك 

لى فعالية ا٤بادة التعليمية ع%. كىذه النتائج تدؿ ٤ٖٖبدرس حصلت على كالنتيجة الستبااة ا
  كإٯبابيتها عند الطلبة.

 ةمثلباأل امن خبلؿ اقَباهنالٌب علم ا٤بعاين  داو أف مكالنتيجة األساسية ٥بذا البحث ى : 
 ا٤بعاين. على فهم علم ةالطلب سن قدرةى ٙبمن اللغة احمللية ٲبكن أف 
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ABSTRACT 

Siddiq, Mahfudz, 2016. Teaching Materials Development on al-Ma'ȃniy Science 

Using Local Speech (With Application to Arabic Teaching Department 

Students in State Islamic University of Walisongo Semarang). Advisors: 

Prof. Dr. H. Moch Ainin, MPd and Dr. H. Mohamad Abdul Hamid, MA. 

 

Keywords: Teaching Materials Development, al-Ma'ȃniy Science, Local Speech 

 

This research aims to develop teaching materials on al-Ma'ȃniy using local speech in 

the form of textbooks which is applied to students of PBA UIN Walisongo Semarang. 

The destination is revealed how the product development of teaching materials, gauging 

the validity level, and measure the level of influence of its used. 

This study uses research and development  by model of Borg and Gall, then adapt and 

modify with the writter. And some techniques which are used in this study are: 

observations, questionnaires, interviews and tests. While in data analysis, the researcher 

uses two analysis techniques that are acquired by the result of experts‟ review and 

product experiment. The result of experts‟ review is analyzed using descriptive 

qualitative and statistic descriptive. While the result of experiment is elaborated using „t‟ 

test.  

The substantive findings of this study are: (1) The product compiled in Indonesian into 

eight chapters, each chapter consists of sub-chapter; concept map, learning competencies, 

introductions, explanations, summaries, exercises and bibliography, so it has own 

characteristics. 2) The validity of this product had score: a) teaching material design 

reached  to 88,75% (very good), b) teaching material reached to 84,16% (very good), c) 

teaching method of Arabic language aspect reached to 86,6% (very good). 3) The pre-test 

result 48% (weak) and the post-test result 71% (excellent) show that there are significant 

improvement between the contrary 2,09<10,39>2,84. These results show that this 

teaching material is effective and positive for students. While the students questionnaire 

obtained 81,10 % (excellent) and for lecturers obtained 81,10% (very good). 

The formal finding of this study is, that the teaching materials on al-Ma'ȃniy sciences 

through pairing with its some examples of local language can improve students' ability to 

understand the science of al-Ma'ȃniy effectively. 
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ABSTRAK 

Siddiq, Mahfudz, 2016, Pengembangan Bahan Ajar Ilmu al-Ma'ȃniy dengan Kalam 

Lokal (Penerapannya terhadap Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab UIN 

Walisongo Semarang). Pembimbing: Prof Dr. H. Moch. Ainin, MPd dan Dr. 

H. Mohamad Abdul Hamid, MA. 

 

Kata kunci: Pengembangan Bahan Ajar, Ilmu al- Ma'ȃniy, Kalam Lokal. 

 

Tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan bahan ajar ilmu al-Ma'ȃniy dengan 

kalam lokal dalam bentuk buku ajar yang kemudian diterapkan pada mahasiswa jurusan 

PBA UIN Walisongo Semarang. Tujuan tersebut, mengungkap bagaimana produk 

pengembangan bahan ajar ini, mengukur tingkat validitasnya, dan mengukur tingkat 

pengaruh penggunaanya. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan dengan 

menggunakan model pengembangan dari Borg dan Gall yang diadaptasi dan dimodifikasi 

oleh peneliti. Dan cara memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

observasi, kuesioner, wawancara, dan tes. Sedangkan analisis data menggunakan dua 

teknik analisis yang diperoleh dari hasil review para ahli dan uji coba produk. Hasil 

review para ahli dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif dan statistik 

deskriptif. Sedangkan hasil uji coba dianalisis dengan menggunakan uji "t". 

Temuan substantif penelitian ini adalah bahwa: (1) Produk bahan ajar ini disusun 

dalam bahasa Indonesia ke dalam delapan bab, setiap babnya terdiri dari sub-bab; peta 

konsep, kompetensi pembelajaran, pendahuluan, penjelasan, ringkasan, latihan, dan daftar 

pustaka, sehingga memiliki karakteristik tersendiri. (2) Validitas bahan ajar ini diukur 

melalui empat aspek: a) desain bahan ajar mencapai  88,75 % (sangat baik), b) materi ajar 

mencapai 84,16 % (sangat baik), c) aspek metodologi dan pembelajaan bahasa Arab 

mencapai 86,6 % (sangat baik). (3) Hasil pre-test mahasiswa 48% (lemah), dan hasil post-

test 71% (sangat baik) menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan antara 

perbedaan pre-test dan post-test yakni 2,09<10,39>2,84. Sedangkan hasil angket 

mahasiswa setelah uji lapangan mencapai 81,10% (sangat baik), dan hasil angket dosen 

mencapai 88% (sangat baik). Hasil tersebut menunjukkan bahwa bahan ajar ini sangat 

efektif dan positif bagi mahasiswa. 

Sedangkan temuan formal penelitian ini, bahwa bahan ajar ilmu al-Ma'ȃniy yang 

contoh-contohnya disandingkan dengan bahasa lokal efektif untuk meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu al-Ma'ȃniy. 
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 شكر وتقدير 
 

بسم اهلل الرٞبن الرحيم، ا٢بمد هلل األكؿ ببل ابتداء، كاآلخر ببل ااتهاء، العظيم  
سلطااو، الساطع برىااو، معجز البلغاء قرآاو، كعلم بالقلم علم اإلاساف مآب يعلم. 

، القائل }إف من البياف كالصبلة كالسبلـ على من رفع اهلل لو قدرا، كساد الربية طػيرٌا
 لسحرا{ سيداا ٧بمد كعلى آلو كصحبو كسلم.

كبعد، ك٩با يسر الباحث بتماـ ىذه الرسالة للدكتوراه بعوف اهلل تعأب العليم 
القدير، كىو ا٤بستعاف كإليو التكبلف، كىو الذم كىب للباحث العزٲبة كا٥بمة العالية 

ال قرباف للثناء  بسيطة  ُب أيدكم اآلف. ةك صور  ةكمالو كإٛبامو حٌب يتمكن على شكلإل 
أسهم  من كا١بزاء إال تقٌدـ شكرم كٙبيٍب ٙبٌية ىنيئة من عميق قليب ككافر االمتناف إٔب كل

ُب ىذا البحث كمن شارؾ ُب التدقيق كا٤براجعة كٙبقيق ا٤براجع كالتنضيد، كإٔب كل من 
ين مساعدة اافعة، كقدـ زكدين مشكورا بآرائو كتوجهاتو كٝبيع زمبلئ  الذين يساعدك 

 : اهتمالباحث الشكر ا٣باصة ٢بضر 
، مدير جامعة موالاا مالك إبراىيم عبد ا٢بارس ا٤باجستّبألستاذ الدكتور ا .ُ

كاألستاذ الدكتور موجيا راىرجو . إادكايسياا٢بكومية ٗباالاج   اإلسبلمية
 ا٤باجستّب، مديرىا السابق.

األستاذ ك  كلية الدراسات العليا هبا.  عميد األستاذ الكتور مليادم ا٤باجستّب، ، .ِ
 ، عميدىا السابق.الدكتور ٕبر الدين ا٤باجستّب

، رئيس قسم الدكتوراه لتعليم اللغة العربية كلية شهداء ا٤باجستّبالدكتور ا٢باج  .ّ
الذم يدعو ٝبيعى طلبة ىذا القسم دائما بإٛباـ أطركحتهم  الدراسات العليا هبا

 ُب الوقت ا٤بفركض. حٌب ٛبكنوا بالتخرج من القسم
رسالة شكر كثناء ك  .فضيلة األستاذ الدكتور ٧بمد عينْب كىو ا٤بشرؼ األكؿ .ْ

ألجل ىذا البحث بوقتو كراحتو كأغدؽ بعطائو الوافر،   ضح ذللأرسلها إليو ا



 
 

 ك
 

كإف كاف للنجـو أفبلكها، كللعبّب شذاه، كللبحر درره كأصدافو، فإف للتمٌيز لو. 
ـ كتابة إٛبالدكتور ٧بمد عبد ا٢بميد الذل دعاين دائما بككلمة شكر كثناء أقو٥با ل

 ىذه الرسالة 
٠باحة األساتذة كاألستاذات الذين قدموا لنا الكثّب باذلْب بذلك جهودا كبّبة ُب  .ٓ

كقبل أف ٭بض  تقدـ أ٠بى آيات الشكر  بناء جيل الغد لتبعث األمة من جديد،
دس رسالة ُب ا٢بياة، إٔب الذين مهدكا كاالمتناف كالتقدير كاحملبة إٔب الذين ٞبلوا أق

 لنا طريق العلم كا٤بعرفة.
حضرة ا٣برباء الكراـ الذين بذلوا جهدىم ُب تصديق االاتاج كالتنقيحات  .ٔ

حٌب أف كاف شكلها  الكبلـ احملل  ُب ضوءلعلم ا٤بعاين ادة كالتحكم ُب ا٤ب
 كحجمها كمضموهنا مفيدا كمستفيدا إف شاء اهلل. 

األحباء الذين رافقوين ٗبركر الليإب كالنهار للمناقشة كا٤بناظرة كٝبيع األصدقاء  .ٕ
 كلواوين ُب ا٢بياة بالصرب كالتوكل كاإلخبلص كالصدؽ كاألمااة.

كجزيلة الشكر الوفّب على كل من أعطاين كجهزين فرصة للدراسة كالتدريس  .ٖ
 كا٤بناقشة كا٤بطالعة .

ٕب العوف كمد إٕب يد  ككذلك أشكر كل من ساعد على إٛباـ ىذا البحث كقدـ .ٗ
ا٤بساعدة كزكدين با٤بعلومات البلزمة إلٛباـ ىذا البحث، رٗبا دكف يشعركا بدكرىم 

 بذلك فلهم مِب كل الشكر.
ال قوؿ ٯبدر ٕب بالتقدًن إال قوؿ الشكر ا١بزيل فحسىب أف أدعو ٥بم اهلل ا١ببار 

 وا. كالوىاب على أف ٯبزيهم بأحسن ماعملوا كيزيدىم من فضلو فيما عمل
 اسأؿ اهلل التوفيق كالسداد.

 َُِٔ ديسمبّب ،باتو
 الباحث

 ٧بفوظ صديق
  



 
 

 ل
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لعلم ا٤بعاين ُب ضوء الكبلـ احملل   طورةا٤ب ادو ا٤ب ُب تقوًنلطلبة استجابة االستبااة ل.ج 
 ُْٖ........................ ..................................كٙبليلها.

ُب ضوء لعلم ا٤بعاين  طورةلمدرس عن فعالية استخداـ ا٤بواد ا٤بلستبااة اال استجابة.د 
 َُٓل  كٙبليلها ............................................. احمل كبلـال

 
 المناقشة عن نتائج البحثالفصل الخامس : 

 كالمال في ضوءعلم المعاني اد و م عن مواصفاتمناقشة ال: مبحث األولأ. ال
 ُّٓ...... .........................................................المحلي

 ُّٓ......... ........... اد علًم ا٤بعاين ُب ضوء الكبلـ احملل و معن ناقشةي ا٤ب .ُ
  ُٔٓ.....  علًم ا٤بعاين ُب ضوء الكبلـ احملل  ادو السمات ا٤بميزة ٤بعن ناقشة ا٤ب .ِ

 كالمال في ضوءعلم المعاني واد صالحية م المناقشة عن الثاني: مبحثب. ال
 ُْٔ................................................... محلي ......... ال
 ُْٔ.....  بّب ُب تصميم تعليم اللغة العربيةا٣بمن اإلاتاج  عن تصديق ناقشةا٤ب .ُ
 ُٕٔ.....  الببلغة )علم ا٤بعاين( ادةُب م من ا٣ببّباإلاتاج  عن تصديق ناقشةا٤ب .ِ
من ا٣ببّب ُب تعليم ا٤بناىج كطرؽ تدريس اللغة اإلاتاج  عن تصديق ناقشةا٤ب .ّ

 َُٕ............................................................  العربية
 كالمال في ضوءاد علم المعاني و أثر استخدام معن  المناقشةالثالث:  مبحثج. ال

 ُْٕ...................................................  المحلي .........
 ُْٕاحملل  ........  كبلـال ُب ضوءاد علم ا٤بعاين و أثر استخداـ ما٤بناقشة عن  .ُ
  ُٖٕ..... عاب علم ا٤بعاين الٌب يعاين هبا الطلبةياستُب شكبلت ا٤بناقشة عن ا٤ب .ِ

 



 
 

 ف
 

 : الخاتمة سادسالفصل ال
 ُٕٖ..................................................  اتائج البحث أ. ملخص

 ُُٗ............................................................ التوصيات ب.
 ُّٗج. االقَباحات .......................................................... 

 
 والمصادر قائمة المراجع

 تيةالسيرة الذا
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 خلفية البحث  . أ
إٌف تصنيفات العلـو العربية كتقسيمها عند ٝبهور العلماء كاللغويْب العرب تنقسم 

علـو اللغة العربية، كثاايها( علـو األدب العريب، إٔب ثبلث فصائل كبّبة كى : أك٥با( 
كقد قاـ ٧ببب عبد الوٌىاب بالبحث ُب . ـو األخرلبالعل كعبلقتهااللغويات كثالثها( 

، كٙبتول على علوم اللغة العربية( أتصنيف العلـو العربية كتقسيمها كما يل :
)٫بو:علم  )٫بو: علم الصرؼ، كعلم النحو(، كعلم اللغة التصنيفات التالية : علم اآللة

النحو، كعلم الداللة،   اللغة النظرم، كعلم اللغة التطبيق ، كعلم األصوات، كعلم أصوؿ
)٫بو: علم اإلمبلء، كعلم اإلاشاء، كعلم الَبٝبة، كعلم  كفقو اللغة(، كعلم الفركع كا٤بهارة

)٫بو: معاجم األلفاظ، كمعاجم ا٤بعُب، كعلم  كعلم ا٤بعاجم العربية ا٤بطالعة(، 
ة ، كٙبتول على التصنيفات التالية : علم الببلغعلوم األدب العربي( با٤بصطلح(. 

)٫بو: علم ا٤بعاين، كعلم البياف، كعلم البديع، كعلم األسلوب(، كموسيقى الشعر )٫بو: 
)٫بو: تاريخ األدب العريب، كقواعد الشعر  علم العركض، كعلم القواُب(، كاألدب العريب
،  اللغويات واختالطها بالعلوم األخرى (جكالنثر،  كالنقد األديب، كاألدب ا٤بقارف(. 

صنيف التإب : دراسات قضايا لغوية )٫بو: علم اللغة النفس ، كفلسفة كٙبتول على الت
اللغة العربية، كعلم اللغة اإلجتماع ، كسيكولوجية اللغة، كمناىج البحث ُب اللغة 

  ِّكالثقافة العربية، كاألاَبكبولوجية اللغوية، كعلم اللغة العصيب، كأركيولوجية اللغة(.
ا تعقدىا ا٤بوسسات الر٠بية كا٤بوسسات غّب الر٠بية كتعليم العلـو العربية بإادكايسي

من ا٤برحلة قبل ا٤بدرسة إٔب ا٤برحلة ا١بامعية، كقد قسم توركيس لوبس أف موسسة تعليم
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، ا٤بوسسة الر٠بية الٌب قامت بالتعليم أكلػهااللغة العربية كعلومها بإادكميسيا إٔب اوعْب: 
، ا٤بوسسة الَببوية غّب الثاينرة الَببية الوطنية. كٙبت إدارة كزارة الشوكف الدينية كإدارة كزا

الر٠بية. فا٤بوسسة الر٠بية القائمة ٙبت إدارة كزارة الشوف الدينية تنشأ التعليم تدرٯبيا من 
ا٤برحلة قبل ا٤بدرسة إٔب ا٤برحلة ا١بامعية. كا٤بوسسة الر٠بية القائمة ٙبت إدارة كزارة الَببية 

لعربية كعلومها ُب ا١بامعات ا٢بكومية الٌب ٥با قسم اللغة العربية الوطنية تقـو بتعليم اللغة ا
 .ّّكأدبػها أك قسم تعليم اللغة العربية

كبالنسبة لتعليم علـو اللغة العربية بإادكايسيا ٓب يعرفو أحد مٌب بدأ ىذا التعليم 
دم بالضبط؟ كمٌب تطٌور؟ ألاو ٓب يكتشفو أحد. كمن ا٤بعلـو أف اللغة العربية معركفة ل

الشعب اإلادكايس  منذ دخوؿ اإلسبلـ إٕب إادكايسيا كٛبٌسك معظم سكااػها باإلسبلـ. 
، إف اإلسبلـ دخل إٔب إادكايسيا األولكىناؾ رىٍأياف عن دخوؿ اإلسبلـ إٔب إادكايسيا: 

ُب القرف الثالث عشر ا٤بيبلدم أك القرف السابع ا٥بجرم عن طريق جنوب ا٥بند 
(، كإٔب ىذا الرأم ذىب malabar( كماالبر )gujaratات )كبالتحديد من كالية كوجر 

( Snouck Hurgronjeمعظم ا٤بستشرقْب الغربيْب على رأسهم سنوؾ ىورجرك٪بو )
، يرل أصحاب ىذا الرأم أٌف اإلسبلـ دخل إادكايسيا ُب الثاني. كّْمستشرؽ ىولندم

مباشرة، يقوؿ  القرف األكؿ ا٥بجرم أك القرف السابع ا٤بيبلدم عن طريق دعاة العرب
( سنة ثبلثْب jawa: "...إف اإلسبلـ دخل إٔب جزيرة جاكة ) ّٓالسيد عيٍلوم ا٢بٌداد

ميبلدية...".  َٓٔللهجرة النبوية ُب خبلفة عثماف بن عٌفاف رض  اهلل عنو، أم سنة 
كيقوؿ مثل ىذا أيضا ٧بمد ضياء شهاب ُب كتابو "٬ببة الدىر" بأف ا٤بسلمْب كصلوا إٔب 

                                                           
33

Torkis Lubis, Bahasa Arab di Indonesia Faktor, Fenomena, dan Institusi:Quo Vadis 

Pendidikan Islam,Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial, dan Keagamaan, (Malang: UIN 

Malang Press, 2006), 378-377.ص 
ميبلدية، كدرس اللغة العربية كالعلـو  ُٖٖٓسنوؾ ىورجرك٪بو ىو مستشرؽ ىولندم مشهور، كلد عاـ  ّْ

" بأف اإلسبلـ بدأ ينتشر ُب إادكايسيا اإلسبلـ ُب ا٥بند ا٥بولندماإلسبلمية من جامعة ليدف كقد قاؿ ُب كتابو "
 ميبلدية. ُِٕٓبلفة العباسية عاـ قبل غزك التتار ٤بدينة بغداد عاصمة ا٣ب

(، ُُٕٗ، )بّبكت: دار الفكر ا٢بديث، ا٤بدخل إٔب تاريخ اإلسبلـ بالشرقى األقصىالسيد علول ا٢بداد،  ّٓ
 . َِص 
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. كرأل أٞبد شليب ّٔره ُب زمن ا٣بليفة الثالث عثماف بن عٌفاف رض  اهلل عنوجزيرة سومط
( كإادكايسيا منذ القرف الثالث ا٤بيبلدم melayuأف التجار ا٤بسلمْب العرب عرفوا ا٤ببليو )

( malukuعلى األقل كتعاملوا مع التجار احملليْب ُب جزيرة جاكة كجزائر مالوكو )
كا٤بثٌقفوف اإلادكايسيوف ُب ا٤بوٛبر حوؿ دخوؿ اإلسبلـ إٔب  . كقد اتٌفق العلماءّٕكغّبىا

ميبلدية أف الرأم الثاين الذل ينص على أف  ُِٔٗمارس  َِ-ُٕإادكايسيا ُب تاريخ 
اإلسبلـ دخل إٔب إادكايسيا منذ القرف األكؿ ا٥بجرم أك السابع ا٤بيبلدم عن طريق دعاة 

 .  ّٖالعرب مباشرة ىو األرجح
اللغة العربية بإادكايسيا لو ىدفاف رئيسياف ٮبا ىدؼ الدين ككاف تعليم علـو 

كىدؼ االٌتصاؿ. كيرل أٞبد عزاف أٌف ا٥بدؼ األكؿ ُب تعليم اللغة العربيةى كعلومها بأاػٌها 
كسيلة ُب تدريس العلـو اإلسبلمية كما أىٍجرىتو ا٤بوسسات التعليمية اإلسبلمية حكوميةن  

لثاين أٌف تعليمها كىو تكوين ا٤بدرسْب ا٤بتخٌصصْب أىليةن. كبالنسبة للهدؼ ا ـكاات أ
بالعربية أك لتحقيق الطبلب ا٤بتخٌرجْب ُب ا١بامعات ماىركف بالعربية كيستخدمواػها 

. فاللغة العربية ى  لغة الدين ا٢بنيف بوصفها لغة القرآف الكرًن ّٗلبلتصاؿ ُب أم مكاف
ربػهم عند أداء صبلتػهم ا٤بفركضة  كالسٌنة النبوية الشريفة، بػها يتوٌجو ا٤بسلموف إٔب

كا٤بسنواة، بػها يزاكلوف سائر عباداتػهم كمناسك دينهم ا٢بنيف، فبل تتم عبادتػهم إال 
بفهم العربية كال يفهموف العربية إال بتعليمها لػهم، كتعٌلمها، كدراستها. فأصبح تعليم 

ف كالسيما ُب ا١بامعات اللغة العربية كعلومها أمرا ضركريا ٰبتاج إليو الطبلب ا٤بسلمو 
                                                           

، )ا٤بملكة العربية السعودية: السعودية للنشر اإلسبلـ ُب إادكايسيا٧بمد ضياء شهاب كعبد اهلل بن اوح،  ّٔ
 . ُٔص.  (،ُٗٔٗ، ُكالتوزيع، ط. 

(، ُِٖٗ، )القاىرة: مكتبة النهضة ا٤بصرية، موسوعة التاريخ اإلسبلم  ُب ا٢بضارة اإلسبلميةأٞبد شليب،  ّٕ
 .  ُْٓص. 

 . كااظر كذلك َُ-٧ٗبمد ضياء شهاب كعبد اهلل بن اوح، ا٤برجع السابق، ص.  ّٖ
A. Hasjmi, Sejarah dan Berkembangnya Islam di Indonesia, (Bandung: al-Ma‟arif, 1981), 7-6 .ص. 

39
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2009), 44.ص 
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اإلسبلمية. كرأل ابن تيمية رٞبو اهلل ُب ىذا الشأف :"...معلـو أف تعلم العربية كتعليم 
العربية فرض على الكفاية...". كقاؿ أيضا:"...إٌف اللغة العربية من الدين، كمعرفتها 

ال يتم فرض ككاجب، فإف فهم الكتاب كالسنة فرض، كال يفهم إال باللغة العربية، كما 
الواجب إال بو، فهو كاجب. فالعبادة من صبلة كدعاء كتبلكة القرآف الكرًن، ككثّب من 
شعائر اإلسبلـ ال تودل كال يتم فهمها كتدبٌرىا إال باللغة العربية، كٓب ٯبز أحد من األئمة 

  َْمطلقا أف توٌدل الصبلة بغّب العربية، كالصبلة فرض عْب..."

ةه ُب الكتب الَباثية أك العصرية ك٥با دكر ىاـ ُب تنمية كاللغة العربية لغةه مكتوب
كحاليا، تػيعىٌلم اللغةي  العلـو اإلسبلمية، كالعلـو العامة، كالعلـو التقنية، كاالتصاؿ الدكٕب.

العربية كعلومها بإادكايسيا ُب ا٤بوسسات الَببوية كا١بامعات اإلسبلمية ا٢بكومية 
خرل حكومية كاات أك أىلية. كقد رأل معظم ، كا١بامعات األSTAIN, IAIN, UINمثل:

الباحثْب بإادكايسيا أف تعليم علـو اللغة العربية الذل قامت بو ا١بامعات اإلسبلمية 
ا٢بكومية ٙبت إدارة كزارة الشوكف الدينية ال ينجح كما ىو ا٤بفركض ألٌف عملية التعليم 

ين على استيعاهبا، بل شكى الٌب قامت بػها ا١بامعات اإلسبلمية ال ٘بعل طبلبػها قادر 
معظم ا٤بدرسْب كالعلماء ا٤برٌبْب أاػٌهم يأسفوف على حقائق النتائج ُب تعليمها مع أٌف 
علـو اللغة العربية ى  مفتاح أك أساس لفهم القرآف الكرًن كا٢بديث النبوم كالعلـو 

 اإلسبلمية ا٤بكتوبة بػها.

مشكبلت عديدة كقضايا كافرة.  إف تعليم اللغة األجنبية لغّب الناطقْب بػها فيو
كترجع تلك ا٤بشكبلت غالبةن إٔب ميداف التعليم بػما فيو من ا٤بواد التعليمية كا٤بناىج 

                                                           
، )ا٤بملكة العربية السعودية: ا١بزء ُ، ط. العربية بْب يديكُب عبد الرٞبن بن إبراىيم الفوزاف،  ابن تيمية َْ
 (، ص. بََِِاألكؿ، 
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التعليمية كالطرؽ التعليمية كالوسائل التعليمية كعدـ كفاية ا٤بدرسْب الذين يقوموف 
الٍب يعيش  بتعليمها ككوف الطبلب ٖبصائصهم الطبيعية ا٤بختلفة كعدـ البيئة اللغوية

الطبلب فيها أثناء عملية التعليم كغّبىا. كىذه ا٢بالة تسبب إٔب عدـ عملية التعليم 
الفٌعاؿ ٍب يودل إٔب عدـ الوصوؿ إٔب الغاية ا٤برجوة أم ىدؼ التعليم. كقاؿ رشدم ُب 

العامل  ، أف صعوبات تعليم اللغة العربية بإادكايسيا تنقسم إٔب ثبلثة عوامل:ُْٕبثو
عامل اللغة، كىذا متعلق بنظاـ الصوت كالقواعد كالببلغة كالداللة كاختبلؼ  ، ىواألول

جتماع ، كىذا يتعلق بالبيئة حيث ا، ىو عامل العامل الثانيا٣بط العريب باللغة األـ. ك
يساعد اجملتمع على تطبيق اللغة العربية يوميا، سواء كاف التطبيق ُب البيئة الضيقة أك البيئة 

، ىو الطريقة الٌب ٥با دكر ىاـ ُب الوصوؿ إٔب ىدؼ التعليم. ل الثالثالعامالواسعة. ك
فالطريقة ا٤ببلئمة أك ا٤بناسبة تعْب ا٤بدرسْب ُب إيصاؿ ا٤بعلومات إٔب أذىاف الدارسْب، 

 كتساعد الدارسْب ُب فهم ا٤بعلومات الٌب ينبغ  ٥بم معرفتها.

وؾ الثقافة، كعٌرؼ ابن اللغة عنصر من عناصر الثقافة الٌب تصٌور الفكر كسلإف 
. كفٌسر عبد الفتاح حسن ِْجِب اللغةى ى  "أصوات يعرب بػها كٌل قـو عن أغراضهم"

 ، البٌجة ىذا التعريف من أربعة جوااب، بأف اللغة أصوات، كتعبّب، كيعرب بػها كل قـو
، اللغة أصوات ٗبعُب أف اللغة خاصة الجانب األول: ّْكتعبّب كل قـو عن أغراضهم

                                                           
)دراسة ا٢بالة ا٤بتعددة ُب جامعة موالاا مالك  ة العربية ُب ا١بامعات ٗباالاج٘بديد تعليم اللغرشدم،  ُْ

إبراىيم اإلسبلمية ا٢بكومية ماالاج، كجامعة ٧بمدية ماالاج، كجامعة ماالاج ا٢بكومية(، رسالة الدكتوراه غّب 
  ٔمنشورة، ص. 

 (، ص. ُِٓٗ، ٙبقيق ٧بمد عل  النٌجار، )بّبكت: دار ا٥بدل، ا٣بصائص ابن جِب، ِْ
، )عماف: دار الفكر للطباعة كالنشر ، أصوؿ تدريس العربية بْب النظرية كا٤بمارسةعبدالفتاح حسن البٌجة ّْ

 ٗ - ٖ(، ص. َََِ، ُكالتوزيع، ط 
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، اللغة تعبّب ٗبعُب أٌف كظيفة اللغة ى  الجانب الثانينفصلة عن الكتابة. كبالنطق م
التعبّب، كىذا ا٤بفهـو قد اعتمده اللغويوف احملدثٌوف إذ ذكركا للغة كظيفتاف ٮبا التعبّب 

، اللغة يعرب بػها كل قـو ٗبعُب الجانب الثالثكالتوصيل، أم بكلمة أخرل "االتصاؿ". ك
بْب القـو الذل يقصد بو اجملتمع ُب الوقت ا٢باضر ألٌف كلمة أف اللغة أداة توصيل 

"اجملتمع" ٓب تكن معركفة ُب عصر ابن جِب، ككوف اللغة كسيلة االتصاؿ بْب اجملتمع تعِب 
الجانب . كْْبالضركرة  أاػها كليدة اجملتمع كمن صنعو، فه  مكتسبة كليست غريزية

أف األغراض الٌب يعرب بػها اجملتمع ُب  ، اللغة تعبّب كل قـو عن أغراضهم ٗبعُبالرابع
العرؼ السائد تعُب "الفكر"، كىذا ا٤بفهـو يشّب إٔب العبلقة الوثيقة القائمة بْب اللغة 

 -كذلك اللغة العربية كعلومها–كالفكر، كىذا ما يقرٌه العلماء احملدثوف. كتعليم أم لغة 
لغوية كالكفاية االتصالية ال بٌد أف يهدؼ إٔب ثبلث كفايات أساسية كى  الكفاية ال

كالكفاية الثقافية. فتعليم الكفاية الثقافية ُب اللغة العربية ىو تعليم الثقافة العربية 
اإلسبلمية من مواد، كأفكار، كتعبّبات، كأ٭باط من الثقافة العا٤بية العامة الٌب ال ٚبالف 

ك، معرفة الثقافة . كلذلْٓأصوؿ اإلسبلـ الٌب تصدر من القرآف الكرًن كالسنة النبوية
أساس  ُب تعليم   ءالعربية اإلسبلمية كالثقافة العا٤بية العامة الٌب ال ٚبالف اإلسبلـ ش

اللغة العربية كعلومها، ككاات الثقافة ٥با عبلقة كثيقة باللغة كاألدب، بل اللغة كأدبػها من 
 عناصر الثقافة. 

                                                           
ليست من صنع الفرد شخصيا كإ٭با ى  من صنع اجملتمع حيث يستطيع   اكرأل عبد الواحد كاُب اللغة أهن  ْْ

اللغة غة ا٤بوجودة ُب ٦بتمعو عن طريق التعليم كالتعلم كاحملاكاة. عبد الواحد كاُب، كل فرد أف ينمو كيكتسب الل
 .  ْ(، ص. ُُٕٗ، )القاىرة: دار هنضات اصر، كاجملتمع
(، ََُِ، )القاىرة: دار الفكر العريب، مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساس رشدم أٞبد طعيمة،  ْٓ
. ّْص. 
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الفركع األدبية من أدب كقد اتسعت كلمة "العربية كأدهبا" إٔب أف تشمل ٨بتلىف 
ىذه  العربية كلغة ثااية. كمفاىيم اللغة إٔب اصوص إٔب ببلغة إٔب اقد ُب برامج تعليم

األدب ىو ٦بموعة ا٢بقائق  (ُالفركع األدبية عند رأم رشدم أٞبد طعيمة ما يل  : 
 الٌب استنتجها من النصوص الشعرية كالنثرية ا٤بولفة ُب عصر ما، فاألدب ييعُب بكل من
ا٢بكم على أدب شاعر أك ااثر من ااحية قوتو كضعفو، كا٢بكم على أدب عصر ما، 
كتػىتَّبيع سلسلة التطور من عصر إٔب آخر لبياف ما ااؿ مسّبة الَباث من عوامل هنضت بو، 
كا٤بذاىب األدبية كمبادئها كتراثها كمدل صدقو ُب ٛبثيل ا٤بذىب األدىن أك ا٫برافو عنو. 

ة من ا٤بختارات الشعرية كالنثرية الٌب أبدعها الشعراء كاألدباء النصوص ى  ٦بموعك ( ِ
على مٌر العصور، كتتوفر ُب ىذه ا٤بختارات عادة ٦بموعة من صفات ا١بماؿ الفِب سواء 
من حيث األفكار الٌب ٙبتويها أك القيم الٌب تنادم هبا أك ا٤بعاين أب توح  هبا أك اللغة 

ة من األسس ا١بمالية الٌب يستعاف هبا ُب ا٢بكم على كالببلغة ٦بموع( ّالٌب كتبت هبا. 
قيمة عمل أديب معْب، إهنا ٦بموعة القواعد الٌب ٯبب أف تراع  ُب العمل األديب حٌب 

( كيقصد بالنقد تطبيق األسس ا١بمالية العامة الٌب ااتهت إليها علـو ْيكوف ٝبيبل. 
ى مدل العصور مع بياف مدل الببلغة كذلك بتتبع مدل ٙبقيقها ُب النصوص األدبية عل

 .ْٔما أصاب ىذه النصوص من قوة أك ضعف

إٌف تعليم اللغة العربية كأدبػها ُب ا١بامعات اإلسبلمية ا٢بكومية بإادكايسيا ىو 
عملية األاشطة ا٤بستهدىفة إٔب تنمية العلـو العربية ا٤بوسَّعة كأىػٌمها ىو إحياء التذٌكؽ 

                                                           
، )الرباط: منشورات ا٤بنظمة اإلسبلمية للَببية كالعلـو عليم العربية لغّب الناطقْب هباترشدم أٞبد طعيمة،  ْٔ
     َِٓ - َِْ(، ص ُٖٗٗ، -إيسيسكو–كالثقافة 
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عدد من التعريفات ٤بصطلح "التذٌكؽ األديب" أك  . كىناؾْٕاألديب أك التذٌكؽ الببلغ 
"التذٌكؽ الببلغ "، كىذه التعريفات متشاهبة على كجو التقريب، فه  تدعو إٔب اإلىتماـ 

كألٌف التذٌكؽ األديب  .ْٖبثبلثة جوااب: أك٥با معرُب، كثاايها كجداين، كثالثها افسحرك 
بٌد من التوجيهات ا٣باصة بشأف أك التذٌكؽ الببلغ  ىو ىدؼ من األىداؼ اللغوية، فبل

تدريس األدب كالببلغة يشاد بالذكؽ األديب على أاو قواـ الدراسة األدبية كركحها. كقاؿ 
تيعٌد عنصرا أصيبل ُب الدراسات  -كما قالو عبد العليم إبراىيم–ىدايات أف الببلغة 

 . ْٗاألدبية، ألٌف الببلغة تلتق  مع األدب ُب األىداؼ كالغايات ا٤برسومة

الببلغة إٔب  مى سَّ قى  مفهـو ا٤بصطلح الببلغ  ٓب يَبسخ إال منذ عهد السكاك ، إذٍ ك 
( ُ، كىذه األقساـ كما اعلمها : ٦باالهتا كمباحثهاىذه العلـو علومها الثبلثة، كحددت 

علم ا٤بعاين ىو علم ييعرؼ بو أحواؿ اللفظ العريب الٌب يطابق هبا مقتضى ا٢باؿ، 
( علم البياف ىو أصوؿ كقواعد يعرؼ هبا ِختبلؼ األحواؿ. فتختلف صور الكبلـ ال

إيراد ا٤بعُب الواحد بطرؽ ٨بتلفة ُب كضوح الداللة عليو كالتشبيو كاجملاز كاالستعارة 

                                                           
كلمة "التذٌكؽ" أك "الذكؽ" يكثر استخدامو ُب معرض ا٢بديث عن األدب كالببلغة، كيفٌسرىا ابن خلدكف  ْٕ

". كعٌرؼ عبد العليم إبراىيم أٌف كلمة "الذكؽ" ٗبعُب التلٌطف كالكياسة، بأاػها "حصوؿ ملكة الببلغة ُب اللساف
، )القاىرة: ا٤بوجٌو الفِب ٤بدرسى اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم، كالتصرؼ اللبق ا٤بهٌذب الذل تسَبيح إليو النفس. 

 ِّٕ(،ص. ُٕدار ا٤بعارؼ، ط. 
(، ََِِ، ٓ، )القاىرة: الدار ا٤بصرية اللبنااية، ط. تطبيقاعليم اللغة العربية بْب النظرية كالحسن شحاتة،  ْٖ
 . ُٔٗص. 

، مقالة ُب موٛبر أديا الدكٕب طرؽ اعليم اللغة كاألدب )تعليم الببلغة: دراسة اظرية كتطبيقية(د. ىدايات،  ْٗ
يم اإلسبلمية بكلية العلـو اإلاسااية كالثقافة جامعة موالاا مالك إبراى ََُِأكتوبر  ُْ-ُِا٤بنعقد ُب تاريخ 

 .  ُٖا٢بكومية ُب ماالاج. ص. 
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( علم البديع ىو علم يعرؼ بو الوجوه الٌب تزيد الكبلـ حسنا كطبلكة بعد ّكالكناية. 
  .َٓ ٙبقق حسنو الذاتى بالببلغة

يم الببلغة لدل الطبلب العرب كما قالو فتح  عل  يواس ُب مصر كبالنسبة لتعل
طبلبػها عن صعوبة دركس الببلغة، كأاٌػها شيئ ٨بيف  شكى معظمي  دٍ قى فػى  ،ُٕٕٗسنة 

يفٌر منو كل طالب أك ى  درس ال يستوعبو إال طالب متفوؽ فحسب، كما أشبو ذلك 
لببلغة فيها غّب فٌعاؿ. فقاـ من اال٘باىات كاالدعاءات السلبية ، لذلك يصبح تعليم ا

فتح  عل  يواس بالبحث لكشف ا٢بقائق من ىذه اال٘باىات السلبية، فدٌلت اتيجة 
البحث إٔب أٌف تلك اال٘باىات السلبية فقد اشرىا ا٤بستشرقوف الغربيوف ا٤بستعمركف ُب 

مية أكاخر القرف التاسع عشر، بل كااوا يدعوف العرب بَبؾ اللغة الفصحى كاستخداـ العا
. كتبينت النتيجة ُب ذلك البحث أف عدـ قدرة الطبلب على ُُٓب أكائل القرف العشرين

استيعاب دركس الببلغة ال تصدر من صعوبتها كإ٭با من تلك اال٘باىػات كاالدعاءات 
 السلبية الٌب تدكر حوؿ معظم اجملتمع، حٌب تَبسخ ُب أذىاف الطبلب أف الببلغة صعبة.

كجدىا الباحث خبلؿ تدريس الببلغة لطبلبو ُب كمثل ىذه الشكوات أيضا 
قسم تعليم اللغة العربية جامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية ٗبدينة ٠بارااج منذ سنة 

كقد تساءؿ الباحث ُب ذىنو، ىل صٌح ما ظٌنو  ميبلدية. َُِٔإٔب سنة  ََُِ
تلك صدرت  الطبلب بأف الببلغة صعبة ؟ ٤با تعلُّم الببلغة ٨بيف ٩بٌل صعب ؟ ىل

اال٘باىػات كاالدعاءات السلبية الٌب تدكر حوؿ معظم الطبلب بسبب عمل ا٤بستشرقْب 
                                                           

، ك َِّ، َُٕ( ص ََِٖ، )القاىرة: دار ابن ا١بوزم، شرح دركس الببلغةحفِب ااصف كأصدقاؤه،  َٓ 
ِِِ. 

)ٕبث ٘برييب(، )القاىرة: دار الثقافة،  تصميم منهج تعليم اللغة العربية لؤلجاابفتح  عل  يواس،  ُٓ
. ُّٓ-ُّْ(، ص. ُٖٕٗ
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الغربيْب أـ ابعت ى  من افوس الطبلب فحسب ؟ كإف صٌحت تلك اال٘باىػات 
اا على أحد مدٍ تى عٍ كاالدعاءات السلبية، فما ا٣بطأ ُب تعليم علـو الببلغة ٥بم إذف ؟ إٍف اً 

او " ال صعوبة ُب استيعاب أم لغة كاات إذ لكل لغة درجة السهولة قواعد علم اللغة بأ
كالصعوبة ا٣بٌاصة"، فموقع الصعوبة أك ا٤بشكلة ال تتوقع على مواد الببلغة، بل ى  تتوقع 

 على طريقة تعليمها كموادىا التعليمية. 

ُب  -ا٤بعاين علمى ٱبىيٌص -كقد رأل توفيق الرٞباف مشكبلت تعليم الببلغة 
( ُات الَببوية من ا٤بعاىد كا٤بدارس كا١بامعات بإادكايسيا أهنا ترجع إٔب ما يل : ا٤بوسس

إف مباحث علـو الببلغة ٦بموعة من مباحث العلـو األخرل أم بعض مباحثها ى  
مباحث علم النحو كعلم الداللة كعلم الصرؼ، كبعضها األخرل ى  مباحث علم 

( إف مباحث علـو الببلغة ٌِن كغّبىا. األدب كعلم االتصاؿ كعلم الصحافة كعلم الف
مرتبطة بالفٌن كاألدب كالثقافة، ككجود االرتباط الوثيق بْب الببلغة كاآلداب كالثقافات 

( إف عملية تعليم القرآف كا٢بديث كاللغة العربية ُب ّتودم إٔب ٙبديد موادىا التعليمية. 
ىا ٗبادة علـو الببلغة، بل كااوا ا٤بدارس كا٤بعاىد كا١بامعات بإادكايسيا ال يربطها مدرسو 

عٌلموا ٘بويد القرآف كحفظو كاصوص ا٢بديث كقواعد اللغة العربية كحفظ أكزاف الصرؼ 
كأمثلتو فحسب. كَب ىذه ا٢بالة، ٰبتاج تعليم علم ا٤بعاين إٕب تصميم تعليمها الذل 

تعليميا ُب  ك٤با كاف تعليم علم ا٤بعاين منهجا .ِٓٲبكن تطبيقو كتنفيذه بالسهولة كاليسر
ا٤بدارس كا٤بعاىد كا١بامعات بإادكايسيا، فإاو مرتبط بأىداؼ تعليمو كمواده التعليمية 
كعملية تعليمو كبيئة اجملتمع احملٌل  كلغتهم كثقافتهم، فإاو ٰبتاج إٔب طريقة التعليم 
 ا٤بناسب كاختيار ا٤بواد التعليمية حسب ا٢باجة ا٤بفركضة. فأىداؼ تعليم علم ا٤بعاين ُب

                                                           
52

R. Taufiqurrachman, Resistematisasi Dan Restrukturisasi Ilmu Ma’ani Dalam Desain 

Pembelajaran Ilmu Balaghah, Lingua Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra Arab, Vol 5, No 1, Juni 

2010, h. 51-52. 
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( التشجيع ُا٤بدارس كا٤بعاىد كا١بامعات بإادكايسيا فإاو ٲبكننا أف الٌخص ما يل : 
للطلبة على فهم تراكيب القرآف الكرًن كأساليبو حٌب يلمسوا فصاحتو كببلغتو، ككذلك 

( ترقية كفاءة الطلبة على اللغة العربية من خبلؿ أدهبا شعرا ِفصاحة ا٢بديث كببلغتو. 
عتقاد القوم بأف علـو الببلغة مهمة كموادىا ٲبكن استفادهتا ُب كافة ( تكوين االّكاثرا. 

( التشجيع للطلبة على فهم الثقافة العربية كالثقافة اإلادكايسية كاحمللية ْاجملاالت. 
كتدريبها ٥بم باألمثلة من األساليب العربية البديعة كمقاراتها باألساليب اإلادكايسية 

فاءة الطلبة على التعبّب اإلبداع  باللغة العربية من خبلؿ أدهبا ( ترقية كٓكاللغة احمللية. 
شعرا كاثرا، كإلقاء ما ٱبطر ُب ذىنو بالشكل ا٢بسن ا١بميل ا٤بناسب بالسياؽ كبلما 

 ككتابة، كاحملادثة اليومية كاقد األدب كقراءة النصوص العربية، كما أشبو ذلك. 

يب للناطقْب بغّب العربية كما كىذه األىداؼ تناسب بأىداؼ تدريس األدب العر 
كفيها -أف أىىىٌم أىداؼ تعليم األدب العريب بفركعو  ذكر يراه رشدم أٞبد طعيمة، إذٍ 

( تنمية الثركة اللغوية عند ُ: ُّٓب برامج تعليم العربية كلغة ثااية فيما يل  -علم ا٤بعاين
( كصل ِول رفيع. الدارسْب كاالرتقاء هبا عن طريق إطبلعهم على ٭باذج أدبية ذات مست

الدارسْب بالَباث العريب، كتعريفهم ٗبصادر االطبلع عليو ككذلك توعيتهم بالفنوف 
( تعريف الدارسْب بالقيم ّاألدبية من شعر إٔب قصة إٔب مقالة إٔب مسرحية إٔب خطبة. 

 العربية األصيلة الٌب تعرب عن شخصية اإلاساف العريب ُب ٨بيٍتػىلىف ٦باالت ا٢بياة كتيصٌححو
( إبراز الثقافة اإلسبلمية ُب األدب العريب بفركعو، ْما تنقلو أجهزة اإلعبلـ ا٤بعادية عنو. 

كبياف ما ٢بق هبا من تغيّب بعد اإلسبلـ من حيث ا٤بفردات كالَباكيب كا٤بفاىيم ك٧باكر 
( تنمية قدرة الدارسْب على التفهم العميق آلداهبم، كالتقدير أل٭باط التعبّب ٓاالىتماـ. 

                                                           
َِٔ-َِٓ، ص تعليم العربية لغّب الناطقْب هبارشدم أٞبد طعيمة،  ّٓ
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( مساعدة ٔديب بلغاهتم، كذلك ُب ضوء إطبلعهم على ٭باذج من األدب العريب. األ
الدارسْب على اشتقاؽ معاف جديدة للحياة من خبلؿ عرض تصور الثقافة العربية 

( إفساح اجملاؿ للدارسْب الذين ٕلقضاياىا، كتزكيدىم بالقدرة على اإلبداع األديب. 
ا عن خرباهتم ا٣باصة، فيبادلوف الرأم ُب كل ينتموف إٔب ثقافات ٨بتلفة بأف يتحٌدثو 

( تنمية قدرة الدارسْب على االستمتاع باألدب العريب كتذٌكؽ أشكاؿ اإلبداع ٖقضية. 
( تنمية ميوؿ الدارسْب إٔب ٗاألديب، كإدراؾ معايّب النقد ا١بمإب ُب الكتابة العربية. 
( كصل ىوالء َُء كقت الفراغ. القراءة ا٢برٌة ُب ٦باؿ األدب كوسيلة اافعة ك٩بتعة لقضا

 الدارسْب بإاتاج األدباء كالشعراء كا٤بفٌكرين العرب.

كٱبتص بعنصر ا٤بعاين  الثبلثة علم الببلغة ىو فرع من فركع ا٤بعاين علمى  إفٌ 
 هإٔب اختيار الَبكيب اللغوم ا٤بناسب للموقف، كما يرشد دارسىو شدرٍ كاألفكار، فهو يػي 

، كىو األذىافلة على الفكرة الٍب ٚبطر ُب إٕب جعل الصورة اللفظية أقرب ما تكوف دال
ة  اطاؽ ٕبثو إٕب عبلق دُّ ال يقتصر على البحث ُب كل ٝبلة مفردة على حدة، كلكنو ٲبىي 

كقاؿ  .كل ٝبلة باألخرل، كإٕب النص كلو بوصفو تعبّبا متصبل عن موقف كاحد
ىو تتبع خواص تراكيب الكبلـ ُب اإلفادة ، كما "علم ا٤بعاين : ْٓكما اػىقىلىو رجاء عيد  السكاك 

يتصل هبا من االستحساف كغّبه ، ليحَبز بالوقوؼ عليها عن ا٣بطأ ُب تطبيق الكبلـ على ما 
 ". هتقض  ا٢باؿ ذكر 

فالتعريف كما اراه ال ٯبود ٗبعناه ُب سهولة كيسر، كإ٭با ىو بعٌِب دارسو عناء 
كىو تتبع خواص تراكيب الكبلـ كمعرفة تفاكت شديدا حٌب يصل إليو، إف كصل. 

                                                           
ُب . كااظر عبد العزيز عتيق، ِٔ(، ص. ُٖٖٗ، )اإلسكندرية: ا٤بعارؼ، ة الببلغةفلسفرجاء عيد،  ْٓ

 .ِٖ(، ص. ُٖٓٗ، )بّبكت: دار النهضة العربية، الببلغة العربية علم ا٤بعاين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
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كما ُب أٔبد   ،كذلك، ا٤بقامات حٌب ال يقع ا٤برء ُب ا٣بطأ ُب تطبيق األكٔب على الثااية
مناسبةن ٥با يعرفها األدباء، إما بسليقتهم، أك ٗبمارسة علم  العلـو ػ ألف للَباكيب خواص

الببلغة، كتلك ا٣بواص بعضها ذكقية كبعضها استحسااية، كبعضها توابع كلواـز للمعاين 
األصلية، كلكن لزكمان معتربان ُب عرؼ البلغاء، كإال ٤با اختص فهمها بصاحب الفطرة 

ـ الشكر كالشكاية، كالتهنئة كالتعزية، كا١بد ككذا مقامات الكبلـ متفاكتة، كمقا، السليمة
فكيفية تطبيق ا٣بواص على ا٤بقامات تستفاد من علم  ،كا٥بزؿ، كغّب ذلك من ا٤بقامات

 ا٤بعاين كمداره على االستحسااات العرفية.

كاعرؼ من التعريف السابق أف معاين الكبلـ ا٤ببحوث ُب علم ا٤بعاين مرتبطة 
لكل كلمة مع " كُب ىذه القضية، إف النظرية السياقيةافسو. بالسياؽ الذم ٰبيط ا٤بتكلم 

السياؽ يقـو ُب األمر. ألف  اُب ىذ  أك مبلئمةه ٍّب سً "لكل مقاـ مقاؿ" تى ك "صاحبتها مقاـ
أحياف كثّبة بتحديد الداللة ا٤بقصودة من الكلمة ُب ٝبلتها، كمن قدًن أشار الببلغيوف 

قاال ٨بصوصا يتبلءـ معو، كقالوا عبارهتم ا٤بوجزة الدالة إٔب أٮبية السياؽ أك ا٤بقاـ كتطٌلًبو م
 زى كى كلذلك رى  "لكل مقاـو مقاؿ". فالسياؽ متضمن داخل التعبّب ا٤بنطوؽ بطريقة ما،

الببلغيوف كالنحاة على اللغة ا٤بنطوقة، فتعٌرضوا للعبلقة بْب ا٤بتكلم كما أراده من معُب 
 .(speech acts)يطة با٢بدث الكبلم ا٤بخاطب كما فهمو من الرسالة، كاألحواؿ احمل

( رىأىيىا مبحثى Moh Ainin & Imam Asroriكأما ٧بمد عينْب كإماـ أسرارم )
( فىإاٌو متساكمه ٗبوضوع "الكبلـ" ُب علم ا٤بعاين، الذم speech actsا٢بدث الكبلم  )

قىسىمىو الببلغيوف إٔب الكبلـ ا٣بربم كالكبلـ اإلاشائ 
( ىو J.L Austin. كلعل أكستْب )ٓٓ

                                                           
55

Moh Ainin dan Imam Asrori, Semantik Bahasa Arab, (Malang: CV Bintang Sejahtera, 2007), 

  .21ص 
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، locutionaryأكؿ من ألق  مصطلح "ا٢بدث الكبلم " كقىسىمىو إٔب ثبلثة عناصر)
 ٔٓ(.perlocutionary، كillocutionaryك

ُب دراستهم للسياؽ على فكرة )مقتضى ا٢باؿ( كالعبلقة بْب كقد اىتم الببلغيوف 
عاين، كلفظ ا٤بقاؿ كا٤بقاـ. فأما مصطلح )مقتضى ا٢باؿ( فقد اىتم بو علماء علم ا٤ب

: " كا٢باؿ ُب ٕٓ)ا٢باؿ( ُب اصطبلحهم يعدؿ لفظ )مقتضى ا٢باؿ(. يقوؿ التهااوم
أم الداع   –اصطبلح أىل ا٤بعاين ى  األمر الداع  إٔب ا٤بتكلم على كجو ٨بصوص 

إٔب أف يعترب مع الكبلـ الذم يودل بو أصل ا٤بعُب خصوصية ما ى  ا٤بسماة ٗبقتضى 
 ،منكرا للحكم حاؿ يقتضى تأكيد ا٢بكم كالتأكيد مقتضاىاا٢باؿ، مثبل كوف ا٤بخاطب 
علم يعرؼ بو أحواؿ اللفظ العريب الٍب هبا  ىو علم ا٤بعاينأٌف كعلى ىذا النحو قو٥بم 

أم يطابق صفة اللفظ مقتضى ا٢باؿ، كىذا ىو ا٤بطابق  -يطابق اللفظ مقتضى ا٢باؿ 
 معللَّةن باألحواؿ "بعبارات القـو حيث ٯبعلوف ا٢بذؼ كالذكر إٔب غّب ذلك 

علم ا٤بعاين للطبلب اإلادكايسيْب تكوف صعبة ٥بم إف ٓب تفسح  موضوعاتإف ك
٥بم اجملاؿ ُب عملية تعليمها باالاتماء إٔب ثقافاهتم ا٤بختلفة، لذلك ٰبتاج الدارسوف إٔب 

كيكوف ىذا . ٖٓاحملل  كبلـبال اكمقاراته العريب البديع كبلـالتدريب باألمثلة من ال

                                                           
معُب الكبلـ عند ا٢بدث بقولو ، ىو أك الفعل الصوٌب ك ( locutionary)من اوع م  عنصر ا٢بدث الكبل ٔٓ

أك الفعل ا٤بقصود من القوؿ كىو عاقبة الكبلـ الصادرة من  (illocutionary)من اوع عنصر ا٢بدث الكبلم  ك 
من اوع م  عنصر ا٢بدث الكبلا٤بتكلم كاألمر أك االستفهاـ أك ا٤بدح أك القسم أك الذـ كما أشبو ذلك، ك 

(perlocutionary) .أاظر أك أثر الفعل الصوٌب كىو العاقبة الصادرة من قوة الكبلـ الذم يقاؿ فيو 
Andrew D Cohen, Speech Acts in Sociolinguistics and Language Teaching (New York: Cambridge 

University Press, 1996), 385-384 ص. 
ـ(، ا١بزء ُٕٕٗ، )القاىرة: ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب سنة لفنوفكشاؼ اصطبلحات االتهااوم،  ٕٓ

.ُِٓالثاين، ص 
58

 R. Taufiqurrachman, Resistematisasi Dan Restrukturisasi Ilmu Ma’ani ..., h. 50-54. 
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ـ احملل  كسيلة لفهم الكبلـ العريب أم ىو جسر متصل يواصل الدارسْب إٔب فهم الكبل
النصوص العربية. كإف الكبلـ احملل  لطلبة قسم تعليم اللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو 

عبد رأل اإلسبلمية ا٢بكومية ٠بارااج ىو الكبلـ ا١باكم ٔبااب الكبلـ اإلادكايس . كقد 
غّب لألبنائها, كتعليمها العربية كبّب بْب تعليم اللغة الفرؽ الفوزاف الرٞبن بن إبراىيم ال

لغّب  ادة علم ا٤بعاينأبنائها. كتبعا ٥بذا الفرؽ فإاٌو ينبغ  أف ٱبتلف الكتاب التعليم  ٤ب
  .ٗٓالناطقْب بػها عن الكتاب التعليم  ألبنائها من حيث الغرض كالبناء كالوسيلة

عملية تعليمها كبيئة اجملتمع احملٌل  كلغتهم كثقافتهم، علم ا٤بعاين ك ٤بادة كبالنسبة 
( أف يعمل رجاؿ ُفقد رأل عزيز فخر الرازم ُب ىذه األمور بعض األٮبية فيما يلى: 

( إعداد ا٤بواد التعليمية ِمتخصصوف ُب تكوين منهج التعليم ا٤بناسب با٢باجات. 
ية بدكرة ما الٌب ال تستوعب ( تدريب مدرس  اللغة العربّالشاملة ا٤بناسبة با٢باجات. 

  َٔ على استيعاب ا٤بواد التعليمية فحسب، كإ٭با على طريقة تعليمها أيضا.

٤بستول عند اعلم ا٤بعاين ل التعليمية ادةكبناء على البيااات كاآلراء السابقة، إف ا٤ب
اإلسبلمية ا٢بكومية ا١بامع  خاصة ُب قسم تعليم اللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو 

                                                           
كبصورة عامة يكمن الفرؽ ا١بوىرم بْب الكتاب ا٤بدرس  ا٤بخصص للعرب كالكتاب ا٤بدرس  ا٤بخصص  ٗٓ

ىم ُب أٌف األكؿ يستعملو تبلميذ ينتموف إٔب الثقافة ذاتػها كيتكلموف اللغة العربية الٍب يتعلمواػها , أما الثاين لغّب 
فيستعملو طبلب ال ينتموف إٔب الثقافة افسها كال يعرفوف اللغة العربية. كالكتاب ا٤بعٌد لغّب الناطقْب باللغة قد 

كلغة التبلميذ؛ ٕبيث ٙبدد ما تتفق فيو اللغتاف، كما ٚبتلفاف فيو لبلستفادة ٰبتاج إٔب التحليل التقابل  للغة العربية 
من ذلك ُب معرفة الصعوبات الٍب يواجهها التلميذ ُب تعلم تراكيب العربية كاظامها الصوٌب، كما ٯبب أف يتخذ 

كىذا يعِب أف الكتاب ىذا الكتاب بيئة الطالب ك٦بمل حضارتو منطلقا لو ُب تقدًن ا٢بضارة العربية اإلسبلمية . 
عبد الرٞباف بن إبراىيم  . ااطرالذم يصلح لتدريس اللغة العربية ألبنائها قد ال يصلح لتدريسها لغّب الناطقْب بػها

 . ٓص ق(،  ُِْٖالعرىب،  ،)رياض: مالك سعودلغّب الناطقْب بػها إعداد مواد تعليم اللغة العربيةالفوزاف، 
60

Abdul Aziz Dahlan, PBA Berbasis Kebutuhan, مقالة في الندوة الدولية “Pembelajaran Bahasa 

Arab Berorientasi Masa Depan” , 8-4-2013, UIN Jakarta. 
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 -كفيها علم ا٤بعاين–رااج ٙبتاج إٔب تطويرىا، ألف كثّبا من مدرس  علـو الببلغة ٠با
يأخذكف ا٤بواد كمادة النحو العريب من حفظ قواعده كال ييطٌبقوف ُب التعبّب كبلما ككتابة. 
كذلك يصعب للطلبة الذين يريدكف أف يراجعوا بأافسهم، كىوالء متعلقوف ٗبواد ٰبملها 

مواد الببلغة الٌب ييلقيها ا٤بدرس بأساليب العربية دكف الربط بأمثلة  ا٤بدرس ٥بم. ككاات
دكف  ، ككااوا يىٍكتىفوف ٕبفظ قواعد أساليب الببلغة على الطلبةاحملل  كثقافتو الكبلـ

فيو أساليبه تطابق  احملل  كبلـال احملل ، كإف كاف كبلـ٩بارسة أكثر كدكف الربط بال
الباحث أف ا٤بواد التعليمية لعلم  اعتقدلبياف كالبديع. ك بأساليب الببلغة من ا٤بعاين كا

٥باما كيسبب على إمن شعر كاثر )جزء من األدب( تلهم  الكبلـ احملل  ُب ضوءا٤بعاين 
 قدرة الطلبة ُب استيعاب الببلغة. 

كمقاراتها بالكبلـ كلعل ا٤بادة لعلم ا٤بعاين من أساليب الشعر كالنثر بالعربية 
اللغوية  لدارسيها   تسهم كثّبا ُب ٙبسْب الكفاءة إلادكايس ا١باكم كالكبلـ ا

الشكل.  كااطبلقا من تلك األسئلة  يعارض الثابت الذم مع الواقع ارتباطها بسبب
كا٤بشكبلت الٌب ذكرىا الباحث ُب تعليم علم ا٤بعاين تَبابط با٤بواد التعليمية ا٤بناسبة ٢بل 

٤بشكبلت ا٤بوجودة ٙبتاج إٔب البحث مشكبلت الطلبة كضعف كفايتهم. ك٢بل ىذه ا
العلم . أما أىدافو ى  تطوير ا٤بادة لعلم ا٤بعاين. إذف، اختار الباحث العنواف كىو 
"تطوير ا٤بادة لعلم ا٤بعاين ُب ضوء الكبلـ احملل  )بالتطبيق على طلبة قسم تعليم اللغة 

 العربية ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية ٠بارااج(". 
 

 أسئلة البحثب. 
ُب طلبة دل اللكيف مواصفاتي ا٤بواد ا٤بطورة لعلم ا٤بعاين ُب ضوء الكبلـ احملل   .ُ

 قسم تعليم اللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية ٠بارااج؟
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قسم تعليم ُب طلبة دل الل احملل  كبلـال ُب ضوءعلم ا٤بعاين  موادما صبلحية  .ِ
 سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية ٠بارااج؟ اللغة العربية ٔبامعة كإب 

قسم ُب طلبة الدل ل احملل  كبلـال ُب ضوءعلم ا٤بعاين  ادو مما أثر استخداـ  .ّ
 تعليم اللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية ٠بارااج؟ 

 
 ج. أىداف البحث والتطوير

 ما يأٌب : بالنظر إٔب أسئلة البحث السابقة يهدؼ ىذا البحث كالتطوير إٔب
ُب طلبة دل الل كشف مواصفات ا٤بواد ا٤بطورة لعلم ا٤بعاين ُب ضوء الكبلـ احملل  .ُ

 .٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية ٠بارااجقسم تعليم اللغة العربية ٔبامعة كإب سو 
قسم تعليم ُب طلبة دل الل ل احمل كبلـال ُب ضوءعلم ا٤بعاين  وادصبلحية م قياس .ِ

 سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية ٠بارااج.اللغة العربية ٔبامعة كإب 
قسم ُب  طلبةدل الل حملل ا كبلـال ُب ضوءعلم ا٤بعاين  وادأثر استخداـ م قياس .ّ

 تعليم اللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية ٠بارااج.
 

 د. مواصفات المنتج
نتج ا٤بتطوَّر إف الشرط األساس  ُب البحث كالتطوير ىو كجود ا٤بنتج ا٤بتطوَّر، كا٤ب

 ع:ٗبوضو فيو ىو الكتاب الدراس  ا٤بستخدـ لدل طلبة قسم تعليم اللغة العربية 
 " KAJIAN BALAGHAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL (AL-MA‟ANIY)   "  

 كاقتصر ىذا البحث كالتطوير على مواصفات ا٤بنتج فيما يل : 
خاص ُب تعليم علم ا١بااب ا٤بتطور ُب ىذا البحث ىو ا٤بواد ا٤بطورة كى  كتاب .أ 

مع األمثلة باللغة العربية كاللغة ا١باكية ٔبااب اللغة الببلغة باللغة اإلادكايسية 
كخصص الباحث ُب علم ا٤بعاين لدل الطلبة حيث فيو بعض األمثلة اإلادكايسية 
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لكبلـ احملل  التدريبات بالكل موضوع من موضوعات علم ا٤بعاين ك بعض 
 . كالكبلـ العريب

األكؿ  فصلى : ال فصوؿ. كالفصبل ٜباايةعلم ا٤بعاين على ادة ا٤بطورة لتشتمل ا٤ب.ب 
بحث ُب "ا٣برب"، ي الثاين فصلبحث ُب "تعريف علـو الببلغة كمباحثو"، الي
بحث ُب "ا١بملة )أحواؿ ي الرابع فصلبحث ُب "اإلاشاء"، الي الثالث فصلال

 فصللقات الفعل"، البحث ُب "أفعاؿ متعي ا٣بامس فصلا٤بسند كا٤بسند إليو"، ال
بحث ُب "الوصل كالفصل"، يالسابع  فصلبحث ُب "القصر"، اليالسادس 

تناكؿ ما ي فصلبحث ُب "اإلٯباز كاإلطناب كا٤بساكاه". كلكل ي الثامن فصلالك 
( الشرح كالبياف كالتعريفات لكل ج( ا٤بقدمة. )ب) )أ( خريطة الفكرة. يل 

لة باللغة العربية كاللغة اإلادكايسية موضوع من موضوعات علم ا٤بعاين مع األمث
( التدريبات، كى  ق. )فصل( ا٣ببلصة القصّبة لكل دكاألمثاؿ ا١باكية. )

األسئلة كأجوبتها الٍب تتكوف من أاشطة اإلاتاج باللغة العربية كاللغة اإلادكايسية 
ػ( ا٤براجع أك ككاللغة ا١باكية تكميبل لفهم الطبلب على ا٤بادة ا٤بدركسة. )

 .فصلصادر لكل ا٤ب
كاستخدـ الباحث األمثلة من اآليات القرآاية، كالنصوص العربية الٍب تتكوف من .ج 

ا١باكية الٍب ى  لغة ٧بلية لطبلب قسم  لغةالشعر كالنثر، كاللغة اإلادكايسية، كال
 تعليم اللغة العربية ُب جامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا١بكومية ٠بارااج.

لتعليقات عن تعليم علم ا٤بعاين باستخداـ الكتاب كُب ا٣بتاـ، كضع الباحث ا.د 
 افسو.

 
 ه. فروض البحث

 :امن فركض البحث كٮب اثنْب ْبقدـ الباحث ُب ىذا البحث كالتطوير فرض
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قسم ُب طلبة دل الل ل احمل كبلـال ُب ضوء مادتوإف تعليم علم ا٤بعاين باستخداـ  .ُ
 ٢بكومية ٠بارااج يكوف فٌعاالتعليم اللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا

 لصبلحية مادتو.
ُب طلبة دل الل ل احمل كبلـال ُب ضوء مادتوتعليم علم ا٤بعاين باستخداـ إف ك  .ِ

قسم تعليم اللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية ٠بارااج لو أثر 
 إٯبايب لتنمية استيعاب الطلبة على الببلغة.

 
 . فوائد البحثو

 كالتطبيقية كما النظرية النواح  من إٯبابية بنتائج أف يأٌب ىذا البحث ُب يرجى
 :يأٌب
استيعاب علم  ُب اسهاما يكوؼ أف من ىذا البحث يرجى النظرية، الناحية من .ُ

 .ا٤بعاين خاصة ك علم  البياف كالبديع
 :مفيدا يكوؼ أف من ىذا البحث يرجى التطبيقية، الناحية من .ِ

 للباحث. أ
تطبيق ا٤بدخل ك طريقة تدريس  ُب ا٤بعلومات من زيدا٤ب الباحث باعطاء .ُ

 علـو الببلغة .
كثّبة، ال تنحصر على اللغة العربية   لةمعرفة الباحث أف أاواع األمث .ِ

فحسب، كإ٭با تشمل على اللغة اإلادكايسية بل اللغة ا١باكية )اللغة احمللية 
 (.kearifan lokalكى  من ا٢بكمة احملٌلية أم 

 .دةوحٌ ماألدب كاللغة كالتعليم  معرفة الباحث أف .ّ
 .باالسَباتيجية ا٤بختلفة علـو الببلغة تدريس الباحث ُب  تدريب .ْ
 للجامعات أكا٤بدارس. ب
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علـو الببلغة  تدريس مراجع من مرجعا إ٪بازه بعد ىذا البحث يكوؼ أف .1
 .احملل  كبلـباستخداـ ال

رات قد كتنمية لتطوير اإلضافية ا٤بعلومات ىذا البحث اتائج أف تعط  .2
ا٤بتعلمْب خاصة ُب كلية علـو الَببية كالتدريس جامعة كإب سو٪بو 

 بسمارااج إادكايسيا ، ُب اجراء تدريس علـو اللغة العربية.
 للمعلم. ج

 لغّب الناطقْب بالعربية َب أساسا ٤بعلم  علـو الببلغة ىذا البحث يكوف أف .1
 احملل .  لكبلـا باستخداـ ا٤بدخل كالطريقة ا٤بهتمة تطبيق

 .فعالية علـو الببلغة  ٗبدخل أكثر تعليم ُب للمعلمْب الفرصة عطاءإ  .2
 د. للطلبة

فعالية  أكثر استيعاب الببلغة بطريقة تنمية للطلبة َب الفرصة إعطاء .1
 كجاذبية.

 إعطاء الطلبة فرصة التعلم ُب ا١بو ا٤بريح .2
 

 حدود البحث . ز
 زمااية :قسم الباحث حدكد البحث كالتطوير با٢بدكد ا٤بكااية كا٢بدكد ال

يقتصر ىذا البحث كالتطوير على تطوير ا٤بواد التعليمية ٤بادة علم ، ك . ا٢بدكد ا٤بكاايةُ
ُب ا٤بستول السادس بقسم تعليم اللغة العربية جامعة  ا١باكم كبلـال ُب ضوءا٤بعاين 

 كإب سو٪بو اإلسبلمة ا٢بكومية بسمارااج.
-َُِٓالبحث ىو العاـ الدراس   ا٢بدكد الزمااية إلجراء ىذا، ك . ا٢بدكد الزماايةِ

 .  َُِٔمن شهر ينايّب إٔب أكتوبر سنة  َُِٕ-َُِٔكالعاـ الدراس   َُِٔ
 
 الدراسات السابقة . ح
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 كمن الدراسات السابقة الٌب تتعلق هبذه الدراسة كما يلى:

، كتاب "الببلغة للجميع كالشواىد من كبلـ البديع" أصدرتو َُِِ، د. ىدايات.أ 
 PT Karya Toha( كطبعتو )Yayasan Bina Masyarakat Qura‟ni Jakartaموسسة )

Putra)  د. ىدايات كتابو باللغة اإلادكايسية كالعربية مع أمثلة أساليب  كتب. كقد
الببلغة من اآليات القرآاية، كيسميها بالشواىد من كبلـ البديع. كرغم ىدؼ تعليم 

للطالب ا٤بتفوؽ فحسب   الببلغة ىو الوصوؿ إٔب التذكؽ الببلغ  الذل ٲبكن كصولو
كما زىعىمىو بعض طبلب اللغة العربية، فإاو ليس كذلك. ُب الواقع، إف تبلميذ ا٤بدرسة 
اإلبتدائية قد استخدـ أساليب الببلغة ُب كبلمهم من أساليب ا٤بعاين أك البياف 
أكالبديع. إذف، تكوف أساليب الببلغة ليست صعبة كما زعموىا. ألف استخداـ 

ُب الكبلـ من الظواىر اليومية الٌب تدكر ُب اجملتمع  -ها أساليب الببلغةفي–األساليب 
عند اتصا٥بم بأم لغة كاات، مهما كااوا ٓب يدرسوا الببلغة. كبالنسبة لؤلمثلة الببلغية 

( الوصوؿ إٔب التذكؽ الببلغ  الذل ُالٍب من اآليات القرآاية، كذلك لًٍلًعبٌلت التالية: 
(  كاات األمثلة من  ِاإلعجاز القرآين من خبلؿ آياتو. يصدر ُب أكؿ األمر من 

كبلـ األدباء كالشعراء العرب يصعب للطبلب اإلادكايسْب فهميها، كأما اآليات 
القرآاية مهما فيها بعض األساليب كا٤بعاين الٌب يصعب فهمها لدل الطلبة، فإهنا 

بلـ األدباء كالشعراء ( إف كّٲبكن فهمها ٥بم من خبلؿ ترٝبتها باللغة اإلادكايسية. 
العرب القدماء ال يليق بعضها بًقيىًم الفٌن البديع ُب ىذا العصر، كأما كبلـ اهلل تعأب 

( إف قراءة القرآف تدفع للطلبة على تعلم ْفإاو معجز بببلغتو ُب كل زماف كمكاف. 
 ببلغة القرآف الكرًن.

-Pragmatik dan Ilmu al"كتابو ٗبوضوع  (َُِِأٌلف ٧بمد صوين فوزم )ك .ب 

Ma'ȃniy( كٕبث ُب أسرار العبلقة بْب الربكماتيكية "Pragmatik كعلم ا٤بعاين، أف )
الرباقمتيكية ىو علم اللغة التطبيق  ا٢بديث الذم يتطور ُب الغرب كأما علم ا٤بعاين 
فإاو يتطور ُب العآب اإلسبلم  كالدكؿ العربية. كحاكؿ الباحث أف يقارف بْب 
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( كعلم ا٤بعاين مع األمثلة من اللغتْب العربة كاإلادكايسية، Pragmatikالربكماتيكية )
كلكنو ٓب يتحدث الفركؽ ىذين العلمْب على كجو التفصيل إاٌل بعض الوجوه ا٤بتشاهبة 
كا٤بختلفة بينهما، كإف أراد الباحث كتابو أطركحة لو ُب دراستو العليا ٔبامعة موالاا 

   .مالك

اللغة كاألدب )تعليم الببلغة: دراسة اظرية (، طرؽ تعليم ََُِ) د. ىدايات.ج 
أكتوبر  ُّكتطبيقية(، ٕبث علم  ُب ا٤بوٛبر الدكٕب لرابطة مدرس  األدب، ا٤بنعقد ُب 

ٔبامعة مالك إبراىيم اإلسبلمية ا٢بكومية. ٰبتوم البحث على الغرض من  ََُِ
ة بصورهتا ا٢بالية، تعليم الببلغة، كموادىا التعليمية، كإلقاء الضوء على الدراسة الببلغي

كبعض النماذج لدراستها التطبيقية، كطريقة تدريس الببلغة. كاتيجة ىذا البحث ى  
اقطتاف، ٮبا: مشكلة إخفاؽ دركس الببلغة بصورهتا ا٢بالية كطريقة حل ا٤بشكلة ٫بو 

 ٙبقيق الغاية من تدريس الببلغة.

كىو   Kata Serapan Bahasa Arab dalam Serat Centhini ،(ََِٗ) ُجَنانَو كتبتك .د 
 أطركحتها الٌب تكشف عن األلفاظ ا١باكية اٍلميفَبىًضة أك ا٤بأخوذة من األلفاظ العربية.

(. Serat Centhini)ػً كتلك األلفاظ موجودة ُب ا٤بخطوطات ا١باكية منها تسم  ب
كقدمت الباحثة باستخداـ دراسة النص لكشفها، كالنتيجة األساسية من ٕبثها ى  

ا١باكية اٍلميفَبىًضة من العربية ليس ٝبيعها يتغّب أك يتصرؼ معناىا إال  أف األلفاظ
( كجود التصريف الصوٌب ُبعض القليل منها ، كٲبكن أف الخص النتائج فيما يل : )

أك التغيّب الصوٌب ُب األلفاظ ا١باكية ا٤بأخوذة من العربية ُب تلك ا٤بخطوطة تكوف 
غتْب ُب بعض األلفاظ من أصواهتما بسبب النظاـ الصوٌب ا٤بختلف بْب الل

( ككجود التغيّب ُب رسم األلفاظ ا١باكية ا٤بأخوذة من العربية يودم إٕب ِك٨بارجهما. )
( كتػىغىّبُّ ا٤بعُب من األلفاظ ا١باكية ا٤بأخوذة من العربية ّتغّب الصوت كالكلمة. )

الثقافة  % كما كجدهتا، لوجود االتصاؿ الثقاُب بْبٕبسبب السياؽ كى  ٗبقدار 
الثنائية العربية )اإلسبلـ( كالثقافة ا١باكية، فتحدث ُب اللغة ما يسمى ب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9


23 

 

 

 

تلفْب ليسا من افس النظاـ كى  كجود مستوين لغوين ٨ب( Bilingualism) اللغوية
 .اللغوم ُب لغة قـو كعلى بقعة جغرافية ٧بددة

( تكتب ُب أطركحتها " خصائص التشبيو َُِْ) ىنيء محلية الصحة،ككاات .ق 
القرآين كتوظيفها ُب إعداد ا٤بواد الدراسية ُب الببلغة"، أف إعداد ا٤بواد الدراسية ُب 

يق تفٌهم البنية كالداللة كالعناصر األدبية مع الببلغة بالَبكيز على التشبيو ال بد عن طر 
تبسيط قواعد التشبيو. كعلى ا٤بدرسْب عرضى مواد الببلغة كدراسة أدبية كظيفية، إذ 
الغرض من دراسة الببلغة ىو التذٌكؽ األديب كٚبفيف كتبسيط دراسة ا٤بصطلحات 

الستفادة من ىذه الببلغية كالتعريفات كالتقسيمات ٢بٌصة التدريس احملدكدة، كعليهم ا
الدراسة. كتقَبح الكاتبة للباحثْب ُب ا٤بستقبل التبٌحر ُب ا١بوااب األخرل دكف 

 التشبيو، إما ُب علم ا٤بعاين أك البياف أك البديع. 

 

 موقف الباحث من البحوث السابقة

بعد أف درس الباحث دراسة متتابعة كمتنوعة من ا٤بصادر كالرسائل ا١بامعية 
بلت كالعديد من الكتب الٍب عملها ببحث عميق، ال ٯبد الباحث كاألطركحات كاجمل

 الكبلـ احملل الدراسة ا٣باصة الٍب تتناكؿ تعليم علـو الببلغة كٱبص علم ا٤بعاين بواسطة 
( الستيعاب ا٤بواد ا٤بوجودة ُب علم ا٤بعاين. كىناؾ بعض كٱبص الكبلـ ا١باكم)

كلكن ال عبلقة لتعليم الببلغة أك ال تدرس  الدراسات الٍب تناقش تعليم األدب أكالببلغة،
كٲبكن للباحث أف  ا١باكية الٌب تتوقع ُب اللغة غّب العربية. لةعلى كجو التحديد باألمث

 يرسم الدراسات السابقة ُب ا١بدكؿ التإب: 
 

 الببلغةُب تعليم الكبلـ دكر  :ُرقم جدكؿ 
ا٤بدخل  اتائج البحث  الرقم الباحث وعاتا٤بوض متغّبات البحث

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9
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ك اطاؽ 
 البحث

 البحثسنة ك  كمكااة البحث

ٔ ٓ ْ ّ ِ ُ 
الوصوؿ إٔب  (ُ)

التذكؽ الببلغ  الذل 
يصدر ُب أكؿ األمر من 
اإلعجاز القرآين من خبلؿ 

 آياتو
إف قراءة القرآف  (ِ)

تدفع للطلبة على تعلم 
 ببلغة القرآف الكرًن

النوع  
)دراسة 
 النص(

النصوص الببلغية من 
 اآليات القرآاية

ة للجميع الببلغ
كالشواىد من كبلـ 

 البديع

د. ىدايات، 
(َُِِ) 

 أ

كشف بعض الوجوه 
ا٤بتشاهبة ك ا٤بختلفة بْب 

 تيكية  كعلم ا٤بعاينامكالرب 

أسرار العبلقة بْب   النوع 
تيكية امكالرب 
(Pragmatik كعلم )

 ا٤بعاين

Pragmatik 
dan Ilmu al-
Ma'ȃniy  

٧بمد صوين 
فوزم 

(َُِِ) 

 ب

س مشكلة إخفاؽ درك 
الببلغة بصورهتا ا٢بالية 
كطريقة حل ا٤بشكلة ٫بو 
ٙبقيق الغاية من تدريس 

 الببلغة.

النوع  
)دراسة 
 النص(

النصوص الببلغية أف 
تكوف مرتبطة بأحواؿ 

كإلقاء الضوء  الدارسْب
على الدراسة الببلغية 

 بصورهتا ا٢بالية

طرؽ تعليم اللغة 
كاألدب )تعليم 
الببلغة: دراسة 
 اظرية كتطبيقية(

د. ىدايات، 
(ََُِ) 

 ج

تػىغىّبُّ ا٤بعُب من األلفاظ إف 
ا١باكية ا٤بأخوذة من العربية 
بسبب السياؽ كى  ٗبقدار 

% ، لوجود االتصاؿ ٕ
الثقاُب بْب الثقافة العربية 

)اإلسبلـ( كالثقافة ا١باكية، 
الثنائية حدث ما يسمى بيف

 اللغوية
(Bilingualism) 

النوع  
)دراسة 
 النص(

األلفاظ ا١باكية 
ا٤بأخوذة من األلفاظ 

 العربية
ا٤بخطوطة ا١باكية الٌب 

 Seratتسمى بػ)

Centhini ) 

Kata Serapan 

Bahasa Arab 

dalam Serat 

Centhini 

جينىااىو 
(ََِٗ) 

 د

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9
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أف إعداد ا٤بواد الدراسية 
ُب الببلغة بالَبكيز على 
التشبيو ال بد عن طريق 

تفٌهم البنية كالداللة 
كالعناصر األدبية مع 
  تبسيط قواعد التشبيو

البحث 
  كالتطوير

اصوص التشبيو من 
 اآليات القرآاية

  اعداد ا٤بواد التعليمية

خصائص التشبيو 
ا القرآين كتوظيفه
ُب إعداد ا٤بواد 
 الدراسية ُب الببلغة

ىِبء ٧بلية 
الصحة، 

(َُِْ) 

 ق

 
 الدراسة السابقةمن : موقف الباحث  ِرقم جدكؿ 

البحث  
 كالتطوير

استيعاب علم تطوير 
 كبلـ احملل بالا٤بعاين 

 اعداد ا٤بواد التعليمية

لعلم  ا٤بادةتطوير 
ُب ضوء  ا٤بعاين
 ل احمل الكبلـ

٧بفوظ صديق 
(َُِٔ) 
ُ 

 
 ط. تحديد المصطلحات 

الركح ا٤بعنوية ك ، كا٤بفاىيمية كالنظرية ا٤بهارات التقنيةتحسْب ىو ٧باكلة ل التطوير
 .التعليم كالتدريب من خبلؿحتياجات العمل كفقا الللموظفْب 

وىا من أجل مى  ا٤بعارؼ كا٤بهارات كا٤بواقف التى  البد للطلبة أف يتعل التعليمية ادةالم
 الكفاءة احملددة.ٙبقيق مستول 

، ى  كضع الكبلـ ا١بليل ُب موضعو من طوؿ أك إٯباز كتأدية ا٤بعُب أداء كاضحا البالغة
بعبارة صحيحة فصيجة، ٥با ُب النفس أثر خبلب، مع مبلءمة كل كبلـ للمقاـ 

 الذم يقاؿ فيو كللمخاطبْب بو.
يكوف هبا مطابقا : ىو أصوؿ كقواعد يعرؼ هبا أحواؿ الكبلـ العريب الٌب علم المعاني

 ٤بقتضى ا٢باؿ ٕبيث يكوف كفق الغرض الذم سبق لو.
 ىو الطريقة ا٤بختارة للتعبّب عن ا٤بعُب. األسلوب

 kalam jawaأك ا١باكم يقصده الباحث ُب ىذه األطركحة ىو الكبلـ محليال لكالما
 باإل٪بليزية javanes speechباإلادكايسية أك 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 بحث األول : التطويرالم
 مفهوم التطوير-أ

، ُٔتطويرا على كزف تفعيل.كمعناه الَبقية كالتنمية -يطٌور -التطوير من طٌور
كا٤بفهـو  .كىلم جرا، كالتوسع، كالتجديد التغيّب،: منها  كثّبة كالتطوير لو معاف
 تقييم الصقل بعد بطريقة جديدة الذم ينتج النشاطيشّب إٔب ا٤بستخدـ للتطوير 

تقييم كتنفيذ ك  إعداد التنمية ى  ٍد أفسيورىٍٞبى ًكٍيناٍراو  كأكضح .حسب الضركرة كالتحسْب
الركح ك ، كا٤بفاىيمية كالنظرية ا٤بهارات التقنيةتحسْب ىو ٧باكلة لالتطوير . ِٔكٙبسْب

 يزيد من التعليم .التعليم كالتدريب من خبلؿحتياجات العمل كفقا الا٤بعنوية للموظفْب 
 إٔب ٙبسْب التمرين يهدؼ ُب حْبمعنويات ا٤بوظفْب، ك ، كا٤بفاىيمية ظريةا٣بربة الن

أكثر من تحسْب معرفتهم للموظفْب ل ككرش العمل عمل ا٤بوظفْبتنفيذ ا٤بهارات التقنية لل
 ا٤بعرفة مع زيادة ُب التعليميرتبط فيلففو ىو   كأما التطوير عند إدكين. خارج الشركة ذلك

 للقياـ بعمل للموظفا٤بهارات ا٤بعرفة ك  ٧باكلة لزيادةالتمرين ىو ككل، ك بيئتنا  كالتفهم لل
 العملية التعليمية ىوقضايا ا٤بوظفْب ا٤بوظفْب ك  إٔب أف التطوير يشّب أادرك كاظر ."معْب

 تعلم ا٤بعارؼ الٍب مديرم من قبل منهج  كمنظم باستخداـ إجراء على ا٤بدل الطويل
 . غراض العامةلؤل ا٤بفاىيمية كالنظرية

تعريف التطوير يرتبط مع األاشطة أك األشياء ا٤بطورة مثل تعريف تطوير كما ذكره 
أٞبد أف تطوير ا٤بناىج ى  عملية ٚبطيط كإاتاج األداة الفضلى على أساس تقييم 
ا٤بناىج ا٤بستخدمة، لذلك، ٲبكن توفّب تعليم كظركفو ا١بيد. كبعبارة أخرل، تطوير
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طة ا٤بناىج ا١بديدة من خبلؿ خطوات اعداد ا٤بناىج ا٤بناىج الدراسية ىو إاتاج أاش 
 ُُّمدل فَبة من الزمن.  على أساس اتائج التقييمات الٍب افذت على

كأما ا٤بَبابط بالتعليم، أف كظيفة التطوير تشمل النظرية كالتصميم كاإلاتاج 
كعند اورغياف طورك أف التطوير ىو عملية تدؿ على  ُِّكالتقييم، كا٤بواد كاالستخداـ.

. كأما ا٤براد بعملية التطوير فه  تصميم كتنفيذ كتكميل. كالعملية ُب ُّّااتاج شيئ
( تعيْب أىداؼ ُالتطوير عند باابااع كارسيطا ىو العديد من ا٢بيثيات الٌب تشمل على: 

( كتابة ْ( ٙبليل الدارسْب كالسياقات، ّ( ٙبليل التعليم، ِالتعليم )معايّب الكفاية(، 
( تطوير إسَباتيجيات ٔ( تطوير أدكات التقييم، ٓصوص، أىداؼ التعليم ا٤بخ

( التصميم كالتقوًن التكويِب كإقامتو، ٖ( تطوير ا٤بواد التعليمية كااتقائها،ٕالتعليم،
 ُّْ( التصميم كإقامة التقوًن التلخيص .َُ(التنقيح، ٗ

 
 أسس التطوير -ب

 ل  :كى  كما ي ُّٓكأسس التطوير ُب ا٤بواد التعليمية كما ذكرىا معمور
كالطلبة سوؼ يكواوف  البدأ من السهل لفهم الصعب، من ا٤بلموسة لفهم اجملرد. .ُ

أسهل للفهم مفهـو معْب عندما بدئوا من كصف بسيط أك ش ء ملموس، ككاف 
الشيئ ا٤بلموس ُب بيئتهم. ا٤بثاؿ لشرح مفهـو السوؽ، ٍب يبدأ دع  الطلبة للحديث 

للمدرس يقدـ ا٢بديث عن أاواع  عن السوؽ الذم يعيشوف فيو. بعد ذلك، ٲبكن
 ٨بتلفة من األسواؽ األخرل. 

. من حيث ا٤ببدأ الذم  تكرار تعزيز التفاىم. .ِ التكرار ضركرم للطلبة لفهم ا٤بفهـو
. كىذا ىو، على الرغم من أف ا٤بعُب ٓ×  ِأفضل من  ِ×  ٠ٓبعنا كثّبا أف القوؿ 
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ن التكرار ُب كتابة ا٤بواد سواء، كىو أمر يتكرر، كىو يثبت على ذاكرة الطلبة. كلك
 التعليمية ٯبب أف تقدـ بدقة كمتنوعة حٌب ال يكوف ٩ببل.

. كا٤بدرس غالبا ما يقللو من الرد ردكد الفعل اإلٯبابية توفّب التعزيز لفهم الطبلب .ّ
ا٤بتواضع من خبلؿ إعطاء عمل الطلبة.  ُب الواقع، األشياء الٌب قدمها ا٤بعلم الرد 

تعزيز ٥بم. كبلـ ا٤بعلم مثل "أات طيب" أك "كنت ذك "، على الطلبة سوؼ يكوف 
أك "ىذا صحيح، كلكن سيكوف من األفضل إذا يكاف ىذا". كذلك سوؼ يسبب 

قاموا بأم ش ء صحيح. بدال من ذلك، رد سليب أالثقة ُب الطلبة أاو قد أجابوا أك 
 ة لعمل الطلبة.لثِب الطلبة . كٙبقيقا ٥بذه الغاية، ال تنسى أف تعط  ردكد فعل إٯبابي

. الطالب الذم لديو الدكافع العالية تشجيع التعليم من عوامل النجاح ا٢با٠بة للتعلم .ْ
للتعلم يكوف أكثر ٪باحا ُب التعلم. لذلك، فإف من كاجبات ا٤بعلمْب ُب تنفيذ التعليم 
ىو إعطاء دفعة )الدكافع( لك  يكوف الطلبة اشاطْب ُب التعلم. ىناؾ الطرؽ ا٤بتعددة 

ّب ا٢بافز، منها الثناء، كتوفّب األمل، شرح الغرض كالفوائد، أك القصة لك  يكوف لتوف
 فارحْب ُب التعلم.

 كصوؿ األىداؼ مثل تسلق السبلٌـ ، خطوة خطوة، يصل ُب النهاية إٔب ارتفاع معْب. .ٓ
التعلم ىو عملية تدرٯبية كمستمرة. لتحقيق الكفاءة العالية ٙبتاج إٔب األىداؼ. مثل 

ف كاف الدرج كاسعا فأكثر صعوبة ُب التسلق، كلكن الدرج أشد صغّبة فأكثر الدرج، إ
سهلة با٤بركر. كٙبقيقا ٥بذه الغاية، فإف ا٤بعلم ٕباجة إٔب تطوير أىداؼ التعلم ا٤بناسبة 
٥بم، كفقا ٣بصائص الطلبة. الدرج ُب ا٤بواد التعليمية، صياغة بشكل موشرات 

 الكفاءة.
مثل رحلة طويلة، . ىداؼاألبة على استمرار ٙبقيق تشجيع الطللمعرفة النتائج  .ٔ

للوصوؿ أب ا٤بدينة موٌجهة، ٭بر عرب ا٤بدف األخرل. كسنكوف سعداء إذا قاؿ لدينا 
الدليل السياح  كل مدينة الٍب مرت، لذلك علينا أف اعرؼ أين كإٔب أم مدل 

سياح  سنذىب. كبا٤بثل، ُب عملية التعلم، كا٤بعلم ىو مثل دليل السفر. مرشد 
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جيد، كسوؼ ٚبطر ا٥بدؼ النهائ  بلدة ا٤براد ٙبقيقها، ككيفية ٙبقيق ذلك، ما ى  
ا٤بدف الٍب سيتم ٛبريرىا، ككاف أيضا ٤بعرفة أين ككيف رحلة بعدىا. كبالتإب، ٲبكن 
١بميع ا٤بشاركْب كصوؿ إٔب الوجهة بأماف. ُب التعلم، فإف كل طالب ٙبقيق ىذه 

سيكوف كل ما يصل إٔب ا٥بدؼ كلكن مع زمنية ٨بتلفة. األىداؼ ُب كتّبهتا، لكنها 
ىذا ىو جزء من مبادئ التعلم كاملة. كأسس التطوير ُب ا٤بواد التعليمية عند 

 ُّٔااسوطيوف تشتمل على الفلسفية، كالسكولوجية، كاالجتماعية، كالنتظيمية.
 

 التعليمية وادالتطوير في الم-ج
كغ ك غاؿ، منّب، كديك، كغّبىم ، التطوير الذم استخدمو الباحث ىو ٭بط بر  

كمن خطوات التطوير الٍب استخدمها ا٤بعلم كىذا التطوير مستخدـ ُب منهجية البحث. 
بحث كالتطوير ىو عملية أك خطوات لتطوير منتج جديد أك ٙبسْب كاألكادٲبيْب ىو ال

ا٤بنتجات ا٢بالية. تعريف ا٤بنتج ُب ىذا السياؽ ليست دائما ُب شكل من األجهزة 
)كتب، ك٭باذج كأدكات التعلم ُب الفصوؿ الدراسية كا٤بختربات(، كلكن ٲبكن أيضا 
الرب٦بيات )سوفت كير( مثل براامج ٤بعا١بة البيااات، ا٤بواد التعليمية، كالفصوؿ الدراسية، 

٭بوذج التعليم كالتدريب التعليم ، كالتوجيو، كالتقييم،  -ا٤بكتبة أك ٨بترب، أك ٭باذج 
صائص البحث كالتطوير ىو دراسة شكل "دكرة"، كالٍب تبدأ مع كإدارة، اْب. خ

االحتياجات كا٤بشاكل الٍب ٙبتاج إٔب حل مع منتج معْب. ُب قطاع التعليم، كمن ا٤بتوقع 
أف يزيد من إاتاجية التعليم ا٤بنتجات ا٤بتولدة من خبلؿ البحوث "البحث كالتطوير"، 

ياجات. كا٤بنتجات التعليمية مثل ا٤بناىج كى  ٚبرج عددا كبّبا، كا١بودة، كمناسبة الحت
٧بددة ألغراض تعليمية معينة، كا٤بواد التعليمية، كطرؽ التدريس، الوسائل التعليمية، 
كالكتب ا٤بدرسية، ك٭باذج كالعاملْب ُب ٦باؿ التعليم الكفاءة، كاظم التقييم، ك٭باذج 

اج، كا٤بتخصصة ُب ٦باؿ اختبار الكفاءة، كٙبديد الفصوؿ الدراسية، على غرار كحدة إات
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تطوير ا٤بناىج الدراسية، اادرا ما تستخدـ للمطورين أساليب البحث كالتطوير. ككاضع  
ا٤بناىج الدراسية كغالبا ما تستخدـ طريقة أك هنج الفلسفية كاألكادٲبية كإيبلء اىتماـ أقل 

  ُّٕإٔب النتائج التجريبية.
 لتحقيق أىداؼ كا٤بفاىيمية يةالفلسف على أسس تطوير ا٤بناىج الدراسية كيستند

 ا١بوااب مزيد من الَبكيز على مع ا٤بناىج الدراسية، كتطوير من جهة أخرل .مثالية
.، كالتمكن من األكادٲبية  ىذا النهج أيضا استخداـ ا٤بناىج مطورم بعض العلـو
رات ا٤بهاك  كالقدرات، كا٤بهارات، اكتساب ا٤بعرفة ا٤بوجهة ٫بو أكثر، كا٤بنهج ىو التجرييب
كقائع على  استنادا إٔب ا٤بناىج الدراسيةٙبسْب إعداد ك  .من قبل ا٤بستخدـالبلزمة  
 البحث كالتطوير. ككذلك ا٤بواد التعليمية. باستخداـ األرض

كتصميم التطوير ا٤بستخدـ من بعض الباحثْب كىو لربكؽ كغاؿ كما سبق بيااو، 
 :ُّٖافوضح الباحث با٣بطوات التالية لك  يكوف ا٤بنهج كاضح

 ( البحث كٝبع البيااات. ُ
 التخطيط. (ِ
 ( تطوير ا٤بنتج ا٤بشركع )ا٤بواد التعليمية(.ّ
 ( التجارب ا٤بيدااية األكلية )ا٤ببلحظة ا٤ببدئية(.ْ
 ( إعادة النظر ُب اتائج االختبار التجرييب )التجربة احملدكدة(.ٓ
 ( االختبار التجريىب ا٤بيداين )التجرية ا٤بيدااية(.ٔ
 يداين.ا٤بختبار االاتائج  ( اكماؿٕ
 ( تنفيذ حقل االختبار ا٤بيداين.ٖ
 لمنتج.ل كماؿ النهائ اإل ( ٗ
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 ستخداـاال( النشر ك َُ
ُب الشكل  ٛبشيا مع بورغ، أف ا٣بطوات للبحث كالتطوير بشكل عاـ كفقا

 :ُّٗالتإب
 
 
 

 
 
 

  ا٣بطوات للبحث كالتطوير: ُشكل رقم 
البحث  خطوات، فكاات اد التعليمية ا٤بو  شكل يتم تطويرىا ُب إف ا٤بنتجات
 :الوسائط ا٤بتعددة  ما يل  ٗبثابة تطور النموذج ا٤بقَبح كيرد كصف ،ٙبتاج أب التعديل

( تعديل كتصحيح، ٓ( ٙبكيم ا٣برباء، ْ( ااتاج، ّ( تصميم، ِ( ٙبليل االحتياجات، ُ
 ( ك ٘بربة ا٤بنتج.ٔ

 للمبادئ كاإلجراءات ٘باىلدكف ، من البحوث كىذا التطٌور ُب تنفيذ كاظرا للقيود
 ا٣بطوات الٍب ىذه دمجي أف الباحث يحاكؿفما سبق، يف الٍب أثّبت كا٣بطوات الرئيسية

( دراسة ُ رئيسية فيما يل  : إٔب ثبلث مراحلها يتم تقسيم ٕبيث، كغاؿ بورغ يسلكها
اعداد ) ( كالتطويرِ( دراسة استطبلعية، الدراسة ا٤بكتبية، دليل االحتياجاتميدااية )

اختبار ٧بدكد، ٙبليل ( البحث )ّ(، ا٤بواد التعليمية، تطور ا٤بنتج،ٙبكيم ا٣برباء، تعديبلت
 (.تجربية ا٤بيداايةالالبيااات، 

 التعليمية ادةالمبحث الثاني : إعداد الم
 التعليمية. ادةمفهوم الم-أ
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يتعلموىا من  التعليمية ى  ا٤بعارؼ كا٤بهارات كا٤بواقف التى  البد للطلبة أف ادةا٤ب
أجل ٙبقيق مستول من الكفاءة احملددة. ُب التفاصيل، كأاواع من ا٤بواد التعليمية تتكوف 

 َُْمن ا٤بعرفة )ا٢بقائق كا٤بفاىيم كا٤ببادئ كاإلجراءات(، كا٤بهارات، كا٤بواقف أك القيم.

المدرسينتستخدـ ؿمادةى  أمالتعليمية ادةفا٤ب التعلم ةعمليُب تنفيذا٤بدربْبأكمساعدة
منهجيةمسألةمرتبة ُبا٤بواد التعليميةى  ٦بموعة منأك .ُب الفصوؿ الدراسية سواء  ،

كمن .ُُْ.تعلماليتيح للطبلب ا١بو الذمأكبيئةالٍب ٚبلق،غّب مكتوبةأككاات مكتوبة
ىذه التعريفات فهمنا أف ا٤بواد التعلمية ى  كل ا٤بواد )مثل ا٤بعلومات، األدكات، اك 

ا٤برتبة بنظام  كمظهرة كاملة من الكفاءات الٌب يستوعبها ا٤بتعلموف  النصص(
 كيستخدمها ُب العملية الدراسية. 

 
 م وقع المادة التعليمية في العم لية التعليمية.  -ب

التعليمية ى  شكل من أشكاؿ ا٣بدمة إٔب كحدة تعليم ا٤بتعلمْب. ٲبكن  ادةا٤ب
ة. التمعلم للتعامل مع ا٤بواد ا٤بوثقة. يتعاملوف مع ا٣بدـ الفردية ٙبدث مع ا٤بواد التعليمي

ا٤بعلمومات الٌب متناسقة. كبالنسبة ألكلئك الذين يسارعوف  على التعلم، كقد تكوف 
قادرة على ٙبسْب قدرهتا على دراسة ا٤بواد التعليمية. كلك بالنسبة ألكلئك الذين بطيئ  

كىكذا، ٲبكن االستفادة ا٤بثلية من التعلم  التعلم، تكوف قادرة على تعلم ا٤بواد مرارا مرارا.
ُب  خدمتهم ٙبدث مع ا٤بواد التعليمية. كتأٌب ا٤بواد التعليمية لتكمل عناصر التعٌلم الثبلثة

 :ا٥بيكل التإب

 متعلِّم  معلِّم
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 ماٌدة تعلُّم

 

 : عناصر التعلمِشكل رقم 

ا٤بػػػرٌبْب يوصػػػوف بالعنايػػػػة  كالكتػػػاب ا٤بدرسػػػ  يعػػػٌد أىػػػػٌم مػػػواٌد التعلػػػيم؛ كمػػػن ىنػػػػا فػػػإفٌ 
بإعػػداده ، كالسػػٌيما تلػػك ا٤بػػواٌد الػػٍب تعػػُب بتعلػػيم اللغػػة العربيػػة لغػػّب النػػاطقْب بػػػها، كيظػػٌل 
التسػػػليم بأٮبيػػػة الكتػػػاب ا٤بدرسػػػ  أمػػػرا ال ٰبػػػػتاج إٔب تقريػػػر ، فبػػػالرغم ٩بػػػا قيػػػل كيقػػػاؿ عػػػن 

سػػػ  مكااتػػػو ا٤بتفػػػردة ُب تكنولوجيػػػا التعلػػػيم كأدكاتػػػو كآالتػػػو ا١بديػػػدة ، يبقػػػى للكتػػػاب ا٤بدر 
العمليػػة التعليميػػة. فعمليػػػة التػػدريس أيػػان كػػػاف اوعهػػا أك ٭بطهػػا أك مادتػػػػها ك٧بتواىػػا تعتمػػػػد 
اعتمادان كبّبان على الكتاب ا٤بدرسػ ، فهػو ٲبثػل بالنسػػبة للمػتعٌلم أساسػان باقيػان لعمليػة تعلٌػم 

يػب لبلطػػبلع السػابق كا٤براجعػػة منظمػة، كأساسان دائمػان لتعزيز ىذه العملية ، كمرافقان ال يغ
التالية . كىو بػهذا ركػن مهم من أركاف عملية التعلم، كمصػدر تعليم  يلتقػ  عنػده ا٤بعلٌػم 
كا٤بتعٌلم ، كترٝبػة حية ٤با يسمى باحملتول األكادٲب  للمنهػج ، كلذلك تعترب اوعية كجػػودة 

احملتول كا٤بػػػػادة التعليميػػػة الكتػػػاب ا٤بدرسػػػٌ  مػػػن أىػػػم األمػػػور الػػػٍب تشػػػغل بػػػاؿ ا٤بهتمػػػْب بػػػ
كطريقة التدريس. كُب ا٢باالت الٍب ال يتػوافر فيهػا ا٤بعلػم الكػفء، تػزداد أٮبيػة الكتػاب ُب 
سػػػد ىػػذا الػػنقص، ك٫بػػن افتقػػر ُب ميػػػػداف تعلػػيم العربيػػة لغػػّب النػػاطقْب هبػػا إٔب ذلػػك ا٤بعلػػم 

لنػاطقْب بغّبىػا حاجػػة الكفء، ٩بػا ٯبعػػل حاجتنػا إٔب كتػب أساسػية لتعلػيم اللغػة العربيػة ل
ضػػػػركرية كملحػػػػػة، يقوداػػػػا لتحقيقهػػػػا تطػػػػػلع إٔب إ٪بػػػػػػاز ىػػػػذه الكتػػػػب علػػػػى أسػػػػس علميػػػػة 
مدركسػة، ذلك أف الكتاب ُب حالتنا ىػذه لػيس ٦بػرد كسػيلة معينػة علػى التػدريس فقػط ، 
كإ٭بػػػػػا ىػػػػػو صػػػػػلب التػػػػػدريس كأساسػػػػػو؛ ألاػػػػػو ىػػػػػو الػػػػػذم ٰبػػػػػٌدد للتلميػػػػػذ مػػػػػا يدرسػػػػػػو مػػػػػن 

يبق  عملية التعلػيم مستمػػرة بينػو كبػْب افسػػو، إٔب أف يصػل منػػها  موضوعات، كىو الذم
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إٔب مػا يػػريد. كتػزداد أٮبيػة الكتػاب األساسػ  لتعلػيم اللغػة العربيػة لغػّب النػاطقْب هبػا, ا٤ببػِب 
علػػػى أسػػػس لغػػػػوية كتربويػػػة سليمػػػػة ، كتػػػزداد معهػػػا حاجتنػػػا إليػػػو, عندمػػػػا انظػػػػر فيمػػػا قػػػدـ 

ا مػػا قدمػػػتو أك أشػػرفت عليػػو جهػػات خارجيػػة ، أك جهػػات للمػػػيداف مػػن كتػػب سػػػواء منػػػه
عربيػػة إسػػػبلمية ، كتػػزداد عنػػدما اسػػمع الشكػػػول صارخػػػة مػػن بعػػض ىػػذه الكتػػب ُب كثػػّب 

 من الدراسات العلمية ككتابات ا٤بتخصصْب ُب ىذا ا٤بػيداف. 

سػْب عن العبلقة ا٤بَبابطة بْب ا٤بػنهج الدراسػ  كا٤بقػرر الدراسػ  كا٤بدر  الشكلك٩با يل  
 كالطلبة :

 
 
 
 
 
 
 

  
 :ّشكل رقم 

 العبلقة بْب ا٤بنهج الدراس  كا٤بقرر الدراس  كا٤بدرسْب كالطلبة
دؿ ىذا الشكل إٔب ما يأٌب: إف ا٤بدرس مسوكؿ على طلبتو كا٤بقرر الدراسى كا٤بواد 

بىٍتوي ا٢بكومةي  يكوف ا٤بنهج الدراس التعليمية الٍب سييعلِّمها إليهم، ف يها توج الذل أىٍكجى
تطوير ا٤بقرر الدراس  ا٤بوسس على احتياجات الطلبة كرغبتهم، كلذلك يلـز لللمدرس 

 ةا٤باد ر ا٤بدرسي طوِّ يي  ،. فمن ىذا األساسهمتكرغبللمدرس أف يعرؼ حاجات الطلبة 
 .ا٤بفركضة ا٤بناسبة با٤بقرر الدراس  الذم يقرره ا٤بدرس اإلجراءاتالتعليمية ب

 المنهج الدراسي

 المقرر الدراسي

 مادة التعليميةال
 المدرس

 الطلبة
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 التعليمية.  واداللغوية في الم ج. المبادئ واألسس والشروط

كأضاؼ ٧بمود كامل الناقة ٦بموعة من ا٤ببادئ كاألسس كالشركط اللغوية الٍب 
 : ينبغ  أف يراعى ُب إعداد ا٤بواد األساسية لتعليم اللغة العربية كمنها

 .أف تعتمد ا٤بادة اللغة العربية الفصحى لغة ٥با .ُ
 .ُب قائمة مفردات شائعة أف تعتمد ا٤بادة على اللغة األساسية ٩بثلة .ِ
أف يلتـز ُب ا٤بعلومات اللغوية با٤بفاىيم كا٢بقائق الٍب أثبتتها الدراسات اللغوية  .ّ

 .ا٢بديثة
أف تراعى الدقة كالسبلمة كالصحة فيما يقدـ من معلومات لغوية )ٝبع الضمائر  .ْ

 مثبلن(.
اللغة  أف تكوف اللغة ا٤بقدمة لغة مألوفة طبيعية كليست لغة مصطنعة، أم تقدـ .ٓ

 .صحيحة ُب بنائها كتراكيبها
 .أف تبُب ا٤بادة على تصور كاضح ٤بفهـو اللغة كتعلمها .ٔ
أف تعاِب ا٤بادة كمنذ البداية ا١بااب الصوٌب من خبلؿ الكلمات كا١بمل ذات  .ٕ

 .ا٤بعُب
 .أف تعاِب ا٤بادة ا٥بجاء كٙبليل الكلمة كتركيبها .ٖ
 .أف تعتِب بالرمز كالصوت لكل حرؼ .ٗ
 .بالكلمات كا١بمل كليس با٢بركؼ أف تبدأ ا٤بادة .َُ
 .أف تظهر العناية بالنرب كالتنغيم .ُُ
 .أف تعاِب ظاىرة االشتقاؽ بعناية .ُِ
 .أف تعتمد ا٤بادة على الَباكيب الشائعة االستعماؿ .ُّ
 .أف تتجنب ا٤بادة القواعد الغامضة كصعبة الفهم كقليلة االستخداـ .ُْ
 .أف يربز الَبكيب ا٤بقصود كيتم التدريب عليو .ُٓ
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 .الكلمات الوظيفية اىتمامان كبّبان  أف تأخذ .ُٔ
 .أف هتتم بعبلمات الَبقيم من أجل إظهار التنغيم .ُٕ
 .أف يستعاف ُب إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية ا٢بديثة .ُٖ
 ُِْ .أف تلتفت إٔب ا٤بشكبلت اللغوية الٍب تربزىا الدراسات كالبحوث .ُٗ

لكتاب، يقصػد بأسس ككضح عبد الرٞبن بن إبراىيم الفوزاف عن أسس إعداد ا
إعداد الكتاب ىنا ، ٦بموع العمليات الٍب يقـو بػها ا٤بولف إلعداد كتابو قبل إخراجو ُب 
شكلو النػهائ  ، كطرحػو لبلستخداـ ُب فصػوؿ تعليم اللغػة . كالوضػع األمثل ُب تأليف  

بل تأليف كتب تعليم اللغة العربية لغّب الناطقْب بػها يفَبض إجػراء عػدد من الدراسات ق
أم كتاب ، فضػبلن عن توفر عػدد من األدكات كالقوائم كالنصوص الٍب يعتمد عليها 
تأليف الكتاب . كييقصػد بذلك أيضا ما يقـو بو ا٤بولف من عمليات الزمػة إلعداد 
الكتاب سػواءأ كاات ٕبوثا أجراىا، أـ أدكات كقوائم أعدىا أـ اصوصػان رجع إليها، أـ 

 :ُّْكمن ىذه األسس أيضا ٘بريبان قاـ بو . 

اختيار األلفاظ كالَباكيب السهلة الشائعة ٤بادة الكتاب العلمية مع ا٢برص على  .ُ
 احملتول الفكرم ا١بديد ا٤بيسر .

 اإلكثار من التدريبات كالتمرينات بأ٭باطها ا٤بختلفة مع مراعاة التقوًن ا٤بستمر . .ِ
دة ا٤بقدمة كيقربػها االستعااة بالصور لكواػها تشكل عنصرا حسيان يوضح ا٤با .ّ

 ألذىاف الدارسْب .
العناية بالتدرج اللفظ  كالتسلسل العلم  للمادة ا٤بقدمة فيكوف االاتقاؿ من  .ْ

 ا٤بفردات إٔب ا١بمل البسيطة إٔب ا١بمل ا٤بركبة.
 سبلمة ا٤بادة ا٤بقدمة من األخطاء اللغوية كالعلمية كالفكرية . .ٓ
 ها مواقف ا٢بياة اليومية العامة .الَبكيز على ا٢بوارات القصّبة الٍب تتطلبػ .ٔ

                                                           
 ََُِ، ا٤بقالة، ايسيكوا، أسس إعداد مواد تعليم اللغة العربية كتأليفهامل الناقة، ٧بمد كاُِْ
 َْص ...، إعدادعبد الرٞبن بن إبراىيم الفوزاف، ُّْ
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ا٢برص على أف تعاِب ا٤بادة ا٤بقدمة تعليم اللغة العربية من الناحيتْب العلمية 
 كالوظيفية معان.

 
 أسس تطوير المواد التعليمية. -د

تعد ا٤بواد التعليمية عنصرا رئيسيا ُب غالبية الربامج اللغوية خاصة كالتعلم عامة، 
 من ا٤بدخبلت اللغوية الٍب يستقبلها ا٤بتعلموف، كتشكل كى  تشكل األساس الكبّب

األسس للممارسة اللغوية الٌب ٙبدث ُب الفصل سواء كاف ا٤بدرس يستخدـ كتابا دراسيا 
أـ مواد تعليمية معدة بواسطة ا٤بوسسة التعليمية أـ كاف يستخدـ مواد تعليمية قاـ ىو 

اد التعليمية. كالبحث الذم ٕبث بإعدادىا. كلذلك البد ىناؾ األسس ُب تقدًن ا٤بو 
الباحث عن تطوير ا٤بواد التعليمية البد ايضا أسس تطوير ا٤بواد التعليمية الٌب يرجع هبا 

 الباحث. 
كعملية إعداد ا٤بواد التعليمية بنمط التعلم عن بعد عبارة عن منظومة متكاملة 

ألكادٲبية كالعلمية تضم ٦بموعة من ا٤براحل تنجز بوساطة متخصصْب ُب ٝبيع اجملاالت ا
كٲبكن القوؿ بأف ىذا اإلعداد ينقسم إٔب ثبلث مراحل رئيسية تبدأ  كالتقنية كالفنية .

 بالتخطيط، ٍب التصميم، كتنته  باإلاتاج.
كا٤بواد التعليمية ا٤بستخدمة ُب التعليم عن بعد سواء أكاات مطبوعة، أـ غّب 

مج كمبيوتر, أك البث التلفزيوين, ك٥با مطبوعة مثل برامج الفيديو كالربامج السمعية, برا
٠بات كمواصفات خاصة ٛبيزىا عن ا٤بواد التعليمية ا٤بستخدمة ُب األاظمة التعليمية 
التقليدية أٮبها استخداـ أسلوب التعليم الذاٌب, لذلك فإف عملية إعداد تلك ا٤بواد 

ا٤بواد  تتطلب قول بشرية ذات كفاءات خاصة, كعليو ال بد أف تبدأ عملية إعداد
 .التعليمية بتكوين فريق عمل متكامل كخطوة أكٔب

كضع ٧بمود كامل الناقة ُب مقالتو عن ا٤ببادئ كاألسس كالشركط كا٤بواصفات الٍب 
تعْب ُب اإلعداد كالتأليف اللغوم للمواد التعليمية ُب ميداف تعليم اللغة العربية بالتعليم 
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ينبغ  أف تنطلق منها أية مادة أك   العاـ. كسنعتمد ُب ذلك على أربعة جوااب مهمة
( ا١بااب الثقاُب، ِ( ا١بااب النفس ، ُ: كتاب لتعليم اللغة العربية، ىذه ا١بوااب ى  

استخلص ٧بمود ٦بموعةن من الشركط كقد ( ا١بااب اللغوم. ْ( ا١بااب الَببوم، ّ
لغة العربية كا٤ببادئ النفسية، ينبغ  أف يراعى عند كضع مادة تعليمية أساسية لتعليم ال

 : كمنها 
أف تناسب ا٤بادة ا٣بصائص النفسية كالثقافية للدارسْب مفرقةن ُب ذلك بْب ما يقدـ  .ُ

 .للصغار كما يقدـ للكبار
 .أف تراع  ا٤بادة الفركؽ بْب ميوؿ كاىتمامات كأغراض الدارسْب من تعلم اللغة .ِ
ينبغ  أف يعطى  أف ٙبدد مكااة كل مهارة من مهارات اللغة ُب ا٤بادة ا٤بقدمة، كما .ّ

 .لكل منها من ىذه ا٤بادة
أف ٙبدد بوضوح مستويات األداء ا٤بطلوبة ُب كل مهارة من مهارات اللغة كمراعاة  .ْ

 .ذلك ُب ا٤براحل ا٤بختلفة من ا٤بادة
أف يتتابع تقدًن ا٤بهارات كفق خطة كاضحة تتناسب كتدرج مراحل اضج الدارسْب،  .ٓ

 ناسب.ٕبيث ال تقدـ ا٤بهارة إال ُب كقتها ا٤ب
 أف تلتفت ا٤بادة إٔب ا٤بهارات بشكل تفصيل       .ٔ
 .أف ٙبقق ا٤بادة ا٤بطالب األساسية للدارسْب من تعلم اللغة .ٕ
 .أف تكوف شائقة ثرية احملتول من ا١بااب ا٤بعرُب كالثقاُب ٗبا ٰبقق االستمتاع للدارس .ٖ
مستول أف تراع  الفركؽ الفردية بْب الدارسْب ُب القدرات عن طريق التنوع ُب  .ٗ

 .ا٤بادة
أف تراع  ا٤بادة استعداد الدارسْب للتعلم، كأف تلجأ إٔب كسائل متعددة لتنشيط  .َُ

 .ىذا االستعداد كهتيئة الدارس للتعلم
أف ٙبقق ا٤بادة للدارس اوعان من اإلشباع، أم ٛبكنو كبشكل سريع من إٛباـ  .ُُ

 .عملية االتصاؿ اللغوم ا٢بيوم اليوم  كالضركرم
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ارة رغبة الدارسْب كاستعداداهتم لتعرؼ اللغة كزيادة معلوماهتم أف تراع  ا٤بادة إث .ُِ
 .كإشباع حب استطبلعهم الثقاُب كذلك عن طريق األاشطة كا٤بمارسات

أف يستند إعداد ا٤بادة كتنظيمها إٔب ما ااتهت إليو اظريات التعلم من حقائق  .ُّ
 .كمفاىيم

 .غاتأف تصاغ ا٤بادة كتنظم ُب ضوء الطرؽ الفعالة ُب تدريس الل .ُْ
أف هت ء ا٤بادة دائمان للدارس مشكلةن ٰباكؿ التغلب عليها عن طريق تعلم اللغة  .ُٓ

 .ك٩بارستها
أف تتيح ا٤بادة للدارس فرصان تشجعو على استخداـ ما تعلم ُب مواقف اتصاؿ  .ُٔ

 .حقيقية شفوية كٙبريرية
يم كُب إطار ا٤بنطلقات ا٤بتصلة باحملتول الثقاُب للمادة التعليمية األساسية لتعل

اللغة، ٪بد أف من أساسيات مراعاة ىذا ا١بااب ُب مولفات ككتب تعليم اللغة العربية 
 : ما يل  

 .أف تعرب ا٤بادة عن ٧بتول الثقافة العربية كاإلسبلمية كالعا٤بية .ُ
 .أف تعط  صورة صادقة كسليمةن عن ا٢بياة ُب األقطار العربية كاإلسبلمية .ِ
 .كالفكرية للمتعلمْب على اختبلفهمأف تعكس ا٤بادة االىتمامات الثقافية  .ّ
أف تتنوع ا٤بادة ٕبيث تغط  ميادين ك٦باالت ثقافية كفكرية متعددة ُب إطار من  .ْ

 .الثقافة العربية اإلسبلمية كالثقافة العا٤بية
أف تتنوع ا٤بادة ٕبيث تقابل قطاعات عريضة من الدارسْب من البيئات ا٤بختلفة  .ٓ

 .كالثقافات الفرعية ا٤بتعددة
سق ا٤بادة ليس فقط مع أغراض الدارسْب كلكن أيضان مع أىداؼ الَببويْب أف تت .ٔ

 .من تعليم اللغة
 .أف يعكس احملتول حياة اإلاساف العريب ا٤بتحضر ُب إطار العصر الذم يعيش فيو .ٕ
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أف يثّب احملتول الثقاُب للمادة ا٤بتعلم كيدفعو إٔب تعلم اللغة كاالستمرار ُب ىذا  .ٖ
 .التعلم

ل الثقاُب إما من القريب إٔب البعيد أك من ا٢باضر إٔب ا٤بستقبل أك أف ينظم احملتو  .ٗ
 .من من اآلف إٔب اآلخرين أك من األسرة إٔب اجملتمع األكسع

 .أف تقدـ ا٤بادة ا٤بستول ا٢بس  من الثقافة ٍب تتدرج ٫بو ا٤بستول ا٤بعنوم .َُ
 .أف توسع ا٤بادة خربات ا٤بتعلم با٢بياة الفكرية كالعلمية كالفنية .ُُ
يقدـ احملتول الثقاُب با٤بستول الذم يناسب عمر الدارسْب كمستواىم أف  .ُِ

 .التعليم 
أف تلتفت ا٤بادة بشكل خاص إٔب القيم األصلية ا٤بقبولة ُب الثقافة العربية  .ُّ

 .كاإلسبلمية
أف تقدـ تقوٲبان كتصحيحان ٤با ُب عقوؿ الكثّبين من أفكار خاطئة عن الثقافة  .ُْ

 .العربية كاإلسبلمية
 .إصدار أحكاـ متعصبة للثقافة العربية أك ضد الثقافات األخرل أف تتجنب .ُٓ

 : كيلخص ٧بمود ا٤ببادئ الَببوية ُب عدة ٦باالت ى  
 .مبادئ تنظيم ا٤بادة التعليمية كى  التابع كاالستمرار كالتكامل .ُ
 .الضوابط الَببوية عند معا١بة ا١بوااب ا٤بختلفة للمادة التعليمية .ِ
 .التعليمية كااقرائيتهامبادئ تتصل بوضوح ا٤بادة  .ّ
 .مبادئ تتصل ٗبحتول ا٤بادة التعليمية .ْ
 .مبادئ تتصل ٗبناسبة ا٤بادة كإمكااية تدريسها .ٓ

كما أف األمر يتطلب اختيار احملتول الذم ٯبذب الدارس كيفيده، ٕبيث يرتبط 
ىذا احملتول بأغراض الدارس كخرباتو كما يهمو من دراسة اللغة كالثقافة كربط كل ذلك 

 .تول اللغومباحمل
 : كل ىذا يعِب ضركرة توافر أربعة شركط 
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 .أف تسمح ا٤بواد بنمو مستمر كمتتابع ُب مهارات اللغة كعاداهتا .ُ
 .أف تقدـ ا٤بواد مستويات متعددة من األاشطة اللغوية كالثقافية .ِ
 .أف تقدـ تنظيمان متكامبلن للمهارات كللمواد الثقافية .ّ
 .أف تقدـ ٧بتول مفيدان كاافعان  .ْ

ا٤بادة التعليمية أساسان لتعليم اللغة، كاللغة اظاـ، بل عندما ٫بللها سنجد أهنا  تعد
أكثر من اظاـ، إهنا ُب ا٢بقيقة اظاـ النظم، فنحن أكالن ٪بد اظاـ األصوات، الذم يتكوف 
منو اظاـ األشكاؿ )الكلمة(، الذم يودم بدكره إٔب اظاـ البنية أك الَبكيب. كىذه 

 إٔب اظاـ رابع ىو اظاـ ا٤بعُب. األاظمة الثبلثة تودم
كُب ا١بااب اللغوم تعد ا٤بادة التعليمية أساسان لتعليم اللغة، كاللغة اظاـ، بل عندما 
٫بللها سنجد أهنا أكثر من اظاـ، إهنا ُب ا٢بقيقة اظاـ النظم، فنحن أكالن ٪بد اظاـ 

ٔب اظاـ البنية األصوات، الذم يتكوف منو اظاـ األشكاؿ )الكلمة(، الذم يودم بدكره إ
أك الَبكيب. كىذه األاظمة الثبلثة تودم إٔب اظاـ رابع ىو اظاـ ا٤بعُب. لذلك فنحن 
عندما اشرع ُب ٙبديد ما اود أف ٬بتار منو ا٤بادة التعليمية ٫بتاج لتحليل كامل ٥بذه 

 : األاظمة ا٤بتعددة، ىذا التحليل ٲبكن أف يقدمو لنا ما يل 
 .أصوات اللغة .ُ
 .ات الداللةأىم األصوات ذ .ِ
األصوات ا٤بفردة، كاألصوات عندما تقَبف ُب الظهور، كالتغّبات الٍب ٙبدث فيها  .ّ

 .عندما تَبابط كتتبلحق
 أىم األشكاؿ )الكلمات(. .ْ
 .ترابط األشكاؿ كتبلحقها ككيفية ىذا الَبابط .ٓ
 أىم أ٭باط كمستويات التنظيم الٍب تظهر فيها ىذه األشكاؿ )الَباكيب(. .ٔ
ذه العناصر كالتنظيمات السابقة ٕبيث ٙبمل خرباتنا ُب كحدات كيفية ترابط كل ى .ٕ

 من ا٤بعُب.
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 التعليمية والخاصة لعلم المعاني. واد ه. الخطوات العامة إلنتاج الم

عن ا٣بطوات العامة إلاتاج ا٤بواد التعليمية ُب موقعو  ُْْكقد شرح كماؿ ا٤برفات
ا٤بواد التعليمية البد من اإلشارة  ا٤بنتدل الَببوم كذكر لك  اسهم ُب تسهيل مهمة إاتاج

إٔب أف ىناؾ أصنافان كثّبة من ا٤بواد التعليمية الٍب ٲبكن توظيفها كاستخدامها ٣بدمة 
عمليٍب التعليم كالتعلم بفعالية، كأف التنوع كاالختبلؼ كالكثرة ٯبعل من الصعوبة ٗبكاف 

واد التعليمية ، ألف  كضع خطة كاحدة ، أك اتباع خطوات ثابتة لتصميم كإاتاج كافة ا٤ب
كل مادة تتطلب عند إاتاجها مهارات كإجراءات خاصة فا٣بطوات الٍب تتبع إلاتاج 
شرائح أك ٦بسمات مثبل ٚبتلف عن خطوات إاتاج التسجيبلت الصوتية ... كلكن رغم 
ذلك ٲبكن أف اشّب فيما يل  إٔب بعض ا٣بطوات كمبادئ عامة مشَبكة ينبغ  اتباعها 

 ا٤بواد التعليمية:  عند إاتاج معظم

. ٙبديد ا٥بدؼ من ا٤بادة التعليمية: عند إاتاج أية مادة تعليمية البد بداية من ٙبديد ُ
األىداؼ الٍب ٯبب ٙبقيقها ، كٙبديد ماذا اريد من ا٤بادة التعليمية أف ٙبققو ؟ ، فتحديد 

األساسية ا٥بدؼ من ا٤بادة التعليمية يسهل عملية اإلاتاج من خبلؿ ٙبديد احملتويات 
للمادة التعليمية بشكل مناسب، كغِب عن القوؿ إف معرفة ا٥بدؼ ك٧بتول ا٤بادة 

فا٥بدؼ من ا٤بادة التعليمية لعلم . التعليمية يقلل من اإلىدار ُب ا١بهد كا٤باؿ كالوقت
 ا٤بعاين باستخداـ الكتاب ا٤بطىٌور ىو التذكؽ األديب أك التذكؽ الببلغ .

كالتعلم: لدينا كما اعرؼ أساليب كطرؽ كثّبة للتعليم كالتعلم ، . ٙبديد طريقة التعليم أِ
لكل منها ا٤بواد التعليمية الٍب تناسبو فبلبد من ٙبديد ا٥بدؼ من إاتاج الوسيلة كالطريقة 
الٍب ستستخدـ معها ، أى  فقط لعرض معلومات كخربات ، أـ اكتشاؼ اتائج كخربات 

ة  ؟. كغّب ذلك ، كما ٲبكن اختيار ٭بط جديدة ، أك لتحليل خربات إٔب عوامل معين
                                                           

 :  بالعنوافمقالة كماؿ ا٤برفات ُب ا٤بنتدم الَببوم ١بامعة دلواف ُْْ
http://eduhelwan.ibda3.org/t122-topic 

http://eduhelwan.ibda3.org/t122-topic
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التعلم ا٤بناسب لكل من: ا٤بتعلمْب كطبيعة ا٤بادة التعليمية كالبد من االبتكار كالتجديد 
فطريقة التعليم ا٤بستخدمة ُب تعليم علم ا٤بعاين ى  الطريقة ا٢بديثة  .ُب األ٭باط ا٤بختارة

 ا٤بناسبة با٢بالة احمليطة.
احة: اإلمكااات الٍب ٫بتاجها إلاتاج ا٤بواد التعليمية كثّبة أٮبها . ٙبديد اإلمكااات ا٤بتّ

أجهزة عرض كإاتاج تلك ا٤بواد مثل : الكامّبات ، كأجهزة إاتاج الشفافيات كأجهزة 
الكمبيوتر ا٤بتطورة ، كالطابعػات ا٤بلواة ا٤بتقدمػة ، كا٤بػواد ا٤بساعدة لذلك مثل : األفبلـ 

كل مادة تعليمية كالشفافيات ا٤بختلفة ، كاألقبلـ ا٤بتنوعة ، ا٤بناسبة ، األلواف ا٣باصة ب
 . كغّبىا من األدكات كا٣بامات كا٤بهارات ا٤بطلوبة

. ٙبديد شكل ا٤بادة التعليمية: ىناؾ العديد من أشكاؿ صياغة ا٤بواد التعليمية منها: ْ
  :الكتابة، أك الرسم، أك الصور، أك أكثر من كل معا ، مع مراعاة اآلٌب

 صدؽ العلم  للمحتول.ال 
 لبساطة كعدـ التعقيد ٕبيث تشتمل على فكرة أك مفهـو كاحد كأال يزيد عدد ا 
 العناصر ا٤بصورة فيها عن ثبلثة أك أربعة عناصر.  
  كلمات ٓ – ّجود عنواف قصّب ُب أعلى ا٤بنتج من ك . 
 االعتماد على الرسـو قدر اإلمكاف. 

ت الكاملة ا٤برغوب ٙبقيقها للمادة . إعداد ٨بطط كركك : يشتمل على ا٤بواصفآ
اشاط :  .التعليمية ا٤بطلوب إاتاجها ، مع مراعاة النواح  الفنية ا٤بناسبة للمادة ا٤بنتجة

 دقيقة َِالزمن ا٤بقَبح للنشاط 
٦بموعات( تقـو كل ٦بموعة بتلخيص  ْيقسم ا٤بتدربْب إٔب ٦بموعات صغّبة )

واد التعليمية كتطبيق خطوات االاتاج أىم األسس الٍب كجبت مراعاهتا عند إاتاج ا٤ب
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األساسية على اوع ٧بدد من ا٤بواد التعليمية مثل : الشفافيات ، كالشرائح ، كالصور ، 
  .كا٤بواد الصوتية

( ا٤ببلحظة ُكأما ا٣بطوات ا٤بستخدمة لتطوير ا٤بواد التعليمية للباحث كما يل  : 
طوة الثااية كى  ٙبليل االحتياجات للطلبة ( ا٣بِا٤ببدايئة كا٤بيدااية كالدراسة ا٤بكتبية، 

كا٤بدرسْب كرغبتهم، ٙبديد أىداؼ التعليم، ٙبديد ا٤بوضوعات، ٙبديد موضوعات علم 
ا٤بعاين، ٙبديد األاشطة الطلبة كا٤بدرسْب، الوسائط التعليمية، كاالسَباتيجية التعليم، ك 

٤بوضوعات علم ا٤بعاين ( تطوير ا٤بواد التعليمية : كتابة ا٤بخطط ّٙبديد التقوًن. 
)ا٤بقدمة، التوطئة، ا٤بنهج، ا٤بغزم أك احملتول(. تعيْب كحدة من الوحدات )ا٤بوضوع، 

( ْالكفاية ا٤بستهدفة، جو النص، اص اإلاطبلؽ، النموذج، ا٣بطوات، كالتدريبات(. 
. إقامة التقوًن للخرباء )التصميم، احملتول، اللغة( ك التعليقات، كالوصايا، كا٤بقَبحات

( تعديبلت كالتصحيحات من ا٣برباء. ٍب ٙبليل ٓالتجربية احملددة كالتجربية ا٤بيدااية. 
( أف يكمل الباحث ا٤بواد التعليمية إف توجد ىناؾ ٔالبيااات كالتنقيح األكؿ. 

ا٤بداخبلت، كالتعليقات، كالتعديبلت أك التصحيحات. كيعود الباحث إٔب ا٣برباء للتقييم 
عشر طلبة. ٍب ٙبليل  –التجربة احملددة : يقـو الباحث بثبلث الطلبة ( ٕا٤براة الثااية. 

( التجربة احملددة: اكماؿ ا٤بواد التعليمية إف كاات ىناؾ التعلقات ٖالبيااات كالتنقيح.  
 كا٤بقَبحات من الطلبة.

 
 

 المعاني. علمعاب يالتعليمية الست وادو. الشروط المهمة إلنتاج الم
عليمية ىناؾ عدة شركط مهمة يودم االلتزاـ هبا إٔب زيادة إاتاج أية مادة ت عند

( ُ، كى  كما يل  : ُْٓفاعلية تلك ا٤بواد كجودهتا، كىذه الشركط ذكرىا الناقة
البساطة، ٯبب التعبّب عن الفكرة بأقل عدد ٩بكن من العناصر ، كأف تستبعد العناصر 

                                                           
 .ََُِ، ا٤بقالة، ايسيكوا، أسس إعداد مواد تعليم اللغة العربية كتأليفو، كامل الناقة، ٧بمد  ُْٓ
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٘بنب -تتقن ذلك تأمل مايل : أ غّب األساسية ُب ا٤بادة التعليمية ا٤براد إاتاجها ، كلك 
( ىيمنة العنصر األساس ، ِاستخدـ خلفية بسيطة.  -العناصر غّب البلزمة، ب

أف يستحوذ العنصر األساس  ُب التصميم على ااتباه ا٤بشاىد دكف العناصر  ٯبب
( ا٤بخطط ْأف تنسجم العناصر معان ُب التناغم.  ( التجااس، ٯببّا٤بساعدة. 

( االتزاف، كاقصد باالتزاف ٓتوزع العناصر ُب شكل ٨بطط متناسق. ا٤بتناسق، ٯبب اف 
مراعاة ٝبيع القواعد السابقة بشكل متوازف. كليس ضركريان أف ٙبوم ا٤بادة التعليمية كل 
صغّبة ككبّبة من ا٤بعلومات التفصيلية الدقيقة، حٌب كلو كاف ذلك ٩بكنان . فقد يودم 

ضركرة، ٩با ٯبعلها مشتتةن الاتباه ا٤بشاىدين ذلك إٔب أف تصبح مكتظة كمزدٞبة بغّب 
( تلوين ا٤بواد التعليمية، تستخدـ األلواف الطبيعية كمثّب أصل  لوصف ٔكتركيزىم. 

 .الظواىر كاألشياء أك كمثّب ثااوم لَبكيز اإلاتباه على عناصر ٧بددة ُب ا٤بواد التعليمية
 

 ز. المواد التعليمية المطورة.
عة تطوير ا٤بواد التعليمية كالعمليات الٍب يتضمنها عادة من ا٤بهم كذلك فهم طبي

ىذا التطوير أريد إاتاج مواد التعليمية ذات جودة عالية. كيبلحظ دكال  ايفاف ك جوف  
أف ىناؾ اسبة ضئيلة من ا٤بدرسْب ا١بيدين الذين يتقنوف تصميم ا٤بواد التعليمية. إف كثّب 

اد التعليمية، كبعمليات التطوير الٍب تتضمنها من ا٤بدرسْب يستهينوف بكيفية تطوير ا٤بو 
كرأل جاؾ ريتشاردز إف إعداد مواد تدريسية فعالة يشبو العمليات  ُْٔىذه العملية عادة.

الٌب يتضمنها ٚبطيط الدرس كإلقائو. إف ا٥بدؼ ىو إاتاج مواد تعليمية ٲبكن أف تشكل 
ٰباكؿ إاتاج ٦بموعة من مصادر لتعلم فعاؿ. فالكاتب يبدأ هبدؼ تعلم  ُب ذىنو، ٜبا 

األاشطة الٍب ٲبكن من خبل٥با ٙبقيق ا٥بدؼ. إف كصف سلماف لؤلعماؿ احملورية 
 للتدريس ينطق أيضا على عمليات تطوير ا٤بواد التعليمية.

                                                           
، ترٝبها ااصر بن عبد اهلل بن غإب كصاّب بن ااصر الشويرح، تطوير مناىج تعليم اللغةجاؾ ريتشاردز، ُْٔ
 .ِْٗص 
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إف ا٥بدؼ ُب كل من تطوير ا٤بواد التعليمية كالتدريس، ىو تطوير سلسلة من  
خبلؿ طريق تعلم ُب مستول مناسب من  األاشطة الٍب تقود ا٤بدرسْب كا٤بتعلمْب من

الصعوبة كيتميز با١باذبية، كالذم يوفر حافزا ك٩بارسة مفيدة. فا٤بواد التعليمية ا١بيدة، 
تودم كثّبا من األشياء الٍب يوديها ا٤بدرس عادة أثناء تدريسو فّبل ركينتّب أف ا٤بواد 

 : ُْٕالتعليمية ينبغ  أف
 تزيد من تشويق ا٤بتعلمْب. .ُ
 ا تعلموه سابقا.تذكرىم ٗب .ِ
 ٚبربىم ما سوؼ يتعلمواو بعد ذلك. .ّ
 تشرح ٥بم ٧بتول التعلم ا١بديد. .ْ
 تربط ىذه األفكار ٗبا تعلمو الطلبة سابقا. .ٓ
 ٘بعل ا٤بتعلمْب يفكركف باحملتول ا١بديد. .ٔ
 تساعدىم ُب ا٢بصوؿ على تغدية راجعة حوؿ تعلمهم. .ٕ
 تشجعهم على ا٤بمارسة. .ٖ
 ف يفعلوه.تتأكد من أهنم يعرفوف ما يفَبض أ .ٗ
 ٛبكنهم من فحص تقدمهم. .َُ
 تساعدىم على القياـ بافضل ما يستطيعوف عملو. .ُُ

كرتب الكاتب ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين ا٤بطورة باستخداـ األمثاؿ ا١باكية تشتمل 
على اثنٌب عشرة كحدة باللغة اإلادكايسية كالعربية كا١باكية )اللغة احمللية(. كالوحدات ى : 

تبحث ُب "ا٤بقدمة" ، الوحدة الثااية تبحث ُب "تعريف علـو الببلغة  الوحدة األكٔب
كمباحثو"، الوحدة الثالثة تبحث ُب "إعجاز القرآف ُب ميداف الببلغة"، الوحدة الرابعة 
تبحث ُب "رجاؿ علم ا٤بعاين"، الوحدة ا٣بامسة تبحث ُب "اسلوب ا٣برب"، الوحدة 

ة السابعة تبحث ُب "ا١بملة )أحواؿ السادسة تبحث ُب "اسلوب اإلاشاء"، الوحد

                                                           
 جاؾ ريتشارد، ا٤برجع افسوُْٕ
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ا٤بسند كا٤بسند إليو"، الوحدة الثامنة تبحث ُب "أحزاؿ متعلقات الفعل"، الوحدة التاسعة 
تبحث ُب "أسلوب القصر"،الوحدة العاشرة تبحث ُب "أسلويب الفصل كالوصل"، الوحدة 

الثااية عشرة  ا٢بادية عشرة تبحث ُب "أساليب اإلٯباز كاإلطناب كا٤بساكاه"، الوحدة 
تبحث ُب "٭باذج ٙبليل أساليب ا٤بعاين". كلكل كاحدة من الوحدة ا٣بامسة إٔب الوحدة 
ا٢بادية عشرة تتناكؿ ثبلثة أجزاء  كى  )أ( التعريف لكل أسلوب. )ب( الشرح لكل 
أسلوب مع األمثلة )ج( التدريبات،كى  تتكوف من أاشطة االكتساب، ك أاشطة 

 ج باللغة العربية كاللغة اإلادكايسية كاللغة ا١باكية. التطبيق، كأاشطة اإلاتا 
 

 المبحث الثالث : البالغة والسياق
 البالغة في كتب األدب واللغة . أ

قد شاع استعماؿ لفظ "الببلغة" ُب كتب األدب كاللغة، ككاات ُب البدء "الببلغة 
ببلغة ُب كالفصاحة" صنوين، تستعمبلف معان، أك تستعمل إحداٮبا مرادفة لؤلخرل. كال

اللغة تنبئ عن الوصوؿ كاالاتهاء، جاء ُب معجم "لساف العرب" البن منظور، )مادة 
: "بػىلىغى الش ء يػىبػٍليغي بيلوغان كبىبلغان: كصل كااتهى، كأبلغو ىو إببلغان كبلَّغىو تبليغان. (بلغ

كبًٍلغ: حسن  كالببلغة الفصاحة، كالبػىٍلغي كالًبٍلغي: البليغ من الرِّجاؿ، كرجل بليغه كبػىٍلغه 
الكبلـ فصيحيو، يبلغ بعبارة لسااو كيٍنوى ما ُب قلبو، كا١بمع بلغاء، كبػىليغى ببلغةن: أم صار 

. فف  اللغة كاالصطبلح تعِب الببلغة االاتهاء كالوصوؿ إٔب الغاية، كى  كذلك "بليغان 
تعأب الفصاحة. كىذه الكلمة ُب القرآف شائعة معركفة، فقد جاءت لفظة )بليغ( ُب قولو 

( كفسرىا الراغب األصفهاين حسْب بن ّٔ}كقيٍل ٥بم ُب أافسهم قوالن بليغان{ )النساء: 
٧بمد على كجهْب، "أحدٮبا: أف يكوف بذاتو بليغان كذلك بأف ٯبمع ثبلثة أكصاؼ: 
صوابان ُب موضوع لغتو، كطبقان للمعُب، كصدقان ُب افسو، كالثاين: أف يكوف بليغان باعتبار 
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وؿ لو، كىو أف يقصد القائل أمران فّبده على كجو حقيق أف يقبلو ا٤بقوؿ لو، القائل كا٤بق
 .ُْٖ"كيصح ٞبل اآلية على ا٤بعنيْب

كمن الصعب اإلحاطة بتطور مفهـو الببلغة ُب عصر صدر اإلسبلـ إٔب أف كاف 
العصر األموم إذ يسأؿ معاكية صحاران العبدم: "ما ىذه الببلغة الٍب فيكم؟ قاؿ: ش ءه 

بو صدكرياا فتقذفيو على ألسنتنا، كقاؿ لو معاكية: ما تعٌدكف الببلغة فيكم؟ قاؿ: ٘بيشي 
 ُْٗ."اإلٯباز، قاؿ: كما اإلٯباز؟ قاؿ صحار: أف ٪بيب فبل ابطئ، كاقوؿ فبل ٬بطئ

كأكرد ا١باحظ تعريفات عدة للببلغة عند العرب كغّبىم، فذكػر تعريف عمرك بػن عبيد 
يكوف ُب ىذه التعريفات حد فاصل بْب الببلغة كالعتايب كلثـو بن عمر دكف أف 

كالفصاحة. كقد ذكر ا٤بربِّد ٧بمد بن يزيد تعريفان للببلغة قائبلن: "إف حق الببلغة إحاطةي 
القوؿ با٤بعُب، كاختيار الكبلـ، كحسن النظم حٌب تكوف الكلمة مقاربة أختها، كمعاضدة 

 َُٓ."شكلها، كأف يقرب هبا البعيد، كٰبذؼ منها الفضوؿ
كذىب أبو ىبلؿ ا٢بسن بن عبد اهلل العسكرم إٔب أف الببلغة ٠بيت ببلغة ألهنا 

 ُُٓتنه  ا٤بعُب إٔب قلب السامع فيفهمو، كالببلغة من صفة الكبلـ ال من صفة ا٤بتكلم.
كحاكؿ ابن سناف ا٣بفاج  أف ٰبدد الببلغة كيرسم معا٤بها غّب أاو ٓب يأت بالتعريف 

تىبىو مصطفى   لببلغة، كإ٭با فٌرؽ بينها كبْب الفصاحةا١بامع ا٤بااع، فهو ٓب يعرؼ ا كما كى
. كذلك ٓب يفٌرؽ عبد القاىر ا١برجاين بْب ا٤بصطلحْب؛ ألف الفصاحة كالببلغة ُِٓمسلم

كالرباعة كالبياف أمور مَبادفة. كىذا يعِب أف ا٢بدكد الدقيقة ٓب تكن قد اتضحت بعد، 
اص. كقد ٫با الفخر الرازم منحى كأف ىذه ا٤بصطلحات ٓب تستقل كتأخذ معناىا ا٣ب

                                                           
 .ُْٓ(، ص ُِٗٗ، )دمشق: دار القلم، مفردات ألفاظ القرآففهاين، الراغب األص ُْٖ
ا١باحظ، البياف كالتبيْب، ٙبقيق عبد السبلـ ٧بمد ىاركف، )القاىرة: مكتبة ا٣با٪ب  للطباعة كالنشر  ُْٗ
  . ٔٗ(، ص ُٖٗٗ كالتوزيع،
.ُٓص ، )القاىرة: دارا٤بعارؼ، الطبعة التاسعة، د.س(،الببلغة تطور كتاريخشوق  ضبف،  َُٓ
 .ٗ(، ص ُٖٗٗبو ىبلؿ العسكرم، كتاب الصناعتْب، )بّبكت: دار الكتب العلمية، أ ُُٓ
 . ُُِ(، ص ُٖٖٗ، )جدة: دار ا٤بنارة، مباحث ُب إعجاز القرآفمصطفى مسلم،   ُِٓ
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عبد القاىر ُب فهم كل من الفصاحة كالببلغة، فالببلغة عنده: بلوغ الرجل بعبارتو كيٍنو ما 
ُب قلبو مع االحَباز عن اإلٯباز ا٤بخٌل كاإلطالة ا٤بملة. كالببلغة عند ضياء الدين بن 

بلـ بليغ فصيح، كليس  األثّب شاملةه لؤللفاظ كا٤بعاين، كى  أخصُّ من الفصاحة، فكل ك
 كل فصيح بليغان. كالببلغة تكوف ُب الَبكيب، إذ ال توصف اللفظة ا٤بفردة بالببلغة.

)سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر ٧بمد بن عل   كقد قسم السكاك 
( عرٌفها تعريفان دقيقان، فقاؿ: السكاك (  الببلغةى ككٌضح معا٤بها ُب كتابو )مفتاح العلـو

غ ا٤بتكلم ُب تأدية ا٤بعاين حدان لو اختصاص بتوفية خواص الَباكيب حقها، "ى  بلو 
فهو هبذا التعريف يدخل مباحث ما   ُّٓ."كإيراد التشبيو كاجملاز كالكناية على كجهها

يعرؼ بعلم ا٤بعاين كعلم البياف، كٱبرج مباحث البديع ألاو ُب اظره كجوه يوتى هبا 
الببلغة. أما ا٣بطيب القزكيِب كىو آخر من لتحسْب الكبلـ، كى  ليست من مرجع  

فيفرؽ بْب ببلغة الكبلـ كببلغة ا٤بتكلم، كعن األكٔب  ،كقف عند الببلغة من ا٤بتأخرين
يقوؿ: "كأما ببلغة الكبلـ فه  مطابقتو ٤بقتضى ا٢باؿ مع فصاحتو، كمقتضى ا٢باؿ 

ف. ككذا خطاب ٨بتلف، كمقامات الكبلـ متفاكتة: فمقاـ التنكّب يباين مقاـ التعري
الذك  يباين خطاب الغيب، ككذا لكل كلمة مع صاحبتها مقاـ، كتطبيق الكبلـ على 

أما ببلغة ا٤بتكلم فه  ملكة يقتدر  .مقتضى ا٢باؿ ىو الذم يسميو عبد القاىر النظم
  ُْٓ."هبا على تأليف كبلـ بليغ

اف ما ٰبَبز فك ُٓٓم القزكيِب الببلغة إٔب ثبلثة أقساـ مستندان إٔب السكاك .سَّ كقى 
بو عن ا٣بطأ علم ا٤بعاين، كما ٰبَبز بو عن التعقيد ا٤بعنوم علم البياف، كما يعرؼ بو 
كجوه ٙبسْب الكبلـ بعد رعاية مقتضى ا٢باؿ كفصاحة علم البديع، كظل ىذا التعريف 
شائعان، كذلك التقسيم سائدان، كأصبح مصطلح الببلغة يضم الفصاحة كعلم ا٤بعاين كعلم 

لم البديع، حٌب بداية عصر النهضة العربية ا٢بديثة، فظهرت ٧باكالت التجديد البياف كع
                                                           

 .ُُٔ( ص ُٕٖٗ، ٙبقيق اعيم زرزكر، )بّبكت: دار الكتب العلمية، مفتاح العلـوالسكاك ،   ُّٓ
 .ّّٔ، ص...ة تطور كتاريخالببلغشوق  ضبف،  154
 .ّّٕ-ّّٔ، ص...الببلغة تطور كتاريخوق  ضيف، ش ُٓٓ
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ُب الدراسات األدبية كالنقدية كالببلغية، كما سيأٌب. كىكذا يبدك من تعريفات القدماء 
أف الببلغة ى  حسن البياف، كقوة التأثّب، كى  ٗبعُب آخر: تأدية ا٤بعُب كاضحان بعبارة 

فس أثر خبٌلب مع مبلءمة كل كبلـ للسياؽ الذم يرد فيو، فصيحة مشرقة ٥با ُب الن
اطىبوف. فإذا ما أصاب الكبلـ معناه بوضوح كسبلمة مع خلٌوه من  كاألشخاص الذين ٱبي
التكلف كالفضوؿ، كمراعاتو مقتضى ا٢باؿ، فهو البليغ. كىذا يعِب أف الببلغة شاملة 

الظهور كالوضوح حٌب بدء عصر  للفظ كا٤بعُب. كيظل مصطلح الببلغة مرادفان البياف أم
 التأليف ا٤بتخصص ُب الببلغة كالنقد األديب ُب القرف الرابع ا٥بجرم.

كليس من شك ُب أف تطور داللة مصطلح الببلغة إٔب أف استقر ُب البحث 
الببلغ  ا٤بتأخر، إ٭با ىو اتيجة طبيعية كمنطقية ٤براحل مٌر هبا، بدأ منذ بواكّب النقد 

غية ُب العصر ا١باىل ، إذ فيطر الشعراء على األداء البليغ، أك ىدهتم كا٤ببلحظات الببل
إليو سبلئقهم، كألفتو ألسنتهم كآذاهنم، ككاات أحكامهم خالية من التعليل، ك٥با مظاىر 
عدة. أما ُب العصر اإلسبلم  فكاف القرآف حٌجة ببلغية ترؾ أثران قويان ُب افوس العرب 

وبو، كحاركا ُب تعليل أثره ُب افوسهم، كىم أىل اللغة آاذاؾ، بسمو بيااو، كركعة أسل
 كأرباب الببلغة.

كقد ظهرت دراسات كمصنفات كثّبة تناكلت مبحث الببلغة ُب معرض ا٢بديث 
عن األدب كاللغة، من أٮبها كتاب سيبويو كمعاين القرآف للفرٌاء ك٦باز القرآف أليب عبيدة 

كا٢بيواف للجاحظ كالشعر كالشعراء كأدب  كفحولة الشعراء لؤلصمع  كالبياف كالتبيْب،
الكاتب البن قتيبة كالكامل كرسالة الببلغة للمربد، كٓب تكن كتب ىذه ا٤برحلة ٨بصَّصة 
للبحث الببلغ ، كال متعمقة ُب تأصيلو، كإ٭با ى  مرحلة ٛبهيد للتأليف الذم بدأ ُب 

( كيقصد با٤بصطلح أكاخر القرف الثالث حْب كضع ابن ا٤بعتز العباس  كتابو )البديع
)ا١بديد( أك )ا١بميل( أك )ا٤بخَبع( ذاىبان إٔب أف البديع ليس من اخَباع الشعراء احملدثْب 
ُب العصر العباس ، كإ٭با ىو قدًن موجود ُب الشعر ا١باىل  كاإلسبلم  كُب القرآف 
كا٢بديث الشريف، فكاف ىذا الكتاب القٌيم أكؿ مولف ُب الببلغة ٝبع فنوهنا، كحلل 
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عض ٝباليات التشكيل الببلغ  ُب الشعر. ٍب تتالت الدراسات النقدية ككتاب )اقد ب
الوساطة بْب ا٤بتنيب )ا٤بوازاة بْب الطائيْب( لآلمدم، ك)الشعر( لقدامة بن جعفر، ك

سر الفصاحة( البن )كخصومو( للقاض  ا١برجاين، ككتاب )الصناعتْب( للعسكرم، ك
كُب عصر النضج كازدىار الدراسات  القّبكاين. العمدة( البن رشيق)سناف ا٣بفاج ، ك

فيتمثل ٗبولفات عبد القاىر ا١برجاين دالئل اإلعجاز، كأسرار الببلغة، كالكٌشاؼ 
للز٨بشرم، فقد كضع عبد القاىر أصوؿ اظرية النظم، فكاات اظرية أدبية متكاملة، اتج 

٫بو التقنْب كٙبديد  منها منهج لغوم ٙبليل  كذلك ُب كتابو دالئل اإلعجاز، كفيو ا٘بو
أما ُب أسرار الببلغة فكاف لو اظرة  ُٔٓا٤بعآب الذكقية ككضع مباحث علم ا٤بعاين.

ككاات علـو الببلغة كاضحة ٛباـ الوضوح ُب ذىن  ُٕٓمتكاملة تقريبان ُب علم البياف.
بعلم  ا٤بعاين كالبياف خاصة   الز٨بشرم، فمضى يطبقها على آم الذكر ا٢بكيم مهتمان 

 ا ُب دالالت األلفاظ كالَباكيب، كُب أسرار اإلعجاز القرآين كلطائفو الدقيقة.لتشابكهم
 

 البالغة في الدراسات المعاصرة  . ب
جرل ُب العصر ا٢بديث جداؿ كاقاش حوؿ الببلغة العربية: أصالتها، 

إف الببلغة  كمصطلحها، كتأثرىا بالفلسفة كا٤بنطق، كا٤بثاقفة كمناىج دراستها كتدريسها.
ان مستقبلن عن اللغة، بل ى  األمر الذم يساعد اللغة على أداء كظيفتها، أعِب ليست أمر 

اإلعراب عما ُب النفس. كإف الببلغة قد اختلطت بالنقد من حيث ا٤بوضوع أكالن. 
فالنص األديب شركة بينهما، لكنهما ٱبتلفاف من حيث ا٤بعا١بة: فالببلغة ال تيعُب بالصلة 

بالقيم العقلية كالعاطفية ُب النص، فه  تيعُب باألسلوب  بْب العمل الفِب كصاحبو، كال
كخصائصو كما فيو من صور ببلغية، إهنا تصور للناشئة قواعد األدب التعبّبية حٌب 
ٰبسنوا إاشاءىم األديب، فتصف كتعلم، على حْب ٰبلل النقد الظواىر الواضحة كا٤بستَبة 

                                                           
 .َُٔ ، ص...الببلغة تطور كتاريخوق  ضيف، ش 156
 .َُٗ ، ص...الببلغة تطور كتاريخوق  ضيف، ش 157
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منزلتو، كٰباكؿ أف يقدر درجتو ُب العمل، كيتعرض لصلة بصاحبو، كٰبكم على قيمتو ك 
الفنية تقديران موضوعيان دقيقان. كإذا كاف النقد أقرب إٔب الفن منو إٔب العلم البحت، فإف 
الببلغة أقرب ما تكوف منها إٔب العلم، ألهنا تستند إٔب قواعد كقوااْب، إٔب جااب أف 

حكاـ ا٤بختلفة على النقد من أىم العوامل ُب إٯباد الببلغة، فا٤ببلحظات النقدية كاأل
األدب أفادت الببلغيْب فأحالوىا قوااْب كقواعد كاات خصبة ذكقية اٌصية حٌب القرف 

 ا٣بامس ٍب ٙبولت إٔب جافة عقيمة فيما بعد.
كإذا كاف النقد يضع ا٤بقاييس العامة ا٤بستندة إٔب اتائج العلـو اإلاسااية إضافة إٔب 

إٔب الوسائل الٍب ٘بعل الكبلـ اافعان موثران عنصرم الذكؽ كا١بماؿ، فإف الببلغة ترشد 
موصبلن على قواعد عامة مستقاة من النصوص ألهنا تعُب باألسلوب كترسم خطة األداء، 
ُب حْب يتناكؿ النقد ا٤بعاين كاألساليب، أم عناصر العمل الفِب متحدة. فالببلغة كالنقد 

 ُب إضفاء النزعة الدينية ٩بتزجاف، كقد كاف لنشأهتا ُب ظل دراسات اإلعجاز أثر كبّب
على مباحثها. إف الببلغة ى  البحث األسلويب ُب النقد إهنا تعلِّم صناعة األدب كاألداء 
الرفيع، كتسهم ُب تكوين الذكؽ األديب، كتبٌصر بالصفات الٍب تكسب النص ٠بٌوان كرفعة، 

تلفت  أك تورثو الضعف كالتخلف، إذ تشكل ا١بااب ا٤بوضوع  ُب عملية النقد حْب
بناء على ذلك كلو، أليست الببلغة ى  الدرس  اظر الناقد إٔب أدكات األديب ككسائلو.

الذم يعٌلم األحسن كاألكمل من الكبلـ، حْب تفهم كما فهمها ا٤بتقدموف، فتتسع دائرة 
 ٕبثها لكل ما تشملو طبيعة الفن القوٕب كعمل الفناف الصااع كالناقد؟

 الثةتقسيم البالغة إلى علومها الث . ت
سلفت اإلشارة إٔب أف مفهـو ا٤بصطلح الببلغ  ٓب يَبسخ إال منذ عهد السكاك ، 
إذ قسم الببلغة إٔب علومها الثبلثة، كحددت ٦باالهتا كمباحثها، بعد أف كاف البديع أك 
البياف أك الفصاحة كلها مَبادفات تعِب أمران كاحدان. كقد بدأ االىتماـ هبذه ا٤بسائل منذ 

ركران بتأثّب البحث ُب أسلوب القرآف، إٔب عصر التأليف العاـ ٍب صدر اإلسبلـ م
ا٤بتخصص، حْب صارت الببلغة عند ا٣بطيب القزكيِب كمن تبعو من الببلغيْب ٧بصورة 
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ُب علـو ا٤بعاين كالبياف، كالبديع الذم كاف كجوىان لتحسْب الكبلـ كتذكيقو، كقسمت 
 لم البديع، ىذه العلـو ى  باختصار:٧بسناتو إٔب معنوية كلفظية. ٍب أطلق عليها ع

ىو تتٌبع خواص تراكيب »: عرٌفو السكاك  ُب )ا٤بفتاح( بقولو: علم المعاني
الكبلـ ُب اإلفادة، كما يتصل هبا من االستحساف كغّبه، ليحَبز بالوقوؼ عليها عن 

كىو العلم الذم يتناكؿ أحواؿ  ُٖٓ«ا٣بطأ ُب تطبيق الكبلـ على ما يقتض  ا٢باؿ ذكره
١بملة من حيث: اإلسناد ا٣بربم كاإلاشاء، كأسلوب القصر، كالفصل كالوصل، كاإلٯباز ا

كاإلطناب كا٤بساكاة، كأحواؿ أجزاء ا١بملة: أم ا٤بسند كا٤بسند إليو، كمتعلقات الفصل  
كالتعريف كالتنكّب، كا٢بذؼ كالذكر، كالتقدًن كالتأخّب، كاإلظهار كاإلضمار.. كغّب 

احث علم ا٤بعاين،ككيف تأٌب مطابقة ٤بقتضى ا٢باؿ، أم إاو ذلك ٩با اصطلح عليو مب
يبحث ُب بناء ا١بملة: صوغها، اختيار أجزائها، عبلقة ا١بمل ا٤بتتابعة بعضها ببعض، 
اختيار اوع الكبلـ ا٤ببلئم ٤بقتضى حاؿ ا٤بخاطب: خربان أك إاشاء أك إٯبازان أك إطنابان أك 

واؿ من حيث ا١بواز كالوجوب كاالمتناع، مساكاة.. فإذا كاف النحوم يدرس ىذه األح
أم من حيث ا٢بكم كإمكاف االستعماؿ، فإف الببلغ  يدرس األسرار الكامنة كراء ىذه 
األحواؿ، أم يهتم ٗبعُب ا٤بعُب كما ٠باه عبد القاىر، أم أف ينقل من اللفظ معُب، ٍب 

 ن الكبلـ.يفض  بك ذلك ا٤بعُب إٔب معُب آخر. كىذا أحدل مزايا النمط العإب م
علم يعرؼ بو إيراد ا٤بعُب الواحد بطرؽ »: عرفو ا٣بطيب القزكيِب بأاو: علم البيان

مدعاة للكبلـ ُب « بطرؽ ٨بتلفة». ككاف قولو: «٨بتلفة ُب كضوح الداللة عليو
الدالالت، كا٢بديث عن شركط داللة االلتزاـ. كقد قسم القزكيِب البياف كما فعل 

وعات علم البياف تتناكؿ التشبيو: طبيعتو، أركااو، كىكذا أضحت موض ُٗٓالسكاك .
أاواعو، أقسامو، أغراضو. كا٢بقيقة كاجملاز ا٤بفرد كا٤بركب، كاالستعارة كعبلقاهتا باجملاز، 
كالفرؽ بْب التشبيو كاالستعارة، كأقساـ االستعارة، كخصائصها، كمزاياىا الببلغية، 

                                                           
 .ُُٔالسكاك ، مفتاح العلـو ...، ص   ُٖٓ
 . ّْٓ-ّْْ ، ص...الببلغة تطور كتاريخوق  ضيف، ش 159



54 

 

 

 

هتا كالفرؽ بْب الكناية كالتعريض، كاجتماع ككظائفها ا١بمالية، كالكناية كأقسامها كعبلقا
 التعريض اجملاز كالرمز كاإلشارة، كببلغة الكناية كسر ٝبا٥با.

: تفاكتت داللة ا٤بصطلح عند الببلغيْب كالنقاد كقدامة كالعسكرم علم البديع
كالقاض  ا١برجاين كالباقبلين كعبد القاىر. فالبديع عندىم من فنوف الببلغة ا٤بختلفة  

تعارة كالتمثيل كالتجنيس كا٢بشو، بل كاف مرادفان للبياف كالفصاحة كالببلغة ػ كما كاالس
أسلفنا ػ إٔب أف جاء السكاك  فلم يهتم بو كثّبان، ك٠بٌاه كجوه ٙبسْب الكبلـ كٓب يدخلو 
ُب الببلغة. ٍب جاء بدر الدين بن مالك،  فلخص القسم الثالث من مفتاح العلـو ُب  

معرفة توابع »لق البديع على القسم الثالث من الببلغة كعرٌفو بأاو كأط« ا٤بصباح»كتابو 
كقاؿ عن احملسنات إهنا ٩با يكسو الكبلـ حٌلة التزيْب، كيرقيو أعلى درجات « الفصاحة

التحسْب، كيتفرع منها كجوه كثّبة ييصار إليها ُب باب ٙبسْب الكبلـ. كقسمها إٔب 
، أك ٨بتصة بالتزيْب كالتحسْب. كىذا تقسيم لفظية أك معنوية ٨بتصة باإلفهاـ كالتبيْب

جديد ٓب يولف عند السكاك  أك غّبه من الببلغيْب كتابعو ا٣بطيب القزكيِب ففصل 
علم يعرؼ »البديع عن علم  الببلغة كاظر إليو بوصفو علم ٙبسْب كتزيْب، كعرٌفو بأاو 
، كجعل ىذه «بو كجوه ٙبسْب الكبلـ بعد رعاية تطبيقو على مقتضى ا٢باؿ كفصاحتو

( ٧بسنات لفظية: يكوف التحسْب فيها راجعان إٔب اللفظ أكالن كيتبعو ُاحملسنات اوعْب: 
ٙبسْب ا٤بعُب ثاايان أك بالعىرض فتشمل: السجع كلزـك ما ال يلـز كا١بناس كرد األعجاز 
على الصدكر، كبراعة االستهبلؿ كالسرقات الشعرية كغّبىا كا٤بوازاة كالتشريع كالقلب. 

٧بسنات معنوية: كى  الٍب يكوف التحسْب فيها راجعان إٔب ا٤بعُب أكالن كبالذات،  (ِ
كيتبعو ٙبسْب اللفظ ثاايان كبالعرض كتشمل: الطباؽ كا٤بقابلة كمراعاة النظّب كائتبلؼ 
اللفظ مع ا٤بعُب، كاإلبداع كا٤ببالغة كاالستطراد كا٤بذىب الكبلم  كا٤بشاكلة ك٘باىل 

ٗبا يشبو الذـ كعكسو، كاللف كالنشر كصحة األقساـ كا١بمع  العارؼ كتأكيد ا٤بدح
كالتفريق كالتقسيم كاالستقصاء كالتوجيو، كالتورية كاالستخداـ، كا٤بزاكجة كحسن التعليل، 

 كالتجريد كاالستدراج، كاإلدماج كا٥بزؿ الذم يراد بو ا١بد كاالطراد.



55 

 

 

 

 
 موضوعات علم المعاني . ث

 البلغاء ما يل :  إف موضوات علم ا٤بعاين عند ٝبهور
( ٓ( أحواؿ ا٤بسند. ْ( أحواؿ ا٤بسند إليو. ّ( اإلاشاء. ِ( أحواؿ اإلسناد ا٣بربم. ُ

( اإلٯباز كاإلطناب ٖ( الفصل كالوصل. ٕ( القصر. ٔأحواؿ متعلقات الفعل. 
 .كا٤بساكاة

 
 أىداف تعليم علم المعاني لغير الناطقين بالعربية . ج

ارس كا٤بعاىد كا١بامعات بإادكايسيا فإاو ٲبكننا كأىداؼ تعليم علم ا٤بعاين ُب ا٤بد
 أف الٌخص ما يل : 

( تشجيعا للطلبة على فهم أساليب القرآف الكرًن كتراكيبها حٌب يلمسوا فصاحتو ُ
( ترقية كفاءة الطلبة على اللغة العربية من ِكببلغتو، ككذلك فصاحة ا٢بديث كببلغتو. 

اد القوم بأف علـو الببلغة مهمة كموادىا ٲبكن ( تكوين االعتقّخبلؿ أدهبا شعرا كاثرا. 
( تشجيعا للطلبة على فهم الثقافة العربية كالثقافة ْاستفادهتا ُب كافة اجملاالت. 

اإلادكايسية كاحمللية كتدريبها ٥بم باألمثلة من األساليب العربية البديعة كمقاراتها 
الطلبة على التعبّب اإلبداع  باللغة ( ترقية كفاءة ٓباألساليب اإلادكايسية كاللغة احمللية. 

العربية من خبلؿ أدهبا شعرا كاثرا، كإلقاء ما ٱبطر ُب ذىنو بالشكل ا٢بسن ا١بميل 
ا٤بناسب بالسياؽ كبلما ككتابة، كاحملادثة اليومية كاقد األدب كقراءة النصوص العربية، كما 

 أشبو ذلك. 
ناطقْب بغّب العربية كما كىذه األىداؼ تناسب بأىداؼ تدريس األدب العريب لل

أف أىم أىداؼ تعليم األدب العريب بفركعو ُب برامج  ذكر يراه رشدم أٞبد طعيمة، إذ
 تعليم العربية كلغة ثااية فيما يل : 
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( تنمية الثركة اللغوية عند الدارسْب كاالرتقاء هبا عن طريق إطبلعهم على ٭باذج ُ
اث العريب، كتعريفهم ٗبصادر االطبلع ( كصل الدارسْب بالَب ِأدبية ذات مستول رفيع. 

عليو ككذلك توعيتهم بالفنوف األدبية من شعر إٔب قصة إٔب مقالة إٔب مسرحية إٔب 
( تعريف الدارسْب بالقيم العربية األصيلة الٌب تعرب عن شخصية اإلاساف العريب ّخطبة. 

( إبراز الثقافة ْعنو. ُب ٨بتلف ٦باالت ا٢بياة كتيصٌححو ما تنقلو أجهزة اإلعبلـ ا٤بعادية 
اإلسبلمية ُب األدب العريب بفركعو، كبياف ما ٢بق هبا من تغيّب بعد اإلسبلـ من حيث 

( تنمية قدرة الدارسْب على التفهم ٓا٤بفردات كالَباكيب كا٤بفاىيم ك٧باكر االىتماـ. 
على  العميق آلداهبم، كالتقدير أل٭باط التعبّب األديب بلغاهتم، كذلك ُب ضوء إطبلعهم

( مساعدة الدارسْب على اشتقاؽ معاف جديدة للحياة من ٔ٭باذج من األدب العريب. 
( ٕخبلؿ عرض تصور الثقافة العربية لقضاياىا، كتزكيدىم بالقدرة على اإلبداع األديب. 

إفساح اجملاؿ للدارسْب الذين ينتموف إٔب ثقافات ٨بتلفة بأف يتحٌدثوا عن خرباهتم 
( تنمية قدرة الدارسْب على االستمتاع باألدب ٖأم ُب كل قضية. ا٣باصة، فيبادلوف الر 

( ٗالعريب كتذٌكؽ أشكاؿ اإلبداع األديب، كإدراؾ معايّب النثد ا١بمإب ُب الكتابة العربية. 
تنمية ميوؿ الدارسْب إٔب القراءة ا٢برٌة ُب ٦باؿ األدب كوسيلة اافعة ك٩بتعة لقضاء كقت 

 سْب بإاتاج األدباء كالشعراء كا٤بفٌكرين العرب.( كصل ىوالء الدار َُالفراغ. 
 

 و. مفهوم السياق
لفظ "السياؽ" مأخوذ من ا١بذر اللغوم )س ك ؽ(، كىو مصدره من )ساؽ 

. كذكر َُٔيسوؽ سوقان كسياقان( فا٤بعُب اللغوم يشّب إٔب داللة ا٢بدث، كىو التتابع

                                                           
ـ(، ُب مادة ُِٗٗىػ  ُُِْ، سنة ِ، )بّبزبت: دار إحياء الَباث العريب، ط لساف العرب ابن منظور، َُٔ
.)  )سىوىؽى
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لدكتور ٛباـ حساف تأكيدان ٥بذه كيقوؿ ا  .ُُٔالتهااوم: أف السياؽ ُب اللغة ٗبعُب )اإليراد(
ا٤بعاين اللغوية الٍب تدؿ على )التتابع أك اإليراد(، إف ا٤بقصود بالسياؽ يعُب )التوإب(، 

توأب العناصر الٍب يتحقق هبا الَبكيب كالسبك، ( ُ كمن ٍب ينظر إليو من ااحيتْب:
صاحبت األداء توأب األحداث الٍب ( ِكالسياؽ من ىذه الزاكية يسمى )سياؽ النص(. 
ىذه الناحية يسمى السياؽ )سياؽ  اللغوم ككاات ذات عبلقة باالتصاؿ كمن

كيعد مصطلح " السياؽ " ُب الدراسات اللغوية ا٢بديثة من ا٤بصطلحات  ُِٔا٤بوقف(.
العصية على التحديد الدقيق كإف كاف ٲبثل اظرية داللية من أكثر اظريات علم الداللة 

(Semanticsٛباسكان كأضبط ).ها منهجان ( كيػيعىدُّ األستاذ فّبثFirth موسس ا٤بدرسة )
اإل٪بليزية ُب علم اللغة ا٢بديث زعيما لنظرية السياؽ حيث أعطى أٮبية كربل للوظيفة 
اإلجتماعية للغة كيومن بأف معُب الكلمة ال ينكشف إال من خبلؿ كضعها ُب سياقات 

الكلمة ىو استعما٥با ُب اللغة أك ٨بتلفة، كما أف أصحاب ىذا ا٤بنهج يومنوف بأف معُب 
دكرىا الذل توديو ُب اللغة. بناء على ذلك، فأصحاب ىذا اال٘باه يدرسوف الكلمات 
كا٤بواقف الٌب ترد فيها، كمعُب ذلك أف الكلمة تعطى دالالت متعددة بتعدد السياقات 

اللغوم  الٌب تدخل فيها، أك بعبارة أخرل عند مصطلح علم اللغة ا٢بديث تبعا لتوٌزعها
(linguistic distribution).ُّٔ 

 ز. تقسيم السياق

                                                           
،  ْـ(، ج ُٕٕٗ، )القاىرة:  ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب،  كشاؼ اصطبلحات الفنوفالتهااوم،  ُُٔ

.ِٕص
 .ُٕٓ(، ص ََِٓاب، ، )القاىرة: مكتبة اآلدعلم الداللة دراسة اظرية كتطبيقيةفريد عوض حيدر،  ُِٔ
 . ٗٔ-ٖٔ(، ص ُّٖٗأٞبد ٨بتار عمر، علم الداللة، ) الكويت: مكتبة دار العركبة للنشر كالتوزيع،  ُّٔ
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على  -كما اقلو أٞبد ٨بتار عمر-تقسيما للسياؽ  (K. Ammerاقَبح ؾ. أمّب )
أربع شيعىب يشمل على النحو التإب

ُْٔ: 
(، كىو "البيئة اللغوية" الٌب ٙبيط  بصوت أك linguistic contextالسياؽ اللغوم ) .ُ

أك عبارة أك ٝبلة. ا٤بثاؿ، كلمة "حسن" العربية )كمثلها  فوايم أك مورفيم أك كلمة 
" ا١باكية( الٍب تقع ُب سياقات لغوية apik" اإلادكايسية، أك "baik/bagusكلمة "

-يـو-كلد( أك لؤلشياء ا٤بوقتة )كقت-امرأة-متنوعة كصفا لؤلشخاص )رجل
 ماء(. -ىواء-دقيق-رحلة( أك للمقادير )ملح-حفلة

( ُب سياؽ لغوم مع كلمة apik، أك baik)حسن، أك  إذا كردت تلك الكلمة
"رجل" كاات تعُب الناحية ا٣بلقية. كإذا كردت كصفا لطبيب مثبل كاات تعُب 

 التفوؽ ُب األداء. كإذا كردت كصفا للمقادير كاف معناىا الصفاء كالنقاكة.
(، كىو السياؽ الذل يتؤب الكشف عن emotional contextالسياؽ العاطف  ) .ِ

. ُٓٔ(، كالذل قد ٱبتلف من شخص إٔب آخرemotive meaningُب الوجداين )ا٤بع
كدكره أاو ٰبدد درجة القوة كالضعف ُب اافعاؿ ا٤بتكلم ٩با يقتضى تأكيدا أك مبالغة 

مع  suka/senengفه  غّب كلمة  cinta/tresnaأك اعتداال. كا٤بثاؿ من ذلك: كلمة 
يكره" فه  غّب كلمة "يبغض" رغم أهنما يشَبكاف ُب أصل ا٤بعُب. ككذلك كلمة "

 اشَباكهما ُب أصل ا٤بعُب، ككلمة يوٌد غّب كلمة ٰبب.
(، كىو ا٤بوقف ا٣بارج  الذل ٲبكن أف تقع فيو situational contextسياؽ ا٤بوقف ) .ّ

الكلمة، مثل استعماؿ كلمة "يرحم" ُب مقاـ تشميت ا٤باض : "يرٞبك اهلل" البدء 
ا٤بوت: "اهلل يرٞبو" البدء باالسم. فاألكٔب تعُب طلب بالفعل، كُب مقاـ الَبحم بعد 

الرٞبةُب الدايا، كالثااية طلب الرٞبة ُب اآلخرة. كقد دؿ على ىذا سياؽ ا٤بوقف 
 إٔب جااب السياؽ اللغوم ا٤بتمثل ُب التقدًن كالتأخّب. 

                                                           
 . ُٕ-ٗٔا٤برجع افسو، ص  ُْٔ
 . ْٖ(، ص ُِٖٗ، )بّبكت: مكتبة لبناف، معحم علم اللغة النظرم٧بمد عل  ا٣بوٕب،  ُٓٔ
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(، كىو السياؽ الذل cultural contextالسياؽ الثقاُب أك السياؽ االجتماع  ) .ْ
(، كذلك ا٤بعُب الذل توحى بو social meaningن ا٤بعُب االجتماع  )يكشف ع

الكلمةي أك ا١بملة، كا٤برتبط ٕبضارة معينة أك ٦بتمع معٌْب كيدع  أيضا ا٤بعُب 
الثقاُب، فاختبلؼ البيئات الثقافية ُب اجملتمع يودل إٔب اختبلؼ داللة الكلمة من 

 عند ا٤بزارع، ك٥با معُب ثاف عند بيئة إٔب أخرل. ا٤بثاؿ: كلمة "ا١بذر" ٥با معُب
 الللغوم، ك٥با معُب ثالث عند عآب الرياضيات. 

ككلمة "عقيلتو" تعد ُب العربية ا٤بعاصرة عبلمةن على الطبقة االجتماعية ا٤بتميزة 
بْب ٧بمد عينْب بالنسبة لكلمة "زكجتو" الٌب تكوف للطبقة االجتماعية أدىن منها. ك 

 ما يلى:( Semantik Bahasa Arabكتاهبما )  ذلك ُب األمثلة علىكإماـ أسرارم 
ىارتواو ا٤بلحق ُب السفارة اإلادكايسية بدمشق ُب  شاركت عقيلة السيد كيسنو .ُ

 .عرض األزياء الشعبية التقليدية ُب سوريا
بارك ماليزيا يـو ا٣بميس  ٔب جوىورإكصل السيد الرئيس سوىارتو كالسيدة عقيلتو  .ِ

 . كاحدالزيارة عمل استغرقت يوما 
رشاد إفخامة الرئيس حسْب ٧بمد  ُٕٖٗ\ُ\ُّٔب جاكرتا يـو الثبلثاء إكصل  .ّ

 بنغبلدش كالسيدة عقيلتو ُب زيارة عمل استغرقت أربعة اياـ.  رئيس ٝبهورية
 ٚبرج زكجٍب كل يـو ُب الصباح. .ْ
 . ألف زكجٍب ال ٘بد كقتا إلعداد الطعاـ ،٫بن اتناكؿ الوجىبات خارج البيت .ٓ
 

 سياقأىمية الح. 
يقـو السياؽ ُب أحياف كثّبة بتحديد الداللة ا٤بقصودة من الكلمة ُب ٝبلتها. كمن 
قدًن أشار العلماء إٔب أٮبية السياؽ أك ا٤بقاـ كتطٌلًبو مقاال ٨بصوصا يتبلءـ معو، كقالوا 
عبارهتم ا٤بوجزة الدالة " لكل مقاـو مقاؿه ". فالسياؽ متضمن داخل التعبّب ا٤بنطوؽ 

كلذلك ركز النحاة على اللغة ا٤بنطوقة، فتعٌرضوا للعبلقة بْب ا٤بتكلم كما أراده بطريقة ما 
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من معُب كا٤بخاطب كما فهمو من الرسالة،كاألحواؿ احمليطة با٢بدث الكبلم . كما أٌف 
الكلمة ال معُب ٥با خارج السياؽ الذم ترد فيو، كرٗبا اٙبد ا٤بدلوؿ كاختلف ا٤بعُب طبقا 

و العبارة أك طبقا ألحواؿ ا٤بتكلمْب كالزماف كا٤بكاف الذم قيلت للسياؽ الذم قيلت في
 .ُٔٔفيو

 كأٮبية السياؽ كما أشارىا الباحثوف فيما يل :
يقـو السياؽ ُب التفريق بْب معاين ا٤بشَبؾ اللفظ ، كأٌف التحديد الدقيق لداللة ىذه  .ُ

 أٌكؿ كتابو . كلقد تعٌرض سيبويو إٔب ىذه القضية ُبُٕٔاأللفاظ إ٭با يرجع إٔب السياؽ
ٙبت عنواف "ىذا باب اللفظ للمعاين"، فيقوؿ: "اعلم أٌف من كبلمهم اختبلؼ 
اللفظْب الختبلؼ ا٤بعنيْب كاختبلؼ اللفظْب كا٤بعُب كاحد، كاتفاؽ اللفظْب كاختبلؼ 
ا٤بعنيْب. فاختبلؼ اللفظْب الختبلؼ ا٤بعنيْب ىو ٫بو: جلس كذىب. كاختبلؼ 

ذىب كااطلق. كاتفاؽ اللفظْب كا٤بعُب ٨بتلف، قولك: اللفظْب كا٤بعُب كاحد، ٫بو: 
ٍوًجدة، ككجدت إذا أردت ًكجداف الٌضالة". فاختبلؼ اللفظْب 

ى
كىجىٍدتي عليو من ا٤ب

الختبلؼ ا٤بعنيْب ىو ا٤بختلف مثل )جلس كذىب(. كاختبلؼ اللفظْب كا٤بعُب كاحد 
يْب ىو ا٤بشَبؾ ىو ا٤بَبادؼ مثل )ذىب كااطلق(. كاتفاؽ اللفظْب كاختبلؼ ا٤بعن

اللفظ  مثل )كىجىدى من ا٤بوًجدة أك من ًكجداف الٌضالٌة(. كىكذا أشار سيبويو إٔب 
 ظاىرة ا٤بختلف كا٤بَبادؼ كا٤بشَبؾ اللفظ  ُب اللغة العربية.

كيقـو السياؽ كيضع الكلمةى ُب موقعها داخل الَبكيب اللغوم بتحديد داللة الكلمة  .ِ
ا كيصرؼ ما ييٌدعىى من التباس أك إبػهاـ أك غموض ٙبديدا دقيقا مهما تعددت معاايه

 .ُُٖٔب الداللة بسبب ىذه الظواىر)ظاىرة ا٤بختلف كا٤بَبادؼ كا٤بشَبؾ اللفظ  (

                                                           
(، ُّٖٗ(، )القاىرة : ل لدراسة ا٤بعُب النحوم الدالٕبمدخ) النحو كالداللة٧بمد ٞباسة عبد اللطيف،  ُٔٔ

  ّٔ، ّّص 
، ْ، )٦بلة اجملمع العلم  العراق ، ج ظاىرة ا٤بشَبؾ اللفظ  كمشكلة غموضأٞبد اصيف ا١بنايب،  ُٕٔ

 .َُْ-ََْ(، ص ُْٖٗتشرين األكؿ، 
 .ّٖٗ، ُّٔا٤برجع افسو، ص  ُٖٔ
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كحوؿ ٙبديد السياؽ لداللة ىذه الظواىر، يقوؿ )فندريس(: "الذم يعْبِّ قيمة الكلمة  .ّ
جد ُب كل مرة ُب كل ا٢باالت الٍب ااقشناىا إ٭با ىو السياؽ، إذ أف الكلمة تو 

تستعمل فيها ُب جوٍّ ٰبدد معناىا ٙبديدا موقتا. كالسياؽ ىو الذم يفرض قيمة 
.  ُٗٔكاحدة بعينها على الكلمة بالرغم من ا٤بعاين ا٤بتنوعة الٍب بوسعها أف تدٌؿ عليها"

كما تَبكز أٮبية سياؽ ا٢باؿ أك ا٤بقاـ ُب الدرس الدالٕب ُب فوائد منها: الوقوؼ على 
ديد داللة الكلمات، كإفادة التخصيص، كدفع توىم ا٢بصر، كرٌد ا٤بفهـو ا٤بعُب، كٙب

 .َُٕا٣باطئ.. كغّبىا
كيضاؼ إٔب ما تقٌدـ أف السياؽ يساعد على تعيْب داللة الصيغة، فرٗبا جاءت بعض  .ْ

األبنية متحدة الوزف، كلكنها ٚبتلف ُب داللتها على ا٤بعُب ا٤براد، كالذم ٰبدد ىذه 
الكبلـ، فمن ذلك: أٌف أ٠باء الزماف كا٤بكاف تصاغ من الثبلث   الداللة إ٭با ىو سياؽ

إال  -على كزف )مفعىل( بفتح العْب، ٫بو )مذىىب، كمشرىب، ك٨برىج كمقتل كمكتىب( 
ُب حالتْب، فإهنما يكوااف فيهما على كزف )مفًعل( بكسر العْب، كَب كل ما تقدـ ال 

كىو الذم ٰبدد ا٤براد كيعٌْب ا٤بقصود.  استطيع التفرقة بْب الزماف كا٤بكاف إال بالسياؽ
كمن ذلك النسب إٔب ما آخره ياء مشٌددة، ٫بو كرسٌ ، كز٪بٌ ، كشافعٌ ، فف  ىذه 

 .ُُٕا٢بالة يتحد لفظ ا٤بنسوب كغّب ا٤بنسوب، كالذم يفرؽ بينهما إ٭با ىو السياؽ
ؿ إٔب كأٌما على مستول الَباكيب فلقد أشار ٧بمد ٞباسة إٔب أٮبية السياؽ ُب الوصو  .ٓ

ا٤بعُب النحوم الدالٕب فقاؿ: "كال تكوف للعبلقة النحوية ميزة ُب ذاهتا، كال للكلمات 
ا٤بختارة ميزة ُب ذاهتا، كال لوضع الكلمات ا٤بختارة ُب موضعها الصحيح ميزة ُب ذاهتا 

                                                           
ُِّ(، ص َُٓٗة:  مكتبة األ٪بلو ا٤بصرية، ، ترٝبة الدكاخل  كالقصاص، )القاىر اللغةفندريس،  ُٗٔ

(، مكتبة النهضة ا٤بصرية ، )القاىرة :(ٙبليل كتطبيق) سياؽ ا٢باؿ ُب الدرس الدالٕب ،فريد عوض حيدر َُٕ
 ِٓ، َّ ص

، ٦بلة كلية اللغة العربية بأسيوط، عدد داللة السياؽ كأثرىا ُب األساليب العربيةدردير ٧بمد أبو السعود،  ُُٕ
 َٗٓ - َٕٓص(، ُٕٖٗ، ٕ
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كما أشار إٔب التفاعل بْب العناصر النحوية   ُِٕ.ما ٓب يكن ذلك كلو ُب سياؽ مبلئم"
كما ٲبد العنصر النحوم العنصر الدالٕب با٤بعُب األساسٌ  ُب ا١بملة ٲبٌد كالداللية، ف

العنصر الدالٕب العنصر النحوم كذلك ببعض ا١بوااب الٍب تساعد على ٙبديده 
كٛبييزه، فبْب ا١باابْب أخذ كعطاء كتبادؿ تأثّب مستمر. فبل ٲبكن ٕباؿ اكراف تأثّب 

بلبس لو على العناصر النحوية من حيث داللة سياؽ النص اللغوم كسياؽ ا٤بوقف ا٤ب
 الذكر كا٢بذؼ، كالتقدًن كالتأخّب. 

 
 ط . السياق عند البالغيين

تتجلى عناية الببلغيْب بالسياؽ كاضحةن من عبارهتم ا٤بشهورة "لكل مقاـ مقاؿ" 
حيث ٱبتلف مقاـ الفخر عن مقاـ ا٥بجاء عن مقاـ ا٤بدح ...إٔب آخره. فهم ٲبيزكف هبذه 

ااصب اىتماـ الببلغيْب ُب دراستهم لسياؽى االجتماع  عن السياؽ العاـ. كقد العبارة ا
للسياؽ على فكرة )مقتضى ا٢باؿ( كالعبلقة بْب ا٤بقاؿ كا٤بقاـ. كمصطلح )مقتضى 
ا٢باؿ( فقد اىتم بو علماء )علم ا٤بعاين(، ك )ا٢باؿ( ُب اصطبلحهم يعدؿ )مقتضى 

بلح أىل ا٤بعاين ى  األمر الداع  إٔب ا٤بتكلم ا٢باؿ(. يقوؿ التهااوم: " كا٢باؿ ُب اصط
أم الداع  إٔب أف يعترب مع الكبلـ الذم يودل بو أصل ا٤بعُب  –على كجو ٨بصوص 

خصوصية ما ى  ا٤بسماة ٗبقتضى ا٢باؿ، مثبل كوف ا٤بخاطب منكرا للحكم حاؿ 
ين ىو يقتضى تأكيد ا٢بكم كالتأكيد مقتضاىا... كعلى ىذا النحو قو٥بم إف علم ا٤بعا

أم يطابق صفة  -علم يعرؼ بو أحواؿ اللفظ العريب الٍب هبا يطابق اللفظ مقتضى ا٢باؿ 
اللفظ مقتضى ا٢باؿ، كىذا ىو ا٤بطابق بعبارات القـو حيث ٯبعلوف ا٢بذؼ كالذكر إٔب 

 ُّٕغّب ذلك معللَّةن باألحواؿ ".

                                                           
 .ٖٗ، ص ..النحو٧بمد ٞباسة عبد اللطيف،  ُِٕ
 . ُِٓ(، صُٕٕٗ ،ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب ، )القاىرة:كشاؼ اصطبلحات الفنوف ،التهااوم ُّٕ
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لتعريف فمن الواضح أف أىل علم ا٤بعاين اىتموا بأحواؿ ا٤بتكلم كا٤بستمع، كا
يقتضى أف يكوف ا٤بتكلم على علم بأحواؿ السامع قبل أف يتكلم؛ حٌب يأٌب بالكبلـ 

 على صفة ٨بصوصة تتطابق مع حاؿ ا٤بستمع. 
كإذا ما اظراا إٔب )ا٤بقاؿ( على أاو ٲبثل )السياؽ اللغوم( فإانا ٪بد أف الببلغيْب قد 

ر ا١برجاين فصاحة الكلمة أكلوه عناية كبّبة. كليس أدٌؿ على ذلك من ربط عبد القاى
بسياقها اللغوم كالَبكيب الذم قيلت فيو، حيث يقوؿ:"...كٝبلة األمر أاٌا ال اوجب 
الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكبلـ الذم ى  فيو، كلكنٌا اوجبها ٥با موصولة 
: بغّبىا، كمعلَّقا معناىا ٗبعُب ما يليها. فإذا قلنا ُب لفظة )اشتعل( من قولو تعأب

}كاشتعل الرأس شيبا{، إهنا ُب أعلى ا٤برتبة من الفصاحة، ٓب توجب تلك الفصاحة ٥با 
كحدىا، كلكن موصوالن هبا الرأس معرفا باأللف كالبلـ كمقركاا إليها الشيبي منكرٌان 

كيقوؿ ُب موضع آخر: " فقد اتضح إذف اتضاحان ال يدع للشك ٦باالن  ُْٕمنصوبا... ".
ن حيث ى  ألفاظ ٦بردة كال من حيث ى  كلمه مفردةه، كأف أف األلفاظ ال تتفاضل م

األلفاظ تػىٍثبيتي ٥با الفضيلة كخبلفها ُب مبلءمة معُب اللفظة ٤بعُب الٍب تليها أك ما أشبو 
 ُٕٓذلك ٩با ال تعلُّق لو بصريح اللفظ".

كإذا ما اظراا إٔب " ا٤بقاـ " على أاو ٲبثل " سياؽ ا٤بوقف " كجداا ذلك أيضا 
د الببلغيْب، فهذا عبد القاىر ا١برجاين يربط الكبلـ ٗبقاـ استعمالو، كمراعاة كاضحا عن

مقتضى حالو كىو لب دراسة ا٤بعُب اللغوم عنده، كمنبثق من اظريتو للنظم، كثار على 
اللغويْب العرب؛ ألهنم ٓب يستفيدكا من مبدأ جيد كضعو سيبويو، موداه ربط الكبلـ ٗبقاـ 

                                                           
مكتبة سعد )دمشق:  فايز الداية،ك ٧بمد رضواف الداية  ٙبقيق ،عبد القاىر ا١برجاين، دالئل اإلعجاز ُْٕ
 ّْٔ (، صُٕٖٗ، الدين

 .ِٗ، ص ... بد القاىر ا١برجاين، دالئل اإلعجازع  ُٕٓ



64 

 

 

 

م أف كل تقدًن أك تأخّب أك حذؼ.. إ٭با ىو للعناية كاالىتماـ  استعمالو، بل كقع ُب ظنه
  ُٕٔكما قاؿ صاحب الكتاب.

كمن اىتماـ "عبد القاىر" بشٌق  السياؽ ُب دراستو للَباكيب كما يعتورىا من 
حذؼ، قولو: " ك٩با ٯبب ضبطو ىنا أيضا: أٌف الكبلـ إذا امتنع ٞبلو على ظاىره حٌب 

أف يكوف امتناع تركو ( ُط مذكور، كاف على كجهْب: يدعو إٔب تقدير حذؼ، أك إسقا
أف يكوف ( ِ. على ظاىره، ألمر يرجع إٔب غرض ا٤بتكلم، كمثالو اآليتاف ا٤بتقدـ تبلكهتما

امتناع ترؾ الكبلـ على ظاىره، كلزـك ا٢بكم ٕبذؼو أك زيادةو، من أجل الكبلـ افسو، ال 
  .ؼ أحد جزءم ا١بملةمن حيث غرض ا٤بتكلم بو، كذلك مثل أف يكوف احملذك 

كىكذا يربط ا١برجاين ٝبيع القرائن النحوية )من تضاـ أك رتبة أك مطابقة( ٗبراعاة 
السياؽ اللغوم كسياؽ ا٤بقاـ،كما يتصل با٤بوقف من ظركؼ، كبكل ما لو عبلقة ٕباؿ 

كإذا كاف مصطلح  ا٤بتكلمْب كموضوع الكبلـ ك ا٤بخاطبْب كما يتصل ٗبشاعرىم.
يقَبب إٔب حٌد كبّب من مصطلح )سياؽ ا٢باؿ( ُب الدرس اللغوم )مقتضى ا٢باؿ( 

ا٢بديث كيشَبؾ معو ُب أىم خاصية، كىى االىتماـ با١بااب االجتماع  للغة، فإف 
مصطلح )مقتضى ا٢باؿ( أضيق داللة من مصطلح )سياؽ ا٢باؿ( إذ البد أف يسبق 

؛ ألف الكبلـ يصاغ ٗبقتضاه، ك  ىذا ٱبتلف عن ا٤بقاـ أك مقتضى ا٢باؿ ا٤بقاؿى
)سياؽ ا٤بوقف( حيث يستعاف بعناصره ُب فهم الكبلـ بعد إاتاجو كىذا ا٤بقاؿ  مفهـو

كيرل كماؿ بشر: أٌف الببلغيْب قد كفقوا ُب جزء من ىذا السياؽ كليس منفصبل عنو. 
إدراؾ ش ء مهم ُب الدرس اللغوم كىو ا٤بقاـ، كلكنهم طبقوه بطريقتهم ا٣باصة، لقد  

)ا٤بقاـ( موجهة ٫بو الصحة كا٣بطأ أك ٫بو ا١بودة كعدمها. ك٥بذا  كاات عنايتهم ُب 
اظرة معيارية كاات اظرهتم إٔب ا٤بقاـ أك ٦بريات ا٢باؿ أك ما يسميو ىو )ا٤بسرح اللغوم( 

 ُٕٕال كصفية، كبذلك ٱبتلف ا٤بقاـ عند الببلغيْب عن سياؽ ا٤بوقف عند احملدثْب.
                                                           

، دار ا٤بعارؼ، )القاىرة: (ا٤بفًبُّ ُب العربية ك٫بوىا) عآب اللغة عبد القاىر ا١برجاين ،زىراف البدراكم   ُٕٔ
 ِِْ – ِّٖ(، صُٕٖٗ
 ْٔ (، صُٗٔٗ ،دار ا٤بعارؼ ٗبصر، )القاىرة: القسم الثاين ،دراسات ُب علم اللغة٧بمد كماؿ يشر،  ُٕٕ
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ر ٝبإب، أم ٰبكم ٗبراعاتو بببلغة ا٤بقاؿ أضف إٔب ذلك أف ا٤بقاـ عند الببلغيْب معيا
كبعدـ مراعاتو بعدـ الببلغة. كهبذا يكوف النحاة أقرب إٔب مفهـو )سياؽ ا٢باؿ أك 

 ا٤بوقف( من الببلغيْب.
 

 الجاوي. كالموال اللغةالمبحث الرابع : 
 (Language Universalلغة عالمية ) . أ

على الفكرم اإلاساين كقوة ( إف اللغة بعضيها متعلق Harsono Tjقاؿ ىارسواو )
األصوات كالعوامل االجتماعية الٌب ٲبلكها الناس عامةن، فتكوف اللغات ُب ىذا العآب ٥با 

. ككذلك ألف اللغات ُٖٕ(language universalكجوهه متساكية تسمى بلغة عا٤بية )
ؽه بعضها معظمها متعلق على الفكرة كالتكنولوجيا كالبيئة كالثقافة، فتكوف لكل لغة ٥با فػىرٍ 

بعضا، فاإلادكايسيوف يتعودكف ٗبصطلح "الرز" كالعرب يتعودكف ٗبصطلح "الشعّب"، ألف 
الرز ىو غذاء أساس  لئلادكايسيْب كالشعّب غذاء أساس  للعرب، يصبح اإلادكايسيوف 
ٰبتاجوف إٔب مصطلحات عديدة لذكر "الرز" بالنسبة للعرب، كالعرب ٰبتاجوف إٔب 

 الشعّب" بالنسبة لئلادكايسيْب. مصطلحات عديدة لذكر "
كألف اللغة تلعب دكرا ىاما ُب إاشاء تفكّب اجملتمع كثقافتهم، فالناس الذين 

طريقة التفكّب لسكاف فيستخدموف اللغات ا٤بختلفة يتخذكف أساليب التفكّب ا٤بختلفة. 
 للعرب جاكه الذين يتحدثوف باللغة ا١باكية ُب كبلمهم متفارقة ك٨بتلفة عن طريقة التفكّب
 relativityالذين يتحدثوف باللغة العربية، كتسمى ىذه الفركؽ اللغوية بلغة اسبية )

language .) 
 ُب العصور الوسطى( قد ظهر language universalكإف ا٢بديث عن لغة عا٤بية )

كلكنها تكوف مشهورة عند علماء اللغة ُب أكاخر القرف العشرين كمقبولة بالشكل العاـ، 
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Harsono Tj, Bahasa dan Pikiran Manusia, في Bahasa dan Seni: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, 

dan Pengajaranya, (Malang: Edisi No 52 Agustus 1992) 2 ص.  



66 

 

 

 

قع لكل لغة من لغات البشر ٥با تنوع خاص، كلكل لغة ٥با عدة األحواؿ ألف الوا
 :ُٕٗالتالية
 األلفاظ لذكر األشياء احمليطة هبا (ُ
 األلفاظ مستخدمة لذكر األفعاؿ أك األعماؿ يوديها ا٤بستخدـ أك فاعلها. (ِ
 األلفاظ ا٤بستخدمة موجهة لذكر صفات األشياء أك أفعا٥با. (ّ
 التعابّب لبلستفهاـ (ْ
 لردكد األسئلةالتعابّب  (ٓ
 التعابّب للسواؿ (ٔ
 التعابّب للرد أك النه  (ٕ
 التعبّب لؤلمر (ٖ
 األصوات الصائتة أك األصوات الصامتة (ٗ
 كما أشبو ذلك من تنوع الكبلـ الذم يصف العا٤بية. (َُ

( أف لغة عا٤بية ٥با ميزة فريدة ألهنا ٘بتذب أاظار Chomskyرأل تشومسك  )
غة أمو فإاو ٠بع تركيب ا١بملة الصعبة لو من الناس لتعلم لغتهم. فالطفل حينما تعلم ل

األشخاص حولو، كمهما يكوف صعبا لو مىٍنًطًقيا، كلكنو قىدىر أف يستوعب تلك اللغة ُب 
كقت قصّب، بل يستوعب تراكيب اللغة الٌب ٓب يسمعها من قبل. كُب ىذه ا٢بالة ألف 

ة ا٤بعىيػَّنىة ا٤بدركسة، ( الستيعاب ميزات اللغinnate competenceالطفل لو قدرة فطرية )
( تصدر من تلك القدرة language universalكلكن ال ٲبكنا أف اػيلىخِّصى أف اللغة العا٤بية )

الفطرية فحسب، إذ إهنا تصدر أيضا من عملية التدريب اللغوية ُب استيعاب اللغة 
 . َُٖا٤بكتسبة أك ا٤بدركسة
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  (Diglossia) االزدواجية اللغوية . ب
ية ى  حالة لسااية مستقرة اسبيان يتواجد فيها مستويْب للكبلـ من لغو الزدكاجية اال

( كىذاف اكيةافس اللغة )كالعامية كالفصحى( أك من لغتْب ٨بتلفتْب )كالعربية كا١ب
ا٤بستوياف يستخدماف بطريقة متكاملة كأحدٮبا لو موقع اجتماع  ثقاُب مرموؽ اسبيان 

ذه اللغة. بعض الباحثْب ذىبوا إٔب القوؿ بأف على اآلخر عند اجملموعة اللغوية الناطقة هب
 كليس فقط مستويْب كىذا ما اللغة العربية ىناؾ ٦بموعة من ا٤بستويات اللغوية ُب

 .بالتعددية اللغوية  ٠بوه
األ٭بوذج الذم ٛبيزت الثقافة  لغوية ى الزدكاجية ( االFishmanكيعرؼ فيشماف )

. ُُٖالواحدة للغتْب )أك أكثر( على أهنما ملك ٥با كتيستخدـ كل منهما ألغراض معٌينة
ثابت اسبيا يكوف كضع لغوم  لغوية ى الزدكاجية ( االFergusonكأما رأل فّبجوسوف )

ضرب لغوم غاية ُب التشعب كالَبكيب كالتصنيف )كعادة ما يكوف أكثر تعقيدا ُب فيو 
قواعده(، يكوف ىو األداة لنقل حجم كبّب كمعترب من الَباث العلم  ا٤بكتوب، إما ُب 

 فَبة مبكرة أك ُب ٦بتمع لغوم آخر. 
الثنائية  كقبل البدء با٢بديث عن االزدكاجية اللغوية ال بد لنا من التفريق بينها كبْب

كى  كجود مستوين لغوين ٨بتلفْب ليسا من افس النظاـ اللغوم ( Bilingualism) اللغوية
كمثالنا على ذلك كجود اللغة العربية كالفراسية ُب ُب لغة قـو كعلى بقعة جغرافية ٧بددة 

 عمـو ىوأكؿ من تكلم عن االزدكاجية اللغوية بال. ك ا٤بغرب العريب الكبّب لغة سكاف
اللغة  كقد قصد هبا حالة القرف التاسع عشر ُب هناية (Ernest Psicare) بسيكارم إراست
 William) كلياـ مارسام ثبلثينيات القرف العشرين ٙبدثالكبعد ذلك ُب  .اإلغريقية

Marselles ) .من أكثر حاالت اللغات شهرة  تعترب ا٢بالة العربيةك عن حالة اللغة العربية
ٖبصوص االزدكاجية اللغوية. كذلك بسبب كجود مستوين كاضحْب جدأن ُب ىذه اللغة 

                                                           
: دار جامعة أمدرماف، وذج السودايناأل٭ب ربية ُب اجملتمع،اللغة الععبد ا٥بادم ٧بمد ٛبميم،  ُُٖ ، )ا٣برطـو
.َُّ( ، ص ُٕٗٗ
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_19
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كىذا ما سنجد الحقان أف لو أثر كبّب على تعليم العربية لغّب  كالفصحى العامية كٮبا
 .الناطقْب هبا

يعتقد العديد من الباحثْب بأف اللغة العربية عرفت حالة ازدكاجية ُب ٝبيع مراحل 
كتعيش  (لغات القبائل) أياـ الشعر ا١باىل  فقد كاف ىناؾ لغة الناس تطورىا، كحٌب ُب

ٔباابها لغة مرموقة ى  لغة الشعر ا١باىل  كا٣بطب ا٤بعركفة كى  اللغة الٍب ازؿ هبا القرآف 
الحقنا. كلكن الفارؽ بْب اللغتْب تضاعف كثّبنا ُب أيامنا ىذه بسبب عدـ ٙبرؾ اللغة 

ذلك رٗبا يعود إٔب خوؼ الباحثْب كالقائمْب على العربية من ك  .ا٤بكتوبة بالشكل ا٤بطلوب
عائدة إٔب كيااات بشرية مقسمة ٕبدكد فنية كضعتها قول خارجة   تبعثر لغتهم إٔب لغات

عن إرادة السكاف العرب؛ كىذه اللغات مكرسة بإعبلـ يسمى بأ٠باء الدكؿ العربية، 
تكوف ى  ٥بجة العاصمة كى  مقر كالٍب أصبح لكل دكلة منها ٥بجة مرموقة غالبا ما 

 .اإلذاعة كالتلفزيوف ا٤بسمى باسم الدكلة
( االعتبار. ِ( الوظيفة. ٥ُبا ٠بات تالية : لغوية الزدكاجية االكرأل فّبجسوف أف 

 ( ا٤بعجم.ٗ( القواعد. ٕ( الثبات. ٔ( التقييس. ٓ( االكتساب. ْ( الَباث األديب. ّ
ل الٍب توثر ُب اختيار ضرب اللغة ا٤بعينة كذكر ٧بمد عفيف الدين دمياط  العوام

( عامل السن/ ُعند ا٤بوقف االجتماع  ا٤بعْب خيث إاو رفيع أك كضيع فيما يل : 
( العامل ْ( عامل ا١بنس )الذكر أك األاثى(. ّ( عامل التعليم/ األمية. ِالعمر. 

 ( عامل ا٥بجرةٕ( العامل التارٱب . ٔ( عامل ا٥بوية/ الشخصية. ٓالسياس . 
(migration .)ٖ .عامل ا٤بسافة ا١بغرافيةٗ( عامل الطبقة االجتماعية ) (geographical 

distance .)َُ( عامل ا٤بناطق الريفية أك ا٢بضرية )rural/ urban areas)ُِٖ 
 

 األسلوب وأنواعو . ت

                                                           
)سورابايا: مطبعة دار العلـو اللغوية، ، ٧باضرة ُب علم اللغة االجتماع ٧بمد عفيف الدين دمياط ،  ُِٖ
 .ِٗ-َٗ(، ص ََُِ
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B5%D8%AD%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B5%D8%AD%D9%89
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لو معاف كثّبة: السطر من التخيل ككل طريق ٩بتد، الطريق كالوجو  ةن األسلوب لغ
قوؿ، كطريقة الكاتب ُب كتابتو. كاألسلوب اصطبلحا ىو الطريقة ، كفن الُّٖكا٤بذىب

اٍلمىٍعُبى اٍلمىصيٍوغي ُب أىٍلفىاظو الٌب يسلكها ا٤بتكلم ُب تأليف كبلمو كاختيار مفرداتو أك ىو "
ُب اػيفيٍوًس  ميوىلَّفىةو عىلىى صيٍورىةو تىكيٍوفي أىقػٍرىبى لًنػىٍيًل اٍلغىٍرًض اٍلمىٍقصيٍوًد ًمنى اٍلكىبلىـً كىأىفػٍعىلى 

سىاًمًعٍيًو"
، أك ىو الطريقة ُب التعبّب عرٌب الكاتب عن أفكاره كمشاعره كما ٯبوؿ داخل ُْٖ

. ُٖٓكجدااو، طريقة اختيار األلفاظ كتألييفها، للتعبّب هبا عن ا٤بعاين قصد اإليضاح
 فخبلصة القوؿ بأف األسلوب ىو الطريقة ا٤بختارة للتعبّب عن ا٤بعُب.

ية يتحدث الشخض مع األشخاص حولو، ٫بو ُب البيت أكالسوؽ كُب ا٢بياة اليوم
أكمكاف العمل أكا١بامعة أك ُب كل مكاف آخر، كلتعبّب ما ٯبوؿ ُب فكره كمشاعره 
ككصوؿ ىدفو، فكاف يستخدـ أسلوبا يناسب ٕبالتو. ىل ىو يستخدـ أسلوبا خربيا أـ 

؟ أـ ىو يستخدـ أسلوبا آخر أسلوبا إاشائيا من أمر أك هن  أك استفهاـ أك اداء أك ٛبٌِبٌ 
يناسب ٗبقتضى ا٢باؿ؟ عندما ٱباطب الشخص صاحبو ا٢بميم، فيستخدـ األسلوب 
ا٢بميم الذل يناسب حالو. كُب ا٤بناسبة الر٠بية فيستخدـ أسلوبا ر٠بيا يناسب حالة 
ا٤بناسبة، كما أشبو ذلك من األساليب ا٤ببلئمة ٗبقتضى ا٢باؿ ُب تعبّب ما فكره كما شعره 

ك٩با اعرفو أف األصل ُب التعبّب إ٭با ىو ا٤بعاين، ٍب تأتى بعد  كما ٯبوؿ داخل كجدااو.
ذلك، األلفاظي الٌب تودل ىذه ا٤بعاىن. كتنحصر ا٤بسألة إذف ُب أمرين، ا٤بعاىن كاأللفاظ 
الٌب تودل هبا ىذه ا٤بعاىن. كمن ىذا ا٤بنطلق، اختلف اللغويوف كا٤بثقفوف كالفبلسفة، 

                                                           
كٔب، )بّبكت: دار الصدر، ،مادة )سلب(، الطبعة األٕج  لساف العربٝباؿ الدين ٧بمد ابن منظور،  ُّٖ
(، َََِ، )الرياض: مكتبة التوبة، خصائص القرآف الكرًن. كفهد بن عبد الرٞبن الركم ، ِِٓ(، صَََِ
. ك٧بمد راتب النابلس ، عناصر ا٤بقالة، )موقع: موسوعة النابلس  للعلـو اإلسبلمية( على الربط: ُُٖص. 

(http://vb.arabseyes.com.www.nabulsi.com ). 
 .ُِ( ص. ُٔٓٗ، ُِ، )مصر: دار ا٤بعارؼ، ط الببلغة الواضحةعل  ا١باـر كمصطف  أمْب،  ُْٖ
، ا٤بستول الرابع، الطبعة األكٔب،  سلسلة تعليم اللغة العربية، الببلغة كالنقد٧بمد بن عبد اهلل العجبلف،  ُٖٓ

دراسة لغوية : البياف ُب ركائع القرآف. كٛباـ حٌساف، ُٗ(، ص ُْٗٗالعربية السعودية، )الرياض: ا٤بملكة 
 .ْٖٗ(، ص. ُّٗٗ، )دكف مدينة: عآب الكاب، كأسلوبية للنص القرآين

http://vb.arabseyes.com.www.nabulsi.com/
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عنايتو إٔب ا٤بعاىن أكال كأخضع األلفاظ إٔب الدٌقة ُب أدائها، كمنهم من  منهم من كجو
كٌجو عنايتو إٔب األلفاظ أكال كتساىل ُب دٌقة أداء ا٤بعاىن ُب سبيل األلفاظ. لذلك، 
ااقسم األسلوب ُب الكتابة كالتكلم إٔب قسمْب: أديب كفكرم أم األسلوب العلم  

األسلوب كطريقة التعبّب إٔب ثبلثة أقساـ، كى : كاألسلوب األديب. كىناؾ من ييقٌسم 
 . ُٖٔاألسلوب ا٣بطايب كاألسلوب العلم  كاألسلوب األديب

األسلوب ا٣بطايب ىنا، تربيزي قوة ا٤بعاين كاأللفاظ، كقوة ا٢بجة كالربىاف، كقوة العقل 
ا٣بصيب، كىنا يتحدث ا٣بطيب إٔب إرادة سامعيو إلثارة عزائمهم كاستنهاض ٮبمهم. 

لوب العلم  ىو أسلوب ا٤بنطق، خاؿو من العاكفة كا٣بياؿ، كا٥بدؼ منو شرح األس
ا٢بقائق كإقناع القارئ، كال يكوف ذلك إال با٤بنطق كٙبكيم العقل، كهتدئةالعاطفة. 
كاألسلوب األديب اسبة إٔب األدب كىو الكبلـ اإلاشائ  البليغ الذل يقصد بو التأثّب ُب 

دب ىو ٦بموع اآلثار النثرية كالشعرية ا٤بتمٌيزة ٔبماؿ عواطف القرٌاء كالسامعْب. فاأل
الشكل أك الصياغة، كا٤بعرٌبة عن فكرات ذات قيمة باقية. كاألدب ُب معناه ا٢بديث ىو 
علم يشمل أصوؿ فن الكتابة، كيعُب باآلثار ا٣بطٌية كالنثرية كالشعرية. كإف من أىم 

أاو يتميز بنوع من العدكؿ  صفات األسلوب األديب عموما كالشعر على كجو ا٣بصوص
 عماىو مألوؼ ُب اللغة، ٩با يكسر النسق الثابت كالنظاـ ا٤برتَّب.

                                                           
األسلوب . كقسم ىينرم جواتور تارٯباف ُٔ-ُِ، ص. الببلغة الواضحةعل  ا١باـر كمصطف  أمْب،    ُٖٔ

  ما يل : ُب اللغة اإلادكايسية إٔب
(1) gaya bahasa perbandingan, (2) gaya bahasa pertentangan, (3) gaya bahasa pertautan, dan (4) 

gaya bahasa perulangan. Setiap gaya bahasa tersebut diperinci ke dalam berbagai macam gaya 

bahasa. Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Gaya Bahasa, (Bandung: Angkasa, 2009)    

 ادكايسية ينقسم إٔب ما يل  :إليرل األسلوب ُب اللغة ا فإاو (Gorys Keraf) ك أما جوريس كّباؼ
(1) gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, (2) gaya bahasa berdasarkan nada, (3) gaya bahasa 

berdasarkan struktur kalimat, dan (4) gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna 

termasuk di dalamnya gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan seperti perumpamaan, 

metafora, dan personifikasi. Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2009)   
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( النمط التعبّبم ا٤بنعارؼ ُككاف األسلوبيوف ينظركف إٔب اللغة ُب مستويْب، ٮبا: )
(النمط اإلبداع ، الذل ِعليو، الذل يوٌدل الوظيفة اإلخبارية للكبلـ )أصل الكبلـ(. )

 اكز ا٤بستوٌن األكؿ كالعدكؿ عنو إٔب التعبّب الفِب. يقـو على ٘ب
كٱبتلف األسلوب ُب الكتابة كالتكلم باختبلؼ العوامل ا٤بوثرة فيو كى  شخصية 
الكاتب أك الشاعر، كموضوع الكبلـ، كعدة ا٢باالت. كلؤلسلوب صفات كما يراه ٧بمد 

ألسلويب يستلـز ( الوضوح، كلتحقيق الوضوح اُ: )ُٕٖبن عبد اهلل العجبلف ما بل 
الدقة، ككضوح الفكرة، كاختيار الكلمات ا٤بعٌينة غّب ا٤بشَبكة ُب ا٤بعاين، كالٌب تدؿ على 
الفكرة كاملةن كاالستعااة بالعناصر الشارحة أك ا٤بقيدة، كاستعماؿ الكلمات ا٤بتضادة 

يث تكوف ( قوة التأثّب ُب افس السامع كالقارئ ٕبِا٤بتقابلة ا٤بعاين، كالبعد عن الغريب. )
ألفاظو كمعاايو الٌب يستخدمها قادرة على التعبّب عن أفكاره كمشاعره ُب عاطفة صادقة. 

( الوحدة العضوية، كحدة ا٤بوضوع، كا٤بشاعر، كترتيب ْ( ا١بزالة )القوة( كالرٌقة. )ّ)
( الطبع كالصنعة، الطبع من غّب التكلف ُب التعبّب كالصنعة تكلف ٓالصور كاألفكار. )

 لتحقق اوعا من أاواع احملسنات اللفظية. الكلمات
كقوة األسلوب مهمة إليقاظ عقل ا٤بخاطب كعواطفو كأخيلتو لتدرؾ ا٤بعاين كٙبظى 
ٗبتعة جديدة. كللوصوؿ إٔب القوة األسلوبية، ال بد أف يراع  ا٤بتكلم أك الكاتب 

ُب إٔب معافو ( قوة الصورة، كى  ما تتجاكز بالعقل معناىا ا٢بر ُالقاعدتْب فيما يل  : )
( قوة الَبكيب، كى  الداللة على ا٤بعاين كالكلمات ا٤بهمة، بوسيلة ِأخرل ٦بازية. )

تقدًن الكلمة أك تأخّبىا، داللة على القصر، كالطباؽ البديع ، كذلك ٗبقابلة ا٤بعاين 
 كاإلٯباز. 

دقيقة.  ٧بددة كاضحة عبارتو إٌف األسلوب العلم  كبناء على البيااات السابقة، 
 كظيفتها العلم  األسلوب َب كالكلمة .فضفاضة موحية غامضة عباراتو األديب كاألسلوب

                                                           
، ا٤بستول الرابع، الطبعة األكٔب، سلسلة تعليم اللغة العربية، ببلغة كالنقدال٧بمد بن عبداهلل العجبلف،   ُٕٖ

 .َّ-ِٗ(، ص. ُْٗٗ)الرياض: ا٤بملكة العربية السعودية، 
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 النفس َب التأثّب كظيفتها األسلوب األديب َب كالكلمة .الفكرة كتوضيح ا٤بعُب تأدية
  .النغم َب كاإليقاع

على  يعتمد الذم األديب الفن كى  ا١بماىّب، مواجهة فن فه  ا٣بطابة كأما
 فهناؾ عديدة، ا٣بطب كأغراض .البديهة كحضور ا٣باطر كحدة اللباقة يتطلبك  ا٤بواجهة،
ا٤بناسبات  من ذلك كغّب عرفة كيـو العيدين كَب ا١بمعة يـو تلقى الٍب الدينية ا٣بطب
التمثيل  ك٦بالس ا٤بوٛبرات َب كالنواب الزعماء يلقيها الٍب السياسية كا٣بطب الدينية،
القاض ،  أماـ موكلو عن مرافعتو أماـ احملام  يضعها الٍب القضائية كا٣بطب النيايب،
كىدؼ  .للموتى التأبْب أك لآلحياء التكرًن مناسبات ُب تلقى الٍب ا٢بفلية كا٣بطب
كالقياس  كا٤بنطق ا٢بجة إٔب يلجأ كىو صفو، إٔب كاستمالتهم السامعْب إقناع ىو ا٣بطيب

 الذم العاطف  األسلوب إٔب كيلجأ .اإلقناع بقصد اإلستدالؿ كسائل من ذلك إٔب كما
   .اإلستمالة بقصد الشعور كٰبرؾ يثّب الوجداف
 خصائص :يل  كما كى  الثبلث خصائص، األساليب ىذه من كاحد كلكل
 كظيفتها األسلوب العلم  َب كالكلمة دقيقة، ٧بددة كاضحة عبارتو العلم  األسلوب

 كالكلمة .موحية فضفاضة غامضة عباراتو األديب كاألسلوب الفكرة. كتوضيح ا٤بعُب تأدية
 األسلوب أما خصائص .النغم َب كاإليقاع النفس َب التأثّب كظيفتها األديب األسلوب َب

 كتّبة على ا١بمل ال تتوأب أف( ِ .السامعْب ٤بستول مناسبا يكوف أف( ُ فه  ا٣بطايب
 الٍب اطفيةالع القوة موثرة، ذات العبارات تكوف أف( ّ .النفوس إٔب ا٤بلل تدفع كاحدة
( ٓ، ) ) ا٣بطايب ا٤بناسبة لؤلسلوب ى  القصار ا١بمل( ْ .الشعور كتوقد الوجداف تثّب
 إٔب تقسم ٍب الفكرة أف ٙبدد بد فبل الفكرة، كضوح ىو ا٣بطايب األسلوب ٲبيز ما كأىم
 متدرجة . جزئية أفكار

 
 األسلوب والمجتمع . ث
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كاضحة ُب اجملتمع تكٌوف  إف التنوع االجتماع  أك االختبلؼ االجتماع  ظاىرة
تلفة. ككاف خمقامات ٨بتلفة بينهم، فاللغة ى  عنصر ىاـ لتحديد تلك ا٤بقامات ا٤ب

علماء اللغة كعلماء النفس كعلماء االجتماع يتعاكاوف ُب ىذا اجملاؿ للتوصل إٔب 
األساليب ا٤بختلفة الٌب يستعملها الفرد ُب ا٤بقامات احملتلفة كمع أفراد من طبقات 

اعية ٨بتلفة. كقد اٚبذكا كسائل علمية ٯبرل تطويرىا كٙبسينها بشكل مستمر اجتم
كإف األساليب اللغوية الٌب يستخدمها الفرد تتغّب بتغّب  كتصلوا فعبل إٔب اتائج ٥با قيمتها.

ا٤بوضوع من جهة كا٤بشاركْب ُب ا٢بديث أك ا٤بستمعْب لو من جهة أخرل. كما تتغّب 
اللغة افسها، كمعظمها اجتماع  أك افس  أك كبلٮبا بفعل عوامل أخرل خارجة عن 

 معا.
( كما اقلو اايف خرما بتقسيم األساليب الٌب Martin Joosكقد قاـ مارتن جوس )

 : ُٖٖٲبكن أف يستعملها الفرد إٔب ٟبسة ى 
األسلوب ا١بامد، كىو الذل يستعمل فيو كبلـ ر٠ب  جدا لدرجة اعتبار ا٤بستمع غّب  .ُ

ع أف يوثر فيما يقاؿ بأم شكل من األشكاؿ، كأسلوب موجود ألاو لن يستطي
 ا٣بطب الر٠بية كاألدعية كالصلوات.

األسلوب الر٠ب ، كىو أسلوب ال يشارؾ فيو ا٤بستمع أيضا كا٣بطب الٌب تلقى أماـ  .ِ
 ٝبع غفّب كتكوف معدة أعدادا جيدا كتقرأ بعناية بالغة.

لر٠ب  كلكنو يتطلب األسلوب االستشارم، كىو أسلوب فيو كثّب من األسلوب ا .ّ
 اشَباؾ كا٘بابة ا٤بستمع.

األسلوب العادم، كىو األسلوب الذل يستعملو األصدقاء فيما بينهم أك الذل  .ْ
 يتخذه ٝبا عة من الناس تناقش موضوعا مألوفا لديهم ٝبيعا.

                                                           
-ُٖٗ(، ص ُٖٕٗاايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية ا٤بعاصرة، )الكويت: عآب ا٤بعرفة،  ُٖٖ
َُٗ. 
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أسلوب األلفة الشديدة، كىو أقل األساليب ر٠بية كيتألف عادة من أشباه ٝبل  .ٓ
ستعمل فيو عادة اللغة العامية جدا، بل كثّبا ما تستخدـ فيو كمفردات كإٲباءات، كت

 عبارات كمفردات خاصة بأسرة معينة.
ككثّبا ما يقرر ا٤بتكلم أف يستعمل أسلوبا معينا بغض النظر عن ا٤بقاـ، كيكوف ىذا 
إما إلثبات ىوية ا٤بتكلم كااتمائو بالنسبة للمستمعْب، كغالبا ما يكوف ذلك بقصد 

 عار ا٤بستمعْب بأٮبية ا٤بتكلم. التعإب أك أش
 

 الجاوي كالممفهوم ال . ج
إف اللغة ا١باكية أك اللهجة ا١باكية أك الكبلـ ا١باكم )( ى  لغةه مستخدمةه لدل 

% من ِْسكاف جاكة ُب ٧بافظٌب جاكة الوسطى كجاكة الشرقية بإادكايسيا، بل 
 . ُٖٗسكاهنا ااطقوف هبذا الكبلـ ا١باكم

 cultural) السياؽ الثقاُبما ٰبدث ُب استخدامو مثل  ما١باك  كبلـكيىكثير ُب ال

context.من ا٤بعلـو لدل اإلادكايسيْب أف استخداـ ك  ( كما ذكره الباحث ُب السابق
(، kramaا١باكم يكوف ُب ثبلث طبقات حسب مقتضى ا٢باؿ كا٤بقاـ كى  ) كبلـال
( أك daharل كى  )(. ا٤بثاؿ: كلمة "أكل" ٲبكن تعبّبىا بثبلث ٝبngoko(، ك)madyaك)
(nedha( أك )mangan!الحظ ا١بمل اآلتية .) 

1. Punopo ibu sampun dahar ?( ىل أكلًت يا أم ؟   ) 
2. Matuwur suwun bu, kula sampun nedha. ( شكرا يا أم ، لقد أكلتي) 
3. Apa kuwe wes mangan Mad ? ( ىل أكلت يا أٞبد ؟) 

حد يعُب "أكل"، لكن ( ٥با معُب كاmangan( ك)nedha( ك)daharكلمة )
استخدامها عند اجملتمع ا١باكيْب ال بد أف يكوف مبلئما  حسب مقتضى ا٢باؿ كا٤بقاـ، 

( خطاب nedha( تيستخدـ ُب خطاب االبن أك االبنة إٔب األـ، ككلمة )daharفكلمة )

                                                           

 ( .https://en.wikipedia.org/wiki/Javanese_languageأخذه الباحث من كيكيبيديا بعنواف: )ُٖٗ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Javanese_language
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( موجهةه على كجو التبلـز أك األدىن manganلنفسو ا٤بتكلم حينما يتكلم ألمو، ك كلمة )
ة من ا٤بتكلم. بناء على ذلك، إف تلك الكلمات الثبلث رغم معناىا كاحد يعُب طبق

( ألطف من كلمة dahar"أكل"، كلكن سياقها متفارؽ، كىذا يدؿ على أف كلمة )
(nedha( ك كلمة ،)nedha( ألطف من كلمة )mangan .) 

من ٦بموعة كىو أك ا٤بثل ا١باكم، ( paribasanيسمى بػ)ا١باكم ما من الكبلـ ك 
ا٢بالة الٌب  ة، كحالة الشخص، أكيٌ اً غرض أك   عن كجودً ربِّ عى الكلمات أك العبارات الٍب تػي 

كى  تشمل على  الشخص. أك األشياء عن افسالفعل   عن سلوؾ أك إجراءاتعرٌب تي 
 با٤بيزتْب : اكمتميز ا٤باؿ ا١بكيالتعبّبات كالصور كالتمثيبلت كالتشبيهات. 

 ـ األساليب أىٍكثىر إٯبازا كبسطةن.معظم األمثاؿ ا١باكية تستخد .ُ
 كمعظم ا٢بركؼ األخّبة ُب صدر الكبلـ كعجزه ُب األمثاؿ ا١باكية متقاربةه ُب التقفية. .ِ

.  كاوع النثر الذل فيو َُٗفتنقسم إٔب الصورتْب: النثر كالشعر ا١باكيةكأما األمثاؿ 
ادكايسية كىو اوع ( باللغة اإلperibahasa( أك )paribasanأمثاؿ ُب لغة جاكة يسمى بػ)

( على صورة النثر الٌب تتكوف من ٦بموع الكلمات kearifan lokalمن ا٢بكم احمللية )
النثرية فيها فلسفة ا٢بياة يفهمها الشخص بعد كشف معاايها كال يكوف معناىا ٗبجرد 

، bebasan( ثبلثة، كى : paribasanألفاظها فحسب. كأاواع أساليب ىذه النثور )
. كالفركؽ بْب ىذه األاواع الثبلث متقاربة ال ٰبتاج إٔب التدخل ُب   saloka، كsanepanك

كشفها، كلكن يكفينا الوقوؼ ُب التقرير أف ىذه األاواع الثبلث ى  على صورة النثر 
 ( باللغة اإلادكايسية. peribahasa( أك )paribasanكىو بلغة جاكة يسمى بػ)

 للغة اإلادكايسية ما يل : كاألمثلة من األمثاؿ ا١باكية ك ترٝبتها با
1) keplok ora tombok = merasakan kesenangan tanpa keluar biaya. 

2) Jalukan, ora wewehan = mau minta tapi tak mau memberi. 

3) welas tanpa alis = karena saking dermawannya jadi sengsara sendiri 

(derma yg berlebihan tanpa mengukur kemampuan sendiri). 

                                                           
 :على عنواف شبكة َُِٔابريل  ُُِب التارخ  (wikipediaكيكيبيديا )اخذ الباحث ٤بقالة   َُٗ

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Jawa&veaction=edit&vesection=20              

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Jawa&veaction=edit&vesection=20
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Jawa&veaction=edit&vesection=20
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4) Anak polah bapa kepradah = orang tua yang selalu menuruti keinginan 

sang anak. 

5) ora ganja ora unus = orangnya jelek,kelakuannya jg jelek. 

6) nututi layangan pedhot = berusaha mengembalikan situasi yg sudah kacau 

balau. 

7) mban cindhe,mban siladan = pilih kasih (orang yang tidak adil dalam 

bertindak atau berbuat sesuatu). 

8) dudu berase di tempurake = memberi komentar tapi di luar permasalan yg 

sedang di bahas. 

9) adol lenga kari busike = yg membagi justru gak kebagian jatah. 

10) ora mambu enthong irus = tidak ketahuan/ kelihatan kalau bersaudara. 

( كىو أصوات كأبيات purwakanthiكاألمثاؿ ا١باكية من جنس الشعر يسمى بػ) 
شعرية ٧بلية )جاكة ككذلك سوادة( على صورة الشعر الٌب تتكوف من ٦بموع الكلمات 

(، purwakanthi swaraالشعرية كفيها فلسفة ا٢بياة، كتنقسم إٔب قسمْب، ٮبا: )
 (. كاألمثلة من ىذه األمثاؿ ا١باكية فيما يل :purwakanthi sastraك)

 

Purwakanthi swara: 

1) Ana awan, ana pangan 

2) Sing salah kudu seleh 

3) Becik ketitik ala ketara 

4) Sing weweh bakal pikoleh 

5) Adigang adigung adiguna 

6) Inggih-inggih ora kepanggih 

7) Desa mawa cara negara mawa tata 

8) Witing tresna jalaran seka kulina 

9) Yen menang, aja njur sewenang wenang 

10) Yen krasa enak, aja njur lali anak, lali bojo, lali kanca 

Purwakanthi sastra:  

1) Tata titi titig tatag, tanggung tertib 

2) Aja dhemen memada, dhateng saphadhaning dumadi 
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3) Taberi nastiti lan ngati-ati, mesthi bakal dadi 

4) Wong jejodohan kudu ngelingi : babat,bibit,bobot,bebet 

5) Ruruh,rereh,ririh ing wewarihipun, mrih reseping para muyarsi 

6) Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karya, tut wuri handayani 

7) Tarti tata-tata, ate metu turut ratan, diutus tuku tahu tempe dhuwite kertas 

telung atus 

8) Tindak tanduk lan tutur kang kalantur, tamtu katula-tula katali, bakal 

kacatur,katutuh, kapatuh, pan dadi awon 

9) Sluman slumun slamet, salamun nyemplung kali plung, slulup slelep-

slelep oleh slepi isi klobot, njumbul bul klambine teles bles 

10) Kala kula kelas kalih, kula kilak kalo kalih kuli-kuli kula, kalo kula kéli, 

kali kilén kula, kalo kula kampul-kampul, kula kelap kelip kala-kala 

keling-keling 

( على أساليب purwakanthiك  paribasanكمعظم الَباكيب ٥بذه األمثاؿ ا١باكية )
اإلٯباز، كذلك لغرض تسهيل الفهم لدل سكاف جاكة، الذل كاف اإلسبلـ دخل فيها 

سنة ثبلثْب للهجرة النبوية ُب خبلفة عثماف بن عٌفاف رض  اهلل عنو، أم سنة )جاكة( 
حدل ٩بيزات األمثاؿ ا١باكية إ األمثاؿ ا١باكية ى  كلعل مظاىر اإلٯباز ُب ميبلدية. َٓٔ

 ، كخاصةن سكاف جاكة الوسطى.ةالٌب يتفاخركف هبا سكاف جاك 
 الجاوي كالموظيفة ال . ح

لو كظائف كثّبة ا١باكم  كبلـلغة ٥با كظائف كثّبة، فإف الكما ىو ا٤بعلـو أف ال
ُب التذكؽ األديب، ألهنم  كسيلة دارسيها )٫بو طبلب قسم تعليم اللغة العربية( أٮبها: أاو

عندما عرٌبكا عما ٯبوؿ ُب أفكارىم كمشاعرىم فاستخدموا األلفاظ كا١بمل كالَباكيب ُب 
 . كأاواإلادكايس  كبلـكال العريب كبلـكال و، ٍب  شعركا كجوه الفركؽ بينذلك الكبلـ

١باكية الٌب كسيلة دارسيها إٔب التفكّب ا٤بنطق ، ألهنم عندما فكركا معاين تلك األمثاؿ ا
فيها فلسفة ا٢بياة، فوصل فهميهم إٔب استنباط بأف معاايها ٙبمل مبادئ اإلسبلـ السلمية 
ال ٚبالف القرآف الكرًن كا٢بديث النبوم الشريف، كتعمل على تأصيل العقيدة اإلسبلمية 
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فه  ٙبمل إٔب دارسيها ىدمى القرآف كىدم رسوؿ اهلل ُب قوالب رصينة ٧بكمة. رغم 
 كا الصعوبات ُب التعبّب باستخداـ األساليب ا٤بوجودة ُب تلك اللغات. أهنم كجد

ا١باكم ال ٲبكن أف يثمر  كبلـالكإف تعليم الببلغة )كفيها علم ا٤بعاين( بواسطة 
كٰبصل إٔب التذكؽ الببلغ  كالتفكّب ا٤بنطق  ما ٓب يتجو التعليم إٔب ٙبقيق ا٤بهارات 

لقراءة كالكتابة(. بناء على ذلك، إف الَبكيز ُب تعليم اللغوية األربع )اإلستماع كالكبلـ كا
الببلغة يكوف  على أساس الفهم كالتعبّب، أف الفهم ىو حصيلة االستماع كالقراءة، 

 كالتعبّب ىو حصيلة الكبلـ كالكتابة. 
ا٤بثل ا١باكم عند مقاراتو بْب ىذه اللغات الثبلث )العربية كاإلادكايسية  كاتصف

 يزات، منها:كجاكة( بصفات أك م
بالنسبة للكلمات ُب اللغة العربة، أهنا كلمات ذات إعراب، كذلك أف ٥با قواعدىا ُب . أ

 تنظيم ا١بملة ُب ضبط أكاخر الكلمات خيطا خاصا.
اإلٯباز ُب دقة الفكر كاإلتياف بالكبلـ القليل الداؿ على ا٤بعاين الكثّبة، كىذه . ب

ا٤بثل ا١باكم بل ى  أيضا ص ُب الكبلـ ا١باكم كٱبالصفة )صفة اإلٯباز( تكثر ُب 
 من الصفات العامة للغة العربية.

ا٤بثل ا١باكم بفلسفات ا٢بياة تكوف منهجا للناس الكبلـ ا١باكم كٱبص ُب  ٛبيز. ت
 عند تعاملهم كاتصا٥بم من بينهم كاورا يض ء مسالكهم ُب ا٢بياة.

لفِب ُب ا٤بثل ا١باكم بأاو كلمات ذات ا١بماؿ االكبلـ ا١باكم كٱبص ُب تبْب . ث
 األدب، كذلك معركؼ من كشف أسرار ذلك ا١بماؿ كمصدر تأثّبه ُب النفس.

هٌذب يك  وثر ُب افوس سامعيو كقرٌائويا٤بثل ا١باكم الكبلـ ا١باكم كٱبص ُب إف . ج
افوسهم باألخبلؽ الكرٲبة. كذلك من خبلؿ ٠بعو ٍب قراءتو ٍب مطالعتها ٍب كشف 

 العربية. معاايها ٍب مقاراتها بلغتهم األـ كاللغة
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ا٤بثل ا١باكم مَبابطة باللغات الكبلـ ا١باكم كٱبص ُب كإف معاىن الكبلـ ُب . ح
األخرل )العربية كاإلادكايسية مثبل(، كتصدر من مشكاة كاحدة كمصدر كاحد كىو  

 كبلـ اهلل تعأب.
على صورة ا٤بثل ا١باكم الكبلـ ا١باكم كٱبص ُب قد أصبحت كخبلصة القوؿ، 
نثرية ال ٚبالف أصوؿ اإلسبلـ كقد تتميزت بصفات ذات قيمة الكلمات الشعرية كال

  عالية.
 

 في ىذا البحث اإلطار التفكيري
 الجاوي(. كالمالمحلي )ال كالمالفي ضوء علم المعاني اجراءات تعليم  .أ 

الطريقة  (الكبلـ احملل  )الكبلـ ا١باكمضوء  ُب علم ا٤بعايناستخدـ الكاتب تعليم 
طية ُب كثرة األحياف، كالطريقة القياسية ُب أقٌل األحياف األخرل، االستقرائية أك االستنبا

على أهنا ٧باكلة بثبلث لغات الشعر ك أالنثر من  بإبداع األمثاؿ احمللية )األمثاؿ ا١باكية(
كالوصوؿ إٔب التذكؽ ُب ٝباؿ أساليبو.كٗبعُب آخر، الوصوؿ إٔب  لفهم مواد علم ا٤بعاين

ُب الطريقة االستقرائية يبدأ العقل من ا٣باص إٔب العاـ، ك  .التذكؽ الببلغ  لدل الطبلب
من ا٢باالت ا١بزئية كا٤بفردة إٔب القواعد العامة الٌب تنظم تلك ا٢باالت ا٤بفردة. كُب ىذه 
الطريقة ٰبمل الطبلب على كشف ا٢بقائق كتعرفها متدرجْب من ا١بزء إٔب الكل، كفيها 

دة الٌب يراد تعليمها. كى  من طرؽ التفكّب استخداـ لؤلسئلة كصوال إٔب استنباط القاع
الطبيعية الٌب يسلكها العقل، كفيها يكثر ا٤بعلم من ٝبع األمثلة ا١بزئية ا٤بتنٌوعة الٌب 
تتضمنها القاعدة، كفيها مزج القواعد باألساليب اللغوية. كأما الطريقة القياسية فيها يبدأ 

توضيح القاعدة بعرض أمثلة ٥با، ٍب ا٤بعلم الدرس بذكر القاعدة أك التعريف العاـ، ك 
التطبيق على القاعدة، كتستند ىذه الطريقة على القياس، كىو ااتقاؿ الفكر من ا٢بقائق 
العامة إٔب ا٢بقائق ا١بزئية، كمن الكل إٔب ا١بزء، كمن ا٤ببادئ إٔب النتائج، كى  إحدل 
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. كقد ُُٗاجملهوؿ طرؽ التفكّب العامة الٌب يسلكها العقل ُب الوصوؿ من ا٤بعلـو إٔب
استخدـ الكاتب ىاتْب الطريقتْب ُب تعليم علم ا٤بعاين ُب ضوء الكبلـ احملل  )الكبلـ 
ا١باكم(ألف االستقراء لكشف ا٤بعلومات عن أساليب ا٤بعاين كأمثلتها من الكبلـ احملل  
 )الكبلـ ا١باكم( ا٤بوجودة ُب اللغة العربية )بالَبكيز إٔب اآليات القرآاية كاألحاديث
النبوية(، كاالستنتاج لتثبيتها كتأكيدىا. ٍب  القياس باألمثلة من الكبلـ احملل  )الكبلـ 

الكبلـ  كقياس ا١باكم( ُب اللغة اإلادكايسية كجاكا الٌب تطابق بقواعد تلك األساليب.
 ى  بثبلث لغات )العربية كاألادكايسية كجاكا( الشعراحملل  )الكبلـ ا١باكم( من النثر ك 

 . ا٤بعاين علم مادة استيعابُب  يةاسَباتيج

( ا٤بقدمة ُكٙبتول الطريقة االستقرائية أك االستنباطية على ا٣بطوات التالية : 
( التطبيق. كذكر عبد العليم ٓ( استنباط القاعدة. ْ( الربط. ّ( العرض. ِ)التقدًن(. 

العرض مع ( ِ( إعداد ا٤بواد )التقدًن(. ُإبراىيم ست خطوات ُب تعليم الببلغة كى : 
( الربط ْ( إعادة معا١بة ا٤بواد ا٤بطلوبة باالشَباؾ مع التبلميذ. ّمعا١بة ا٤بواد ا٤بطلوبة. 
. كيرل ٛباـ ُِٗ( التدريب ُب التطبيق باألمثلة األخرلٔ( التطبيق. ٓكاستنباط القاعدة. 

حساف أف الطريقة االستنباطية ى  الٌب استخدمها النحويوف ُب صناعة النحو أم ُب 
 . ُّٗييد أم كضع القواعد النحويةالتق

الكبلـ احملل    تعليم علم ا٤بعاين ُب ضوءعلى  ٲبكن تنفيذىا األاشطة الٍبك 
 حوؿ موضوع األكٕبالكلمات  ا٤بقدمة أم إلقاء( ُ ما يل : ى )الكبلـ ا١باكم( 

األمثلة باللغة  عرض( ِ ،كإلقاء الغرض من تعليموب بلالط سيتعٌلموالذل  أسلوب ا٤بعاين
                                                           

، )القاىرة: الدار ا٤بصرية اللبنااية، الطبعة ا٣بامسة، تعليم اللغة العربية بْب النظرية كالتطبيقحسن شحاتو،   ُُٗ
 ِٕ-ِٔ(، ص. ََِِ

، )القاىرة: دار ا٤بعارؼ، الطبعة السابعة عشرة(، ا٤بوجو الفِب ٤بدرس  اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،   ُِٗ
 .ُّٓ-ُّْص. 

، )القاىرة: ا٥بيئة ا٤بصرية العامة األصوؿ دراسة استيمولوجية للفكر اللغوم عند العربٛباـ حٌساف،   ُّٗ
.ُّٔللكتاب(، ص. 
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صناعة  ( إعادةّ، الطالب قد قرأه الذل (ا٤بعاىن عربية الٌب تناسب با٤بوضوع )مادة علمال
، ٍب ربطها بالكبلـ الطبلب تو لدلقراء م ٛبتذال األسلوب من خبلؿ كضعاألمثلة 

( استنباط قاعدة األسلوب ُب اللغة العربية ْاحملل  من اللغتْب اإلادكايسية كجاكا. 
( التطبيق ٓالقاعدة األسلوبية ُب اللغتْب اإلادكايسية كجاكا.  كمقاراتها ٗبا يناسب تلك

 باألمثلة من األمثاؿ احمللية ُب اللغتْب اإلادكايسية كجاكه.
 

 .الكالم المحلي )الكالم الجاوي(في ضوء علم المعاني تقويم تعليم  .ب 
من  التقوًن ركػن أساس  من أركاف العملية التعليمية فهػو يسبقها كيبلزمها كيتابعها

أجػل كاقعها كٕبث مشكبلتػها كرسم ا٣بطوط البلزمػة لتطويرىا؛ ٙبقيقان لؤلىداؼ. 
كيعٌرؼ مفهـو التقوًن بأاو ٦بموع اإلجراءات الٍب يتم بواسطتػها ٝبػع بيااات خاصػة بفرد 
أك ٗبشػركع أك بظاىرة معينة كدراسػة ىذه البيئات بأسلوب علم  للتأكد من مدل ٙبقيق 

 .فػان أىداؼ ٧بددة سل

تقوًن األداء اللغوم للطػبلب منػها ما ٯبريو ا٤بعلم ُب الفصػل كمنػها ما يقـو  طريقةك 
بو الطػبلب ُب الكتاب ، كمنػها ما تقػـو بو إدارة الرباامج سػواء قبل ااتظػاـ الطػبلب فيو . 
ف فيكػوف تقوٲبهم تصنيفػان ٥بم كتشخيصػان ٤بسػتول أدائهم، أك ُب منتصف الرباامج فيكو 

تقوٲبهم بنائيان ، أك ُب اػهاية الرباامج فيكوف تقوٲبهم ختاميان ، كلكل أسلوب من أساليب 
التقوًن ىذه ىدفو كخصائصو كطريقػة إعػداده كإجرائو. كيهمنا ُب ىذا الفصػل ا٢بديث 
عن تقوًن األداء اللغوم عند الطبلب كما يرد ُب الكتاب ا٤بدرس  لتعليم العربية لغّب 

 ها. الناطقْب بػ

( قوة التأثّب ُب افس السامع ِ( الوضوح. )ُ) كى  الكبلـكفقا لصفات ك 
( الطبع كالصنعة. كللوصوؿ ٓ( الوحدة العضوية. )ْ( ا١بزالة )القوة( كالرٌقة. )ّكالقارئ. )

، ( قوة الَبكيبِ( قوة الصورة، ك )ُإٔب القوة، ال بد أف يراع  ا٤بتكلم القاعدتْب: )
 الكبلـأبدعو الطبلب بصفات  ذلالبلـ احملل  )الكبلـ ا١باكم( الكفكاف التقوًن يقيس 
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كبلـ الذل يكوف من الفن اقد الالقواعد الببلغية ك ا١بيد. كاستخدـ الباحث التقوًن كفق 
، الشكل كا٤بضموف: يقـو الفن األديب )شعران كاثران( على عنصرين أساسْب ٮباك . األديب

، ا٤بعُب، كالعاطفة : ؿ عناصر أربعة مهمة ى من خبلكالنثر كالنقد األديب يدرس الشعر 
  194ا٣بياؿ كاألسلوب. الشكل )ا٣بياؿ كالشكل(، ا٤بضموف )ا٤بعُب كالعاطفة(. 

من كالنثر يتمثل ُب البناء اللغوم للشعر  الذل كبلـكاستخدـ الباحث مقاييس ال
قياس ىو . كمن أبرزه ُب ا٤بحيث اختيار ا٤بفردات ، كصياغة الَباكيب، كموسيقى الشعر

دقة استعماؿ ( ْ، إٰباء الكلمة( ّ،  سبلمة الكلمة من الغرابة( ِ، ا٤بفردات ( ُ:
 .الكلمة

 
كنقطة اإلنطالق في  لغات )العربية واإلندونيسية والجاوية(إبداع األمثلة بثالث  .ج 

 استيعاب علم المعاني
 استيعاب علم ُب لة بثبلث لغات اقطة االاطبلؽاألمث تكيف كاا  ة،أسئلىناؾ 

األمثلة من اللغة العربية كاللغة اإلادكايسية كاللغة ا١باكية فاإلجابة بعد دراسة  ؟ا٤بعاين
ٌب أكثّبة سي  مهارة التعبّب بإبداع أساليب ا٤بعاين، إهناُب اجملاؿ ا٤بتعددة خاصة  اكتوظيفه
  فيما بعد.بياهنا 

وضوعات تناسب ٗب الٌبالكبلـ احملل  )الكبلـ ا١باكم( أساليب ركز الباحث قد 
ثػان ا٤بنهج الدراس  الذم يتحكم َب اختيار  علم ا٤بعاىن كالٌب تصلح َب ىذا الصدد متحدِّ

مػنا لبعض النماذج ا٤بقَبحة، ٍب ٲبضى كترتيبها، الكبلـ احملل  )الكبلـ ا١باكم(  كمقدِّ
، ٍب  الكلمات الطيببةُب  علم ا٤بعاينالباحث بعد ذلك ليبْب ا٤بدخل التعليم  لتدريس 

ص الباحث من ذلك إٔب النواحى اللغوية الٌب ٲبكن أف تقٌدـ للمتعلمْب من خبلؿ ٱبل

                                                           
النقد األدىب  ،ُٕٔٗعبده عبد العزيز قلقيلة، . و كمقايسس اقده أاواع الشعر( ٦ََِٖبدم دحدكح ) ُْٗ

 .، القاىرة، مكتبة األ٪بلو ا٤بصرية، ـعند القاضى ا١برجاىن
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. كَب ا٣بتاـ يتحدث الباحث عن الطرائق التعليمية الٌب ٲبكن أف تتبع الكلمات الطيببة
 .َب ىذا اجملاؿ

، ، كلذلك أف تدريس اللغة العربية ينبغى أف تكوف كحدة متماسكة كمن ا٤بعلـو
بْب دركس الببلغة )كذلك علم ا٤بعاين( كغّبىا من فركع اللغة العربية  ٯبب توثيق الرابطة 

 . ُٓٗكاألدب كالقراءة كالتعبّب كالبحوث النفسية
فاألدب أقرب الفركع إٔب دركس علم ا٤بعاين كالبياف كالبديع، ألف غايتهما كاحدة، 

كُب كى  التذكؽ األديب أك التذكؽ الببلغ ، كطريق كل منهما ىو النصوص األدبية، 
 النصوص األدبية كلمات طيبة، كإذف فالربط بينهما كاجب. 

كلعلم ا٤بعاين صلة بالقراءة، ألف موضوعات علم ا٤بعاين كالكبلـ ا٣بربم كالكبلـ 
اإلاشائ  كأحواؿ ا٤بسند كا٤بسند إليو كغّبىا ى  مادة من مواد الببلغة الٌب يكلف 

ُب ا٢بصة للشرح كالفهم كالتحليل ا٤بدرس طبلبو أف يقرؤكىا قبل ا٢بصة، ليتسع الوقت 
 كالتذكؽ، كُب ىذه ا٢بالة، ٙبتاج القراءة ألوااا ببلغية. 

كأما الربط بْب علم ا٤بعاين كالتعبّب، فإف العيوب الٌب تشوء إاشاء الطبلب كثّب منها 
ٯباُب الذكؽ الببلغ ، لذلك يعاِب ا٤بدرس ىذه العيوب اإلاشائية لدل الطبلب ُب ضوء 

صور الببلغية، كمن ا٤بمكن أف يكلف ا٤بدرس طبلبو كتابة موضوعات أك ا٢بقائق كال
فقرات على ٭بط معْب من األ٭باط الببلغية كا٣برب كاإلاشاء كالقصر كالفصل كالوصل 

 كاإلٯباز كاإلطناب كا٤بساكاة الٌب ى  من موضوعات علم ا٤بعاين. 
ككثيقة، فقد كضحها  كأما العبلقة بْب علم ا٤بعاين كالبحوث النفسية فإهنا كاضحة

القدماء ٫بو: عبد القاىر ا١برجاين كالسكاك  كغّبٮبا. كقد ركع  ُب تقرير أساليب 
ا٤بعاين حاؿ السامع كافسية ا٤بخاطب، مثل إلقاء أسلوب ا٣برب ٦بردا من التوكيد أك 
موكدا ٗبوكد كاحد، أك موكدا بأكثر من موكدو تبعا ٢باؿ السامع من خلو الذىن، أك 

أك اإلاكار. كُب ىذا الشأف، أف إلقاء أسلوب ا٣برب موكدا ٗبوكد كاحد أك غّب التشكك، 

                                                           
 .ُّٖ-ُّٕ، ص. ...ا٤بوجو الفِب ٤بدرس  اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،   ُٓٗ
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موكد ال يتبع حاؿ ا٤بخاطب دائما، كإ٭با يتبع حاؿ ا٤بتكلم أحيااا، فا٤بتكلم إذا كاف 
صادقا ُب إلقاء خربه ال ٯبد افسو ُب حاحة إٔب التوكيد، أما إذا أراد التمويو فإاو يلجأ 

أكثر، ىنا تتجلى العبلقة بْب علم ا٤بعاين كعلم النفس. ككذلك أف  إٔب التوكيد ٗبوكد أك
االحَباس ُب أسلوب اإلطناب ٤بنع توٌىم السامع شيئا غّب ا٤بقصود. كُب خركج ا٣برب أك 
اإلاشاء عن معناه األصل  ٰبدد الببلغ  تبعا ٢باؿ ا٤بتكلم، أك حاؿ ا٤بخاطب. كىكذا 

اؿ النفسية ُب عدة مواضع، كينبغ  للمدرس أف تتجلى العبلقة بْب علم ا٤بعاين كاألحو 
يتتبع ىذه العبلقة كلما أمكن ذلك كأف يكشف عنها فيما يعاِب من اصوص أدبية 

 بالَبكيز على الكلمات الطيبة. 
تقدٲبان عشوائيان، فهناؾ كثّب  علم ا٤بعاينال استطيع أف اقٌدـ للدارس األجنيب  وأاك 
، إما ألهنا تعاِب موضوعات غريبة عليو، كإما ألف يهميصعب فهميها لدالعربية األمثلة من 

 مفهومة ٥بم،أسلوهبا صعب أك غامض، كإما ألم سبب آخر غّب ىذا كذاؾ ٯبعلها غّب 
للدارس األجنىب من حيث الكبلـ احملل  فبلبد إذف من أف اضع معايّب دقيقة الختيار 

 همكسن مكوف متفقة مع ميو٥بكالبد أف ت، م احملل أسلوهباحملٌل  ككضع ا٤بقاراة ب أدهبم
أساليب ، كالبد كذلك من أف تكوف احمللية االجتماعية مكظركفه مكدراسته مكاىتماماهت

مناسبة َب حجمها، كيشَبط فيها أف تتسم با١بودة الفنية، كأف ٙبتول على الكبلـ احملل  
اكيبها عناصر إاسااية كعا٤بية، كأف تصطبغ با٣بياؿ كالفكاىة، كأف تكوف ثريٌة َب تر 

العقلى، كأف تكوف قادرة على أف تنمِّى  مك٭بٌوى ماللغوية، كأف تكوف َب مستول ذكائه
، كأف تتصف بعذكبة اللفظ كركعة ا٤بوسيقا كٝباؿ ـ احملل تعبّب الكبلإٔب  مميله

الكبلـ احملل  بأاو كلمات ذات ا١بماؿ الفِب ُب األدب، كذلك ذلك، ألف  .األسلوب
ك ا١بماؿ كمصدر تأثّبه ُب النفس، فهذه الصفة عامة، تقع  معركؼ من كشف أسرار ذل

 كذلك ُب األمثاؿ احمللية باللغتْب اإلادكايسية كجاكه.
فركؽ كثّبة بْب اللغة العربية كاللغة األجنبية )اللغة اإلادكايسيا كعلى الرغم بأاو 

ع علـو من حيث بنية الَبكيب كالقواعد كاألصوات كالداللة كغّبىا من فرك  (هكلغة جاك 
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كلكنها متفقة ُب التذؽ اللغوم كمشاعره. إذ الكبلـ ا٣بربم كالكبلـ اإلاشائ  من  ،اللغة
أمر كهن  كاستفهاـ كٛبِب كاداء كلها يوجد ُب اللغتْب اإلادكايسية كجاكا، كما أشبو ذلك 
من أساليب ا٤بعاين. بل مقاراة أساليب األمثلة بْب ىذه اللغات الثبلث تسهم ا٤بزيد ُب 

 ها لدل الدارسْب األجنبيْب. ك٥بذا اقَبح الباحث موضوع ىذه األطركحية.فهم
فٌسر أ ( تي  يتم ما يل :لة من ثبلث لغات )العربية كاإلادكايسية كجاه( األمثكب
، كإما بتقدًن ا٤بعلم ٥بذه ُب ثبلث لغات إما باستخداـ ا٤بعجم اللغول األسلوب مفرداتي 
كاألديب  ( التػػذكؽ الفػُبج .ُب ثبلث لغاتاألمثلة ّب ب( ا٤بوازاػػة بْب تعابػػ .ا٤بفردات
الكبلـ احملل  )الكبلـ ا١باكم( بعرض  األساليبػ( تعليم د ُب ثبلث لغات.  لؤلمثلة
( تعليم ز، ُٔٗ( تعليم اإلاشػاء كالكتابػةك( تعليم األضداد، ق، علم ا٤بعاينُب  يةالنموذج

على أف تكوف قصّبة ا٢بجم، األمثلة  ن( ٙبفيظ ا٤بتعلمْب ٭باذج محاألساليب اللغوية، 
  . ( تعليم األصواتطسهلة األلفاظ، عذبة ا٤بوسيقا كاللحن، 

كٙبليلها كاختيارىا فيبدع ا٤بادة لعلم ا٤بعاين ُب ضوء الكبلـ احملل  بعد دراسة 
كنقطة اإلاطبلؽ ُب استيعاب علم ا٤بعاين ٗبعرفة الكبلـ احملل   الطالب على التعبّب، ك 

كموازاتها باللغة احمللية أك لغة الطالب. فتأتى فكرة كخاطرة من غة العربية الل عناصر
 قاعدة موضوعاتا١بميلة كا١بيدة ب كلماتالطالب فيبدأ بو التعبّب، كيزين التعبّب بال

  . فأصبح الطالب مثمرا كمنتجا بو.ةا٤بعاين ا٤بدركس
 
 
 
 
 

                                                           
 ـ(.ُّٗٗ، )القاىرة، دار ا٤بعارؼ، الفن كمذاىبو َب الشعر العرىبشوقى ضيف، ُٔٗ
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 : الرسم ا٤بخطط لئلطار البحث   ْشكل رقم 

التأثّب النظرم: إف تطوير ا٤بادة لعلم ا٤بعاين ُب ضوء الكبلـ احملل  لغّب الناطقْب 
"لكل كلمة مع صاحبتها يبلئم بالنظرية اللغوية الٍب تػىعيٌم كسط الببلغيْب بالعربية 
 ىذه النظرية كيػينىضِّجيها. ييوكِّدي بل  "،لكل مقاـ مقاؿ" ك "مقاـ

 الَبكيز:
واصفات تتٌم مكيف .ُ

ا٤بادة ا٤بطورة لعلم 
ا٤بعاين ُب ضوء 
 الكبلـ احملل ؟

 ما صبلحية ا٤بادة؟.ِ
ما أثر استخداـ .ّ

 ا٤بادة؟

 :دؼا٥ب
٤بادة ا٤بطورة لعلم ا٤بعاين ُب ضوء امواصفات  كشف.ُ

 .الكبلـ احملل 
 ا٤بادة ا٤بطورة. صبلحية ا٤بادة قياس.ِ
 ا٤بطورة. أثر استخداـ ا٤بادة قياس.ّ
 

 :ما كراء النظرية
تكوف مواصفات .ُ

ا٤بادة ا٤بطورة ٥با 
 ائص ٩بيزةصخ

صبلحية  تكوف.ِ
 جدا جيدة ا٤بادة

استخداـ ا٤بادة .ّ
 ا٤بطورة لو أثر إٯبايب

 

( إف تعليم علم ا٤بعاين باستخداـ مادتو ا٤بطورة ُب ضوء الكبلـ ُيق : )التأثّب التطب
( إف تطوير ا٤بادة لعلم ِاحملل  ىو ٘بديد ُب برامج تعليم العربية لغّب الناطقْب هبا. )

ا٤بعاين ُب ضوء الكبلـ احملل  ييزًٍيلي االدعاءات السلبية على صعوبة دركس الببلغة. 
يبِّ العربية ُب تعلمها كٕبثها. ( إف ىذا التطوير ييزًٍيدّ)  ٧بًي
 

 ا٤بوضوع:
تطوير ا٤بادة لعلم 
ا٤بعاين ُب ضوء 
الكبلـ احملل  
)بالتطبيق على 
طلبة قسم تعليم 
اللغة العربية ٔبامعة 
كإب سو٪بو 

 ميةاإلسبل
 ا٢بكومية ٠بارااج(

 :النتائج
إف تعليم علم ا٤بعاين 

ُب ضوء الكبلـ 
احملل  لو خصائص 
٩بيزة كتكوف صبلحة 
مادتو جيدة كلو أثر 
إٯبايب ُب ترقية فهم 
دركس الببلغة لدل 

طلبة قسم تعليم اللغة 
العربية ٔبامعة كإب 
سو٪بو اإلسبلمية 

 ا٢بكومية بسمارااج 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجو -أ
التطوير ُب الكم  كمنهجو ىو البحث ك -الكيف ا٤بدخل  الباحث باستخداـ قاـ

لبحث كالتطوير ىو العملية ا٤بستخدمة ُب أف ا ُٕٗغاؿك بورج ىذا البحث، كقد ذكر 
يهدؼ إٔب ٙبسْب ك  يةبوصفو اسَباتيج برزالذم ،التطوير كالتحقق لصحة ا٤بنتج التعليم 
 أك معرفة جديدة اكتشاؼ البحث كالتطوير ُب اوعية التعليم كالتعلم. ككذلك، يهدؼ

لتحسْب  البحوث التطبيقية القضايا العملية من خبلؿ ٧بددة حوؿ إلجابة على أسئلة
٭باذج  الاتاج استغبللوالبحث كالتطوير التعليمية. كُب ىذا البحث، كاف  ا٤بمارسات
 ُب طبلبلل أكثر تطورا ٕبيث يكوف الكبلـ احملل بواسطة  علم ا٤بعاين دريسجديدة ُب ت

التحققية لَبقية فهم الطبلب )طبلب قسم التطويرية ك  كاألاشطة استيعاب علم ا٤بعاين.
عابو ُب يتعليم اللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية( على علم ا٤بعاين كاست

إٔب يهدؼ  للبحث كالتطوير تطبيق. ككاف الالكبلـ احملل  طريق ىذا البحث يكوف عن
، ككذلك اللغة العربيةقسم تعليم  طبلب ا٤بشكبلت الٍب يواجهها التغيّب، كحلٌ  توفّب

 عاب ًعٍلم ا٤بعاين.يلَبقية قدرة الطبلب على است
 

 إجراءات البحث والتطوير -ب
كما سبق بيااو ُب   بناءن على منهج البحث التطويرم الذم استخدمو بركغ كغاؿ

 الفصل الثاين، فوضح الباحث با٣بطوات التالية لك  يكوف ا٤بنهج أكضح :
تطوير ا٤بشركع ا٤بنتج )ا٤بواد ( ّ. التخطيط (ِ. البحث كٝبع البيااات .ُ

نتائج الإعادة النظر ُب ( ٓ. التجارب ا٤بيدااية األكلية )ا٤ببلحظة ا٤ببدئية(( ْ. التعليمية(

                                                           
197

 Borg, W.R. & Gall, M.D, Educational Research, (New York: Longman  786 ص ,(1989 .
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االختبار التجريىب ا٤بيداين )التجربة ( ٖ. )التجربة احملدكدة(االختبار التجرييب  (ٕ
( ُُ. تنفيذ حقل االختبار ا٤بيداين( َُ. اكماؿ اتائج اختبار ميداين( ٗ. ا٤بيدااية(

 النشر كاالستخداـ( ُِ. إكماؿ النهائ   من ا٤بنتج
البحث  خطوات، فكاات ا٤بواد التعليمية  شكل يتم تطويرىا ُب كأف ا٤بنتجات

 :الوسائط ا٤بتعددة  ما يل  ٗبثابة تطور النموذج ا٤بقَبح كيرد كصف، تاج أب التعديلٙب
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ىذه دمجي أف الباحث يحاكؿ، فالبحوث ك ىذا التطور ُب تنفيذ كاظرا للقيود

رئيسية فيما  إٔب ثبلث مراحلها يتم تقسيم ٕبيث، كغاؿ بورغ يسلكها ا٣بطوات الٍب
 يل  :

 

 

 

 ثبلث خطوات رئيسية ُب البحث كالتطوير :ٓل رقم شك


 تحليل االحتياجات

 الموادتصميم 

 ا٤بواد التعليميةانتاج 

 تصديق اإلنتاج

 تصحيحالتعديل و ال

 بة المنتجتجر 

ميدااية دراسة  

، دراسة مكتبية، دراسة استطالعية
 دليل االحتياجاتو 

 التػػػػػػػػطوير

، تطور المنتج، اعداد المواد التعليمية
 تعديالتالخبراء،  تحكيم

 البحث

اختبار ٧بدكد، ٙبليل 
 البيااات، ٘بربة ا٤بيدااية
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التعليمية : ادةالم  
مادة علم المعاني   

 كإجراءات تطوير ا٤بواد التعليمية الٍب يسلكها الباحث فيما يل :

 التعليمية كالتجربة )دمج من األ٭باط( واد: إجراءات تطوير ا٤بٔشكل رقم 

 الخطوة األولي
 كا٤بيداايةا٤ببدئية ا٤ببلحظة 

 كالدراسة ا٤بكتبية

 الثانيةالخطوة 
ٙبليل احتياجات الطلبة كا٤بدرسْب كرغبتهم، ٙبديد أىداؼ 
التعليم، ٙبديد ا٤بوضوعات، ٙبديد مباحث علم ا٤بعاين، ٙبديد 

بة، الوسائط التعليمية، كاالسَباتيجية التعليمية، أاشطة الطل
 كٙبديد التقوًن.

 الثالثةالخطوة 
تطوير ا٤بادة التعليمية : كتابة ا٤بادة التعليمية لعلم ا٤بعاين 

قدمة، التوطئة، ا٤بنهج، ا٤بغزم أك احملتول(. تعيْب )ا٤ب
كحدة من الوحدات )ا٤بوضوع، الكفاية ا٤بستهدفة، شرح 

 اص ا٤بوضوع، النموذج، ا٣بطوات، كالتدريبات(.

 بعةالراالخطوة 
تصديق اإلاتاج عن طريق إقامة التقوًن 
للخرباء )التصميم، احملتول، ا٤بنهج كطريقة 
التدريس(كالتعليقات، كالوصايا، كا٤بقَبحات. 

 التجربة احملددة كالتجربة ا٤بيدااية.

 الخامسةالخطوة 
التعديبلت كالتصحيحات من ا٣برباء. ٍب 

 ٙبليل البيااات كالتنقيح األكؿ

 السادسةالخطوة 
إكماؿ ا٤بادة التعليمية إف توجد ىناؾ 
ا٤بداخبلت، كالتعليقات، كالتعديبلت، أك 

ات. كيعود الباحث إٔب ا٣برباء التصحيح
 السابعةالخطوة  للتقييم ا٤برة الثااية

التجربة احملددة : يقـو الباحث بتجربة عدة 
عشر طبلب(.  –من الطلبة )ثبلث طبلب 

 ٍب ٙبليل البيااات كالتنقيح الثاين

 الثامنةالخطوة 
ت ىناؾ إكماؿ ا٤بواد التعليمية إف كاا
 التعليقات كا٤بقَبحات من الطلبة

 التاسعةالخطوة 
التجربة ا٤بيدااية : االختبار القبل  كالبعدم، 
كاألاشطة التعليمية لتجربة ا٤بادة التعليمية. 

 ٍب ٙبليل البيااات كالتنقيح األخّب
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 التعليمية كالتجربة: وادا٤ببلحظة للجدكؿ السابق عن إجراءات تطوير ا٤ب
 . ا٣بطوة األكٕبُ

ااية ى  ا٣بطوة األكٔب ُب البحث العلم  كاات الدراسية ا٤بيد،  أ. الدراسة ا٤بيدااية
إجراء البحث كما  عملية ٤بساعدة الٍب تكوف مفيدة األساسية ١بمع ا٤بعلومات

الٍب ٲبكن  ا٤بشاكل احملتملة أك الوضع،  اعرؼ صورة الدراسات ا٤بيدااية كمن بعدىا،
( أ :سنعرؼ ما يل   كمرجع للبحوث كتطوير ا٤بنتجات. كهبذه الدراسة استخدامها

كا٤برافق، كا٤بناىج  ا٤بعلومات عن قسم تعليم اللغة العربية من حيث البنية التحتية
كا٤بقاببلت. ب(  ا٤ببلحظة ا٤بباشرة كيتم ذلك عن طريق للمعلم. ا٤بتاحة الدراسية، كا٤بوارد
الٍب يواجها الطبلب كيتم ذلك عن  كا٤بشاكل أاشطة التعلم  عملية ا٤بعلومات عن

الٍب  ا٤بواد التعليمية ج( ا٤بعلومات عن .قاببلت كتوزيع االستبااةا٤ببلحظة كا٤ب طريق
 البحث.  ُب منتج تنفيذىا سيتم

الٌب تدعم  ١بمع النظريات ا٤بكتببية ليست كاات الدراسة،  ب. الدراسة ا٤بكتبية
للمواد التعليمية .  ا٤بتعلقة با٤بنتجات ا٤بعلومات البحث فحسب، كلكنها أيضا ١بمع

٦بموعة ا٤بعلومات  تطوير ا٤بنتجات، كأاو ٰبتاج إٔب تركز على ةىذه الدراس ألف
اإلجراءات ا٤ببلئمة. كقد ًب ا٢بصوؿ  أك خطوات ا٤بنتج كالتطوير حوؿ
أك األٕباث ٩باثلة من قبل. كدرسها  الكتب كاجملبلت كالصحف، كا٤بقاالت من ىذا على

ذه الدراسة ليست الباحث بالدراسة العميقة عن الدراسات الببلغية كتعليمها، كى
بسيطة، لكن ٰبتاج إٔب مطالعة الكتب الببلغية كاألمثاؿ ا١باكية كاألمثاؿ اإلادكايسية 

 كطرؽ تعليمها عرب العصور. 
 . ا٣بطوة الثاايةِ

يقـو الباحث با٤بقابلة كاشر استبااة الطلبة ، أ. ٙبليل حاجات الطلبة كرغبتهم
التعليمية لعلم ا٤بعاين خاصة باستخداـ  كا٤ببلحظة ٤بعرفة احتياجات الطلبة عن ا٤بواد

األمثاؿ ا١باكية، كالوسائل أك الطريقة ا٤بستخدمة الستعاهبا بأسرع ما ٲبكن، كهبذا 
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( ا٤بعلومات العامة عن كفاءات الطلبة ُب مواد علم ا٤بعاين. ُسيحصل الباحث على : 
مية لعلم ا٤بعاين ( سيعرؼ الباحث اسبة حاجات الطلبة باستخداـ كتاب ا٤بواد التعليِك 

 ( سيحاكؿ الباحث جعل تعليم علم ا٤بعاين تعليما جذابا.ّمن خبلؿ األمثاؿ ا١باكية. 
أىداؼ تعليم علم ا٤بعاين ُب قسم تعليم اللغة العربية ، أىداؼ التعليم صياغةب. 

ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية ى  الوصوؿ إٔب التذكؽ األديب أكالتذكؽ الببلغ  
بلؿ أساليب ا٤بعاين، كمقاراة األمثلة لتلك األساليب باألمثاؿ ا١باكية كاللغة من خ

اإلادكايسية. كأسس الباحث ُب ىدؼ تعليم علم ا٤بعاين على ٚبطيط التعليم السداس  
(Rencana Pembelajaran Semester لقسم تعليم اللغة العربية. كىناؾ توجد الكتب )

 الطبلب على ا٤بعلم ُب عملية  تعلم علم ا٤بعاين.ا٤بقررة ا٤بعينة. ككذلك،  يتابع 
 . ا٣بطوة الثالثة: تطوير ا٤بواد التعليميةّ

تعيْب ا٤بواد التعليمية. ك خطط الباحث اشاطات التعليم. لكل موضوع يتكوف من 
ثبلثة أقساـ  كى  : تقدًن ا٤بواد، ك التدريبات، ك التقوًن. اظم الباحث مقوامات ا٤بواد 

لغبلؼ، ك ا٤بقدمة، ك قائمة احملتويات، كالفصل ككل فصل يشمل موضوع التعليمية : ا
الفصل، كىدؼ التدريس، كالشرح، كاألمثلة من األمثاؿ ا١باكية، كالتدريبات الذاتية، 

 كتزاد ُب آخره قائمة ا٤براجع. 
 تصديق اإلاتاج. ا٣بطوة الرابعة: ْ

ء مطابقا جملا٥بم ٙبكيم ا٣بربا بتصديق اإلاتاج، كذلك عن طريقالباحث  قاـ
 التعليمية كخربهتم األكادٲبية كاستخدـ الباحث طريقة االستبااة.

 . ا٣بطوة ا٣بامسةٓ
التعديبلت كالتصحيحات، بعدما حصل الباحث اتائج االستبااة من ا٣برباء 

 فيصحح الباحث كما ا٤بفركض من االستبااة.
 . ا٣بطوة السادسة.ٔ
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التعليمية، كخبّب  ادةرباء: خبّب تصميم ا٤بالتعليمية بعد تقييم ا٣ب ادةكماؿ ا٤بإ
التعليمية )الببلغة كفيها علم ا٤بعاين(، كخبّب ا٤بناىج كطرؽ تدريس اللغة  ادة٧بتول ا٤ب
 العربية.

 . ا٣بطوة السابعة ٕ
التعليمية على الطلبة، كهتدؼ  ادةالباحث بالتجربة األكٔب للم قاـالتجربة احملددة، 

ى االقَباحات كا٤بدٌخبلت ا١بيدة ُب إاتاج ا٤بواد التعليمية أك ىذه التجربة إٔب ا٢بصوؿ عل
 الكتاب ا٤بقرر لعلم ا٤بعاين.

 . ا٣بطوة الثامنةٖ
التعليمية  ادةالتعديبلت كالتصحيحات، بعد ما أقامو الباحث، ٰبسن الباحث ا٤ب

 ا٤بطورة بكل جهد تاسيسا من ٙبكيم ا٣برباء كالتجربة احملددة.
 . ا٣بطوة التاسعةٗ

تجربة ا٤بيدااية : االختبار القبل  كالبعدم، كاألاشطة التعليمية لتجربة ا٤بواد ال
 التعليمية. ٍب ٙبليل البيااات كالتنقيح األخّب.

 

 تجربة الُمْنَتج -ج

 تصميم التجربة .ُ
، أف تصميم التجربة ُب البحث كالتطوير يكوف بثبلث خطوات ى :  من ا٤بعلـو

غّبة، ك٘بربة ميدااية. كٲبكن كٍقفي التجربة ُب ا٣بطوة ٘بربة الفرد، ك٘بربة اجملموعة الص
األكٔب أك ا٣بطوة الثااية أك تصل التجربة إٔب ا٣بطوة الثالثة، كىذه ا٢بالة تتعلق على 

 البيااات احملتاجة ُب ذلك البحث افسو.  
 يل :ما كيتكٌوف تصميم التجربة ُب ىذا البحث كالتطوير عبل

التعليمية الٍب ستكوف متطورة  تليق لتجربة  ادةكاات ا٤بتقوًن ا٣برباء، كألجل معرفة أ. أ
 ادةىناؾ ثبلثة أاواع من ا٣برباء الذين ٱبتربكف ا٤ب ٧بددة أـ ال، فيحققها ا٣برباء.
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 ادةالتعليمية أك ا٤بنتجات مباشرة، خبّب تصميم ا٤بواد التعليمية، كخبّب ٧بتول ا٤ب
٤بناىج كطرؽ تدريس اللغة التعليمية )الببلغة كفيها علم ا٤بعاين(، كخبّب ا

كٙبصل البيااات من ا٣برباء بواسطة االستبااات عن اتيجة التجربة، ٍب قاـ  العربية.
الباحث بتحليل التعليقات كاالقَباحات كا٤بواصفات من خبّب ا٤بادة أك احملتول 
ة. كتصميم التعليم كاللغة العربية بأسلوب الوصف  الكيف  لتنقيح ا٤بواد اإلاتاجية ا٤بطور 

 (Likert scaleكاستخدـ الباحث شكل االستبااة على حجم ليكارت )
، كمن ىذه التجربة اجملموعة الصغّبة ٙبصل كالتجربة ا٤بيدااية ٘بربة اجملموعة الصغّبة. ب

التعليمية من  ادةختبار القبلى كالبعدم. ك٤بعرفة معنوية ىذه ا٤بلبيااات عن اتيجة االا
 Tقدـ الباحث الرمز اإلحصائ  إختبار "التائ " )ختبار التجربة ا٤بيدااية ااتيجة 

test) 
 
 أفراد التجربة .ِ

يقصد بأفراد التجربة ىيٍم ٝبيع الناس الذين ٲبكن اشَباكهم ُب ىذا البحث. بعد 
ما أقامو الباحث بتصميم ا٤بواد التعليمية كٙبكيمها لدم ا٣برباء، فييحتاج البحث إٔب 

ية البحث. كأفراد التجربة ُب ىذا البحث ٘بربتها ُب ا٤بيداف لك  يعرؼ مدل صبلح
التعليمية )الببلغة  ادة( خبّب تصميم ا٤بواد التعليمية، كخبّب ٧بتول ا٤بأكالقسماف ٮبا: 

( ىو الطلبة بقسم ثااياكفيها علم ا٤بعاين(، كخبّب ا٤بناىج كطرؽ تدريس اللغة العربية. ك
امعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية تعليم اللغة العربية ُب كلية الَببية كعلـو التدريس ٔب

٠بارااج جاكا الوسطى، كأما عينتو الطلبة ُب ا٤بستول ا٣بامس ُب الفصل الدراس  األكؿ 
كُب  ،َُِكعددىم  ،كاختار الباحث ا٤بستول ا٣بامس ألف فيو مادة دراسية لعلم ا٤بعاين

لباحث فصبل كاحدا خذ اأ )االختبار القبل  كاالختبار البعدم(، تطبيق ااتاج التطوير
 .الببلغيةبطرقة احتمالية عشوائية الستواء كفايتهم طالبا  ُِكعددىم 
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 البيااات كا٤بعلومات .ّ
كالبيااات ا٤بقصودة ى  ٝبيع ما أخذه الباحث عند إجراء البحث ُب مكااو ٩با  
كتب أك ٠بع أك اظر اليو. فيتعْب مكاف البحث ُب قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو 

بية كالتدريس ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية ٠بارااج حٌب يكوف مكاف الَب 
البحث مطابقا ٗبصادر البيااات. كلقد اختار الباحث ميداف البحث ُب ا١بامعة ا٤بذكورة، 

 عاب علم ا٤بعاين عند الطلبة باستخداـ األمثاؿ ا١باكية.ي٤بعرفة است
( ُلبحث يتكوف على ثبلثة أقساـ كىو البيااات الٌب استخدمها الباحث ُب ىذا ا

بيااات التقييم للمرحلة األكٔب بصفة بيااات اتائج الصبلحية من خبّب تصميم التعليم، 
( بيااات تقييم ِكخبّب ا٤بادة أك احملتول، كخبّب ا٤بناىج كطرؽ تدريس اللغة العربية. 

لتجربة ا٤بيدااية بصفة ( بيااات اتائج اّللمرحلة الثااية بصفة اتائج التجربة احملددة. 
بيااات اتائج اإلختبار لدل الطلبة من فرقة الضابط كفرقة التجربة، كبيااات اتائج 

 تعليقات الطلبة، كبيااات االستبااات.
كٝبيع البيااات احملصولة لتسهيل التحليل الذم ٘بمع مناسبة بصفتها قسمْب، ٮبا 

ااات الكمية من اتائج الصبلحية : البيااات الكمية كالبيااات الكيفية. كٙبصل البي
كالتعليقات : من خبّب تصميم التعليم، كخبّب ا٤بادة أك احملتول، كخبّب ا٤بناىج كطرؽ 
تدريس اللغة العربية، ك٘بربة احملددة من خبلؿ استبااات اتائج ا٪باز التعليم لدل الطلبة 

 )اتائج االختبار( ُب التجربة ا٤بيدااية. 
 اج إليها الباحث ُب ىذا البحث فه  :كأما البيااات الٌب ٰبت

 ادةا٤بااتاج  بتىٍتًميمالبيااات الٍب ٰبتاج إليها الباحث للمتغّب األكؿ الذم يتعلق  .ُ
ا٤بطورة، كى  اظرية ا٤بكتبة، كا٤ببلحظة ا٤ببدئية  الكبلـ احملل  ُب ضوءلعلم ا٤بعاين 

اء، كعملية التطوير )ا٤بنهج الدراس ، كا٤بقرر الدراس (، اتائج ا٤بقابلة لدل ا٣برب 
 ُب صناعة ا٤بنتجات.
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لعلم  ادةالبيااات الٍب ٰبتاج إليها الباحث للمتغّب الثاين الذم يتعلق بصبلحية ا٤ب .ِ
ا٤بطورة، كى  اتائج ٙبكيم ا٣برباء، كاتائج  الكبلـ احملل  ُب ضوءا٤بعاين 

 االستبااة، كا٤ببلحظة لدل الطلبة بعد التجربة احملددة 
 ادةتاج إليها الباحث للمتغّب الثالث الذم يتعلق بأثر استخداـ ا٤بالبيااات الٍب ٰب .ّ

ا٤بطورة، كى  اتائج االختبارات لدل  الكبلـ احملل  ُب ضوءا٤بطورة لعلم ا٤بعاين 
 الطلبة كاستبااة ا٤بدرس كالطلبة، كاتائج ا٤ببلحظة.

ا كالبيااات ىنا، قد تكوف كصفية كاات أك كمية. كأما مصادر البيااات فه  م
 صدرت منو البيااات. كيوضح الباحث ا١بدكؿ التإب عن البيااات كمصادرىا.

 جدكؿ البيااات كمصادرىا فيما يل :
 : البيااات كا٤بعلوماتْجدكؿ رقم 

 األدوات المصادر البيانات المتغير الرقم
 ادةا٤بمواصفة  ُ

ا٤بطورة لعلم ا٤بعاين 
الكبلـ  ُب ضوء

   احملل 

ا٤ببلحظة  .ُ
 ا٤ببدئية

 ئج ا٤بقابلةاتا .ِ
 النظرية ا٤بكتبية .ّ
 عملية التطوير .ْ

 ا٣ببّب .ُ
 الكتب  .ِ
 ا٤بادة .ّ

 التعليمية 
 ا٤بنتجات .ْ

 ا٤بقابلة .ُ
 ستبااةاال .ِ
الدراسة  .ّ

 ا٤بكتبية
 ا٤ببلحظة .ْ

 ادةصبلحية ا٤ب ِ
ا٤بطورة لعلم ا٤بعاين 

الكبلـ  ُب ضوء
  احملل 

اتائج ٙبكيم  .ُ
 ا٣برباء

 اتائج ا٤ببلحظة .ِ

 ا٣ببّب .ُ
 

 ا٤بقابلة  .ُ
 االستبااات .ِ
 

  
 ادةأثر استخداـ ا٤ب ّ

ا٤بطورة لعلم ا٤بعاين 
الكبلـ  ُب ضوء

اتائج  .ُ
 االختبارات

 اتائج ا٤ببلحظة .ِ

 الطلبة .ُ
 ا٤بدرس .ِ
 

 االختبارات .ُ
 ا٤ببلحظة .ِ
 االستبااات .ّ
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  اتائج االستبااة .ّ  احملل 
 
 أسلوب ٝبع البيااات .ْ

كالبحث ىو التفتيش كالفحص،  ىذه األدكات مستخدمة لعمل ش ء ما.
١بمع،  كا٤بعا١بة،  كالتحليل كعرض البيااات اظاميا كموضوعيا من أجل كالتحقيق، كا

مع كل معُب الكلمة ا٤بذكورة أعبله، أف أدكات ٝبع البيااات  حل مشكلة أك االختبار.
ى  ٝبيع األدكات ا٤بستخدمة ١بمع كدراسة كٙبقيق ام ا٤بشكلة، أك ٝبع كعملية. 

 يل  : كيستخدـ الباحث أسلوب ٝبع البيااات كى  كما
العمليات  ٨بتلف معقدة، كعملية تتألف من  عملية مراقبة ، كى المالحظة. أ

 .كالنفسية البيولوجية
باألكراؽ ا٣باصة، قدـ  البيااات بتعميم قائمة من األسئلة ، ى  كسيلة ١بمعاالستبانة. ب

كغّب  الرد، كا٤بعلومات، كاألجوبة،  ا٤بواضيع ٢بصوؿ على ٝبيع خطيا على الباحث
االستبااة لتحقق اك التصحيح من خرباء،  ٮبا ستبااة ىناؾ ينقسم أب اوعْبكاال .ذلك

كا٥بدؼ  .٘بربة ا٤بواد التعليمية  بعد االاتهاء من   ا٤بتعلم  ك االستبااة للرد من
 . ا٤بنتجات من الباحث  تعلم من ٙبديد جدكل ىو

طية، ا٣ب تقنيات ١بمع البيااات ، كى  شكل من أشكاؿكٙبليل مضموهنا لوثائقا. ت
كىكذا  الكتب كاجملبلت، كالوثائق، كاللوائح، كاليوميات، كالصور الفوتوغرافية مثل

من  الوثائق ُب ىذا البحث، مثل ا٤بواد التعليمية، ا٤بنهج الدراس ، كالبيااات .دكاليك
 .مشاركْب ُب ىذا البحث الذين كااوا الطبلب

حث من إجابة تساؤالت يكمل ٗبوجبها ٝبع ا٤بعلومات الٍب ٛبكن البا، المقابلة. ث
 الٌب ا٤بعلومات ١بمع طريقةالبحث أك اختبار فركضو، كتعتمد على مقابلة الباحث 

 الباحث قبل من األسئلة من عدد طرح بغرض بوجو كجهاللبحوث  الباحث ٲبكن
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 ا٢بوار بطريقة البيااات طلب طريقة أهنا يقاؿ أك ا٤ببحوث قبل من عليها كاإلجابة
 . ُُٗا٣ببّب أك كالفاعل الباحث بْب كالتساؤؿ
 مقابلة كىى الدقيقة، ا٤بقابلة ىى البحث ىذا َب البيااات لكشف ا٤بناسبة فا٤بقابلة

حوؿ تعليم علم  يدكر الذل با٤بوضوع ا٤بقابلة دليل حسبأسئلة  الباحث فيها وجوي حرة
 كيتدخل يريد كما يتكلم أف للمخرب ا٢برية يَبؾ ٍب ا٤بعاين من حبلؿ األمثاؿ ا١باكية

 الباحث كيستخدـ .الكبلـ على كيشجعو ا٤بخرب ليدفع أخر حْب أب حْب من الباحث
بتعليم علم ا٤بعاين من خبلؿ األمثاؿ  ا٤بتعلقة كالبيااات ا٢بقائق لطلب الطريقة ىذه

كقد قاـ الباحث ٗبقابلة ا٣برباء كا٤بدرس كبعض الطبلب ألخذ البيااات عن  .ا١باكية
 د أعد الباحث دليل أسئلة ا٤بقابلة معهم.طريق احملاكرة ا٤بباشرة. كق

 كالشرح ألسلوب ٝبع البيااات الٍب يستخدما الباحث فيما يل  :
 أدكات البحث ُب الدراسة ا٤بيدااية أ.

ُب الدراسات ا٤بيدااية أك الدراسة اإلستطبلعية تستخدـ أداتْب ُب آف كاحد، كى  
بلت( للحصوؿ على التصورات كيستخدـ كل منهما )ا٤ببلحظات كا٤بقاب أدلة مقابلة.

األكٔب عن ٦باؿ البحث كصياغة ا٤بشكبلت البحثية. كباإلضافة إٔب ذلك، األدكات 
األخرل ا٤بستخدمة  ُب الدراسة ا٤بيدااية ى  االستبااة، كاستخدـ الباحث ىذه الوسيلة 
٤بعرفة ظركؼ الطبلب كآرائهم ُب التعلم كالتعليم، كخاصة ُب علم ا٤بعاين، كجهات 

 ىم حوؿ ا٤بواد التعليمية الٍب سيتم تطويرىا.اظر 
  عن طريق االستبااة. من ا٣برباء صديق اإلاتاجت. أ

ألجل معرفة أكاات ا٤بواد التعليمية الذم سيكوف متطورا  يليق لتجربة ٧بدكدة، 
ىناؾ ثبلثة أاواع من ا٣برباء الذين ٱبتربكف ا٤بواد التعليمية أك ا٤بنتجات  فيحققها ا٣برباء.

خبّب تصميم ا٤بواد التعليمية، كخبّب ٧بتول ا٤بواد التعليمية )الببلغة كفيها علم  مباشرة،
ا٤بعاين(، كخبّب ا٤بناىج كطرؽ تدريس اللغة العربية. القناع الباحثْب أف ا٤بواد التعليمية 

                                                           
191

 Arikunto, Suharsini, 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka 

Cipta, 231 ص 
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جيد كيليق ُب استخداـ الباحث ُب التجربة، كيتم أيضا التحقق من قبل الطلبة.كلقياس 
 ratingء ا٣برباء، تستخدـ على اطاؽ القياس مقياس التصنيف )النتائج من آرا

scale.)  .مقياس تصنيف أك مقياس متدرج ىو ا٤بقياس الذاٌب الذم خلقت التجريدية
يضيف سويواو أف مقياس تصنيف ال يقتصر لقياس ا٤بواقف، كلكن لقياس تصورات 

م تقوٲبو ُب ىذه ا٤برحلة ا٤بستجيبْب من الظواىر األخرل. فيما يتعلق با١بااب الذم ٯبر 
من تصحيح ا٣برباء، كاقتبس الباحث ا٤بعايّب ا٤بتطورة من ا٤بواد التعليمية ىو كما كتبو 

 مهيمن، .ىذه ا١بوااب تشمل ما يل :
ا١بوااب العامة: أ( ٙبليل االحتياجات. ب( عرض ا٤بواد. ج( معايّب ا٤بواد التعليمية.  .ِ

 . د( الوظيفة ا٤برجوة. ق( النوعية من عاـ
جوااب الكتب ا٤بدرسية: أ( التحليل : يشتمل على ٙبليل االحتياجات كا٣بصائص  .ّ

األساسية ا٤بملوكة للطبلب، منهج الدراس ، ٙبليل مصادر التعلم كاختيار ا٤بواد 
التعليمية كتعيْب ا٤بواد التعليمية. ب( تصميم : يشتمل على صياغة األىداؼ 

س، كاختيار كسائل االعبلـ / موارد التعلم، التعليمية، كإعداد خرائط من مواد التدري
 كتقدًن ا٤بعلومات كتقوًن التعلم(. ج( التطوير. د( مراجعة. 

جوااب التعلم: أ( كضوح األىداؼ التعليمية )صياغة كاقعية(. ب( صلة أىداؼ  .ْ
التعلم كا٤بنهج. ج( اشتماؿ األىداؼ التعليمية كعمقها. د( التفاعل. ق( التقدًن  

التعلم. ك( موضوعية. ز( اكتماؿ مواد التعلم كاوعيتها. ح( مطابقة  أك توفّب دافع
ا٤بواد التعليمية باألىداؼ التعليمية. ط( سهلة ُب الفهم. م(، تتبع ا٤بنطق ككاضحو، 

 كالَبتيب. ؾ( كضوح البيااات ، كاألمثلة.
جوااب ا٤بواد: أ( صحة ا٤بواد من الناحية النظرية كا٤بفاىيم. ب( دقة استخداـ  .ٓ

. ج( عمق ا٤بواد. د( الواقعية.ا٤ب  صطلحات كفقا جملاؿ العلـو
 كأما  أسلوب البحث للتحقق من قبل ا٤بستخدـ متساكية بأدكات تقوًن الطالب.

 تقوًن الطلبة. أ
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لقياس  أدكات تقوًن الطلبة تيستخدىـ ٤بعرفة تقييم الطبلب للكتاب ا٤بدرس  )ا٤بنتجات(.
مع اربع اختيارات لئلجابة : يعُب موافق  (Likertىذه األداة تستخدـ حجم ليكارت )

ذكر سويواو أف  (.STS(، كمعارض بشدة )TS(، غّب موافق )S(، كموافق )SSبشدة )
مقياس ليكرت ا٤بستخدـ لقياس ا٤بواقف كاآلراء كالتصورات لشخص أك ٦بموعة من 

 األشخاص على الظواىر االجتماعية. 
(، ِْ-ُْىذه األدكات من باستياف ) أف جوااب تقييم كسائل اإلعبلـ ا٤بستخدمة ُب

كٝبع الباحث من ا٤بصادر الثبلثة ا٤بذكورة  (، كاالختبارات ا٤بوحدة.ُٖ-ُٕكسدٲباف )
 كتعديلها كفقا لتقوًن االحتياجات ى  كما يل :

 : تقوًن االحتياجاتٓجدكؿ رقم 
 مؤشرات التقييم النواحي الرقم
 الصلة  بأىداؼ التعليم الصلة ُ
 ن االستخداـ الفعاؿ للمنتج من حيث الوقتم الكفاءة ِ
 فعالية للتغلب على القيود ا٤بفركضة على الوسائل  فعالية  ّ
 ا٤بركاة ُب استخداـ كسائل اإلعبلـ ا٤بركاة  ْ

 

 ٙبليل البيااات .ٓ
كتنقسم النتائج العامة للبيااات ُب ىذا البحث إٔب قسمْب، ٮبا البيااات الكمية 

النوعية، الٍب كصفها مع كلمات أك عبارات مستمدة من كالنوعية. ُب البيااات 
ا٤ببلحظات كا٤بقاببلت، مفصولة فئة إلبراـ. ُب حْب تقتصر البيااات الكمية الٍب ًب 
ا٢بصوؿ عليها من االستبااة كاستبااة االختبار للتحقق من صحة، كمعا١بتها باستخداـ 

ة، ككذلك جدكؿ اإلحصاء الوصف ، ٗبا ُب ذلك تقنيات حساب إحصاءات كصفي
 تصور البيااات.

 بيااات الكيفية الٌب تشتمل على : أ. ٙبليل
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ٙبليل األىداؼ كخصائص احملتول لتكوف موادا تعليمية لعلم ا٤بعاين الٌب يراد  .ُ
التعرؼ عليها األسلوب الوصفى الكيفى. كمصدر البيااات ىو استبااة الطلبة ُب 

 ٙبليل رغبتهم كحاجاهتم. 
 من استبااة الطلبة باستخداـ الرمز :   تحصلة عليهاا٤بكجهزت البيااات 

 
  

 

 

 الشرح :

P- اسبة اجابة الطلبة 
F- درجة إجابة الطلبة 
N- عدد الطلبة 
 

خبّب تصميم ا٤بواد التعليمية،  ٙبليل الباحث التعليقات كاالقَباحات كا٤بواصفات من  .ِ
كخبّب ا٤بناىج كطرؽ  كخبّب ٧بتول ا٤بواد التعليمية )الببلغة كفيها علم ا٤بعاين(،

، كالطلبة من العينات التجربة احملددة كاجملموعة التجربة ا٤بيدااية تدريس اللغة العربية
 بأسلوب الوصف  الكيف  لتنقيح ا٤بواد اإلاتاجية ا٤بطورة. 

كجهزت البيااات احملصولة من التعليقات كاالقَباحات من ا٣برباء كاستجابة 
 لتجربة ا٤بيدااية باستخداـ الرمز:  الطلبة من التجربة احملددة كا

 

 

 الشرح :
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P- اسبة اجابة ا٣برباء أك الطلبة 
F- درجة إجابة ا٣برباء أك الطلبة 
N- اجملموع الكلى 

كإلعطاء ا٤بعُب كأخذ القرار عن جودة ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين 
 كتصميمها، فقد استخداـ الباحث البياف اآلتى :

 

 البيان لتقديرا فئة النتائج الرقم

ُ ٖٓ %-  ََُ % ال ٙبتاج إٔب التنقيح جيد جدا 

ِ ٕٓ %-  ٖٓ % ال ٙبتاج إٔب التنقيح جيد 

ّ ٔٓ %-  ٕٓ % التنقيح مقبوؿ 

ْ ٓٓ %-  ٔٓ % التنقيح ااقص 

ٓ َ   %-  ٓٓ % التنقيح ضعيف 

 
 بيااات الكمية الٌب تشتمل على :ال ب. ٙبليل

تبار القبلى ك البعدم للتجربة ا٤بيدااية كعن اتيجة خالبيااات عن اتيجة اال .ُ
ختبار من التجربة ا٤بيدااية. ك٤بعرفة معنوية ىذه ا٤بواد التعليمية من اتيجة اال
( T testختبار التجربة ا٤بيدااية قدـ الباحث الرمز اإلحصائ  إختبار "التائ " )ا

 : ُِٗالتإب 

                                                           
192 Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta : Rineka Cipta, 2000) 509 ص 
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 البياف :

Md االختبارين )القبل  كالبعدم( =متوسط اال٫براؼ بْب 
Xd فركؽ اال٫براؼ مع متوسط اال٫براؼ= 
N عدد أفراد العينة= 
 

 ك٩با يل  معيار التصديق الختبار التائ  :
إذا كاات درجة "ت" حسايب أكرب من "ت" الرسم البياين، فا٤براد أف فركض  .ُ

 البحث مقبولة.
، فا٤براد أف فركض كإذا كاات درجة "ت" حسايب أصغر من "ت" الرسم البياين .ِ

 البحث مردكدة.
 

 :فيما يل ه  فكأما النسبة ا٤بثالية كتفسّبىا 
 = ٩بتاز  ََُ -َٗ
 =جيد جدا ٖٗ-َٖ
 =جيد  ٕٗ-َٕ
 =مقبوؿ  ٗٔ-َٔ
 = ااقص   ٗٓ-َٓ
 = ااقص جدا   ْٗ-َ

 
 
 

 

  𝒙𝟐
𝒅

𝒏−𝟏
𝐍
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها 

 
 كى : ، باحثم ثبلثةإٔب  كٙبليلهاضى البيااات قسم الباحث عرٍ 

لعلم ا٤بعاين ُب ا٤بطورة اد و ا٤ب البيااات عن مواصفات ىو عرضا٤ببحث األكؿ، .أ 
 لكبلـ احملل  كٙبليلها، كىذا إلجابة السواؿ األكؿ.ضوء ا

ُب لعلم ا٤بعاين  واد ا٤بطورةا٤بصبلحية البيااات عن  ىو عرض، الثاينكا٤ببحث .ب 
 ؿ الثاين.لكبلـ احملل  كٙبليلها، كىذا إلجابة السواا ضوء

لعلم ا٤بعاين  ا٤بطورةادة و عرض البيااات عن أثر استخداـ ا٤بىو ، الثالثا٤ببحث ك .ج 
  لكبلـ احملل  كٙبليلها، كىذا إلجابة السواؿ الثالث.ا ُب ضوء

 
اد علم المعاني في ضوء و م البيانات عن مواصفات عرضاألول: أ. المبحث 

 .اتحليلهو  لكالم المحليا
( ِ( ا٤ببلحظة ا٤ببدئية كالدراسات ا٤بكتبية. ُما يل  : ٰبتوم ا٤ببحث األكؿ عبل

( التعديبلت ٓ( تصديق ا٣برباء. ْ( تطوير ا٤بواد. ّٙبليل احتياجات الطلبة إٔب ا٤بواد. 
 كاإلصبلحات.

 
 المالحظة المبدئية والدراسات المكتبية وتحليلها. .ٔ

أبريل  خبلؿ بيةقسم تعليم اللغة العر  ٗببلحظة تعليم علم الببلغة ُب الباحثبدأ 
كهبذه ا٤ببلحظة ا٤ببدئية بدأ ، ذلك من أجل كتابة األطركحة. َُِٔ إٔب مارس َُِٓ

كحصل  الباحث تصميم ا٤بادة التعليمية لعلم الببلغة كٱبص الباحث إٔب علم ا٤بعاين.
 كى  فيما يأٌب: ىذه ا٤ببلحظة ا٤بيدااية، ُب ضوءالباحث على عدة النقاط 

م تعليم اللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكوميةإف مادة الببلغة ُب قس.أ 
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تتكوف من ثبلثة أاواع ى  :الببلغة األكٔب، كالببلغة الثااية. كالببلغة الثالثة. ككاات 
تأثر كثّبا إٔب تطوير علـو تال إهنا الباحث  رألا٤بادة عشوائية التَبتب ترتيبا، ك 

 علم البياف كعلم البديع. الببلغة الٌب تنقسم إٔب علم ا٤بعاين ك 
عدـ جاذبية ا٤بادة ا٤بستعرضة طواؿ عملية الدراسة لدل الطلبة مع أف ا٤بدرس قد .ب 

 شرح بطريقة صحيحة لكنو ااقص ُب أاشطة التطبيق باألمثلة.
بعض الطلبة يشعركف ٗبلل ُب إلقاء ا٤بدرس عدة التعاريف للمادة باللغة العربية .ج 

 فحسب.
ا٤بواد التعليمية ليست جذابة لدل الطلبة، كىذا ا٢باؿ ا٤بوضوعات الٌب كجدت ُب .د 

 يعرفو الباحث ٗبا كتبو الطبلب.
ال ٯبد الباحث ُب ا٤بقرر الدراس  مادة الببلغة ا٤بوجودة ُب قسم تعليم اللغة العربية .ق 

 الٌب تبحث عن الربط بالثقافة أك اللغة احمللية )اللغة ا١باكية(.
راسة، ألف ا٤بدرس ال يورط الطلبة ُب العمل اقصاف ااتباه الطلبة ُب عملية الد.ك 

 الدراس .
كاف ا٤بدرس يرتبط كثّبا با٤بواد التعليمية كيتشدد باللغة العربية مهما كاف الطلبة ال .ز 

يفهموف ا٤بادة جيدا، حٌب يشعر الطلبة با٤بمل بالطريقة ا٤بعيدة هبا، ك اليتبع الطرؽ 
 األخرل الٌب توثر لبلاتباه.

ّبا باألمثلة من اللغة احمللية مع أف مباحث الببلغة تتعلق أيضا ا٤بدرس ال يهتم كث.ح 
 على الثقافة األخرل غّب العربية.

ظٌل ا٤بدرس ال يشجع الطلبة ُب تطوير األمثلة الببلغية من اللغة احمللية )اللغة .ط 
 ا١باكية(.

يعتمد ا٤بدرس كثّبا على مرجع كاحد لكتاب الببلغة يعُب كتاب "الببلغة الواضحة" .م 
 سب.فح

 ظٌل ا٤بدرس ال يستوعب ا٤بادة ا٤بستهدفة ُب أىداؼ تعليم الببلغة..ؾ 
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ال يكتسب الطلبة مفردات كثّبة، ألف الطلبة يشغلوف بتعاريف ا٤بوضوع ا٤بستهدؼ .ؿ 
 فقط.

كما  ٔ كبيااات ىذه ا٤ببلحظة ا٤ببدئية كالدراسات ا٤بكتبية موجودة ُب جدكؿ رقم 
 يضعو الباحث ُب قائمة ا١بداكؿ. 

باحث أف معظم الطلبة ال يهتموف كثّبا بعلم الببلغة، ككاات ا٤بادة الحظ ال
ال يتأثر كثّبا إٔب تطوير علـو الببلغة الٌب أاو الباحث  رألعشوائية التَبتب ترتيبا، ك 

 تنقسم إٔب علم ا٤بعاين كعلم البياف كعلم البديع. 
ك اللغة ا١باكية ُب كاقصاف أاشطة التطبيق باألمثلة مثل األمثلة باللغة اإلادكايسية أ

عدـ جاذبية ا٤بادة ا٤بستعرضة إٔب ا٤بناقشة كا٢بوار ك كرشة عمل خبلؿ الدرس تسبب 
طواؿ عملية الدراسة لدل الطلبة مع أف ا٤بدرس قد شرح بطريقة صحيحة، ككرر ا٤بدرس 
التعاريف أك القواعد بدكف التطبيق أك قليل ا٤بمارسة التطبيقية يسبب الطلبة ملبل، 

عند إلقاء ا٤بدرس عدة التعاريف للمادة باللغة العربية فحسب، فازداد ا٤بلل ُب  كالسيما
افوس الطلبة. ككذلك عدـ اختيار ا٤بدرس ا٤بوضوعات الدراسية من النقاط ا٤بهمة كىذه 
ال تقدر على جلب للطلبة إٔب ا٤بواد التعليمية، كاقصاف الطلبة ُب فهم الببلغة ألف ُب 

ة ال يوجد ا٤بقرر الدراس  ُب مادة الببلغة الٌب تبحث عن الربط قسم تعليم اللغة العربي
 بالثقافة أك اللغة احمللية )اللغة ا١باكية( .

ال يورط ا٤بدرس الطلبة ُب العمل الدراس  ٤بادة الببلغة، ال توجد الطريقة ا١بديدة 
ّبا على أك الطريقة االخَباعية كاإلبداعية ُب تعليم علم الببلغة ككاف ا٤بدرس يرتبط كث

مهما كاف الطلبة ال يفهموف ا٤بادة جيدا، حٌب  ا٤بواد التعليمية كيشددىا باللغة العربية
يشعر الطلبة با٤بمل بالطريقة ا٤بعيدة هبا، ك اليتبع الطرؽ األخرل الٌب توثر لبلاتباه. 
ا٤بدرس ال يهتم كثّبا باألمثلة من اللغة احمللية مع أف مباحث الببلغة تتعلق أيضا على 

ظٌل ا٤بدرس ال يشجع الطلبة ُب تطوير األمثلة الببلغية من  الثقافة األخرل غّب العربية.

يعتمد ا٤بدرس كثّبا على مرجع كاحد لكتاب الببلغة يعُب   اللغة احمللية )اللغة ا١باكية(.
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كتاب "الببلغة الواضحة" فحسب. ظٌل ا٤بدرس ال يستوعب ا٤بادة ا٤بستهدفة ُب أىداؼ 
 تعليم الببلغة.

الٌب ٯبلبها الباحث ُب  يداايةكا٣ببلصة ُب ٙبليل ىذه البيااات عن ا٤ببلحظة ا٤ب
الكبلـ  ُب ضوءٕبث تعليم الببلغة ) ا٤بعاين كالبياف كالبديع( كتطوير مواد علم ا٤بعاين 

 عاب علم ا٤بعاين ى  كما يأتى:يتأخر الطلبة كضعفهم ُب است أفٌ  ،احملل 
 اين الٌب يربطها ا٤بدرس باللغة احمللية.عدـ ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بع.أ 
تكرار ا٤بدرس تعاريف ا٤بوضوع دكف التطبيق باألمثلة باللغة اإلادكايسية أك اللغة .ب 

 ا١بامية. 
عدـ اختيار ا٤بدرس ا٤بوضوعات الدراسية ا١بذابة موافقة بأحواؿ الطلبة .ج 

 طلبة.كحوائجهم، ألف ا٤بوضوعات الٌب اختارىا ا٤بدرس صعبة ُب فهمها لدل ال
 . الكبلـ احملل عدـ تطوير ا٤بدرس الطلبة ُب العمل التعبّبم ب.د 
 عدـ عملية التقوًن ا١بيد للمدرس..ق 
 قلة التدريبات ككثرة شرح التعاريف أك القواعد الببلغية..ك 
التدريبات ا٤بعدة ال تسوؽ الطلبة للقدرة على فهم ا٤بادة، ألف األمثلة ُب .ز 

 ياف أك شرح ُب اللغة اإلادكايسية. التدريبات باللغة العربية فحسب دكف ب
عاب ا٤بدرس ا٤بادة، ألاو ال يقدـ ا٤بادة الٍب ٯبب على الطلبة فهمها يعدـ است.ح 

 أكال ٍب فهم ا٤بادة الثااية. 
األمثلة األخرل   ُب ضوءاشتغاؿ ا٤بدرس با٤بواد ا٤بقررة بدكف اإلبداع كاإلخَباع .ط 

 كاألمثاؿ ا١باكية الٌب تعم ُب أذىاف الطلبة. 
دـ اىتماـ ا٤بدرس بتنمية طاقة الفكر اإلبداع  باللغة احمللية داخل الفصل ع.م 

 كخارجو.
 قاـ الباحث بالتحليل فيما يأتى : ك  بيااات السابقةباحث البعد أف الحظ ال
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إف األىداؼ الدراسية ُب مادة الببلغة ٨بتلفة كفق الطبقات، الببلغة األكٔب : قدرة 
ات علم البياف كتطبيقها بالعربية. كالببلغة الثااية: الطلبة على معرفة تعريفات موضوع

قدرة الطلبة على معرفة تعريفات موضوعات علم ا٤بعاين كتطبيقها بالعربية. كالببلغة 
الثالثة: قدرة الطلبة على معرفة تعريفات موضوعات علم البديع كتطبيقها بالعربية 

، فخلص الباحث أف الصحيحة كالفصيحة. كبعد مطالعة الباحث عن ىذه األىداؼ
األىداؼ الدراسية ُب مادة الببلغة بعضها كافقت على ا٤بنهج الدراس  كبعضها غّب 

( لقسم تعليم اللغة العربية كى  ُب misiموافقة. كهبذا، إذا رجع الباحث إٔب الرسالة )
"تكوين قسم تعليم اللغة العربية الذل ٲبلك ركح التجديد كالنٌشاط كالذل يتأثٌر  َُّاقطة
٤بعاين كيتأسس على كحدة العلـو كمعرفة ا٢بكمة احمللية"، فبل ٯبد الباحث ُب ىذه با

ُب حْب  الكبلـ احملل النقطة لتطوير مواد علم ا٤بعاين خاصة اإلبتكار كاإلخَباع كاإلبداع ب
أف تعليم الببلغة للناطقْب بغّب العربية )كاإلادكايسيْب( البد فيو الربط بالثقافة العربية 

عربية كما يقولو تفيق الرٞبن أف أحد األىداؼ لتعليم علم ا٤بعاين لئلادكايسيْب كغّب ال
التشجيع للطلبة على فهم الثقافة العربية كالثقافة اإلادكايسية كاحمللية كتدريبها ٥بم ىو 

كقد باألمثلة من األساليب العربية البديعة كمقاراتها باألساليب اإلادكايسية كاللغة احمللية، 
 او ُب الفصل األكؿ ٥بذا البحث.سبق بيا

ا٤بوضوعات ا٤بدركسة ُب الببلغة الثااية )علم ا٤بعاين( الٍب درسها الباحث كلٌقنها، 
ت ا٤بوضوعات ا١باكية أك اللغة اإلادكايسية كركز  لغةال توجد ا٤بوضوعات عن األمثلة بال

                                                           
كاات الرؤية كالرسالة لقسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الَببية كالتدريس جامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية  َُّ
 فيما يلى:٠بارااج كومية ا٢ب

Visi: Menjadi pusat pengkajian dan pencetak tenaga pendidik Bahasa Arab yang profesional dan 

berakhlak mulia berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan di tingkat nasional tahun 2027. 

Misi: a. Menyelenggarakan Pendidikan Bahasa Arab  yang inovatif, kreatif, dan bermakna 

berbasis kesatuan ilmu pengetahuan dan berwawasan kearifan lokal. b. Menyelenggarakan riset 

dalam bidang Pendidikan Bahasa Arab  berbasis kesatuan ilmu pengetahuan. c. Menyelenggarakan 

pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil riset dan pengembangan bidang 

Pendidikan Bahasa Arab. d. Melakukan kerjasama dengan lembaga riset Pendidikan Bahasa Arab  

tingkat regional, nasional, dan internasional. 

 



118 

 

 

 

لدل الطلبة،  ، مع أف األمثلة ُب الكتاب ا٤بقرر صعبة إٔب الفهمبالكتاب ا٤بقرر فحسب
األشعار العربية الٌب تطابق بالعآب العريب كلكنها ال تطابق بعآب إادكايسيا كالسيما مثل: 

ُب بعض األحياف، كا٤بفردات ُب تلك األشعار ُب مستول األدب العريب الٌب  ةعآب جاك 
غة تصعب إٔب الفهم لدل الطلبة إال إذا أتى ا٤بدرس ترٝبتها باللغة اإلادكايسية أك الل

ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين تبحث فقط باألمثلة ا٤بوجودة ُب  ا١باكية. ككاات األمثلة ُب
 الكتاب ا٤بققر ال غّبىا.

كاستخدـ ا٤بدرس ُب تعليم الببلغة الطريقة االاتقائية كاالسَباتيجية ا٤بختلفة، كلكن 
ال ٯبد ا٤بدرس  -ثعند الباح–أكثر استخداما ُب تعليمها ى  الطريقة التقليدية، كٲبكن 

الطريقة التقليدية. كاليهتم باإلخَباع كاإلبداع ُب  الإالطريقة موافقا بذلك ا٤بوضوع 
 الطريقة.

 طالبا، كىذا الفصل استخدمو الباحث للتجربة. ُِكعدد الطلبة ُب الفصل
كتوٌضحت البيااات بعد أف قابل الباحثي مدٌرسى ا٤بادة أف كفاءة الطلبة ُب علم 

يفة جدا، معظمهم ال يستطيعوف أف يعربكا باألمثلة األخرل ا٤بناسبة ٤بوضوع الببلغة ضع
من اإلتياف ُب التعبّب عما يدكر ُب افسو أك مشاعره من ا٤بادة ا٤بدركسة، كال يتمكنوا 

 .ٞبلة أك تركيب ٩با ٯبعلو غّب قادر على التواصل كاالاطبلؽ ُب التعبّب ك بشكلو سليم
االخَباعية اال با٤بوٌجو. كبعض منهم يقدركف على  كلماتكال يستطيعوف أف يبدئوا ال

اإلتياف باألمثلة من النثور كلكن األمثلة ليست من األشعار العربية. إذا، ٰبتاج الطلبة إٔب 
  الطريقة ا١بذابة كالنموذجية.

مقابلة الباحث ا٤بدرس كمبلحظتو أثناء الدراسة مهمة جدا لك  يعرؼ الباحث ك 
فواقعيا كجد الباحث : غّب اىتماـ بعض الطلبة بالدراسة ألف  ماذا حدث ُب الفصل،

الدراسة ٘برم على شكل الرتيب كا١بمود. كبعض الطلبة ال يبالوف بالطريقة ا٤بستخدمة 
كا٤بوضوعات ا٤بطركحة، ألف الطريقة ا٤بستخدمة ى  الطريقة التقليدية. كبعض الطبلب 
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ات. كغّب اىتماـ بعض الطلبة على طلب يشعركف با٤بلل، ألف ا٤بواد تكررت مرة بعد ا٤بر 
 ا٤بدرس للكتابة، ألهنم يبدؤكف من الفراغ.

لذلك ٰبتاج ا٤بدرس إٔب التجديد ُب تعليم علم ا٤بعاين خاصة ربط مواد علم ا٤بعاين 
ا١باكية الٌب تكوف على صورة النثر أكالشعر، حٌب يكوف  لغةباألدب أك اللغة احمللية مثل ال

تعليم كالطلبة مرتاحْب ُب التعلم. كالكتاب الدراس  لعلم ا٤بعاين الذل ا٤بدرس متحّبا ُب ال
( ال يوجد حٌب اآلف، لذلك هيعرض مواده على مدخل ا٤بقاراة بْب اللغتْب )العربية كجاك 

قدـ الباحث بالتجديد ُب تعليم علم ا٤بعاين حيث يربط مواد علم ا٤بعاين بالنصوص 
لغة العربية جامعة كإب سوىجو اإلسبلمية ا٢بكومية األدبية احمللية لطلبة قسم تعليم ال

ا١باكية. كىذه االحتياجات تدعو إٔب الباحث للبحث، كلك  يعرؼ عن حل  لغةكى  ال
الكبلـ  ُب ضوءا٤بشكبلت لديهم كمعرفة ما ٰبتاج الطلبة إٔب ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين 

 .احملل 
 
 د. او مالالطلبة إلى  تحليل احتياجات. ٕ

استبااة،  َُِزع الباحث االستبااات إٔب طلبة قسم تعليم اللغة العربية حوؿ ك 
استبااة إٔب الباحث بعد األسبوع كبعضهم مباشرة ُب الفصل. ككزع  ٕٓكردىا الطلبة 

الباحث االستبااة اكثر منهم ُب ا٤برحلة ا٣بامسة كبعضهم ُب ا٤برحلة السابعة. ككزعها 
لقواعد النحوية األكٕب كالثااية كالثالثة، كالقواعد الصرفية الباحث إليهم ألهنم قد أخذكا ا

األكٔب كالثااية، كمهارة الكتابة األكٔب كالثااية كالثالثة )مادة اإلاشاء(، ، كقواعد اإلمبلء، 
كالَبٝبة األكٔب كالثااية كالثالثة، كاالستماع األكؿ كالثاين، كاحملادثة األكٔب كالثااية. كىم 

ٔب ىذه ا٤بواد التعليمية، مع أهنم قسم تعليم اللغة العربية، إشديدا ٰبتاجوف احتياجا 
 عاب الببلغة. يكلكن ليس ٥بم ا٤بواد ا٣باصة لَبقية طاقتهم ُب است

إذا ربط ( ُكقدـ الباحث ُب االستبااة ستةى أسئلة إٔب الطلبة، كى  ما يل : 
؟ ى  صعبة ىل لكبلـ ا١باكم(،باألمثلة من اللغة احمللية )مثاؿ: ا مواد علم ا٤بعاينا٤بدرس 
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( ىل ّ( ىل ٙبب أف تتعلم باستخداـ كتاب دراس  خاص لفهم ا٤بادة ا٤بدركسة؟  ِ
( ىل ٙبتاج إٔب ْ ؟اللغة العربية كغّبىا أيضاُب بإتياف األمثلة ٙبب أف تتعلم علم ا٤بعاين 

ٔب األمثلة باللغة ( ىل ٙبتاج إٓ؟ الٌب تستعرض أمثلتها ُب الكبلـ احملل علم ا٤بعاين ل ا٤بادة
( من كتب ا٤بعاين باللغة العربية، ٔ غّب العربية لكل موضوع من موضوعات علم ا٤بعاين؟

ىل تتعلمها جيدا؟. كقد كضع الباحث التعليقات لكل جواب من ىذه األسئلة، إف 
أجاب كل أفراد التجربة بػػ"اعم" فينبغ  لو أف يضع التعليقات، كإف أجاب بػػ"ال" فينبغ  

كما  ٕ رقم  جدكؿكاألسئلة السابقة كأجوبتها موجودة ُب  ف يضع التعليقات أيضا.لو أ
 يضعو الباجث ُب قائمة ا١بداكؿ.

قد سبق ذكره أف االستبااات ميوىزَّعىة ٍب ٰباكؿ الباحث أف ٰبلل ىذه االستبااة، ك 
 استبااة إٔب ٕٓاستبااة، كردىا الطلبة  َُِإٔب طلبة قسم تعليم اللغة العربية حوؿ 

الباحث بعد األسبوع كبعضهم مباشرة ُب الفصل. ككزع الباحث االستبااة اكثر منهم ُب 
ا٤برحلة ا٣بامسة كبعضهم ُب ا٤برحلة السابعة. ككزعها الباحث إليهم ألهنم قد أخذكا 
القواعد النحوية األكٕب كالثااية كالثالثة، كالقواعد الصرفية األكٔب كالثااية، كمهارة الكتابة 

كالثااية كالثالثة )مادة اإلاشاء(، ، كقواعد اإلمبلء، كالَبٝبة األكٔب كالثااية كالثالثة، األكٔب 
كاالستماع األكؿ كالثاين، كاحملادثة األكٔب كالثااية. كىم ٰبتاجوف احتياجا شديدا أب ىذه 
ا٤بواد التعليمية )علم ا٤بعاين ا٤بوسس على ا٢بكمة احمللية(، مع أهنم قسم تعليم اللغة 

 لعربية، كلكن ليس ٥بم ا٤بواد ا٣باصة لَبقية طاقتهم ُب استعاب الببلغة. ا
باألمثلة من  مواد علم ا٤بعاينإذا ربط ا٤بدرس حصلت النتيجة من السواؿ األكؿ )

 ّ( فالطلبة الذين أجابوا بػػػ"اعم"  ؟ى  صعبة ىل اللغة احمللية )مثاؿ: الكبلـ ا١باكم(،
%. كالتعليقات من الطلبة ٔٗطالبا أم  ِٕ"ال" %، كالذين أجابوا بػػْطبلب أم 

كأجادكا اللغة العربية ككذلك استعوبوا  ، كلهمسهلةالذين ٯبيبوف أف مواد علم ا٤بعاين 
. كالطلبة العربية فحسب، كإ٭با ينطقوف اللغة األخرل، كال ينطقوف اللغة اللغة األخرل
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جاكة الوسطى كجاكة الشرقية، الذين ٯبيبوف أف مواد علم ا٤بعاين صعبة، كلهم من سكاف 
 ككلهم ينطقوف اللغة ا١باكية. 

كمن ىذه اإلجابة اعرؼ هبا أف مواد علم ا٤بعاين تكوف سهلة لدل الطلبة حْب 
ربطها باألمثلة من لغتهم الٌب يستخدمها ُب حياهتم، كىذه اللغة ى  لغتهم احمللية أم 

اىيم بوجوب توثيق دركس الببلغة (. ُب ىذه القضية أٌكد عبد العليم إبر jawaلغة جاكة )
كغّبىا من فركع اللغة منها األدب كىو أقرب الفركع إليها، ألف غاية الببلغة كاألدب 
كاحدة كى  تكوين الذكؽ األديب أك الذكؽ الببلغ ، كطريق كلٍّ منهما ىو النصوص 

١باكية ، كأما النصوص األدبية احمللية الٌب ى  أقرب للطلبة فإهنا األمثاؿ اَُْاألدبية
(paribasan jawaكإذف فالربط .) ا١باكم للطلبة قسم تعليم  كبلـبْب مواد علم ا٤بعاين كال

 اللغة العربية جامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية كاجب، كىو سهل ميسور. 
كمن ااحة أخرل، دلت إجابة الطلبة ُب تعليقاهتم أيضا إٔب قاعدة ىامة ُب التنوع 

ا الفرد تتغّب بتغّب ا٤بوضوع هؼ االجتماع  أف اللغة الٌب يستخدماإلجتماع  أك االختبل
من جهة كا٤بشاركْب ُب ا٢بديث أك ا٤بستمعْب لو من جهة أخرل، كما تتغّب بفعل عوامل 
أخرل خارجة عن اللغة افسها. كمن ىنا يتجلى أف دركس الببلغة ٥با عبلقة كاضحة 

اء باإلشارة إليها كالكشًف عنها ُب بالبحوث النفسية، كقد أدركها الببلغيوف القدم
النصوص األدبية، ككاات النصوص األدبية احمللية الٌب ى  أقرب  ُب ضوءكقفاهتم الببلغية 

 ( أيضا.paribasan jawaللطلبة فإهنا األمثاؿ ا١باكية )
كدلت اتيجة السواؿ الثاين )ىل ٙبب أف تتعلم باستخداـ كتاب دراس  خاص 

طبلب  ْٓإٔب الفريقْب من الطلبة: الطلبة الذين أجابوا بػػػ"اعم"  لفهم ا٤بادة ا٤بدركسة؟(
%. كأما الطلبة الذين أجابوا بػػػ"اعم" ِٖطالبا أم  ُِ%، كالذين أجابوا بػػ"ال" ِٕأم 

فػىهيم يريدكف الَبكيز ُب فهم ا٤بادة ا٤بدركسة،  كأما الذين أجابوا بػػ"ال" فػىهيم ال يضعوف 

                                                           
 .ُّٕبد العليم إبراىيم، ا٤بوجو الفِب ...، ص ع َُْ
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لذين زعموا أف ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين كعلـو الَببية التعليقات إال بعض منهم ا
 كالتدريس الٌب ٙبتاج إٔب الكتب الدراسية ا٤بتعددة. 

ُب الفصل الثاين، أف السكاك  ىو الذل عٌرؼ علم ا٤بعاين كحىدَّدى  سبق ذكرهكما 
اؿ ( أحو ُما يل : مباحثو فااقسمت مباحث علم ا٤بعاين )عند ٝبهور الببلغيْب( إٔب 

( أحواؿ ٓ( أحواؿ ا٤بسند. ْ( أحواؿ ا٤بسند إليو. ّ( اإلاشاء. ِاإلسناد ا٣بربم. 
. إذف ( اإلٯباز كاإلطناب كا٤بساكاةٖ( الفصل كالوصل. ٕ( القصر. ٔمتعلقات الفعل. 

فإف كجود الكتاب الدراس  ا٣باص لعلم ا٤بعاين مناسب ٢باجة ا٤بواد ا٤بدركسة لعلم 
علـو الَببية فإهنا أكسع من مباحث علم ا٤بعاين، كإهنا ٙبتاج  ا٤بعاين افسو، كأما مباحث

 إٔب الكتب الدراسية ا٤بتعددة.
اللغة ُب بإتياف األمثلة ىل ٙبب أف تتعلم علم ا٤بعاين كاتيجة السواؿ الثالث )

طالبا  ِٕالطلبة الذين أجابوا بػػػ"اعم" ( تنقسم إٔب الفريقْب أيضا: ؟العربية كغّبىا أيضا
%. كالتعليقات من الطلبة الذين ٰببوف ْطبلب أم  ّكالذين أجابوا بػػ"ال" %، ٔٗأم 

كلهم من سكاف جاكة الوسطى كجاكة الشرقية الكبلـ احملل    ُب ضوءتعلم علم ا٤بعاين 
الكبلـ  ُب ضوءككلهم ينطقوف اللغة ا١باكية، كىم ميرًٍٰبيوف عند تعلمهم علم ا٤بعاين 

ب مشاعرىم اللغوية كتيدٌرب ذكقهم اللغوم، فاألمثاؿ تذالكبلـ احملل  ٯب، ألف احملل 
ا١باكية إهنا كسيلة دارسيها )٫بو طبلب قسم تعليم اللغة العربية( ُب التذكؽ األديب، ألهنم 
عندما عرٌبكا عما ٯبوؿ ُب أفكارىم كمشاعرىم فاستخدموا األلفاظ كا١بمل كالَباكيب ُب 

اللغة ا١باكية كاللغة العربية كاللغة تلك اللغة، ٍب  شعركا كجوه الفركؽ بْب تلك 
اإلادكايسية. كأهنا كسيلة دارسيها إٔب التفكّب ا٤بنطق ، ألهنم عندما فكركا معاين تلك 
األمثاؿ ا١باكية الٌب فيها فلسفة ا٢بياة، فوصل فهميهم إٔب استنباط بأف معاايها ٙبمل 

لنبوم الشريف، كتعمل على مبادئ اإلسبلـ السلمية ال ٚبالف القرآف الكرًن كا٢بديث ا
تأصيل العقيدة اإلسبلمية فه  ٙبمل إٔب دارسيها ىدمى القرآف كىدم رسوؿ اهلل ُب 
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قوالب رصينة ٧بكمة. رغم أهنم كجدكا الصعوبات ُب التعبّب باستخداـ األساليب 
 ا٤بوجودة ُب تلك اللغات. 

 اللغة العربية كغّبىا ُببإتياف األمثلة كأما الطلبة الذين ال ٰببوف تعلم علم ا٤بعاين 
الوسطى كال ينطقوف اللغة ا١باكية قط، كىم يشعركف  هكلهم ليس من سكاف جاك 

 الصعوبة ُب تعلمو.
الٌب تستعرض أمثلتها ُب الكبلـ علم ا٤بعاين ل ا٤بادةىل ٙبتاج إٔب السواؿ الرابع )كُب 

طالبا  َٕا بػػ"اعم" ( ٙبصل النتيجة إٔب الفريقْب من الطلبة: الطلبة الذين أجابو ؟احملل 
كالتعليقات من الطلبة %. ِ،ٔطبلب أم  ٓ%، كالطلبة الذين أجابوا بػػ"ال" ٖ،ّٗأم 

، تنقسم  الٌب تستعرض أمثلتها ُب الكبلـ احملل الذين ال ٰبتاجوف إٔب مواد علم ا٤بعاين 
طبلب منهم ليسوا من سكاف جاكة الوسطى كال ينطقوف اللغة ا١باكية  ّإٔب قسمْب: 

 كطالباف من سكاف جاكة الوسطى كلكنهما ضعيفاف ُب مهارات اللغة ا١باكية.  قط،
الٌب تستعرض أمثلتها ُب الكبلـ كالطلبة الذين ٰبتاجوف إٔب مواد علم ا٤بعاين 

الشرقية، ككلهم ينطقوف اللغة ا١باكية، كىم  هالوسطى كجاك  ه، كلهم من سكاف جاك احملل 
دهتم كميو٥بم قوية ُب معرفة ا٤بقاراة بْب اللغة ا١باكية يتذكقوف باللغة ا١باكية أيضا، كإرا

كاللغة العربية. كُب ىذه القضية كضع ٧بمود كامل الناقة ا٤ببادئ كاألسس كالشركط 
كا٤بواصفات الٍب تعْب ُب اإلعداد للمواد التعليمية ُب ميداف تعليم اللغة العربية )فيو تعليم 

مة منها ا١بااب النفس  كا١بااب الثقاُب. كإف علم ا٤بعاين(، كذلك على أربعة جوااب مه
ا١باكم تناسب ا٣بصائص  كبلـالُب ضوء مواد علم ا٤بعاين ا٤بوسس على ا٢بكمة احمللية 

النفسية كالثقافية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية 
سبلمية كالعا٤بية، ك تتنوع ا٤بادة ٕبيث ٠بارااج، كتعرب ا٤بادة عن ٧بتول الثقافة العربية كاإل

تغط  ميادين ك٦باالت ثقافية كفكرية متعددة ُب إطار من الثقافة العربية اإلسبلمية 
تتنوع ا٤بادة ٕبيث تقابل قطاعات عريضة من الدارسْب من البيئات  ك .كالثقافة العا٤بية

   .ا٤بختلفة كالثقافات الفرعية ا٤بتعددة
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ىل ٙبتاج إٔب األمثلة باللغة غّب العربية لكل ٣بامس )كدلت اتيجة السواؿ ا
( إٔب الفريقْب من الطلبة: الطلبة الذين أجابوا موضوع من موضوعات علم ا٤بعاين؟

%. من ِ،ٔطبلب أم  ٓ%، كالطلبة الذين أجابوا بػػ"ال" ٖ،ّٗطالبا أم  َٕبػػ"اعم" 
شركط من ا١بااب اللغوم أربعة ىذه اإلجابة كالتعليقات حللها الباحث استنادا على 

( أف تقدـ ِ .أف تسمح ا٤بواد بنمو مستمر كمتتابع ُب مهارات اللغة كعاداهتا( ُ: كى  
أف تقدـ تنظيمان متكامبلن ( ّ .ا٤بواد مستويات متعددة من األاشطة اللغوية كالثقافية

للغة غّب فإف األمثلة با .أف تقدـ ٧بتول مفيدان كاافعان ( ْ .للمهارات كللمواد الثقافية
العربية لكل موضوع من موضوعات علم ا٤بعاين ال ٚبالف تلك الشركط األربعة، بل 

 تناسبها تناسبا تاما. 
( ٙبصل من كتب ا٤بعاين باللغة العربية، ىل تتعلمها جيدا؟كُب السواؿ السادس )

%، ِ،ٔطبلب أم  ٓالنتيجة إٔب الفريقْب من الطلبة: الطلبة الذين أجابوا بػػ"اعم" 
%. تدؿ ىذه اإلجابة أف معظم الطلبة ٖ،ّٗطالبا أم  َٕلطلبة الذين أجابوا بػػ"ال" كا

ُب مشقة كبّبة عند تعلمهم علم ا٤بعاين من الكتب باللغة العربية فحسب، بناء على 
 ذلك فهم ٰبتاجوف إٔب كتاب ا٤بعاين الذم فيو شرح أك بياف أك أمثلة باللغة غّب العربية.

التعليقات السابقة، فإف رغبة الطلبة ُب ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين ااطبلقا من األجوبة ك 
ُب األمثاؿ ا١باكية كبّبة كحاجتهم عليها شديدة. كإف ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين  ُب ضوء
 عاب علم ا٤بعاين بشكل إٯبايب كفعإب.ياألمثاؿ ا١باكية تتيح ٥بم اجملاؿ إٔب است ضوء
 
 .وتحليلها الكالم المحلي في ضوءمعاني علم ال ادو م تطوير. ٖ

الباحث التعليمية ا٤بطورة ُب ملحق ىذا البحث، كيتحدث  ادةكيعرض الباحث ا٤ب
 فيما يلى:  الكبلـ احملل  ُب ضوءلتعليمية لعلم ا٤بعاين دة ااا٤ب عن صورباالٯباز 

الغبلؼ األمام ، ُب الغبلؼ كضع الباحث اإلسم ٥بذا الكتاب كىو باللغة  .ُ
 ( . Kajian Balȃghah Berbasis Kearifan Lokal (al-Ma'ȃniy)دكايسية )اإلا
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التعليمية  ادةالتوطئة، ىذه التوطيئة تتكوف من كلمات الشكر،  كخلفية إعداد ىذه ا٤ب .ِ
 ا٤بعدة.  فصوؿا٤بطورة، كال

ّ. transliterasi   باأللفاظ اإلادكايسية، مثل: لفظ  أللفاظ العربيةكيفية كتابة ا، كى
 ."al-ma'ȃniy"، فكتابتو باأللفاظ اإلادكايسية ""ا٤بعاين

٧بتويات الكتاب، كى  تعد مهمة ُب تأليف الكتاب، كذلك يهدؼ إٔب إرشاد  .ْ
 القارئْب لتسهيل البحث ُب ا٤بواد ا٤برادة.

باللغة اإلادكايسية كالعربية كا١باكية  ٜبااية فصوؿ، كىذه النقطة تتكوف من فصوؿال .ٓ
بحث ُب "تعريف علـو الببلغة ي األكؿ فصلى : ال فصوؿ)اللغة احمللية(. كال

بحث ُب "اإلاشاء"، ي فصل الثالثبحث ُب "ا٣برب"، الي ينالثا فصلكمباحثو"، ال
 فصل ا٣بامس"، ال(بحث ُب "ا١بملة )أحواؿ ا٤بسند كا٤بسند إليويابع ر ال فصلال
فصل بحث ُب "القصر"،الي فصل السادسبحث ُب "أفعاؿ متعلقات الفعل"، الي
بحث ُب "اإلٯباز كاإلطناب ي فصل الثامنبحث ُب "الوصل كالفصل"، الي بعاسلا

 كا٤بساكاه".
 تناكؿ ما يل :ي فصوؿ السابقةمن ال فصلكلكل 

 خريطة الفكرة، كى  صور مرسومة عن ا٤ببحث الذل سيدرسو الطلبة.أ 
، كىدؼ فصلا٤بقدمة، كىذه ا٤بقدمة تتناكؿ بعض النقاط كى  : تعريف لل.ب 

أىداؼ التعليم  أكإما أىداؼ التعليم للمواد ا٤بوجودة  فصل التعليم لكل
 .ألساليب ا٤بعاين الٌب ٕبثها الكاتب

الشرح كالبياف كالتعريفات لكل موضوع من موضوعات علم ا٤بعاين مع األمثلة .ج 
 باللغة العربية كاللغة اإلادكايسية كاألمثاؿ ا١باكية. 

 . فصلا٣ببلصة القصّبة لكل .د 
سئلة كأجوبتها الٍب تتكوف من أاشطة اإلاتاج باللغة العربية التدريبات، كى  األ.ق 

كاللغة اإلادكايسية كاللغة ا١باكية تكميبل لفهم الطبلب على ا٤بادة ا٤بدركسة. 
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ى  ( كإ٭با multiple choiceكاوع التدريبات ليس بشكل األسئلة االختيارية )
ى االبداعاءات ( الٌب تيشجع الطلبة علexplorationاألسئلة االستكشافية )

 كالتعبّبات اللغوية باللغة العربية كاالادكايسية كا١باكية. 
 ا٤براجع أك ا٤بصادر لكل كحدة..ك 

كاستخدـ الباحث األمثلة من اآليات القرآاية، كالنصوص العربية الٍب تتكوف من 
الشعر كالنثر، كاللغة اإلادكايسية، كاألمثاؿ ا١باكية الٍب ى  لغة ٧بلية لطبلب 

 يم اللغة العربية ُب جامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا١بكومية ٠بارااج.قسم تعل
  ا٣بتاـ، كضع الباحث التعليقات عن تعليم علم ا٤بعاين باستخداـ الكتاب افسو..ز 

بلـ الك ُب ضوءالتعليمية لعلم ا٤بعاين  ادةا٤بىذا ما عرضو الباحث من البيااات عن 
 : احملل ، كالبياف لصور ىذه ا٤بادة فيما يأٌب

خريطة الفكرة، كى  صور مرسومة عن مباحث علم ا٤بعاين من الفصل األكؿ إٔب .أ 
 الفصل الثامن، كى  مكتوبة باللغة اإلادكايسية كما يأٌب:

الفصل األكؿ: مباحث علم الببلغة كٙبتول على معرفة الفرؽ بْب الببلغة  .ُ
عاتو، كالفصاحة، كتعريف علم ا٤بعاين كموضوعاتو، كتعريف علم البياف كموضو 
 كتعريف علم البديع كموضوعاتو، كاألسلوب. كرسم خريطة الفكرة فيما يل ؛

 

  

Balȃghah & 
Fasȃhah 

Ilmu al-Ma'ȃniy 

Ruang Lingkup 

Ilmu Balȃghah 

Uslûb 

Ilmu al-Badȋ' 
Ilmu  al-Bayȃn 
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الفصل الثاين: ا٣برب كٰبتول على تعريف ا٣برب، كأغراض ا٣برب، كأضرب ا٣برب. كرسم  .ِ
 خريطة الفكرة فيما يل ؛

 

 

 

 

 

 

 
شاء غّب الفصل الثالث: اإلاشاء كٰبتول على تقسيمو إٔب اإلاشاء الطليب كاإلا .ّ

الطليب. كينقسم اإلاشاء الطليب إٔب ٟبسة كما يراه ٝبهور الببلغيْب ى  األمر 
كالنه  كاالستفهاـ كالتمِب كالنداء، كالشرح عن اإلاشاء غّب الطليب. كرسم خريطة 

 الفكرة فيما يل ؛
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تول على ا٢بذؼ، كالذكر، الفصل الرابع: ا١بملة أك أحواؿ ا٤بسند كا٤بسند إليو كٰب .ْ

 كالتقدًن، كالتأخّب، كا٤بعرفة، كالنكرة. كرسم خريطة الفكرة فيما يل ؛
 

 

 

 

 

 

Jenis-jenis al-Khabar 

Tujuan al-Khabar Al-Khabar ( الخبر ) 

Pengertian al-Khabar 

 

Al-Insyȃ’ al-talabiy 

 

Al-Amr 

Al-Insyȃ’ ghair al-talabiy 

Al-Nahy Al-Istifhȃm Al-Tamanniy Al-Nidȃ’ 

Al-Insyȃ’ ( اإلنشاء ) 
 

Al-Jumlah ( الجملة ) 

B. Al-Dzikr (الذكر ) 

C. Al-Taqdȋm ( التقديم ) 

D. Al-Ta’khȋr ( التأخير ) 

E. Al-Ma'rifah ( المعرفة) 

F. Al-Nakirah (النكرة ) 

A. Al-Hadzf ( الحذف ) 
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الفصل ا٣بامس: أحواؿ متعلقات الفعل كٰبتول على الفعل البلـز كالفعل  .ٓ
 ا٤بتعدم. كرسم خريطة الفكرة فيما يل ؛

 

 

 

 

 

 

 

 

  

توم على أدكات القصر كأضربو. كرسم خريطة الفكرة الفصل السادس:القصر كٰب .ٔ
 فيما يل ؛ 

 

 

 

 

 

 

 

 
الفصل السابع: الوصل كالفصل، ٰبتول على أاواع الوصل، كأاواع الفصل، كا٤بزايا  .ٕ

 كالعيوب للوصل. كرسم خريطة الفكرة فيما يل ؛
 

 

 

 

 

 

 

 

Ahwȃl Muta'alliqȃt Al-Fi'l  () أحوال متعلقات الفعل ( 

Fi‘l al-lâzim Fi‘l muta‘addiy 

Kadangkala juga fi‘l muta‘addiy 

tidak membutuhkan obyek, dan 

ia bergeser seakan-akan menjadi 

fi‘l lâzim. 

Dalam ungkapan balâghah, terkadang  maf’'ûl 

bih didahulukan daripada fi'lnya. atau harf jȃr 

al-majrûr didahulukan daripada fi'lnya 

(berkaitan dengan taqdȋm dan ta‟khȋr 

Al-Qasr (القصر ) 
 Pembagian al-Qasr 

 

(1) qasr haqȋqiy dan 

qasr idȃfiy 

(2) qasr berdasarkan 

dua tarfnya 

(3) qasr berdasarkan 

kondisi pendengarnya 

Perangkat al-Qasr 

Al-Wasl Dan Al-Fasl 

 )الوصل والفصل (

Bentuk-bentuk al-Wasl 

 

Bentuk-bentuk al-Fasl 

 

Keunggulan dan 

Kelemahan al-Wasl  
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ساكاة. كرسم خريطة الفكرة فيما الفصل الثامن: يبحث عن اإلٯباز كاإلطناب كا٤ب .ٖ
 يل ؛

 

 

 

 

 

 

 

ىذه ى  خرائط الفكرة من ا٤بادة ا٤بطورة لعلم ا٤بعاين الٌب عرضها الباحث ٍب سيأٌب 
 ٙبليلها كبياهنا فيما بعد.

 
 أكإما أىداؼ التعليم للمواد ا٤بوجودة  فصلكىدؼ التعليم لكل أىداؼ التعليم، .ب 

 فصل. كأىداؼ التعليم لكل ين الٌب ٕبثها الكاتبأىداؼ التعليم ألساليب ا٤بعا
 فيما يل :مكتوبة باللغة اإلادكايسية كى  

الفصل األكؿ ٰبتوم على ا٤بعلومات عن قدرة الطلبة ا٤بفركضة بعد تعلمهم ىذا  .ُ
الفصل، مثل : قدرة الطلبة على أف يشرحوا تعريف الببلغة كفركعها الثبلثة 

كمقاراتو بأسلوب لغتهم األـ، كا٤بقاراة بْب  كمباحثها، كتعريف األسلوب العريب
 الببلغة كالفصاحة.  

، الكفاءة ا٤بنهجية، ك الفصل الثاين ٰبتوم على ا٤بعلومات عن الكفاءة االتصالية .ِ
 ا٣برب كيشرحوه شرحا كافيا.مبحث الطلبة على  الٌب استوعبها الكفاءة ا٤بعرفيةك 
، الكفاءة ا٤بنهجية، ك التصاليةٰبتوم على ا٤بعلومات عن الكفاءة االفصل الثالث  .ّ

 كيشرحوه شرحا كافيا. مبحث اإلاشاءالطلبة على  الٌب استوعبها الكفاءة ا٤بعرفيةك 
، الكفاءة ا٤بنهجية، ك ٰبتوم على ا٤بعلومات عن الكفاءة االتصاليةالفصل الرابع  .ْ

 مبحث ا١بملة أك ا٤بسند كا٤بسند إليوالطلبة على  الٌب استوعبها الكفاءة ا٤بعرفيةك 
 شرحا كافيا. اكيشرحوى

Al-Îjȃz, Al-Itnȃb, dan Al-

Musȃwȃh 

 ) اإليجاز واإلطناب والمساواه (

Al-Îjȃz 

Al-Itnȃb 

Al-Musȃwȃh 
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الكفاءة ، ك ٰبتوم على ا٤بعلومات عن الكفاءة االتصاليةالفصل ا٣بامس  .ٓ
مبحث أحواؿ متعلقات الطلبة على  الٌب استوعبها الكفاءة ا٤بعرفية، ك ا٤بنهجية
 شرحا كافيا. اكيشرحوى الفعل

الكفاءة ، ك ٰبتوم على ا٤بعلومات عن الكفاءة االتصاليةالفصل السادس  .ٔ
كيشرحوه  مبحث القصرالطلبة على  الٌب استوعبها الكفاءة ا٤بعرفية، ك ةا٤بنهجي

 شرحا كافيا.
، الكفاءة ا٤بنهجية، ك ٰبتوم على ا٤بعلومات عن الكفاءة االتصاليةالفصل السابع  .ٕ

 اكيشرحوٮب مبحث الوصل كالفصلالطلبة على  الٌب استوعبها الكفاءة ا٤بعرفيةك 
 شرحا كافيا.

، الكفاءة ا٤بنهجية، ك ا٤بعلومات عن الكفاءة االتصالية ٰبتوم علىالفصل الثامن  .ٖ
كاإلطناب كا٤بساكاة  مبحث اإلٯبازالطلبة على  الٌب استوعبها الكفاءة ا٤بعرفيةك 

 شرحا كافيا. اكيشرحوى
ىذه ى  األىداؼ من ا٤بادة ا٤بطورة لعلم ا٤بعاين الٌب عرضها الباحث ٍب سيأٌب 

 ٙبليلها كبياهنا فيما بعد.
 

كى  مكتوبة ، فصلتعريف لل عنكىذه ا٤بقدمة تتناكؿ بعض النقاط  ا٤بقدمة،.ج 
 باللغة اإلادكايسية، كى  فيما يل :

عن تعريف علـو ا٤بعاين كالبياف كالبديع، الفصل األكؿ ٰبتوم على ا٤بعلومات  .ُ
 كاألسلوب، كالببلغة كالفصاحة كالفرؽ بينهما كوهنما منطلقا لؤلدب العريب.

 kalimatمصطلح "ا٣برب" موافق بلفظ )عن ا٤بعلومات  الفصل الثاين ٰبتوم على .ِ

berita( ُب اإلادكايسية، كىو موافق بلفظ )ukara andharan .ُب الكبلـ ا١باكم )
كالطلبة مرجوكف بعد اطبلعهم ىذا الباب بالفهم كالشرح عن ا٣برب بإتيااو من 

 األمثلة ُب الكبلـ العريب كالكبلـ اإلادكايس  كالكبلـ ا١باكم.
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مصطلح "اإلاشاء" موافق بلفظ عن صل الثالث ٰبتوم على ا٤بعلومات الف .ّ

(kalimat bukan berita،ُب اإلادكايسية، كىو سبعة أاواع ُب الكبلـ ا١باكم ) 

كالطلبة مرجوكف بعد اطبلعهم ىذا الباب بالفهم كالشرح عن اإلاشاء بإتيااو 

 ا١باكم. من األمثلة ُب الكبلـ العريب كالكبلـ اإلادكايس  كالكبلـ

يتكٌوف من  العربية اللغة ُب ا١بملة ترتيبعن الفصل الرابع ٰبتوم على ا٤بعلومات  .ْ
 أك كالفعلية اإلاشائية، أك ا٣بربية من ٝبلة كل كتتكوف. كاإلاشاء ا٣برب ٮبا اوعْب،
(. عليو احملكـو) إليو )احملكـو بو( كا٤بسند ا٤بسند ٮبا رئيسيْب جزأين من اإل٠بية، 
 أخرل، أف بعبارة أك ا٤بسند. من الببلغة دراسة ُب كقيمة أٮبية أكثر ا٤بسند كموقف
للمنطق السليم، إف  كفقا. ىو الصفة ا٤بسند ك الذات األساس  ىو إليو ا٤بسند

ُب العربية  ا٤بسند أك إليو ا٤بسند إٔب تنتم  ال كلمة ككل  .الصفة من الذات أقول
 كا٢باؿ، ا٣بمسة، لكا٤بفاعي النف ، كأدكات الشرط، أدكات مثل ا١بملة، قيود تيدعى

 السابق، ا١بملة تقسيم إٔب كالتوابع األربعة. كباإلضافة كاألفعاؿ الناشخة، كالتمييز،
. كا١بملة غّب الرئيسية ا١بملة الرئيسية إٔب ا١بملة تركيب يقٌسموف ا٤بعاين علماء فإف

 ٝبلة ال ى  ئيسيةكا١بملة غّب الر  ا١بملة، قيد ٝبلة ليس فيها ى  فا١بملة الرئيسية
 رئيسيْب، جزئْب من تتكوف ٝبلة كل. ا١بملة قيد إٕب ألهنا ٙبتاج ٗبفردىا تقـو

 كأغراضها الببلغية .النحوية أغراضها ٔبااب ببلغية أىداؼ ٥با إليو كا٤بسناد ا٤بسند
 كالتقييد، كالتأريف كالتنكّب، كالتأخّب، كالتقدًن كالذكر، مثل ما يل : ا٢بذؼ

لكبلـ ا١باكم، إف ا١بملة قد تكوات كذلك إٕب اوعْب ٮبا ا١بملة كُب ا .كالقصر
 (. ukara gothang( كا١بملة غّب الكاملة )ukara sampurnaالكاملة )

لو مكااتو ُب العربية كىو الذل الفعل عن الفصل ا٣بامس ٰبتوم على ا٤بعلومات  .ٓ
فاظه كثّبة كمعافو مهٌم جٌدا فيها، ألف التعبّبات تستند عليو كثّبا، كتيشتٌق منو أل

متعددةه. كقد ااقسم الفعلي إٔب البلـز كا٤بتعدم الذم يقسمو العلماء من جاابو 
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إٔب ا٤باض  كا٤بضارع كاألمر. كأما الفعل البلـز ىو الذم ال ٰبتاج إٔب ا٤بفعوؿ بو، 
فالفعل ا٤بتعدم ىو الذم ٰبتاج إٔب ا٤بفعوؿ بو. كلكن بعض التعبّبات الٍب فيها 

،  فعله متعدٍّ  ُب الببلغة ال ٙبتاج إٔب ا٤بفعوؿ بو أحيااا، كأاو يتصٌرؼ إٔب فعل الـز
كُب بعض األحياف يكوف ا٤بفعوؿ بو مقدَّما على فعلو، أك يكوف حرؼي ا١بر مقدما 
على فعلو. فإف أشكاؿ اللفظ كا١بملة ُب مثل ىذه الظواىر تيدع  "أحواؿ 

 يث بدأ ىو منذ زمن السكاك .متعلقات الفعل" عند البػيلىغاء ُب العهد الثاين ح
التعبّبات ُب الكبلـ اإلادايس  عن الفصل السادس ٰبتوم على ا٤بعلومات  .ٔ

كالكبلـ ا١باكم قد ٛبٌثل أسلوب القصر ُب العربية. كالقصر لغةن ىو ا٢ببس كاإللزاـ، 
كاصطبلحا ىو ٚبصيص ش ء بش ء بطريقة ٨بصوصة. للقصر عنصراف ىاماف 

ٮبا الصفة كا٤بوصوؼ. كااقسم القصر إٔب ثبلث اواح : ييسمياف بػ"طرُب القصر" 
 ا٢بقيقة كاإلضافة، كأحواؿ ا٤بخاطب، كطرفيو.

كثرة  ا١بملة بعضها مع بعض، ُبعن الفصل السابع ٰبتوم على ا٤بعلومات  .ٕ
األحياف اتساءؿ مٌب اصل احداىا باألخرل؟ كمٌب اقطعها عنها؟ أم مٌب يكوف 

ف ا١بملة على ا١بملة بأحد حركؼ الوصل كالفصل فيها؟ فالوصل ىو عط
مثل تلك  على العطف كىو الواك، كالفصل ترؾ العطف بْب ا١بملتْب. كللحصوؿ

 أكال(: ٮبا رئيسياف معياراف ىناؾ يكوف أف ٯبب الفاسل(،" أك" )الوصل ا١بملة
 أك الشاعر، أك افوس الكاتب، تكوف ُب ى  كما الكلمة أك ا١بملة فوائد معرفة

ُب  كاحدل اإلشارات كببلغتها، ا١بملة بناء ُب عميقة معرفة (ا٤بتكلم. كثاايا
 باستخداـ الكلمات عن التعبّبات على القدرة استيعاب الوصل كالفصل ى 

 كعدـ الربط على استخداـ القدرة أخرل بعبارة أك ُب مواضعهما، الوصل كالفصل
وصل ال أسلوب جاكة لغة كيوجد ُب .الكلمات مع األفكار اقل عند استخدامو

 ىو ا١بمل بْب كالربط. ٫بوية كظيفة ُب كما ىو ا١بمل بْب االقَباف كالفصل كىو
Deweke ora ): مثاؿ. الفقرة ُب األخرل ا١بملة مع ا١بملة يربط كظيف  اقَباف
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senen mau deweke diundang kepala sekolahakire gelem mlebu sekolah,   )
 كيكثر استخداـ أسلوب .كبعدىا اقبله ا١بملة بْب الصلة ى " akire " كلمة

٫بو ُب . جاكة ىو ُب أمثاؿ جاكة لغة ُب كاسعا حٌب يكوف اطاقا الوصل كالفصل
 Gajah tumbuk, kancil mati neng tengah (gajah bertarung kancil ا٤بثاؿ التإب:

mati di tengah) الناس إٔب بوس تسبب سوؼ بْب السلطات النزاعات أم أف 
 .شعبها كىلكهم بوس تسبب بْب الدكؿ سوؼ ربا٢ب أك كىلكو،

 على باىتمامهم  ا١باىلة العرب ُبعن الفصل الثامن ٰبتوم على ا٤بعلومات  .ٖ
كقد . ا١باىلية األدبية كنوزىم ُب كىذه ا٢بالة كاضحة بينهم، من اإلٯباز استخداـ

 يعرفوف ال الوقت ذلك كضعهم االجتماع  أف العرب ُب عتيق العزيز عبد رأل
 ذاكرهتم بينها، ذلك ألف قوة فيما ا٤بعرفة ا٤بشافهة لنقل على كاعتمدكا تابة،الك

 أسلوب على يعتمدكف كااوا كلذلك،. فيها ا٤بعرفة تلك لتخزين جدا ٧بدكدة
لغوية مثلما يظهر ُب اللغة العربية ىذه،  ظاىرة ا١باكم الكبلـ كُب". اإلٯباز"

  .جاكة كيكثر استخداـ اإلٯباز ُب األمثاؿ عند ٦بتمع
 

الشرح كالبياف كالتعريفات لكل موضوع من موضوعات علم ا٤بعاين مع األمثلة باللغة .د 
. كىذه ا٤بوضوعات ى  الفصوؿ ٥بذه ا٤بادة ا١باكم كبلـالعربية كاللغة اإلادكايسية كال

ا٤بطورة كى : ا٣برب كاإلاشاء كا١بملة كأحواؿ متعلقات الفعل كالقصر كالوصل كالفصل 
  طناب كا٤بساكاة.كاإلٯباز كاإل

فصل، كىذه جملرد ا٤براجعة لدم الطلبة ٩با درسو أك قرأه ُب كل ا٣ببلصة القصّبة لكل .ق 
  . فصل، حٌب يتمكن الطلبة من حفظ ما درسو أك قرأه

التدريبات، كى  األسئلة كأجوبتها الٍب تتكوف من أاشطة اإلاتاج باللغة العربية كاللغة .ك 
يبل لفهم الطبلب على ا٤بادة ا٤بدركسة. كاوع التدريبات اإلادكايسية كاللغة ا١باكية تكم

ى  األسئلة االستكشافية ( كإ٭با multiple choiceليس بشكل األسئلة االختيارية )



124 

 

 

 

(exploration الٌب تيشجع الطلبة على االبداعاءات كالتعبّبات اللغوية باللغة العربية )
 كاالادكايسية كا١باكية. 

 كحدة.ا٤براجع أك ا٤بصادر لكل .ز 
 ا٤بصطلحات العربية كا١باكية..ح 

كاستخدـ الباحث األمثلة من اآليات القرآاية، كالنصوص العربية الٍب تتكوف من 
الشعر كالنثر، كاللغة اإلادكايسية، كاألمثاؿ ا١باكية الٍب ى  لغة ٧بلية لطبلب قسم تعليم 

 .اللغة العربية ُب جامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا١بكومية ٠بارااج
ُب ضوء الكبلـ  مواصفات ا٤بادة ا٤بطورة لعلم ا٤بعاين اكؿ الباحث أف ٰبللٰب ٍب
الٌب كضعها الباحث  التوطئةىو  المقام األولكيشرحها بإتياف ا٤بقامات التالية: احملل  

بعد الغبلؼ الداخل  للكتاب: تبحث التوطئة عن األسباب الٌب تودل إٔب حاجة 
تعليم اللغة العربية  كأٮبية الكتاب الدراس  لعلم  الكتاب لعلم ا٤بعاين لدل طبلب قسم

ا٤بعاين ا٤بوسس على ا٢ًبكىم احمللية لدل طبلب قسم تعليم اللغة العربية، ٍب ٙبدث 
الباحث عن الرجاء كاألمل كاحملاكالت لتحقيق ا٥بدؼ الرئيس  ُب تعليم الببلغة )ككذلك 

ا٥بدؼ جعل الباحث الوحدات  علم ا٤بعاين ا٤بوسس على ا٢بكم احمللية(. كلتحقيق ىذا
تعريف علـو  با٤بوضوعات ا٤بختلفة، كا٤بوضوعات كما يل : الوحدة األكٔب تبحث ُب "

 ا٣برب "، الوحدة الثالثة تبحث ُب " الببلغة كمباحثو "، الوحدة الثااية تبحث ُب "
دة "، الوح(ا١بملة )أحواؿ ا٤بسند كا٤بسند إليو اإلاشاء"، الوحدة الرابعة تبحث ُب "

القصر"،  أفعاؿ متعلقات الفعل"، الوحدة السادسة تبحث ُب " ا٣بامسة تبحث ُب "
أساليب  الوصل كالفصل "، الوحدة الثامنة تبحث ُب " الوحدة السابعة تبحث ُب "
 .اإلٯباز كاإلطناب كا٤بساكاه "

، كلكل كاحدة من الوحدة ا٣بامسة إٔب النقط في كل وحدة ىووالمقام الثاني 
خريطة الفكرة، كىذه تساعد الطلبة على ما سيتعلمو تتناكؿ ما يل : أ(  لثامنةاالوحدة 

ا٤بقدمة، كىذه ا٤بقدمة تتناكؿ ٜباف اقاط كى  : تعريف للوحدة، كىدؼ من ا٤بادة. ب( 
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التعليم لكل كحدة إما أىداؼ التعليم للمواد ا٤بوجودة ُب الوحدة األكٔب إٔب الرابعة، كإما 
ب ا٤بعاين الٌب ٕبثها الكاتب ُب الوحدة ا٣بامسة إٔب الوحدة أىداؼ التعليم ألسالي

( الشرح كالبياف كالتعريفات لكل موضوع من موضوعات علم ا٤بعاين تا٢بادية عشرة. 
ا١باكية. ت( ا٣ببلصة القصّبة لكل  لةمع األمثلة باللغة العربية كاللغة اإلادكايسية كاألمث
ها الٍب تتكوف من أاشطة اإلاتاج باللغة كحدة. ث( التدريبات، كى  األسئلة كأجوبت

العربية كاللغة اإلادكايسية كاللغة ا١باكية تكميبل لفهم الطبلب على ا٤بادة ا٤بدركسة. ج( 
 ا٤براجع أك ا٤بصادر الٌب استطاع الطلبة أف يطالعوىا تكميبل للدراسة التالية. 

قامها ألم ا٤بعاين الٍب أما ا٤بواد التعليمية لعالجاوية،  كلماتال ىوالمقام الثالث ك
الباحث باألمثاؿ ا١باكية أك الكلمات ا١باكية ُب كل موضوع من موضوعات علم ا٤بعاين، 

ٮبا البنية السطحية )ا٣بارجية اكا٤بادية( ك البنية  ٥با عنصراف،  األمثاؿ ا١باكية إف بنية
من  يتألفالعميقة )الداخلية أك الباطنية(. البنية ا٣بارجية متعلقة بالشكل كالذم 

ا٥بيكل  ا١بملة، كإعداد ُب ا١بملة، كصياغة  سليمة، كتنسيبها كبنية الكلمات، اخيارات
كراء  ا٤بعاىن أك )إيقاع(. كالبنية الداخلية متعلقة باحملتول الفلسف ، كا٤بوضوع، كالفكرة

 .الشكل ا٣بارج 
، والكالم اإلندونيسي الجاوي كالمأنشطة اإلبداعات بالىو المقام الرابع ك

على كاإلادكايسية كاستخدـ الكاتب تعليم علم ا٤بعاين بإعادة اإلبداعات األمثاؿ ا١باكية 
أهنا ٧باكلة لفهم أساليب علم ا٤بعاين كاستيعاهبا. كىذه اسَباتيجية ُب تدريس علم ا٤بعاين 
 لتطبيق طريقة اإلعادة ُب اإلبداعات النثرية كالشعرية ُب عملية التعليم كالتعلم الٌب تعتمد
على العناصر الواردة ُب أساليب علم ا٤بعاىن. مصطلح إعادة اإلبداعات ترتبط 

( مرحلة ُكاسَباتيجية الطبقات تشمل على ثبلث مراحل، كى   .باسَباتيجية الطبقات
 .مرحلة إعادة االبداعات )اعادة الصناعة( ( ّ( مراحل التفسّب، ِاالستكشاؼ، 

عادة اإلبداعات باألمثاؿ ا١باكية ُب التدريس األاشطة الٍب ٲبكن تنفيذىا على مراحل إ
 . (eklektikى  استخداـ الطريقة االاتقائية )
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، أن المادة التعليمية المطورة موجهة للطلبة الجامعة ىو المقام الخامسك
خاصة –كىذه الصفحات )ا٤بواد التعليمية الٌب ألفها الباحث( موجهة إٔب طلبة ا١بامعة 

فهم أشد استعدادا لتعلم ىذه الصفحات ألهنم قد  -بعدىاُب ا٤برحلة ا٣بامسة كما 
تعلموا ا٤بواد الدراسية الٌب ترتبط هبذه ا٤بوضوعات. كٲبكنهم ُب ىذه ا٤برحلة تنمية 

، ألف الباحث يوجو البحث ُب كلية علـو -خاصة علم ا٤بعاين–مهاراهتم ُب االستيعاب 
احملاكلة جديدة عند الباحث، فإذا  الَببية كالتدريس ُب قسم تعليم اللغة العربية. كىذه

صبحت سهلة أمامو ُب  أكعناصره،  الكبلـ احملل تػىعىوَّدى طالبي ا١بامعة على االبداعاءات ب
 كل ما يكتب بعد ذلك.

 
 . تصديق الخبراء.ٗ

الكبلـ احملل  من  ُب ضوءعلم ا٤بعاين ل بإصبلح ا٤بادةا٣برباء قاـ الباحث  تصديقكُب 
( ْ( جااب اللغة، ّ، العرض( جااب ِالتعليمية،  ادةا٤باب جا( ُىى:  جواابٟبسة 

( جايب ا٤براجع أك ا٤بصادر. كحصل الباحث اتائج ٓجااب التدريبات أك التقييم، 
( ُٙبكيم ا٣برباء لتلك ا١بوااب من ا٣ببّبين موافقا ٣بربهتما ك٦باؿ علومهما كٮبا: 

رؽ تدريس اللغة العربية من جامعة شريف الدكتور ٧بيًٍبب عىٍبدي اٍلوىىَّاب، أستاذ ا٤بناىج كط
( ِىداية اهلل اإلسبلمية ا٢بكومية ٔباكرتا كىو خبّب أيضا ُب تصميم تعليم اللغة العربية. 

الدكتور أٞبد دىٍرًدٍيرًم، أستاذ الببلغة من جامعة شريف ىداية اهلل اإلسبلمية ا٢بكومية 
 . ٔباكرتا

 ث ا٤بعلومات اآلتية :حصل الباحكبعد تقدمب ا٤بادة إٔب ا٣برباء، 
 موضوع  الٌب ال تنحصر ُب الكبلـ احملل أف يزيد الباحث التدريبات بأاواع .أ 

 النه  كاالستفهاـ فحسب.
من ا٤بستحسن أف يضيف الباحث أ٠باء السور كأرقاـ آيتها ُب اآليات القرآاية .ب 

 الٌب توجد ُب التدريبات
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وب الذم ٕبثو ُب من ا٤بستحسن أف يأٌب الباحث بتحليل ا٤بثل من األسل.ج 
 كيشرحها باللغة العربية. لكلمات احمللية ا٤بوضوع. مثل ٙبليل الباحث عن ا

 من ا٤بستحسن أف يزيد مقياس ا٣بط ُب كل كحدة من ا٤بواد التعليمية.د 
 كأف يرتب الباحث حجم القرطاس ا٤بستخدـ ليكوف جذابا لدل الطالب.ق 
ال ينحصر ُب األمثاؿ الكبلـ ا١باكم الذل  بكأف يوسع الباحث ُب األمثلة .ك 

 ا١باكية فحسب، ألف إتياف األمثاؿ ا١باكية افسها ليست شيئا سهبل ىينا.
كأف ٰبث الباحث الطلبة ٕبمل الكتاب ا٣باص الذم فيو أمثاؿ جاكية مثل  .ز 

، يكوف مرجعا للطلبة ( كما أشبو ذلكKumpulan Peribahasa Jawaكتاب )
 .حملل بالكبلـ احينما  حاكلوا التفكّب كالتعبّب 

ُب  بالكبلـكوف كذلك يُب اللغة ا١باكية فحسب، كلكنو  الكبلـنحصر يكأف ال .ح 
 اللغة اإلادكايسية.

 
 التعديالت واإلصالحات.   .٘

ىو تعديبلت ا٤بنتج حيث فيو أمكن للباحث أف  ا٤ببحث األكؿكالقسم األخّب من 
ديبلت ا٤بنتج يقرر أك يوكد إاتاجو ىل ٰبتاج إٔب التصليحات أـ ال. كخلص الباحث تع

 إٔب النواح  التالية:عند التجربة ا٤بيدااية ينبغ  إصبلحها ُب ا٤بستقبل 
ااحية أىداؼ التعليم: أف يصلح الباحث الكفاية ا٤بستهدفة كيستخدـ الكلمات أك  .ُ

 (rencana perkuliahan semesterالعبارة موافقة بالدليل، أك مواققة با٤بنهج الدراس  )
أف يزيد الباحث األمثلة من األمثاؿ اإلادكايسية ُب شرح ااحية ٧بتول ا٤بواد:  .ِ

ا٤بوضوع من موضوعات علم ا٤بعاين كُب التدريبات، أف يضع الباحث كمصطلحات 
( كموشرات glosarium، قاموس ا٤بصطلحات )(daftar istilah kosakata) ا٤بفردات
ا٤بكتوب  (، كأف يعطى الشكل أك ا٢بركات ُب الشعر كٝبيع النصindeksالكتاب )

 ُب اللغة العربية. 
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( ُب كل peta konsepااحية العرض كاألداء: أف يضع الباحث خريطة ا٤بفهـو ) .ّ
يضع الباحث ا٤براجع أك من الوحدة األكٔب إٔب الوحدة ا٢بادية عشرة، كأف  كحدة

 ا٤بصادر ُب آخر الكتاب.
عنده فإهنا  ااحية التقوًن: رأل الدكتور ٧ببب عبد الوىاب األسئلة ُب التدريبات .ْ

ليست من كسائل التقوًن بل كسيلة لتعميق ا٤بواد ا٤بدركسة خبلؿ عملية التعليم 
فحسب. كلذلك يرجى التأكد من كجود التقوًن كما ىو ا٤بفركض ُب ا٤بنهج 

  الدراس .
 

 في ضوءعلم المعاني واد صالحية مالبيانات عن  عرض: الثاني . المبحثب
 .وتحليلها الكالم المحلي

اد التعليمية و بعرض البيااات عن صبلحية ا٤ب الثاينـ الباحث ُب ىذا ا٤ببحث قد قاك 
ا٣ببّب  مناإلاتاج صديق اتيجة ت( ُكى  تتكوف من:  الكبلـ احملل  ُب ضوءلعلم ا٤بعاين 

 ةمادُب  ا٣ببّب مناإلاتاج صديق اتيجة ت( ِ  .كٙبليلها ُب تصميم تعليم اللغة العربية
تعليم ا٤بناىج كطرؽ تدريس ُب  ا٣ببّب مناإلاتاج صديق يجة تات( ّ كٙبليلها. الببلغة

  .كٙبليلها اللغة العربية

 ُب ضوءقاـ الباحث ُب صبلحية تعليم علم ا٤بعاين  ،ا٣برباءاإلاتاج من  صديقكُب ت
( جااب ّ( جااب األداء، ِالتعليمية،  ادة( ا٤بُٖبمسة عناصر ىى: الكبلـ احملل  

( جايب ا٤براجع أك ا٤بصادر. كحصل الباحث ٓأك التقييم،  ( جااب التدريباتْاللغة، 
( ُاتائج ٙبكيم ا٣برباء لتلك ا١بوااب من ا٣ببّبين موافقا ٣بربهتما ك٦باؿ علومهما كٮبا: 

الدكتور ٧بيًٍبب عىٍبدي اٍلوىىَّاب، أستاذ ا٤بناىج كطرؽ تدريس اللغة العربية من جامعة شريف 
( ِاكرتا كىو خبّب أيضا ُب تصميم تعليم اللغة العربية. ىداية اهلل اإلسبلمية ا٢بكومية ٔب

الدكتور أٞبد دىٍرًدٍيرًم، أستاذ الببلغة من جامعة شريف ىداية اهلل اإلسبلمية ا٢بكومية 
 فيما يل : ٔباكرتا. كعىرىضى الباحث ىنا اتائج  ٙبكيمهما ُب كل ا١بااب من العناصر
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  . وتحليلها م تعليم اللغة العربيةالخبير في تصمي من اإلنتاج صديق. نتيجة تٔ

التعليمية ىو ااحية التصميم، كقدـ  وادالَبتيب األكؿ ٤بعرفة ا٢باصبلت أك النتائج للم
الباحث ىذا ا٤بظهر إٔب الدكتور ٧بيًٍبب عىٍبد اٍلوىىَّاب ، كقاـ الدكتور بالتصديق ٗبا قرر 

اٍلوىىَّاب بالنتيجة أربعة كى  بأعلى  الباحث البنود ُب اإلستبااة كأعطى الدكتور ٧بيًٍبب عىٍبد
 اتيجة، كيلحق أيضا ا٤بقَبحات كالتوصيات كالنتائج األخّبة.

ضع الباحث أربع ٦بموعات من ا٤بوشرات ُب تصميم تعليم اللغة العربية كى  فيما ك 
( ٧بتول ا٤بواد كٰبتول على ِ( أىداؼ التعليم كٙبتوم على ثبلث موشرات. ُيل : 

( تقوًن النتيجة ٣ْبربة التعليمية كٙبتول على ٟبس موشرات. ( اّتسع موشرات. 
%  ٕٓ،ٖٖ إٔب ٥بذه ا٤بوشرات ئويةا٤بنسبة الكٙبتول على ثبلث موشرات. كقد دلت 

 حيث يضعو الباحث ُب قائمة ا١بداكؿ. ٖكما ىو ُب جدكؿ رقم   )جيد جدا(

 ها كما يل :ض الباحث البيااات من خبّب تصميم ا٤بواد التعليمية فحلل عنرى ك عى 

 أىداؼ التعليم .أ 
ُب تصميم تعليم  قسم الباحث أىداؼ التعليم إٔب ثبلث موشرات، كقد أعطى ا٣ببّب

أىداؼ التعليم موافقة )للموشرة األكٔب اللغة العربية كىو الدكتور ٧ببب عبد الوىاب 
 (أىداؼ التعليم معقولة) موافقة جدا، كللموشرة الثااية( ٤بستول اللغة لدل الطلبة

 موافقة جدا.( أىداؼ التعليم موافقة ٢باجات الطلبة)موافقة جدا، كللموشرة الثالثة 
 . ُِتدؿ النتيجة ٥بذه ا٤بوشرات إٔب رقم ٦بموع ىو 

 ٧بتول ا٤بواد.ب 
٧بتول ا٤بواد )كحملتول ا٤بواد التعليمية تسع موشرات. كقد أعطى ا٣ببّب للموشرة األكٔب 

درجة صعوبة ا٤بواد )كللموشرة الثااية  موافقة جدا،( من ااحية النظرية صحيحا
ا٤بواد ا٤بعدة متنوعة ، كى  )موافقة، كللموشرة الثالثة ( للمستول اللغول لدل الطلبة

موافقة جدا، كللموشرة الرابعة ( تتكوف من عرض ا٤بواد كالنموذج كالتدريبات كالتقوًن
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ا٤بواد )للموشرة ا٣بامسة موافقة، ك ( سس الكتابة باللغة العربيةا٤بواد ا٤بعدة موافقة أل)
عرض  ا٤بواد موافق )موافقة، كللموشرة السادسة ( ا٤بعدة موافقة ٗببادئة تقدًن الببلغة

موافقة جدا، ( عرض ا٤بواد كاضح)موافقة جدا، كللموشرة السابعة ( بأىداؼ التعليم
ج عرض النموذ )موافقة جدا، كللموشرة التاسعة ( عرض ا٤بواد كاقعى)كللموشرة الثامنة 

كتدؿ النتيجة ٥بذه ا٤بوشرات إٔب رقم ٦بموع ىو موافقة جدا.  ( موافق با٤بواد ا٤بعركضة
ّّ. 

 ا٣بربة التعليمية.ج 
كللخربة التعليمية للمواد التعليمية ٟبس موشرات. كقد أعطى ا٣ببّب للموشرة األكٔب 

صور ي)موافقة، كللموشرة الثااية ( ٲبكن للطلبة أف يعلموا عمليا ُب عملية التعليم)
موافقة، ( يصور كاضحا دكر ا٤بعلم)موافقة، كللموشرة الثالثة ( كاضحا دكر الطلبة
موافقة، ( ٲبكن أف يستخدـ أاواع الطرؽ التعليمية كإسَباتيجيتها)كللموشرة الرابعة 
كتدؿ النتيجة ٥بذه  موافقة.( ٲبكن أف يستخدـ ا٤بواد بشكل ذاتى)كللموشرة ا٣بامسة 

 .ُٓىو  ا٤بوشرات إٔب رقم ٦بموع
 تقوًن النتيجة.د 

كتقوًن النتيجة للمواد التعليمية لو ثبلث موشرات. كقد أعطى ا٣ببّب للموشرة األكٔب 
التدريبات )موافقة جدا، كللموشرة الثااية ( التدريبات كالتقوًن موافقة باألىداؼ كا٤بواد)

 موافقة جدا. (اتيجة التعليم ٲبكن أف تقاس)موافقة، كللموشرة الثالثة ( كالتقوًن متنوعة
 .ُُكتدؿ النتيجة ٥بذه ا٤بوشرات إٔب رقم ٦بموع ىو 

كمن البيااات السابقة عن ٝبيع ا٤بوشرات ُب تصميم ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين 
نتيجة الا٤بوسس على ا٢بكمة احمللية من ا٣ببّب كىو الدكتور ٧ببب عبد الوىاب، فحصل 

 كاحد كا٢بساب عليها فيما يل : ،جيد جدا(أك % ) ٕٓ،ٖٖعلى النسبة ا٤بئوية 
على النسبة نتيجة ال تفحصل، ا٤بئة ُب مائة بنسبة مضركبا ٍب مائة على مقسوما كسبعوف
 . % ٕٓ،ٖٖا٤بئوية 
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كهبذه النتيجة يقنع الباحث ليستمر ا٤بواد التعليمية كليصلحها ُب اجملاؿ بالنتيجة 
صميم للمواد التعليمية ُب علم من خبّب التفيما بعد الضعيفة. فوضع الباحث التعليقات 
 ا٤بعاين ا٤بوسس على ا٢بكمة احمللية.

 

  وتحليلها. البالغة ةمادفي  الخبير من اإلنتاج صديق. نتيجة تٕ

الَبتيب الثاين ٤بعرفة النتائج للمواد التعليمية ىو ااحية ا٤بواد، كقدـ الباحث ىذا 
من جامعة شريف ىداية اهلل اإلسبلمية ا٤بظهر إٔب الدكتور أٞبد دىٍرًدٍيرًم، أستاذ الببلغة 

ا٢بكومية ٔباكرتا، كقاـ الدكتور بالتصديق ٗبا قرر الباحث البنود ُب اإلستبااة، كيلحقها 
 الببلغة ةمادُب  ا٣ببّب صديق منتالاتيجة ك  ا٤بقَبحات كالتوصيات كالنتائج األخّبة.

  حيث يضعو الباحث ُب قائمة ا١بداكؿ. ٗرقم  جدكؿموجودة ُب 

ع الباحث ست ٦بموعات من ا٤بوشرات ُب التصديق من ا٣ببّب ُب مادة ضك 
( ٧بتول ِ( أىداؼ التعليم كٙبتوم على ثبلث موشرات. ُالببلغة كى  فيما يل : 

( اللغة ْ( عرض ا٤بواد كٰبتول على ست موشرات. ّا٤بواد كٰبتول على ٜباين موشرات. 
( ا٤براجع ٔأربع موشرات.  ( التدريبات كٙبتول علىٓكٙبتول على ٟبس موشرات. 

 ُٔ،ْٖ إٔب ٥بذه ا٤بوشرات ئويةا٤بنسبة الكٙبتول على أربع موشرات. كقد دلت اتيجة 
  حيث يضعو الباحث ُب قائمة ا١بداكؿ. ٗكما ىو ُب جدكؿ رقم % )جيد جدا(

)أك جدكؿ التعليمية ُب ا١بدكؿ السابق  ادةكعرض الباحث البيااات من خبّب ا٤ب
 ما يل :في الباحث هاحىلَّلى ف( ٗرقم 

قٌسم الباحث أىداؼ التعليم إٔب ثبلث موشرات، كقد أعطى ، فأىداؼ التعليم.أ 
موافقة ( أىداؼ التعليم موافقة ٤بستول اللغة لدل الطلبة)ا٣ببّب للموشرة األكٔب 
موافقة جدا، كللموشرة الثالثة معقولة(  أىداؼ التعليم)جدا، كللموشرة الثااية 
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كتدؿ النتيجة ٥بذه ا٤بوشرات  موافقة جدا.( فقة ٢باجات الطلبةموا أىداؼ التعليم)
 .ُِإٔب رقم ٦بموع ىو 

كحملتول ا٤بواد التعليمية ٜباين موشرات. كقد أعطى ا٣ببّب للموشرة ، ٧بتول ا٤بواد.ب 
موافقة جدا، كللموشرة ( RPSأك ٧بتول ا٤بواد مناسب با٤بنهج الدراس  )األكٔب 
ا٤بواد ا٤بعدة  )موافقة، كللموشرة الثالثة ( دة حملتول ا٤بادةالضبط كا١بودة ا١بدي)الثااية 

ا٤بواد ا٤بعدة كافية )موافقة جدا، كللموشرة الرابعة ( كافية من ااحية ا٤بواد األساسية
كى   كحدة الكفايات الثبلث )موافقة، كللموشرة ا٣بامسة ( من ااحية فرصة التعليم

استخدمت ا٤بواد )فقة، كللموشرة السادسة موا اللغوية كاالتصالية كاالجتماع الثقاُب(
تيعد ا٤بواد )موافقة، كللموشرة السابعة ( ا٤بعدة اللغة الواضحة ا٤ببلئمة بعقوؿ الطلبة

تيعد ا٤بواد كاسعة )موافقة، كللموشرة الثامنة ( كاسعة من ااحية أ٭باط التفكّب العلم 
كتدؿ النتيجة ٥بذه جدا.  موافق( من ااحية ا٤بواصفات لطلبة قسم تعليم اللغة العربية

 .ِٕا٤بوشرات إٔب رقم ٦بموع ىو 
كلعرض ا٤بواد للمواد التعليمية ست موشرات. كقد أعطى ا٣ببّب ، عرض ا٤بواد.ج 

الثامن( من األكؿ إٔب أك عرض أىداؼ التعليم كاضح ُب كل فصل )للموشرة األكٔب 
موافقة، كللموشرة  (عرض ا٤بادة التعليمية منظم أك مرتب)موافقة، كللموشرة الثااية 

( عرض ا٤بادة التعليمية مناسب ٗبفهـو "البدأ من السهل إٔب الصعب")الثالثة 
( عرض ا٤بادة التعليمية يشجع الطلبة ُب االبداعاءات)موافقة، كللموشرة الرابعة 

ا٣ببلصة القصّبة ُب كل فصل كاضحة كسهلة إٔب )موافقة، كللموشرة ا٣بامسة 
( ا٤بادة موجهة إٔب التذكؽ اللغوم لدل الطلبة)السادسة موافقة، كللموشرة ( الفهم

 .ُٗكتدؿ النتيجة ٥بذه ا٤بوشرات إٔب رقم ٦بموع ىو  موافقة جدا.
كاللغة ا٤بستخدمة  ُب ا٤بواد التعليمية ٥با ٟبس موشرات. كقد أعطى ا٣ببّب ، اللغة.د 

موشرة موافقة جدا، كلل( ترتيب ا١بمل مناسب بالقواعد النحوية)للموشرة األكٔب 
العبارة )موافقة، كللموشرة الثالثة ( التناسب من فقرة إٔب فقرة ُب كل فصل)الثااية 
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اللغة )موافقة، كللموشرة الرابعة ( الوصفية ُب كل فصل كاضحة كسهلة إٔب الفهم
 موافقة.( النص كاضح كمفهـو)موافقة، كللموشرة ا٣بامسة ( كاضحة الداللة كمفهومة
 .ُٔرات إٔب رقم ٦بموع ىو كتدؿ النتيجة ٥بذه ا٤بوش

التدريبات )كللتدريبات أربع موشرات. كقد أعطى ا٣ببّب للموشرة األكٔب ، التدريبات.ق 
األسئلة ُب التدريبات )موافقة جدا، كللموشرة الثااية ( مبلئمة با٤بادة ُب كل فصل

تشجع )موافقة، كللموشرة الثالثة ( مبلئمة ٗبفهـو "البدأ من السهل إٔب الصعب"
األسئلة ُب التدريبات )موافقة، كللموشرة الرابعة ( ئلةي الطلبة إٔب االبداع اللغوماألس

كتدؿ النتيجة ٥بذه ا٤بوشرات  موافقة جدا.( مبلئمة هبدؼ التعليم كىو التذكؽ األديب
 .ُْإٔب رقم ٦بموع ىو 

ا٤براجع مناسبة )كللمراجع أربع موشرات. كقد أعطى ا٣ببّب للموشرة األكٔب ، ا٤براجع.ك 
( ا٤براجع سهلة إٔب ايلها عند الطلبة)موافقة، كللموشرة الثااية ( با٤بادة ُب كل فصل

موافقة، ( تشجع ا٤براجعي الطلبة إٔب الدراسة التالية)موافقة، كللموشرة الثالثة 
كتدؿ  موافقة جدا.( كصفت ا٤براجع كيٍسعى ا٤بادة ُب كل فصل)كللموشرة الرابعة 

 .ُّقم ٦بموع ىو النتيجة ٥بذه ا٤بوشرات إٔب ر 

ُب كمن البيااات السابقة عن ٝبيع ا٤بوشرات ُب ٧بتول ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين 
على النسبة نتيجة ال تمن ا٣ببّب كىو الدكتور أٞبد دىٍرًدٍيرًم، فحصل الكبلـ احملل  ضوء

 على ةمقسوم مائة كعشرة كا٢بساب عليها فيما يل : % )جيد جدا(. ُٔ،ْٖا٤بئوية 
 على النسبة ا٤بئوية نتيجة ال تفحصل، ا٤بئة ُب مائة بنسبة مضركبا ٍبكعشرين  مائة

 % )جيد جدا(. ُٔ،ْٖ

كهبذه النتيجة يقنع الباحث ليستمر ا٤بواد التعليمية كليصلحها ُب اجملاؿ بالنتيجة 
 مادة الببلغة.بّب ُب ا٣بمن فيما بعد الضعيفة. فوضع الباحث التعليقات 
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 في تعليم المناىج وطرق تدريس اللغة العربية الخبير مننتاج اإلصديق . نتيجة تٖ
 وتحليلها.

الَبتيب الثالث ٤بعرفة النتائج من ٙبكيم ا٣ببّب ُب تعليم ا٤بناىج كطرؽ تدريس 
اللغة العربية ، فقدـ الباحث ىذا ا٤بظهر إٔب الدكتور ٧ببب عبد الوىاب ألاو يكوف 

س اللغة العربية ، كقاـ الدكتور بالتصديق ٗبا أستاذا كذلك ُب تعليم ا٤بناىج كطرؽ تدري
اتيجة ك قرر الباحث البنود ُب اإلستبااة، كيلحقها ا٤بقَبحات كالتوصيات كالنتائج األخّبة. 

رقم  جدكؿُب تعليم ا٤بناىج كطرؽ تدريس اللغة العربية موجودة ُب  ا٣ببّب صديق منتال
 حيث يضعو الباحث ُب قائمة ا١بداكؿ. َُ

ست ٦بموعات من ا٤بوشرات ُب التصديق من ا٣ببّب ُب مادة ضع الباحث ك 
( ٧بتول ِ( أىداؼ التعليم كٙبتوم على ثبلث موشرات. ُالببلغة كى  فيما يل : 

( اللغة ْ( عرض ا٤بواد كٰبتول على ست موشرات. ّا٤بواد كٰبتول على ٜباين موشرات. 
( ا٤براجع ٔرات. ( التدريبات كٙبتول على أربع موشٓكٙبتول على ٟبس موشرات. 

%  ٔ،ٖٔ إٔب ٥بذه ا٤بوشرات ئويةا٤بنسبة الكٙبتول على أربع موشرات. كقد دلت اتيجة 
  حيث يضعو الباحث ُب قائمة ا١بداكؿ.  َُكما ىو ُب جدكؿ رقم )جيد جدا(

كبعد أف كضع الباحث عرض البيااات من ا٣ببّب ُب تعليم ا٤بناىج كطرؽ تدريس 
 ُب ضوءلعلم ا٤بعاين  ادةلسابق فحلل الباحث عن صبلحية ا٤باللغة العربية ُب ا١بدكؿ ا

الٌب قد حكمها الدكتور ٧ببب عبد الوىاب )كىو أستاذ ُب تعليم ا٤بناىج  الكبلـ احملل 
كطرؽ تدريس اللغة العربية ٔبامعة شريف ىداية اهلل اإلسبلمية ا٢بكومية جاكرتا(، ٍب 

 ، كى  فيما يل :للهاحاكؿ الباحث أف ٰب

قٌسم الباحث أىداؼ التعليم إٔب ثبلث موشرات، كقد أعطى ا٣ببّب ، التعليم أىداؼ.أ 
موافقة، كللموشرة ( موافقة ٤بستول اللغة لدل الطلبة أىداؼ التعليم)للموشرة األكٔب 
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موافقة  أىداؼ التعليم)موافقة، كللموشرة الثالثة (معقولة أىداؼ التعليم)الثااية 
 . ٗتيجة ٥بذه ا٤بوشرات إٔب رقم ٦بموع ىو كتدؿ الن موافقة.( ٢باجات الطلبة

كحملتول ا٤بواد التعليمية ٜباين موشرات. كقد أعطى ا٣ببّب للموشرة ، ٧بتول ا٤بواد.ب 
موافقة جدا، كللموشرة ( RPSأك ٧بتول ا٤بواد مناسب با٤بنهج الدراس  )األكٔب 
ا٤بواد )الثالثة موافقة جدا، كللموشرة ( الضبط كا١بودة ا١بديدة حملتول ا٤بادة)الثااية 

ا٤بواد ا٤بعدة كافية )موافقة، كللموشرة الرابعة ( ا٤بعدة كافية من ااحية ا٤بواد األساسية
كحدة الكفايات الثبلث )موافقة جدا، كللموشرة ا٣بامسة ( من ااحية فرصة التعليم

استخدمت )موافقة، كللموشرة السادسة ( ية كاالتصالية كاالجتماع الثقاُباللغو كى  
تيعد )موافقة، كللموشرة السابعة ( د ا٤بعدة اللغة الواضحة ا٤ببلئمة بعقوؿ الطلبةا٤بوا

تيعد ا٤بواد )موافقة، كللموشرة الثامنة ( ا٤بواد كاسعة من ااحية أ٭باط التفكّب العلم 
كتدؿ موافقة جدا. ( كاسعة من ااحية ا٤بواصفات لطلبة قسم تعليم اللغة العربية

 . ِٕ رقم ٦بموع ىو النتيجة ٥بذه ا٤بوشرات إٔب
كلعرض ا٤بواد للمواد التعليمية ست موشرات. كقد أعطى ا٣ببّب ، عرض ا٤بواد.ج 

الثامن( عرض أىداؼ التعليم كاضح ُب كل فصل من األكؿ إٔب )للموشرة األكٔب 
موافقة، كللموشرة ( عرض ا٤بادة التعليمية منظم أك مرتب)موافقة، كللموشرة الثااية 

موافقة ( التعليمية مناسب ٗبفهـو "البدأ من السهل إٔب الصعب" عرض ا٤بادة)الثالثة 
موافقة ( عرض ا٤بادة التعليمية يشجع الطلبة ُب االبداعاءات)جدا، كللموشرة الرابعة 

( ا٣ببلصة القصّبة ُب كل فصل كاضحة كسهلة إٔب الفهم)جدا، كللموشرة ا٣بامسة 
( التذكؽ اللغوم لدل الطلبة ا٤بادة موجهة إٔب)موافقة جدا، كللموشرة السادسة 

 .ُِكتدؿ النتيجة ٥بذه ا٤بوشرات إٔب رقم ٦بموع ىو  موافقة جدا.
كاللغة ا٤بستخدمة  ُب ا٤بواد التعليمية ٥با ٟبس موشرات. كقد أعطى ا٣ببّب ، اللغة.د 

موافقة جدا، كللموشرة ( ترتيب ا١بمل مناسب بالقواعد النحوية)للموشرة األكٔب 
العبارة )موافقة، كللموشرة الثالثة ( فقرة إٔب فقرة ُب كل فصل التناسب من)الثااية 
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موافقة جدا، كللموشرة الرابعة ( الوصفية ُب كل فصل كاضحة كسهلة إٔب الفهم
النص كاضح )موافقة جدا، كللموشرة ا٣بامسة ( اللغة كاضحة الداللة كمفهومة)

 .ُٗموع ىو كتدؿ النتيجة ٥بذه ا٤بوشرات إٔب رقم ٦ب موافقة جدا.( كمفهـو
التدريبات )كللتدريبات أربع موشرات. كقد أعطى ا٣ببّب للموشرة األكٔب ، التدريبات.ق 

األسئلة ُب التدريبات )موافقة جدا، كللموشرة الثااية ( مبلئمة با٤بادة ُب كل فصل
موافقة جدا، كللموشرة الثالثة ( مبلئمة ٗبفهـو "البدأ من السهل إٔب الصعب"

األسئلة )موافقة جدا، كللموشرة الرابعة ( بة إٔب االبداع اللغومتشجع األسئلةي الطل)
كتدؿ النتيجة ٥بذه  موافقة.( ُب التدريبات مبلئمة هبدؼ التعليم كىو التذكؽ األديب

 .ُٓا٤بوشرات إٔب رقم ٦بموع ىو 
ا٤براجع مناسبة )كللمراجع أربع موشرات. كقد أعطى ا٣ببّب للموشرة األكٔب ، ا٤براجع.ك 

ا٤براجع سهلة إٔب ايلها عند )موافقة جدا، كللموشرة الثااية (  كل فصلبا٤بادة ُب
موافقة ( تشجع ا٤براجعي الطلبة إٔب الدراسة التالية)موافقة، كللموشرة الثالثة ( الطلبة

كتدؿ  موافقة.( كصفت ا٤براجع كيٍسعى ا٤بادة ُب كل فصل)جدا، كللموشرة الرابعة 
  .ُّموع ىو النتيجة ٥بذه ا٤بوشرات إٔب رقم ٦ب

ُب كمن البيااات السابقة عن ٝبيع ا٤بوشرات ُب ٧بتول ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين 
على النسبة نتيجة ال تمن ا٣ببّب الدكتور ٧ببب عبد الوىاب، فحصل الكبلـ احملل  ضوء
 مائة على ةمقسوم مائة كأربعة كا٢بساب عليها فيما يل : % )جيد جدا(. ٔ،ٖٔا٤بئوية 

%  ٔ،ٖٔ على النسبة ا٤بئوية نتيجة ال تفحصل، ا٤بئة ُب مائة بنسبة مضركبا ٍبكعشرين 
 )جيد جدا(.

كهبذه النتيجة يقنع الباحث ليستمر ا٤بواد التعليمية كليصلحها ُب اجملاؿ بالنتيجة 
٤بناىج كطرؽ تدريس بّب ُب تعليم اا٣بمن فيما بعد الضعيفة. فوضع الباحث التعليقات 

 .اللغة العربية
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 في ضوءاد علم المعاني و : عرض البيانات عن أثر استخدام مالثالثالمبحث ج. 
 .وتحليلها الكالم المحلي

( استجابة االستبااة للطلبة من ُقدـ الباحث ُب ىذه ا٤ببحث الثالث ما يل : 
( ٦ِبموعة التجربة على ا٤بادة التعليمية لعلم ا٤بعاين ُب ضوء الكبلـ احملل  كٙبليلها. 

 ادةا٤ب تقوًنلطلبة ُب ( استجابة االستبااة لّكٙبليلها.  بار القبل  ك البعدماتيجة اإلخت
لمدرس عن لستبااة اال ( استجابةْلعلم ا٤بعاين ُب ضوء الكبلـ احملل  كٙبليلها.  التعليمية

 .كٙبليلها ُب ضوء الكبلـ احملل فعالية استخداـ ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين 
 
علم المعاني  ادو على مالمحددة لطلبة من مجموعة التجربة ل ستبانةاالاستجابة . ٔ

 وتحليلها. في ضوء الكالم المحلي
لطلبة قسم تعليم اللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو  ميداايةقاـ الباحث بتجربة 

اإلسبلمية ا٢بكومية بسمارااج. كُب ىذه التجربة ركز الباحث تعليم اإلاشاء الطليب الذم 
 ى : األمر، كالنه ، كاالستفهاـ، كالتمِب، كالنداء. مباحث  ينقسم إٔب ٟبسة

، قدـ الباحث تلخيص إجراءات  التجربة ا٤بيداايةكقبل عرض النتائج الٌب جرت ُب 
 التعليم ُب موضوع "اإلاشاء الطليب"، كى  كما يل  :

: قدرة الطالب على إبداع أساليب اإلاشاء الطليب أىداف التدريس :التواصلية
لة ُب العربية كا١باكية، كقدرة الطالب ابداع األمثاؿ ا١باكية على أساس ا٤بشاعر باألمث

: ٛبكن الطالب المنهجيةا٤بهنية.  كقدرة الطالب على التواصل مع اصوص أدبية ٨بتلفة .
: معرفة الطالب  المعرفيةمن ابداع األمثاؿ ا١باكية ااطبلقا من اص األمثلة النموذجية. 

 كاالستفهاـ كالتمِب كالنداء. أساليب األمر كالنه 
( كقرأ الباحث ِإلقاء السبلـ،  (ُ بالمقدمة التى تحتوى على: ٍب قاـ الباحث

عدة ا١بمل على تركيب أك أساليب اإلاشاء الطليب )األمر كالنه  كاالستفهاـ كالتمِب 
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( ٍب شرح الباحث أىداؼ ْ( كيسأؿ الباحث الطلبة عن األساليب ا٤بذكورة، ّكالنداء(، 
 الدراسة ٥بذه األساليب )ا٤بوضوع(. 

باعداد الباحث ا١بمل ا٤بعدة ا٤بذكورة، كيقـو العرض  كبعد ذلك قدـ الباحث
( ٍب ِ( يطلب الباحث الطلبة أف  يقرؤكا ا١بمل ا٤بعدة ا٤بذكورة ، ُ:الباحث ٗبا يل  

٤بذكورة ( يقرأ الباحث ا١بمل ا٤بعدة اّيشرح الباحث الكلمات كا٤بفردات الغريبة لديهم، 
( ٍب يشرح الباحث ا١بمل ا٤بعدة ا٤بذكورة كيناقش الطلبة ْكيتبعو الدارسوف حٌب ٰبسنوا، 

( كيطلب الباحث من ٓعنها بإتياف األمثلة من األمثاؿ ا١باكية حٌب فهموا فهما جيدا، 
الطلبة باألمثلة األخرل على ٭بوذج ا١بمل ا٤بعدة ا٤بذكورة ُب اللغة ا١باكية كاللغة 

 سية.اإلادكاي
( يسأ٥بم الباحث عن ُلمناقشة : كبعد أف عرض الباحث العرض، قاـ الباحث با

( يفتح باب األسئلة كأف ِالتعريفات من األمر كالنه  كاالستفهاـ كالتمِب كالنداء، 
 يتداخل معهم حٌب يصل ا١بديث إٔب ا٣ببلصة القصّبة.

 كى  كما يل : بالتدريبات كقاـ الباحث 
 . اب كأاشطة التطبيق كأاشطة اإلاتاج باللغة العربيةأاشطة االكتساألول: 

 أاشطة االكتساب كأاشطة التطبيق كأاشطة اإلاتاج باللغة اإلادكايسية الثاني:
أاشطة االكتساب كأاشطة التطبيق كأاشطة اإلاتاج باللغة ا١باكية، كٚبص  الثالث:
 .الٌب تػىعيمُّ ُب أذىاف الطلبة الكبلـ ا١باكم األمثلة من بإتياف
قاـ الباحث بتوزيع االستبااة ُب التجربة ا٤بيدااية لدل الطلبة من قسم تعليم  ٍب

بعد تعليم ا٤بادة )اإلاشاء " PBA 5A, PBA 5B, PBA 5Cاللغة العربية كذلك ُب فصل "
  ََُ، ك٦بموع الطلبة الطليب الذم ٰبتول على األمر كالنه  كاالستفهاـ كالتمِب كالنداء(

حيث يضعو  ُُا٤بيدااية موجودة ُب جدكؿ رقم ااة الطلبة ُب التجربة استبا، كاتيجة طالب
= مقبوؿ، ّ= جيد، ْ=جيد جدا، ٓ البياف اآلٌب:الباحث ُب قائمة ا١بداكؿ، ككضع 

 . = ااقص جدا. كتدؿ األرقاـ إٔب النسبة ا٤بئوية )%(ُ= ااقص، ِ
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لبة موافقْب أف ( قد كاف الطُ كما:كحللها  كعرض الباحث اتائج االستبااة للطلبة 
% )جيد ّٔك % )جيد( ْٔا٤بواد التعليمية موافقة ٗبا ٰبتاجوهنا كىذا بإشارة ا٤بئوية 

( ىذه ا٤بواد التعليمية تساعدين ُب ِ جدا(، إذف أف الطلبة موافقوف هبذه ا٤بادة التعليمية.
ف هبذه و %( إذف أف الطلبة موافقَٖاستعاب الببلغة، كاختار الطالب "جيد جدا" )

كاختار الطالب ا٤بواد ا٤بستعرضة تسهلِب ُب فهم النصوص العربية، ( ّواد التعليمية. ا٤ب
( ىذه ا٤بواد ٘بعلُب ْ التعليمية. ة%(" إذف أف الطلبة موافقوف هبذه ا٤بادَٓ"جيد جدا )

%(" إذف أف ْٔكاختار الطالب "جيد جدا )فرحا، كمسهبل، كقادرا على فهم الببلغة، 
( ا٤بوضوعات ُب ا٤بواد التعليمية باألمثاؿ ا١باكية ٓ التعليمية. ةا٤بادالطلبة موافقْب هبذه 

 ة%(" إذف أف الطلبة موافقوف هبذه ا٤بادٕٖكاختار الطالب "جيد جدا )٘بذبِب جدا، 
%(" إذف ٖٕكاختار الطالب "جيد جدا )( ا٤بواد ا٤بستعرضة جذابة جدا، ٔ التعليمية.

( األمثلة ُب الوحدة تساعدين لتنمية التذكؽ ٕ مية.التعلي ةأف الطلبة موافقْب هبذه ا٤باد
 ة%(" إذف أف الطلبة موافقوف هبذه ا٤بادٖٖالطالب "جيد جدا ) كاختار اللغوم،
كاختار الطالب "جيد ا٤بعاين،  مادة( هبذه ا٤بواد التعليمية استطيع أف افهم ٖ التعليمية.
( هبذه استطيع أف ارق  ٗ ية.التعليم ةف هبذه ا٤بادو %(" إذف أف الطلبة موافقٖٖجدا )

طاقة ا٣بياؿ، كالعاطفة، كاإليقاع، ك الوصايا ُب األدب مطابقة هبذه ا٤بواد التعليمية، 
( َُ التعليمية. ة%(" إذف أف الطلبة موافقوف هبذه ا٤بادَٕكاختار الطالب "جيد جدا )

ثرا أك شعرا، ىذه ا٤بواد التعليمية تساعدين لك  أكوف ٨بَبعا ُب صنع األمثاؿ األخرل ا
( ُُ التعليمية. ة%(" إذف أف الطلبة موافقوف هبذه ا٤بادٕٔكاختار الطالب "جيد جدا )

كاختار الطالب  ىذه ا٤بواد التعليمية أعطت جذابية ك٘بعلِب فعاال ُب التعلم كالتعليم،
 ة( ىذه ا٤بادُِ التعليمية. ةف هبذه ا٤بادو %(" إذف أف الطلبة موافقِٖ"جيد جدا )

%(" إذف أف ٕٗكاختار الطالب "جيد جدا ) ية متنوعة ُب التقدًن كال ٛبللُب،التعليم
( بعد أف قدمت ىذه ا٤بواد فعرفتي ما ى  علم ُّ التعليمية. ةالطلبة موافقوف هبذه ا٤باد

 ة%(" إذف أف الطلبة موافقوف هبذه ا٤بادٔٔكاختار الطالب "جيد جدا ) ا٤بعاين،
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لك  يكوف الطلبة يتعلمها من ا٤برحلة الدايئة إٔب  ( ىذه ا٤بواد ٙبثِبُْ التعليمية.
 التعليمية. ةف هبذه ا٤بادو %(" إذف أف الطلبة موافقّٗكاختار الطالب "جيد ) ا٤بتقدمة،

كاختار الطالب "جيد  ( لتدريبات كافية لدم، كأاا أستطيع أف أشعر التذكؽ اللغوم،ُٓ
( مر العصور، أف تعلم ُٔ ليمية.التع ة%(" إذف أف الطلبة موافقوف هبذه ا٤بادٖٗجدا )

كاختار الببلغة صعب جدا، لكن هبذه ا٤بواد شاعرت أف تعلم الببلغة أسهل من قبل، 
( هبذه ُٕ التعليمية. ة%(" إذف أف الطلبة موافقوف هبذه ا٤بادٕٔالطالب "جيد جدا )

 %(" إذف أفٓٔكاختار الطالب "جيد جدا ) ا٤بواد تتطور مشاعرم ُب التذكؽ األديب،
( ىذه ا٤بواد التعليمة بسيطة جدا، كلكن تعطِب ُٖ التعليمية. ةالطلبة موافقوف هبذه ا٤باد

%(" إذف أف الطلبة ٕٔكاختار الطالب "جيد جدا ) الطاقة العاطفية ك الطاقة األدبية،
( ٙبثِب ىذه ا٤بواد التعليمية ألهنا تزايد التذكؽ اللغوم ُٗالتعليمية.  ةموافقوف هبذه ا٤باد

 التعليمية. ة%(" إذف أف الطلبة موافقوف هبذه ا٤بادٓٔكاختار الطالب "جيد جدا ) ،ك٭بوه
كاختار الطالب "جيد جدا  ( ٙبثِب ىذه ا٤بواد التعليمية ألهنا إاتاج فكرتى كخاطرم،َِ
( ٙبثِب ىذه ا٤باد التعليمية ُِ %(" إذف أف الطلبة موافقوف هبذه ا٤بواد التعليمية.ُٓ)

%(" إذف أف ٕٖكاختار الطالب "جيد جدا ) دات الكثّبة ا٤بتنوعة،ألهنا تكتسب ا٤بفر 
( ٙبثِب ىذه ا٤بواد التعليمية ألهنا تكتشف ِِ التعليمية. ةالطلبة موافقوف هبذه ا٤باد

%(" إذف أف الطلبة موافقوف هبذه ا٤باد ٖٓكاختار الطالب "جيد جدا ) الفكرة ا٤بختلفة،
ليمية ألهنا تعطى ا٤بعلومات عن ا٤بقاراة بْب اللغات ( ٙبثِب ىذه ا٤بواد التعِّ التعليمية.

كاختار الطالب "جيد جدا  الثبلث ى  اللغة العربية كاللغة اإلادكايسية كاللغة ا١باكية،
 التعليمية. ة%(" إذف أف الطلبة موافقوف هبذه ا٤بادُٗ)

ذه كاات جيدة جدا، كى  يداايةفبهذه النتائج أف ا٤بواد التعليمية ُب التجربة ا٤ب
 عابو. يالتجربة داللة أف ىذه ا٤بواد ٪باحة كتساعدىم على فهم علم ا٤بعاين كاست

بعد أف قاـ الباحث بعرض البيااات عن التجربة كٙبليلها عنها. فالنتيجة من 
كهبذه النتيجة استمر  جيد. % كى  ّٓ،ٕٓاستبااة الطلبة بعد أف قاموا التجربة  ى  
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كأصلحها ٗبا كاف من  النقصاف كا٤بداخبلت من الطلبة الباحث بكتابة ا٤بواد التعليمية 
كاألساتذة. كا٤بواد التعليمية عندىم فعالة كمناسبة ٥بم ُب تعليم علم ا٤بعاين ألف ُب 

 الكتاب مواد تشتمل على حاجاهتم ُب الببلغة عامة كُب علم ا٤بعاين خاصة.
 
 وتحليلها. . نتيجة اإلختبار القبلي و البعديٕ

إلختبار القبل  كاالختبار البعدم إٔب الطلبة لقسم تعليم اللغة قدـ الباحث با
اتيجة االختبار القبل  كالبعدم ك طالبا،  ُِ( كعددىم PBA-5Cالعربية ُب فصل )

 حيث يضعو الباحث ُب قائمة ا١بداكؿ. ُِرقم جدكؿ موجودة ُب 

 ٥بذه النتيجة فيما يل : ٙبليل البياااتك 
 :ا استخداـ ا٣بطوات التاليةفينبغ  لن t0 اتيجةللحصوؿ على 

 كالبعدماالختبار القبل   اتيجٌب= الفرؽ( بْب  Difference) Dبحث عن الأ. 
 ΣD، ٕبيث يتم ا٢بصوؿ على D إضافةب. ك 

 = MD: رمزج. العثور على متوسط الفرؽ، ب
  

 
 

D∑للحصوؿ على  ييضاؼبعد ذلك ك : Dد. تربيع 
2 

 (SDDلفرؽ )من ا (deviasi standar) ق. العثور على اال٫براؼ ا٤بعيارم
، (mean of difference) ٤بتوسط الفرؽ (standard error) بحث عن خطأ قياس الك. 

 SEM D كىو
 = t0 رمزباستخداـ  t0بحث عن لز. ا

  

    
 

 ”t0“علىتفسّب الح. 
ΣDكبعد معرفة  .ΣD2 = 171ك  ΣD = -55 أهناُب ا١بدكؿ ت النتيجة كما ى  ٛبك 

 D∑و
درجة ( كىو deviasi standar)ٍب ٲبكننا أف اعرؼ مقدار اال٫براؼ ا٤بعيارم ،2
 با٢بساب التإب: X2ك  X1 (variable) تغّبمبْب   الفرؽ

SDD = √
    

 
− (
  

 
)   
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SDD = √
   

  
− (
   

  
)   

 

SDD = √    − (−    )  

 

SDD = √    −    6 

 

SDD = √      

 

SDD = 1,13 

أف يوخذ ُب االعتبار ا٣بطأ  اآلف ، ٲبكن1,13كىو  SDDا٢بصوؿ على  كبعد
(Standart Error من ) ؽ النتيجة بْب متغّب رٍ فػىX1  كX2 :با٢بساب التإب 

SEMD = 
   

√   
  = 
    

√    
  = 
    

√  
  = 
    

    
    

 

SEMD = 0,252 

 :الرمزباستخداـ  t0ا٣بطوة التالية ى  العثور على سعرك 
t0 = 
  

    
 

 لذلك:، 0,252كىو  SEMDبينما  2,62ىو ك  MDDكبعد ذلك اعرؼ 
t0 = 

    

     
   = 10,39 

، من خبلؿ األخذ ُب االعتبار t0 ػل (interpretation) تفسّبى  الكا٣بطوة التالية 
رتو مع جدكؿ قيمة تم استشات َِمن  df. مع َِ=  ُ-ُِكىو . dbأك  dfعن األكؿ 

"t ،"مستول  إما ىو ُب( أٮبيةsignificance) ٓ٘أٮبيةمستول ُب  و، كإما ى 
(significance )ُ.٘ 

 ، على أٮبيةالسابق أك ا١بدكؿ tأهنا حصلت على سعر اقد َِ كىو df اتضح مع
(significance) ٓ ٘الٍب ًب ا٢بصوؿ عليها ُبينما على مستول أٮبية  .َٗ،ِ أم ٘

  .ْٖ،ِ ٕبجم
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. (t0 = 10،39) كىو " الٍب ًب ا٢بصوؿ عليها ُب ا٢بسابtمن خبلؿ مقاراة كمية "
كىذه النتيجة تدؿ على أف ىناؾ ارتفاع كبّب بْب االختبارين بالفرؽ 

 كما ُب ا١بدكؿ اآلٌب:  القائمة tا٢بسابية أكرب من  tكألف  ،ْٖ،ِ<َُ،ّٗ>َٗ،ِ

 َُٓ (significance" ُب مستول األٮبية )tاتيجة "قائمة 

db أو df 
 

 " ُب مستول األٮبيةt" اتيجة اقد

ٓ % ُ % 
ُ  ُِ،ُٕ ّٔ،ٔٔ  
ِ  ْ،َّ ٗ،ِٗ  
ّ  ّ،ُٖ  ٓ،ْٖ 
ْ  ِ،ٕٖ  ْ،َٔ 
ٓ ِ،ٕٓ  ْ،َّ 
ٔ  ِ،ْٓ  ّ،ُٕ 
ٕ ِ،ّٔ  ّ،َٓ 
ٖ  ِ،ُّ  ّ،ّٔ 
ٗ  ِ،ِٔ  ّ،ِٓ 
َُ  ِ،ِّ  ّ،ُٕ 
ُُ  ِ،َِ  ّ،ُُ 
ُِ  ِ،ُٖ  ّ،َٔ 
ُّ ِ،ُٔ ّ،َُ 
ُْ ِ،ُْ ِ،ٖٗ 
ُٓ ِ،ُّ ِ،ٗٓ 

                                                           
ّٗ Henry E. Garret, Statistics in Psychology and Education, (New York: Longmans Green 

and Co, 1954), 427 .ص.  
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ُٔ ِ،ُِ ِ،ِٗ 
ُٕ  ِ،ُُ ِ،َٗ 
ُٖ ِ،َُ ِ،ٖٖ 
ُٗ  ِ،َٗ ِ،ٖٔ 
ٕٓ ٕ،ٜٓ ٕ،ٛٗ 
ِٓ ِ،َٔ ِ،ٕٖ 
َّ ِ،َْ ِ،ٕٓ 
ّٓ ِ،َّ ِ،ِٕ 
َْ ِ،َِ ِ،ُٕ 
ْٓ ِ،َِ ِ،ٔٗ 
َٓ ِ،َُ ِ،ٖٔ 
َٔ ِ،ََ ِ،ٔٓ 
َٕ ِ،ََ ِ،ٔٓ 
َٖ ُ،ٗٗ ِ،ْٔ 
َٗ ُ،ٗٗ ِ،ّٔ 
ََُ ُ،ٖٗ ِ،ّٔ 
ُِٓ ُ،ٖٗ ِ،ِٔ 
َُٓ ُ،ٖٗ ِ،ُٔ 
ََِ ُ،ٕٗ ِ،َٔ 
ََّ ُ،ٕٗ ِ،ٓٗ 
ََْ ُ،ٕٗ ِ،ٓٗ 
ََٓ ُ،ٗٔ ِ،ٓٗ 
َََُ ُ،ٗٔ ِ،ٖٓ 
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(، معناىا أف significanceكىذا يعِب أاو يوجد تغيّب كبّب ُب النتيجة أك فرؽ كبّب )
 ىذه ا٤بواد التعليمية فعالة للطلبة.

 
لعلم المعاني في ضوء  لمطورةا ادو الم ويمفي تقلطلبة استجابة االستبانة ل. ٖ

 الكالم المحلي وتحليلها.
كقاـ الباحث بتوزيع االستبااة إٔب الطلبة فيها احد عشر موشرات عن تقوًن ا٤بادة 

حيث توجد ُب قاؤمة  ُّا٤بطورةف كقد كضع الباحث ىذه البيااات ُب جدكؿ رقم 
= ُ= ااقص، ِ= مقبوؿ، ّ= جيد، ْ=جيد جدا، ٓ البياف اآلٌب:ا١بداكؿ، ككضع 

 طالبا. ََُ. ككاف عدد الطلبة ااقص جدا. كتدؿ األرقاـ إٔب النسبة ا٤بئوية )%(
الٌب استخدمها الباحث ُب  تطورةا٤ب ةادا٤باالستبااة ى  ) ٥بذه المؤشرة األولي

( كتدؿ اإلجابة إٔب  )جيد جدا( ٗبجموع عاب علم ا٤بعاين جذابة جدايتعليم الطلبة الست
%، إًذ الطلبة موافقوف بأف ىذه ا٤بادة ا٤بطورة جذابة جدا.  ْٔ)جيد( ٗبجموع %ك  ّٔ
خاصة ُب قسم تعليم  الطلبة ىذه ا٤بواد التعليمية ٧بتاجة شديدة لدم) المؤشرة الثانيةك

% ك)جيد( ٗبجموع  َٖ(، كتدؿ اإلجابة إٔب  )جيد جدا( ٗبجموع اللغة العربية
٤بادة ا٤بطورة ٧بتاجة لدل الطلبة خاصة ُب قسم %، إًذ الطلبة موافقوف بأف ىذه اَِ

سهلة ُب تعليم علم  الطلبة هبذه الوسيلة ٘بعل) المؤشرة الثالثةك .تعليم اللغة العربية
%، َّ% ك)جيد( ٗبجموع  َٓكتدؿ اإلجابة إٔب  )جيد جدا( ٗبجموع  (الببلغة
سىهل الطلبة خاصة ُب %، إًذ الطلبة موافقوف بأف ىذه ا٤بادة ا٤بطورة كسيلة تي َِكمقبوؿ 

 الطلبة ىذه الوسيلة ٘بلب) المؤشرة الرابعةك .قسم تعليم اللغة العربية ُب تعلم الببلغة
 ْٔ( كتدؿ اإلجابة إٔب  )جيد جدا( ٗبجموع يرىا ُب ا١بوااب الكثّبةو لتعلم الببلغة كتط

رة %، إًذ الطلبة موافقوف بأف ىذه ا٤بادة ا٤بطو َُ%، كمقبوؿ ِٔ% ك)جيد( ٗبجموع 
 ةادهبذه ا٤ب) المؤشرة الخامسةك يرىا ُب ا١بوااب الكثّبة.و لتعلم الببلغة كتط٘بلب الطلبة 
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( كتدؿ اإلجابة إٔب  ُب االبداع اللغوم مكأسلوهب همإلحساس عاطفت الطلبة ٘بعل ا٤بطورة
%، إًذ الطلبة موافقوف بأف ىذه ُّ%ك )جيد( ٗبجموع  ٕٖ)جيد جدا( ٗبجموع 

المؤشرة ك ُب االبداع اللغوم. مكأسلوهب همإلحساس عاطفت الطلبة ٘بعلا٤بادة ا٤بطورة 
( كتدؿ اإلجابة إٔب  كالكتابة لئلخَباع ُب الكبلـ الطلبة ٘بعل ا٤بطورةىذه ا٤باد ) السادسة

%، إًذ الطلبة َُ%، كمقبوؿ ِِ% ك)جيد( ٗبجموع  ٖٕ)جيد جدا( ٗبجموع 
 كالكتابة. لئلخَباع ُب الكبلـ بةالطل ٘بعلموافقوف بأف ىذه ا٤بادة ا٤بطورة كسيلة 

( للتػىلىذُّد ُب التذكؽ اللغوم كاألديب الطلبة ٘بعل طورةا٤ب ةىذه ا٤باد) المؤشرة السابعةك
%، إًذ الطلبة ُِ% ك)جيد( ٗبجموع  ٖٖكتدؿ اإلجابة إٔب  )جيد جدا( ٗبجموع 

المؤشرة ك وم كاألديب.للتػىلىذُّد ُب التذكؽ اللغ الطلبة ٘بعلموافقوف بأف ىذه ا٤بادة ا٤بطورة 
كلكن هبذه  اجدا ُب تعلمه ةصعب االببلغة من معاايها كبياهنا كبديعها، كأهن )مادة الثامنة

% ك)جيد( ٗبجموع  ٖٖ( كتدؿ اإلجابة إٔب  )جيد جدا( ٗبجموع الطريقة أصبح سهبل
 ةبصع االببلغة من معاايها كبياهنا كبديعها، كأهن %، إًذ الطلبة موافقوف بأف مادةُِ

 ٤بطورةا ةداىذه ا٤ب)المؤشرة التاسعة ك كلكن هبذه الطريقة أصبح سهبل. اجدا ُب تعلمه
عن العراقيل كا٤بصاعب، كل الطالب من ا٤برحلة ا٤بتداًية حٌب ا٤برحلة  ةبعيدك بسيطة جدا، 

ا٤بتقدمة يستطيع أف يفهمها، كمن ا٤برحلية الضعيفة حٌب ا٤برحلة القوية، ألف فيها النموذج 
% ك)جيد( ٗبجموع  َٕ( كتدؿ اإلجابة إٔب  )جيد جدا( ٗبجموع تهم احملليةُب لغ
عن العراقيل  ةبعيدك بسيطة جدا،  ٤بطورةا ةداىذه ا٤ب%، إًذ الطلبة موافقوف بأف َّ

كا٤بصاعب، كل الطالب من ا٤برحلة ا٤بتداًية حٌب ا٤برحلة ا٤بتقدمة يستطيع أف يفهمها، 
المؤشرة ك القوية، ألف فيها النموذج ُب لغتهم احمللية. كمن ا٤برحلية الضعيفة حٌب ا٤برحلة

( كتدؿ اإلجابة إٔب  الربط ٤بادة الببلغة بالثقافة تسهل الدارسْب ُب فهمها)العاشرة 
الربط %، إًذ الطلبة موافقوف بأف ِْ% ك)جيد( ٗبجموع  ٕٔ)جيد جدا( ٗبجموع 

٘بعل ىذه )رة الحادية عشرة المؤشك ٤بادة الببلغة بالثقافة تسهل الدارسْب ُب فهمها.
( كتدؿ اإلجابة إٔب  )جيد جدا( ٗبجموع طاقة ا٣بياؿ كالتفكّب لدل الطلبة ا٤بطورة ةا٤باد
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٘بعل طاقة  ا٤بطورة ةىذه ا٤باد%، إًذ الطلبة موافقوف بأف ُٖ% ك)جيد( ٗبجموع  ِٖ
 التفكّب لدل الطلبة.

لعلم ا٤بعاين ُب ضوء  التعليمية ادةا٤ب تقوًنلطلبة ُب الستجابة االستبااة لدل اكفقا 
( أف ا٤بواد ُالٌب أداىا الباحث، فّبل الباحث استخبلصا فيما يل : الكبلـ احملل  

الكبلـ  ُب ضوءعاب علم ا٤بعاين يالتعليمية الٌب استخدمها الباحث ُب تعليم الطلبة الست
صة ُب قسم خا الطلبة التعليمية ٧بتاجة شديدة لدم ة( أف ا٤بادِجذابة جدا. احملل  

( أف ا٤بواد التعليمية الٌب ّتعليم اللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية. 
( أف ا٤بواد التعليمية الٌب ْاستخدمها الباحث ى  كسيلة لفهم الببلغة ُب يسر كسهولة. 

استخدمها الباحث ى  كسيلة ٘بلب الطلبة لتعلم الببلغة كتطريرىا ُب ا١بوااب الكثّبة  
( ٘بعل اإلحساس لعواطف الطلبة خيا٥بم ٓكتطرير النصوص األدبية كٚبص األمثاؿ. 

( ٕ( ٘بعل الطلبة لئلخَباع كاإلبداع ُب الكبلـ كالكتابة. ٔكأسلوهبم ُب االبداع اللغوم. 
( ٘بلب الطلبة ُب ٖأف ا٤بواد التعليمية ٘بعل الطلبة للتػىلىذُّد ُب التذكؽ اللغوم كاألديب. 

( أف ىذه ا٤بواد التعليمية بسيطة جدا، بعيدة عن العراقيل كا٤بصاعب،  ٗليم. التعلم كالتع
كل الطالب من ا٤برحلة ا٤بتداًية حٌب ا٤برحلة ا٤بتقدمة يستطيع أف يفهمها، كمن ا٤برحلية 

( إف الربط ٤بادة َُالضعيفة حٌب ا٤برحلة القوية، ألف فيها النموذج ُب لغتهم احمللية. 
( أف ىذه ا٤بواد التعليمية ٘بعل طاقة ُُل الدارسْب ُب فهمها. الببلغة بالثقافة تسه

 ا٣بياؿ كالتفكّب لدل الطلبة.
 

لعلم المعاني في  مَطوَّرةد الوالمدرس عن فعالية استخدام الملستبانة اال استجابة. ٗ
 .وتحليلها ضوء الكالم المحلي

ا٤بادة قدـ الباحث تسع موشرات ُب االستبااة للمدرس عن فعالية استخداـ 
ىذه ( ِ. عاب علم ا٤بعاينيتساعد الطلبة ُب است طورةا٤ب ةىذه ا٤باد( ُا٤بطورة، كى : 

ا٤بوضوعات ُب ( ّ. على فهم علم ا٤بعاين ين، قادر ْب، كمسهلاْب٘بعل الطلبة فرحا ةا٤باد
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كاف الطلبة قادرين على   طورةا٤ب ةهبذه ا٤باد( ْ. ٘بلب ا٤بدرس ُب التعليم طورةا٤باد ا٤ب
دخل إٔب ا٤بنهج الدراس  يلب ا٤بعلم لك  ٘ب طورةا٤ب ةىذه ا٤باد( ٓ. التذكؽ اللغوم تنمية

التدريبات كافية لدل الطلبة، كىم يستطيعوف ( ٔ. ُب القسم )قسم تعليم اللغة العربية(
ٗبر العصور، أف تعلم الببلغة صعب جدا، لكن هبذه ( ٕ. أف يتمتعوا بالتذكؽ األديب

بسيطة جدا،  طورةا٤ب ةىذه ا٤باد( ٖ. تعلم الببلغة أسهل من قبلا٤بواد يشعر الطلبة أف 
تزايد ا٣بياؿ كإاباتو، ااتاج فكرٌب ( ٗ. كلكن يعطُب الطاقة العاطفية ك الطاقة اللغوية

 .كخاطرم، كاكتساب ا٤بفردات كثّبة كمتنوعة
د عن فعالية استخداـ ا٤بوا األرقاـ إٔب النسبة ا٤بئوية )%(اتيجة با٤بدرس  ٍب كضع

 كى  فيما يل :  ،الكبلـ احملل  ُب ضوءالتعليمية لعلم ا٤بعاين 
 البيان التقدير فئة النتائج الرقم

ُ ٖٓ %-  ََُ % ال ٙبتاج إٔب التنقيح جيد جدا 

ِ ٕٓ %-  ٖٓ % ال ٙبتاج إٔب التنقيح جيد 

ّ ٔٓ %-  ٕٓ % التنقيح مقبوؿ 

ْ ٓٓ %-  ٔٓ % التنقيح ااقص 

ٓ َ   %-  ٓٓ % التنقيح ضعيف 

حيث يضعها الباحث ُب قائمة  ُّكاتيجة ىذه االستبااة موجودة ُب جدكؿ رقم 
 ا١بداكؿ، ٍب ٰبللها فيما يل :

عاب علم ا٤بعاين. يقيس ا٤بدرس على يتساعد الطلبة ُب است طورةا٤ب ةىذه ا٤باد (ُ
 %( كىذا يراد بأف ىذه ا٤بواد جيدة جدا. ََُ)

طلبة فرحا، كمسهبل، كيكن قادرا على فهم علم ا٤بعاين. ٘بعلو ال طورةا٤ب ةىذه ا٤باد (ِ
 %( كىذا يراد بأف ىذه ا٤بواد جيدة.ٖٓكيقيس ا٤بدرس على )
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%( ٖٓ٘بلب ا٤بدرس ُب التعليم. كيقيس ا٤بدرس على ) طورةا٤ب ةا٤بوضوعات ُب ا٤باد (ّ
 كىذا يراد بأف ىذه ا٤بواد جيدة.

ذكؽ اللغوم. يقيس ا٤بدرس على كاف الطلبة قادرين على الت  طورةا٤ب ةهبذه ا٤باد (ْ
 %( كىذا يراد بأف ىذه ا٤بواد جيدة جدا.ََُ)

دخل إٔب ا٤بنهج الدراس  ُب قسم تعليم اللغة يلب ا٤بعلم لك  ٘ب طورةا٤ب ةىذه ا٤باد (ٓ
%( كىذا يراد بأف ىذه ا٤بواد التعليمية جيدة ََُالعربية. يقيس ا٤بدرس على )

 جدا.
يستطيعوف أف يتمتعوا بالتذكؽ األديب. يقيس  التدريبات كافية لدل الطلبة، كىم (ٔ

 %( كىذا يراد بأف ىذه ا٤بواد التعليمية جيدة.ٖٓا٤بدرس على )
ٗبر العصور، أف تعلم الببلغة صعب جدا، لكن هبذه ا٤بواد يشعر الطلبة أف تعلم  (ٕ

%( كىذا يراد بأف ىذه ا٤بواد ٖٓالببلغة أسهل من قبل. يقيس ا٤بدرس على )
 التعليمية جيدة.

بسيطة جدا، كلكن يعطُب الطاقة العاطفية كالطاقة اللغوية للطلبة.  طورةا٤ب ةىذه ا٤باد (ٖ
 جيدة جدا. طورةا٤ب ةأف ىذه ا٤بادأم  %( ََُكيقيس ا٤بدرس على )

تزايد ا٣بياؿ كإاباتو، ااتاج فكرٌب كخاطرم، كاكتساب ا٤بفردات كثّبة كمتنوعة.  (ٗ
 ا٤بواد التعليمية جيدة جدا. %( كىذا يراد بأف ىذهََُيقيس ا٤بدرس على )

كمن اتائج استبااة ا٤بدرس للمواد التعليمية بعد أف قاـ الباحث التجربة ا٤بيدااية 
ُب %، يعرب أف ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين  ٖٖعلى ٝبيع ا٤بوشرات حصلت بنتيجة 

 فعالة.أهنا  كيعربجيدة جدا، طورىا الباحث  ٌبال الكبلـ احملل  ضوء
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 خامسال الفصل
 المناقشة عن نتائج البحث

 
أجوبةه ألسئلة البحث الٌب ذكرىا الباحث ُب  ة عن اتائج البحثإف مناقش

الكبلـ  ُب ضوءعلم ا٤بعاين  وادم مواصفاتكيف ( ُالفصل األكؿ. كىذه األسئلة ى :
طلبة قسم تعليم اللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية دل ل احملل 
طلبة قسم تعليم دل ل الكبلـ احملل  ُب ضوءعلم ا٤بعاين  مواد( ما صبلحية ِاج؟. ٠بارا

 واد( ما أثر استخداـ مّاللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية ٠بارااج؟. 
طلبة قسم تعليم اللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو دل ل الكبلـ احملل  ُب ضوءعلم ا٤بعاين 
 كومية ٠بارااج؟.اإلسبلمية ا٢ب

فيما كٙبليلها بعد عرضها  ة عن البياااتناقشٗبكقدـ الباحث ُب ىذا الفصل 
 يل : 

  .الكبلـ احملل  ُب ضوءعلم ا٤بعاين  وادم مواصفاتناقشة عن ا٤ببحث األكؿ : ا٤ب. أ
 .الكبلـ احملل  ُب ضوءعلم ا٤بعاين مواد صبلحية عن  ناقشةا٤ببحث الثاين : ا٤ب ب
 .الكبلـ احملل  ُب ضوءعلم ا٤بعاين مواد عن أثر استخداـ  ناقشةلثالث : ا٤با٤ببحث اج. 
 

الكالم  في ضوءعلم المعاني اد و م عن مواصفاتمناقشة البحث األول: مال. أ
 .المحلي

 علِم المعاني في ضوء الكالم المحلي. ادو معن مناقشُة ال .ٔ
تشتمل  الكبلـ احملل  ُب ضوءاد التعليمية لعلم ا٤بعاين ا٤بطورة و رتب الكاتب ا٤ب

( الكفاية ا٤بستهدفة الٌب كتبها الباحث ُب األكؿ قبل ِ)( خرائط الفكرة، ُ)على 
وع باللغة االادكايسية كالعريب( شرح ا٤بوضّا٤بقدمة أك شرح ا٤بوضوع لكل كحدة، )
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 ( ا٣ببلصةٓ( إتياف األمثلة باللغة العربية كاللغة ا١باكية أك ا٤بقاراة بْب اللغتْب، )ْ)
 ( كالتدريبات. كالبيااات فيما يأتى:ٔالقصّبة، )

خرائط الفكرة، إف ىذه النقطة تساعد الطلبة ُب فهم ا٤بوضوع ا٤ببحوث، ألهنا ترٌكز  .ُ
 فكرة الطلبة حينما أرادكا أف يدرسوا ا٤بوضوع، كال تتشعب الفكرة بعد أف قرؤكىا.

ا٤برجوة أك مستول كىذه النقطة تستهدؼ على معرفة األغراض ، الكفاية ا٤بستهدفة .ِ
 الكفاءة بعد أف تػىعىلَّم الطالب كل كحدة. 

كىذه النقطة تستهدؼ إٔب تيسّب فهم ، شرح ا٤بوضوع باللغة اإلادكايسية كالعربية .ّ
ىذا  ُب ضوءا٤بادة أك ا٤بوضوع لدل الطلبة كاستطاع الطلبة أف يقاراوا بْب اللغتْب 

 الشرح.
كىذه النقطة تعرض ، (الكبلـ احملل ادكايسية كا١باكية )إتياف األمثلة باللغة العربية كاإل .ْ

 ا١باكم النموذج كبلـ األمثلة من القرآف أك ا٢بديث أك الشعر العريب كاثره كال
لدل سكاف جاكة. فيبدأ الطالب هبذه األمثلة إٔب إبداع األمثلة األخرل ُب  الشائع

ا٣بصائص الٍب ٛبيزت األمثاؿ ألف فيها  اللغة ا١باكية. كاختار الباحث األمثاؿ ا١باكية
ا١باكية عن غّبىا من سائر الفنوف األخرل كتعطيو الصفات الٍب اعرفو هبا كىذه 

اإليقاع ُب افوس الطلبة ألهنم من سكاف جاكة ك٥بم ذكؽ لغوم  (ُ :ا٣بصائص ى 
( مقاراة األساليب بْب ىذه اللغات )العربية كاإلادكايسية ِهبذه اللغة ا١باكية. 

( التناسب ْ( التذٌكؽ اللغوم لدل الطلبة. ّتيسىهِّل الطلبة ُب فهم ا٤بادة.  كا١باكية(
ألهنا ٙبث  ا١باكم كبلـالفلسف  بْب القرآف كا٢بديث كاألشعار كالنثور العربية كال

تنبع من  األمثاؿ الكبلـ ا١باكم على صورة ( بل إف ٓفعل ا٣بّبات كترؾ السيئات. 
 اديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.مصدر كاحد كىو القرآف الكرًن كأح

كىذه النقطة تعرض خبلصة ا٤بادة لكل موضوع ليكوف الطالب ، ا٣ببلصة القصّبة .ٓ
سهبل ُب الفهم كالتطبيق. كأعاد الباحث ُب ىذه ا٣ببلصة بالتعريفات لكل موضوع 

 علم ا٤بعاين ُب كل كحدة، ذلك ليعْب الطالب على ربط الفهم ٫بو ا٤بواد.
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كتتكوف ىذه التدريبات من أاشطة االكتساب، ك أاشطة التطبيق، ، يباتالتدر  .ٔ
هتدؼ ىذه التدريبات أف ٯبيد كأاشطة اإلاتاج باللغة العربية كاإلادكايسية كا١باكية. 

الدارس، بقدر اإلمكاف، التعبّب باكتساب األمثلة كالعبارة ا١بميلة ُب تلك اللغات 
 ل.كٚبص األمثاؿ ا١باكية بأسلوب صحيح ٝبي

 ى : الكبلـ ا١باكمبإستخداـ  التدريباتكهتدؼ ىذه 
باإليقاع ا٤بعْب إما اإليقاع لة على صورة الكبلـ احملل  تطبيق الطلبة ُب إتياف األمث.أ 

 ا٣بارج  كاإليقاع الداخل .
اثرا أك شعرا بنغم منظم كشعور الكبلـ ا١باكم استخداـ الطلبة على العبارة ُب .ب 

 ادية، كاستطاع الطلبة ا٤بقاراة بْب لغٍب العربية كا١باكية.ٲبيزىا عن العبارة الع ةخاص
ٱبتلف  لةدقة الطلبة على اختيار األسلوب ا٤بناسب باألمثلة، كاألسلوب ُب األمث.ج 

مع األسلوب اآلخر، كاألسلوب ىو طريقة التعبّب عن األفكار كالقضايا كا٤بشاعر، 
 .كىو مرتبط بطريقة التفكّب كبا٤بوضوع الذم اعا١بو

الطلبة مثبل باألسلوب النثرم كالشعرم بتعبّب عن القضايا الوجدااية  ضرب.د 
إحساسو هبا كعواطفو ٘باه األمثلة  ُب ضوءكا٤بشاعر الذاتية كعن األشياء عمومان 

 . ا٤بوجودة، إما بالعربية أك اإلادكايسية أك ا١باكية
 فصلكل ما كضع الباحث ُب  الكبلـ احملل   ُب ضوءكالتقوًن ٤بادة علم ا٤بعاين 

كلكن كضعو الباحث ُب ا٤ببلحق دليبل للمعلم. كأساليب تقوًن األداء اللغوم للطػبلب 
منػها ما ٯبريو ا٤بعلم ُب الفصػل كمنػها ما يقـو بو الطػبلب ُب الكتاب، كمنػها ما تقػـو بو 
 إدارة الرباامج سػواء قبل ااتظػاـ الطػبلب فيو . فيكػوف تقوٲبهم تصنيفػان ٥بم كتشخيصػان 
٤بسػتول أدائهم، أك ُب منتصف الرباامج فيكوف تقوٲبهم بنائيان، أك ُب اػهاية الرباامج 

الكبلـ  ُب ضوءفيكوف تقوٲبهم ختاميان. ككتب الباحث ىنا التقوًن ٤بادة علم ا٤بعاين 
: تقوًن أكراؽ الواجب، تقوًن العملية الدراسية، تقوًن الوسيطة. تقوًن أكراؽ الواجب احملل 

ن التطبيق، كالواجب النفس . كتقوًن العملية الدراسية ىو مهارة العمل، يتكوف م
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األمثلة الَبابط بْب تصحيح   كا٤ببلحظة. كالتقوًن ألكراؽ الواجب بالنقاط األتية :
تذكؽ ، تقوًن  ٗبوضوعات علم ا٤بعاين كتتكوف تلك األمثلة من اللغة العربية كالكبلـ احملل 

قياس ترابط ا١بمل كٛباسكها كتسلسلها داخل ، تقوًن  ةجودة الصور الببلغية كالفني
  ،كهنايتو، تقوًن تناسق مفردات األمثلة كبلـ، تقوًن  قوة العبلقة بْب بداية اللكبلـاال

القافية كاحدة رغم اختبلؼ تقوًن التناغم ا٤بوسيق  ُب مركر الكلمات، تقوًن  اعتبار 
رج حركؼ اللغة، تقوًن اختيار األسلوب تقوًن  طبلقة اللساف كسبلمة ٝبيع ٨با ،األحرؼ

الكتابة، تقوًن موافقة االسلوب مع السياؽ، االحداث، تقوًن الكبلـ ك ا٤بستخدـ ُب 
 عاب ا٣برب كاإلاشاء كأحواؿياالسلوب ا٤بختار ٱبضر معُب الفحول أكالدالٕب، تقوًن است

اإلٯباز كاإلطناب كا٤بسند إليو كأحواؿ متعلقات الفعل كالقصر كالفصل كالوصل، ك  ا٤بسند
 .الكبلـ احملل كا٤بساكاه. كتقوًن الفكرة الفلسفية ُب 

 

 .اد علِم المعاني في ضوء الكالم المحليو السمات المميزة لمعن مناقشة ال .ٕ
قىد قىسىمىها طورة، كى ا٤ب وادةا٤بىذه ُب السمات ا٤بميزة حاكؿ الباحث الكشف عن ك 

 ا٣باصة.  الباحث إٔب الصورتْب: الصورة العامة كالصورة
 تشمل عبلما يل :، كى  ا٣بصائص على الصورة العامة.أ 
عىرىضى الباحث ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين باللغة اإلادكايسية إال ُب بعض األمثلة من  .ُ

سرعة الوصوؿ إٔب ما القرآف كا٢بديث كالشعر العريب كاثره فإهنا باللغة العربية، ذلك ل
لدل الطلبة. كقد استند الباحث ُب تقدٲبها يريد الباحث تعليمو ُب يسر كسهولة 

باللغة اإلادكايسية على البيااات الٌب حصلها عن رغبة الطلبة كحاجتهم إٔب ا٤بادة 
ًمٍن كيتيب ا٤بعاين باللغة العربية، ىل تتعلمها التعليمية لعلم ا٤بعاين، فىسىأى٥بىيم الباحث "

%، كالطلبة الذين أجابوا ِ،ٔطبلب أم  ٓالطلبة الذين أجابوا بػػ"اعم" جيدا؟". ف
طالبا. كتدؿ ىذه اإلجابة أف  ٕٓ%، ككاف ٦بموع الطلبة ٖ،ّٗطالبا أم  َٕبػػ"ال" 

معظم الطلبة ُب مشقة كبّبة عند تعلمهم علم ا٤بعاين من الكتب باللغة العربية 
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فحسب، بناء على ذلك فهم ٰبتاجوف إٔب كتاب ا٤بعاين الذم فيو شرح أك بياف أك 
 غة غّب العربية، فاختار الباحث اللغة اإلادكايسية.أمثلة بالل

استخدـ الباحث موضوع ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين باللغة اإلادكايسية الٌب تصف  .ِ
 berbasis kearifanٕبثا جديدا ُب تعليم علم ا٤بعاين للناطقْب بغّب العربية. إف تعبّب "

lokal" ية بالعربية، يصور الوصف أف باإلادكايسية أك ا٤بوسس على ا٢بكمة احملل
. كىذا الذم يشّبه َُٔمباحث علم ا٤بعاين فيها مربوطة باألدب احملل  أك اللغة احمللية

ا٣برباء ُب تعليم اللغة العربية كأدهبا للناطقْب بغّب العربية ٫بو األستاذ الدكتور ىدايات 
العربية ٙبدث  ... كإف فطرية الببلغة  َُٕالذم يقوؿ إف الببلغة ى  فطرية ُب الكبلـ

كذلك ُب اجملتمع غّب العريب، حيث المح صورىا كألواهنا ُب األحاديث العادية مثبل 
باللغة اإلادكايسية أك اللغة احمللية...، ٍب ٰبثنا أف استفيد من درس الببلغة العربية 
بإتياف الَباكيب احمللية ذات اللوف الببلغ  كسيلة للمقاراة كتقريب الفهم لدل الطلبة. 

م الطبلب أهنم ُب ىذا الدرس ال يدرسوف درسا هً ( فى ُىم الفوائد من ذلك: كأ
( باللغة ا١باكية، أك تعلموا ukara pakonاألمر فإهنم قد تعلموا ) واجديدا، إذا تعلم

( باللغة ا١باكية، كىكذا أف ألواف ukara pitakonاالستفهاـ فإهنم أتوا ٗبا يقابلو )
٥با مقابلها أيضا ُب اللغة ا١باكية أم اللغة  -ن ٝبيعهاكإٍف ٓبٍى يك–الببلغة العربية 

(  سرعة الوصوؿ إٔب ما اريد تعليمو ُب يسر كسهولة، فبل داع  أف اقدـ ِاحمللية. 
إٔب الطلبة من التعريفات كغّبىا من البيااات الٌب استعصى عليو فهمها كال ٰبتاج إٔب 

  تناك٥با.
اد التعليمية لعلم ا٤بعاين، فإاو يستخدـ و كقد حاكؿ الباحث إٔب التجديد ُب عرض ا٤ب .ّ

مدخل ا٤بقاراة كى  مقاراة ثقافية بْب اللغتْب العربية كا١باكية. إف األساس الثاين من 
                                                           

 .َّٗعبد العليم إبراىيم، ا٤بوجو الفِب ...، ص  َُٔ
(، ٕبث علم  ُب ا٤بوٛبر تعليم الببلغة: دراسة اظرية كتطبيقية) طرؽ تعليم اللغة كاألدبد. ىدايات،  َُٕ

-ُِٔبامعة مالك إبراىيم اإلسبلمية ا٢بكومية، ص  ََُِأكتوبر  ُّالدكٕب لرابطة مدرس  األدب، ا٤بنعقد ُب 
ُّ. 
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، فإف معرفة ا٤بقاراة بْب َُٖاألسس العامة لتدريس الببلغة ىو أف الببلغة فن أديب
عليمية لعلم ا٤بعاين ُب الت ’األدب العريب كاألدب ا١باكم تساعد الطلبة إٔب فهم ا٤باد
تشجيع للطلبة على فهم يسر كسهولة. كمن ىدؼ تعليم الببلغة لئلادكايسيْب ىو ال

العريب  الكبلـالثقافة العربية كالثقافة اإلادكايسية كاحمللية كتدريبها ٥بم باألمثلة من 
 احملل . الكبلـاإلادكايس  ك  لكبلـالبديع كمقاراتو با

ا٤بعاين با٢بكمة احمللية الٌب تناسب العبارة ا٤بشهورة ُب درس رىبىطى الباحث مباحث علم  .ْ
حيث ٱبتلف مقاـ الفخر عن مقاـ الببلغة كما يقو٥با الببلغيوف "لكل مقاـ مقاؿ" 

فالببلغيوف ٲبيزكف هبذه العبارة السياؽى . ا٥بجاء عن مقاـ ا٤بدح ...إٔب آخره
عبد القاىر ا١برجاين ىو أكؿ كُب مثل ىذا القوؿ، فإف  االجتماع  عن السياؽ العاـ.

مىٍن يقدـ ىذه العبارة
ااصب اىتماـ الببلغيْب ُب دراستهم للسياؽ على كقد . َُٗ

فكرة )مقتضى ا٢باؿ( كالعبلقة بْب ا٤بقاؿ كا٤بقاـ. كمصطلح )مقتضى ا٢باؿ( فقد 
اىتم بو علماء علم ا٤بعاين، ك )ا٢باؿ( ُب اصطبلحهم يعدؿ )مقتضى ا٢باؿ(. فمن 

ىل علم ا٤بعاين اىتموا بأحواؿ ا٤بتكلم كا٤بستمع، كالتعريف يقتضى أف الواضح أف أ
يكوف ا٤بتكلم على علم بأحواؿ السامع قبل أف يتكلم؛ حٌب يأٌب بالكبلـ على صفة 
٨بصوصة تتطابق مع حاؿ ا٤بستمع. بناء على ذلك، فإف اللغة اإلادكايسية كاللغة 

 لقسم تعليم اللغة العربية.تناسب حاؿ الطلبة  -فيها أمثاؿ جاكية-ا١باكية 
التعليمية لعلم ا٤بعاين إٔب سياؽ الكبلـ ُب عرض  ةحاكؿ الباحث أك مولف ىذه ا٤باد .ٓ

األمثلة الٌب ال تنحصر على األشعار العربية فحسب، كلكن األمثلة قىٍد أصبحت من 
سّب اآليات القرآاية حيث تتيح للطلبة اجملاؿ إٔب التذٌكؽ اللغوم كالتذكؽ األديب ُب تف

 القرآف الكرًن كفهمها.

                                                           
 .ُُّعبد العليم إبراىيم، ا٤بوجو الفِب ...، ص  َُٖ
.ُّٖ-ُّٕعليم إبراىيم، ا٤بوجو الفِب ...، ص عبد ال َُٗ
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با٢بركؼ  أللفاظ العربيةا كيفية كتابة(، كى   transliterasi)استخدـ الباحث  .ٔ
، ألف ا٤باد التعليمية لعلم ا٤بعاين عرضها الباحث ُب اللغة اإلادكايسية اإلادكايسية

كاإلادكايسية العربية أمثلة موضوعات علم ا٤بعاين تكوف من ثبلث لغات ى  ك 
ا النظاـ كحفاظا على ا٤بصطلحات العربية فاستخدـ الباحث ىذكا١باكية. 

(transliterasi).  
باللغة اإلادكايسية كاللغة العربية  ٜبااية فصوؿالتعليمية لعلم ا٤بعاين على  ةكٙبتول ا٤باد .ٕ

 التالية: تتناكؿ ا٣بصائص  فصل من الفصوؿلكل ك العربية كاللغة ا١باكية )اللغة احمللية(. 
 ، كى  صور مرسومة عن ا٤بوضوع الذل سيدرسو الطلبة.خريطة الفكرة.أ 
، كىدؼ فصلا٤بقدمة، كىذه ا٤بقدمة تتناكؿ بعض النقاط كى  : تعريف لل.ب 

التعليم لكل كحدة إما أىداؼ التعليم للمواد ا٤بوجودة كإما أىداؼ التعليم 
 فيما سبق. ا٤بعاين الٌب ٕبثها الكاتب ٤بوضوعات

موضوع من موضوعات علم ا٤بعاين مع األمثلة الشرح كالبياف كالتعريفات لكل .ج 
 باللغة العربية كاللغة اإلادكايسية كاألمثاؿ ا١باكية. 

 . فصلا٣ببلصة القصّبة لكل .د 
التدريبات، كى  األسئلة كأجوبتها الٍب تتكوف من أاشطة اإلاتاج باللغة العربية .ق 

ة ا٤بدركسة. كاللغة اإلادكايسية كاللغة ا١باكية تكميبل لفهم الطبلب على ا٤باد
ى  ( كإ٭با multiple choiceكاوع التدريبات ليس بشكل األسئلة االختيارية )

( الٌب تيشجع الطلبة على االبداعات explorationاألسئلة االستكشافية )
 كالتعبّبات اللغوية باللغة العربية كاالادكايسية كا١باكية. 

ا٤بوضوع ا٤بدركس ٍب ، كذلك لّباجع الطلبة عن فصلا٤براجع أك ا٤بصادر لكل .ك 
 يتابعو كيوسع ما فهمو من ا٤بوضوع ا٤بدركس افسو.
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كاستخدـ الباحث األمثلة من اآليات القرآاية، كالنصوص العربية الٍب تتكوف من .ز 
الشعر كالنثر، كاللغة اإلادكايسية، كاألمثاؿ ا١باكية الٍب ى  لغة ٧بلية لطبلب 

 اإلسبلمية ا٢بكومية ٠بارااج. قسم تعليم اللغة العربية ُب جامعة كإب سو٪بو
مضموف ا٤بادة ا٤بطورة كتصميمها، ، تشمل على ا٣بصائص على الصورة ا٣باصةك .ب 

 كى  فيما يل :
ٔبااب اآليات القرآاية كاألحاديث النبوية كاألشعار - الكبلـ ا١باكماختار الباحث  .ُ

١باكم ، كمن ىذا الكبلـ اكالنموذج لفهم موضوعات علم ا٤بعاين  -العربية كاثورىا
أقرب ما يفهمو الطلبة من النصوص ا هنفإ على صورة األمثاؿ باللغة ا١باكية مثبل،

األدبية ُب اللغة احمللية عندىم، كما اتفقو الببلغيوف ا٤بعاصركف إف الوسائل لتحقيق 
الغاية من درس الببلغة كطريقة تعليمها كسيلتاف ٮبا قواعد الببلغة كالنصوص 

٦بموعة من الكلمات أك العبارات باللغة ا١باكية الٍب ية ىٓب كاألمثاؿ ا١باك . َُُاألدبية
 عن سلوؾ أك عرٌب تي ا٢بالة الٌب  ة، كحالة الشخص، أكيٌ اً غرض أك   عن كجودً ربِّ عى تػي 

كى  تشمل على التعبّبات كالصور  الشخص، أك األشياء عن افسالفعل  إجراءات
( معظم ُسية با٤بيزتْب : كى  تتميز من األمثاؿ اإلادكاي كالتمثيبلت كالتشبيهات.

( كمعظم ا٢بركؼ األخّبة ِاألمثاؿ ا١باكية تستخدـ األساليب أىٍكثىر إٯبازا كبسطةن. 
ُب صدر الكبلـ كعجزه ُب األمثاؿ ا١باكية متقاربةه ُب التقفية. كتنقسم األمثاؿ ا١باكية 
ى إٔب الصورتْب: النثر كالشعر،  كاوع النثر الذل فيو أمثاؿ ُب لغة جاكة يسم

( كىو على صورة النثر الٌب تتكوف من ٦بموع الكلمات النثرية فيها paribasanبػ)
فلسفة ا٢بياة يفهمها الشخص بعد كشف معاايها كال يكوف معناىا ٗبجرد ألفاظها 

.  saloka، كsanepan، كbebasanفحسب. كأاواع أساليب ىذه النثور ثبلثة، كى : 
بة ال ٰبتاج إٔب التدخل ُب كشفها، كلكن كالفركؽ بْب ىذه األاواع الثبلث متقار 

 يكفينا الوقوؼ ُب التقرير أف ىذه األاواع الثبلث ى  على صورة النثر. 

                                                           
 .ُّ(... ، ص تعليم الببلغة: دراسة اظرية كتطبيقية) طرؽ تعليم اللغة كاألدبد. ىدايات،  َُُ
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 الكبلـ احملل )اوع من األدب احملل  للطلبة( كليس  الكبلـ ا١باكماختار الباحث  .ِ
 كثر ُب إادكايسيا كوسيلة لفهم علم ا٤بعاين، ألف الطلبة يػىتػىعىٌودكفيل الذخر اآل

باألمثاؿ ا١باكية ُب حياهتم اليومية إٔب أف تكوف األمثاؿ ا١باكية فلسفةى حياة ٦بتمعهم 
اللغوية    كأدهبم الذم يتفٌخركف هبا، ككذلك ألف األدب يسهم كثّبا ُب ٙبسْب الكفاءة

الشكل، أم أف الشكل  يعارض الثابت الذم مع الواقع ارتباطو لدارسيها بسبب
ُب معُب ا١بودة  دارس  اللغة اختصاص سيتم تطوير ٍب م،كميٍنتىظً  ميطَّرًد لؤلدب
ميزة  ىو ُب ا٢بقيقة العمل األديب ُب ةتطبيق اللغة ا٤بلموس هبا. كشكل كالعناية
 كاضحة.

أك الكلمات ا١باكية ُب كل موضوع من موضوعات علم  الكبلـ احملل اختار الباحث  .ّ
ٮبا البنية السطحية  عنصراف، ث لواختاره الباح الكبلـ احملل  الذل ا٤بعاين، كإف بنية

)ا٣بارجية اكا٤بادية( ك البنية العميقة )الداخلية أك الباطنية(. البنية ا٣بارجية متعلقة 
ُب ا١بملة،   سليمة، كتنسيبها كبنية الكلمات، من اخيارات بالشكل كالذم يتألف

تول الفلسف ، ا٥بيكل )إيقاع(. كالبنية الداخلية متعلقة باحمل ا١بملة، كإعداد كصياغة
 .كراء الشكل ا٣بارج  ا٤بعاىن أك كا٤بوضوع، كالفكرة

من السهل إٔب فصل معتمدا على أساس "رتب الباحث األمثلة النموذجية ُب كل  .ْ
إف دراسة النص الذل يقوؿ:  ُُُموافق على رأم ابن رشيق  ء، كىذا الش"الصعوبة

لٍب يراد الوصوؿ إليها . فالنص األديب ُب ا٤براحل التعليمية العليا أمر ٙبدده األىداؼ ا
األديب الواحد ٲبكن أف يقٌدـ ألكثر من مرحلة تعليمية، ك ُب كل مرحلة، ٙبقق 

ىداؼ، تزيد أك تتقلص، تتنوع أك تَبكز، كفقان ٤با يريده ا٤بعٌلم لتبلميذه من ىذا األ
ص الكياف اللغوم ا٤بتكامل. كلكن، مهما اختلفت ا٤براحل التعليمية، فإف دراسة الن

                                                           
دار ا٤بعرفة، الطبعة )القاىرة: ، ، ٙبقيق:٧بمد قرقزاف، العمدة في محاسن الشعر وآدابوابن رشيق، ُُُ
 ُِٖص  (،ُٖٖٗ األكٔب،
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األديب ال ٚبرج عن إحدل طريقتْب اثنتْب، كٮبا الطريقة القياسية كالطريقة االستقرائية، 
 كٲبكن التوفيق بْب الطريقتْب.

على أاو ٧باكلة لفهم  الكبلـ احملل  إبداعً إعادةى كاستخدـ الباحث تعليم علم ا٤بعاين  .ٓ
ا٤بعاين لتطبيق عاهبا. كىذه اسَباتيجية ُب تدريس علم يعلم ا٤بعاين كاست موضوعات

طريقة اإلعادة ُب اإلبداعات النثرية كالشعرية ُب عملية التعليم كالتعلم الٌب تعتمد على 
علم ا٤بعاىن. مصطلح إعادة اإلبداعات ترتبط  موضوعات العناصر الواردة ُب
( ُكاسَباتيجية الطبقات تشمل على ثبلث مراحل، كى   .باسَباتيجية الطبقات

مرحلة إعادة االبداعات )اعادة  ( ّمراحل التفسّب، ( ِمرحلة االستكشاؼ، 
 بالكبلـ احملل األاشطة الٍب ٲبكن تنفيذىا على مراحل إعادة اإلبداعات  .الصناعة(

 . (eklektikُب التدريس ى  استخداـ الطريقة االاتقائية )
 خاصة ُب ا٤برحلة–إف ا٤بواد التعليمية الٌب ألفها الباحث موجهة إٔب طلبة ا١بامعة  .ٔ

فهم أشد استعدادا لتعلم ىذه الصفحات ألهنم قد تعلموا ا٤بواد  -ا٣بامسة كما بعدىا
الدراسية الٌب ترتبط هبذه ا٤بوضوعات. كٲبكنهم ُب ىذه ا٤برحلة تنمية مهاراهتم ُب 

، ألف الباحث يوجو البحث ُب كلية علـو الَببية -خاصة علم ا٤بعاين–عاب ياالست
العربية. كىذه احملاكلة جديدة عند الباحث، فإذا تػىعىوَّدى كالتدريس ُب قسم تعليم اللغة 

كعناصره، أصبحت سهلة أمامو ُب   الكبلـ احملل طالبي ا١بامعة على االبداعاءات ب
 كل ما يكتب بعد ذلك.

تشتمل على  الكبلـ احملل  ُب ضوءكرتب الكاتب ا٤بادة التعليمية لعلم ا٤بعاين ا٤بطورة  .ٕ
 كتبها الباحث ُب األكؿ قبل ا٤بقدمة أك شرح ا٤بوضوع ( الكفاية ا٤بستهدفة الٌبُ)

( إتياف األمثلة باللغة ّ( شرح ا٤بوضوع باللغة االادكايسية كالعربية، )ِلكل كحدة، )
( كالتدريبات. ٓ( ا٣ببلصة القصّبة، )ْالعربية كاللغة ا١باكية أك ا٤بقاراة بْب اللغتْب، )

جتماعية الثقافية لدل ة كاالتصالية كااليو كفاءات اللغالكىذا الَبتيب منظم يناسب ب
 الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية.
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ا١باكية، فإف ىذه النقطة تعرض ك بالنسبة إلتياف األمثلة باللغة العربية كاإلادكايسية  .ٖ
األمثلة من القرآف أك ا٢بديث أك الشعر العريب كاثره كاألمثاؿ ا١باكية النموذجية 

أ الطالب هبذه األمثلة إٔب إبداع األمثلة األخرل ُب . فيبدهالشائعة لدل سكاف جاك 
ألف فيها ا٣بصائص الٍب ٛبيزت األمثاؿ  اللغة ا١باكية. كاختار الباحث األمثاؿ ا١باكية

ا١باكية عن غّبىا من سائر الفنوف األخرل كتعطيو الصفات الٍب اعرفو هبا كىذه 
جاكة ك٥بم ذكؽ لغوم اإليقاع ُب افوس الطلبة ألهنم من سكاف  (ُ :ا٣بصائص ى 

( مقاراة األساليب بْب ىذه اللغات )العربية كاإلادكايسية ِهبذه اللغة ا١باكية. 
( التناسب ْ( التذٌكؽ اللغوم لدل الطلبة. ّكا١باكية( تيسىهِّل الطلبة ُب فهم ا٤بادة. 

فعل الفلسف  بْب القرآف كا٢بديث كاألشعار كالنثور العربية كاألمثاؿ ا١باكية ألهنا ٙبث 
( بل إف األمثاؿ ا١باكية تنبع من مصدر كاحد كىو القرآف ٓا٣بّبات كترؾ السيئات. 

 الكرًن كأحاديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.
، كٚبص التدريبات فإهنا ُب ا٢بقيقة ٙبتوم على فصلكبالنسبة للتدريبات ُب كل  .ٗ

ية كاإلادكايسية أاشطة االكتساب، كأاشطة التطبيق، كأاشطة اإلاتاج باللغة العرب
هتدؼ ىذه التدريبات أف ٯبيد الدارس، بقدر اإلمكاف، التعبّب باكتساب كا١باكية. 

األمثلة كالعبارة ا١بميلة ُب تلك اللغات كٚبص األمثاؿ ا١باكية بأسلوب صحيح ٝبيل. 
 كهتدؼ ىذه التدريبات بإستخداـ األمثاؿ ا١باكية إٔب:

باإليقاع ا٤بعْب إما اإليقاع ا٣بارج   تطبيق الطلبة ُب إتياف األمثاؿ ا١باكية.أ 
 كاإليقاع الداخل . 

اثرا أك شعرا بنغم منظم كشعور  الكبلـ احملل استخداـ الطلبة على العبارة ُب .ب 
 خاص ٲبيزىا عن العبارة العادية، كاستطاع الطلبة ا٤بقاراة بْب لغٍب العربية كا١باكية.

ة، كاألسلوب ُب األمثاؿ ٱبتلف دقة الطلبة على اختيار األسلوب ا٤بناسب باألمثل.ج 
مع األسلوب اآلخر، كاألسلوب ىو طريقة التعبّب عن األفكار كالقضايا 

 .كا٤بشاعر، كىو مرتبط بطريقة التفكّب كبا٤بوضوع الذم اعا١بو
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ضرب الطلبة مثبل باألسلوب النثرم كالشعرم بتعبّب عن القضايا الوجدااية .د 
إحساسو هبا كعواطفو ٘باه األمثلة   ضوءُبكا٤بشاعر الذاتية كعن األشياء عمومان 

 . ا٤بوجودة، إما بالعربية أك اإلادكايسية أك ا١باكية
خصائص  لوالكبلـ احملل   ُب ضوءالتعليمية لعلم ا٤بعاين  ةفخبلصة القوؿ إف ا٤باد

كميزات فريدة، كتنقسم ىذه ا٣بصائص إٔب ا٣بصائص العامة كا٣بصائص ا٣باصة الٍب 
 تها.سبق ٙبليلها كمناقش

 
الكالم  في ضوءعلم المعاني واد صالحية معن  مناقشةالمبحث الثاني: ال. ب

 . المحلي
التعليمية  ادةعن صبلحية ا٤بكٙبليلها البيااات  الثاينعىرىضى الباحث ُب ا٤ببحث 

ا٣ببّب ُب  مناإلاتاج صديق ت( ُ، كى  تتكوف من: الكبلـ احملل  ُب ضوءلعلم ا٤بعاين 
صديق ت( ّ .الببلغة ةمادُب  ا٣ببّب من اإلاتاجصديق ت( ِ  العربية.تصميم تعليم اللغة 

  تعليم ا٤بناىج كطرؽ تدريس اللغة العربية.ُب  ا٣ببّب من اإلاتاج

هم كيناقشها ُب كل الناحبة من النواح  تصديقالباحث ىنا اتائج  ااقش ك 
 ا٤بذكورة فيما يل : 

 .يم تعليم اللغة العربيةخبير في تصمالمن  صديق اإلنتاجت عن المناقشة. ٔ

بناء على ىذا التصديق، فإف الباحث قد حصل على التغذية االسَبجاعية من 
ا٤ببلحق. كإضافة إٔب ذلك حصل أيضا على قائمة ا١بداكؿ ك بيااات التقوًن كعرضها ُب 

البيااات من اقَباحات ا٣برباء كتعليقاهتم. كأما االقَباحات كالتعليقات من الدكتور ٧ببب 
 الوىاب كما يل  : عبد 

 األكؿ فصلمن ال فصل( ُب كل peta konsep) الفكرةأف يضع الباحث خريطة  .ُ
 .فصل، كأف يضعها قبل الكفاية ا٤بستهدفة ُب كل الثامن فصلإٔب ال
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 أف يصلح الكفاية ا٤بستهدفة ك أف يستخدـ الكلمات أك العبارة موافقة بالدليل.  .ِ
ادكايسية ُب شرح ا٤بوضوع من موضوعات أف يزيد الباحث األمثلة من األمثاؿ اإل .ّ

علم ا٤بعاين كُب التدريبات، ك يقلل النظرية مثل عدة التعريفات كغّبىا من قبل 
 الببلغيْب. 

( كموشرات الكتاب glosariumكأف يضع الباحث قاموس ا٤بصطلحات ) .ْ
(indeksكمصطلحات ا٤بفردات ) (daftar istilah kosakata). 
 rencana perkulianلقسم )لة كفق ا٤بنهج ا٤بفركض أف يرتب ا٤بواد التعليمي .ٓ

semester .) 
 أف يعطى الشكل أك ا٢بركات ُب الشعر.  .ٔ
 أف يضع ا٤براجع أك ا٤بصادر ُب آخر الكتاب كليست ُب آخر كل كحدة. .ٕ

جيدة عترب اد ا٤بطورة ا٤بنتجة تي و ، فاستنتج الباحث بأف ا٤بصديقبناءن على اتيجة الت
ٗبا عرض الباحث أعبله. كاستجابة  طورةا٤ب ة قبل تطبيق ا٤باد، كقد علق ا٣ببّبوصادقة

 ما يل  : في يحاهتاحللتعليقات كاالقَباحات فيقـو الباحث بتص

، ألاو ال حاجة ٥با فصل( ُب كل peta konsep) فكرةيضع الباحث خريطة الكٓب  .ُ
ُب أكؿ مرة، ٍب يضعها ُب كل فصل ٤با يراىا الباحث من  عند رأم الباحث

 ائد لدل الطلبة.الفو 
 يصلح الباحث الكفاية ا٤بستهدفة كيستخدـ الكلمات أك العبارة موافقة بالدليل.  .ِ
موضوعات  يزيد الباحث األمثلة من األمثاؿ اإلادكايسية ُب شرح ا٤بوضوع من .ّ

علم ا٤بعاين كُب التدريبات، ك يقلل النظرية مثل عدة التعريفات كغّبىا من قبل 
 الببلغيْب. 

، كٓب يضع (daftar istilah kosakata) كمصطلحات ا٤بفردات كيضع الباحث .ْ
( ألاو ال حاجة indeks( كموشرات الكتاب )glosariumقاموس ا٤بصطلحات )

 لوضعهما كما يراه الباحث. 
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كفق ا٤بنهج ا٤بفركض لقسم تعليم اللغة العربية  طورةا٤ب ةكيرتب الباحث ا٤باد .ٓ
(RPS .) 
 ُب اللغة العربية.  ةا٤بكتوب وصكٝبيع النص كيعطى الشكل أك ا٢بركات ُب الشعر .ٔ
كٓب يضع الباحث ا٤براجع أك ا٤بصادر ُب آخر الكتاب كٲبسح ا٤براجع أك ا٤بصادر  .ٕ

 ُب آخر الكتاب.

بّب ُب تصميم تعليم علم ا٤بعاين، بعد أف أملئ من ا٣ب صديقتالاظرا إٔب اتيجة 
لعلم ا٤بعاين من  طورةا٤ب ةم ا٤بادالبنود ُب اإلستبااة كإاطبلقا عن ٝبيع ا٤بوشرات ُب تصمي

% )جيد جدا(.  ٕٓ،ٖٖاتيجة على  ا٣ببّب كىو الدكتور ٧ببب عبد الوىاب، فحصل 
  طورةا٤ب ادو ا٤ب إٛباـ كهبذه النتيجة يقنع الباحث ليستمر

ى
 ٍوًضع الذل فيوكيصلحها ُب ا٤ب

ُب اللغة التعليمية  ةاتيجة ضعيفة. فوضع الباحث التعليقات من خبّب التصميم للماد
 العربية )فيها علم ا٤بعاين(.

، أف التصميم فيها مطابق ٗبا كاف ُب ا٤بواد طورةا٤ب ةيرل ا٣ببّب ُب تصميم ا٤باد
أف التصميم  ُُِالتعليمية عامة، كىذا ٯبرل على ما قالو الفوزاف ُب إعداد ا٤بواد التعليمية.

الطلبة. كيقـو ا٣ببّب ُب أىدافها، ك٧بتواىا، كا٣بربة التعليمية كالتقوًن كفق حاجة 
صا٢بة كمناسبة بأىداؼ التعليم لعلم ا٤بعاين مع تقدًن ا٤بواد  طورةباالستنتاج أف ا٤باد ا٤ب

بداع خبلؿ عملية الشاملة كموافقة ٕباجة الطلبة، ألف الطلبة ٰبتاجوف إٔب االخَباع كاإل
  شيئا جديدا التعليم لعلم ا٤بعاين، كاادر للمواد التعليمية خاصة ُب التصميم أف تعط

 ك٨بَبعا. 
جيدة جدا  طورةا٤ب ةكيرل ا٣ببّب أف أىداؼ تعليم علم ا٤بعاين باستخداـ ىذه ا٤باد

تم بكفاءة الطلبة هتساليب تعليمها جيدة بأهنا أبأهنا سياقية كمناسبة ٕباجة الطلبة، ك 

                                                           
 مالك سعود :رياض). إعداد مواد تعليم اللغة العربيةلغّب الناطقْب بػو ،إبراىيم الفوزاف عبد الرٞبن بن ُُِ
 ّٖص ، (العرىب
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ذه ا٤بواد كى تصميمً  سسً أي  كمتنوعة ا٤بواد كٙبتوم على ا٣بطوات كالتقوًن مع مراعاتً 
 تستطيع أف تشجع الطلبة ُب استعاب علم ا٤بعاين كىناؾ ٭بوذج متوفرة مساعدة لفهمو. 

جيدة ا٤بطورة ا٤بنتجة تعترب  ة، فاستنتج الباحث بأف ا٤بادالتصديقبناءن على اتيجة 
، كقد علق ا٣ببّب قبل تطبيق ا٤بواد التعليمية ٗبا عرض الباحث اعبله. جدا وصادقة

 كالتصحيحات كما يل  : ،يحاهتاحالقَباحات فيقـو الباحث بتصكاستجابة للتعليقات كا
( ِ( يصلح الباحث الكفاية ا٤بستهدفة كيستخدـ الكلمات أك العبارة موافقة بالدليل. ُ

يزيد الباحث األمثلة من األمثاؿ اإلادكايسية ُب شرح ا٤بوضوع منموضوعات علم ا٤بعاين 
كيضع ( ّعريفات كغّبىا من قبل الببلغيْب. كُب التدريبات، ك يقلل النظرية مثل عدة الت

، كٓب يضع قاموس (daftar istilah kosakata) الباحث كمصطلحات ا٤بفردات
( ألاو ال حاجة لوضعهما كما indeks( كموشرات الكتاب )glosariumا٤بصطلحات )
يرتب الباحث ا٤بواد التعليمية كفق ا٤بنهج الدراس  ا٤بفركض لقسم ( ك ْيراه الباحث. 

كيعطى الباحث الشكل أك ( ٓ(. rencana perkuliahan semesterعليم اللغة العربية )ت
كٓب يضع الباحث ا٤براجع أك ( ٔا٢بركات ُب الشعر كٝبيع النص ا٤بكتوب ُب اللغة العربية. 

 ا٤بصادر ُب آخر الكتاب كلكنو ٲبسح ا٤براجع أك ا٤بصادر ُب آخر الكتاب.

واد عند ا٣ببّب مناسبة كموافقة كسياقية للطلبة ألهنا كا٣ببلصة ٥بذه ا٤بناقشة، أف ا٤ب
عاب علم ا٤بعاين كفهم موضوعاتو كإتياف األمثلة يتشمل على حاجات الطلبة ُب است

 ا٤بناسبة لكل موضوع من موضوعات علم ا٤بعاين.
 
 .البالغة )علم المعاني( ادةمن الخبير في ماإلنتاج  صديقتعن  المناقشة. ٕ

ُب بقة عن ٝبيع ا٤بوشرات ُب ٧بتول ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين كمن البيااات السا
%  ُٔ،ْٖاألمثاؿ ا١باكية من ا٣ببّب كىو الدكتور أٞبد دىٍرًدٍيرًم، فحصل بنتيجة  ضوء

 )جيد جدا(.
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فإف الباحث قد حصل على التغذية االسَبجاعية من بيااات  التصديقكفقا ٥بذا 
ة إٔب ذلك حصل أيضا على البيااات من اقَباحات التقوًن كعرضها ُب ا٤ببلحق. كإضاف

 ا٣برباء كتعليقاهتم. كأما االقَباحات كالتعليقات من الدكتور أٞبد دىٍرًدٍيرًم كما يل  :  
لطلبة لقسم تعليم اللغة العربية ٝبيعها ليس من أٞبد درديرم ارأل الدكتور  .ُ

الدكتور أف  لذلك رأل ، كقليل منهم ال يعرفوف اللغة ا١باكية.هسكاف جاك 
 الباحث أف يزيد األمثلة من األمثاؿ اإلادكايسية.

التأٌكد من كجود ا٢بكمة احمللية ُب ا٤بواد كا٤بوضوعات ُب الكتاب الٌب تناسب  .ِ
 مبدأ "لكل مقاـ مقاؿ" كما يقولو الببلغيوف.

األسئلة ُب التدريبات عند الدكتور فإهنا ليست من كسائل التقوًن بل كسيلة  .ّ
ا٤بدركسة خبلؿ عملية التعليم فحسب. كلذلك يرجى التأكد من  ةلتعميق ا٤باد

 كجود التقوًن كما ىو ا٤بفركض ُب ا٤بنهج الدراس .

ا٤بطورة ا٤بنتجة تعترب  ة، فاستنتج الباحث بأف ا٤بادصديقاعتمادا على اتيجة الت
، أف ىذا الكتاب جديد ُب كجوده ُب القسم كىذا جيد جدا. كقد صادقةكجيدة جدا 

ٗبا عرض الباحث اعبله. كاستجابة للتعليقات  طورةا٤ب ة٣ببّب قبل تطبيق ا٤بادعلق ا
 ما يل  : في ااهتكاالقَباحات فيقـو الباحث بتصحيح

يزيد الباحث األمثلة من اللغة اإلادكايسية كى  على صورة األمثاؿ اإلادكايسية،   .ُ
يم، بل كلكن الباحث أعطى الطلبة األمثاؿ اإلادكايسية خبلؿ عملية التعل

أكجب الباحث ُب التجربة احملددة الطلبةى بأف ٰبملوا كتابا خاصا فيو أمثلة جاكية 
(kumpulan peribahasa jawa( كأمثلة إادكايسية )kumpulan peribahasa 

indonesia) 
 كأصلحها طورةا٤ب ةراجع الباحث األخطاء ا٤بطبعية ُب ا٤باد .ِ
ُب الكتاب الٌب تناسب مبدأ "لكل كجود ا٢بكمة احمللية ُب ا٤بواد كا٤بوضوعات  .ّ

 مقاـ مقاؿ" كما يقولو الببلغيوف.
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 وهرجيٚبلص الباحث األسئلة الٌب تقع ُب التدريبات كيزيد التدريبات موافقا ٤با  .ْ
ا٣ببّب ُب التصميم عند عملية التعليم كما ىو ا٤بفركض ُب ا٤بنهج الدراس  لقسم 

 (.rencana perkuliahan semesterتعليم اللغة العربية )

، الكبلـ احملل  ُب ضوءلعلم ا٤بعاين ادة خبّب ا٤ب صديق اإلاتاج مناظرا إٔب اتيجة ت
التعليمية لعلم ا٤بعاين  ادةبعد أف أملئت البنود ُب اإلستبااة كٝبيع ا٤بوشرات ُب ٧بتول ا٤ب

 % )جيد جدا(. ُٔ،ْٖمن ا٣ببّب كىو الدكتور أٞبد دىٍرًدٍيرًم ، فكاات اتيجة  

فإف الباحث قد حصل على التغذية االسَبجاعية من بيااات  صديقالت كفقا ٥بذا
 التقوًن كعرضها ُب ا٤ببلحق. 

الطالب ُب علم ا٤بعاين، كالسيما ٗبا  امناسبة ٗبا ٰبتاجه طورةكيرل ا٣ببّب أف ا٤باد ا٤ب
تشجع الطلبة على  ةالكاتب ُب طريقة العرض كا٣بطوات فيها. كىذه ا٤باد ويستخدم

ا٤بعاين بوسيلة النصوص األدبية )العربية كاإلادكايسية كا١باكية(، كالنصوص  عاب علمياست
حساس عقل الطلبة ُب التذكؽ اللغوم أكالتذكؽ األديب، كموافقا األدبية كالنقطة األكٔب إل

ٗبا يرل ٝباؿ الدين أف النصوص األدبية ٥با كظائف، كتلك الوظائف موافقة ٗبا يرده 
 ُُّالباحث.

صا٢بة كمناسبة ٗبحتول ا٤بواد، كاحملتول مناسب من  طورةا٤ب واد٤بيرل ا٣ببّب أف ا
ااحية النظرية، كدرجة الصعوبة كا٤بواد ا٤بعدة متنوعة كى  تتكوف من عرض ا٤بواد 
كالنموذج كالتدريبات كالتقوًن. كيرل خبّب ا٤بواد فيها ا٤بعدة موافقة ألسس تعليم الببلغة 

دئ تقدًن مادة الببلغة، عرض  ا٤بواد موافق بأىداؼ كاألدب، ك ا٤بواد ا٤بعدة موافقة ٗببا
التعليم، عرض ا٤بواد كاضح، عرض ا٤بواد كاقعى، عرض النموذج موافق با٤بواد ا٤بعركضة. 

                                                           
. ترٝبة مبارؾ حنوف ك٧بمد الوإب ك٧بمد أكراغ، دار توبقاؿ للنشر، الشعرية العربيةٝباؿ الدين بن الشيخ، ُُّ

 .ُٕ، ص.ُٔٗٗالدار البيضاء، ا٤بغرب، الطبعة األكٔب
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، فاستنتج الباحث صديقاعتمادا على اتيجة التك  ُُْ.كىذا موافق ٗبا قدمو كامل الناقة
ف ىذا الكتاب جديد ُب كجوده ُب ، أصادقةكجيدة جدا بأف ا٤بواد ا٤بطورة ا٤بنتجة تعترب 

القسم كىذا جيد جدا. كقد علق ا٣ببّب قبل تطبيق ا٤بواد التعليمية ٗبا عرض الباحث 
( يزيد ُما يل  : في هتاااعبله. كاستجابة للتعليقات كاالقَباحات فيقـو الباحث بتصحيح

، كلكن الباحث األمثلة من اللغة اإلادكايسية كى  على صورة األمثاؿ اإلادكايسية
الباحث أعطى الطلبة األمثاؿ اإلادكايسية خبلؿ عملية التعليم، بل أكجب الباحث ُب 

 kumpulan peribahasaالتجربة احملددة الطلبةى بأف ٰبملوا كتابا خاصا فيو أمثلة جاكية )

jawa( كأمثلة إادكايسية )kumpulan peribahasa indonesia) .ِ ) راجع الباحث
كجود ا٢بكمة احمللية ُب ا٤بواد ( ّ.  ا٤بواد التعليمية كأصلحهااألخطاء ا٤بطبعية ُب

( ْ كا٤بوضوعات ُب الكتاب الٌب تناسب مبدأ "لكل مقاـ مقاؿ" كما يقولو الببلغيوف.
ٚبلص الباحث األسئلة الٌب تقع ُب التدريبات كيزيد التدريبات موافقا ٤با رجى ا٣ببّب ُب 

فركض ُب ا٤بنهج الدراس  لقسم تعليم اللغة العربية التصميم عند عملية التعليم كما ىو ا٤ب
(rencana perkuliahan semester كبعد أف صحح الباحث الحظ الباحث ُب ا٤بواد .)

 ُُٓ. ا٤بطورة األخرل، كىذا موافق ٗبا ٕبثو رشدم أٞبد طعيمة ك٧بمود كامل الناقة

 

ق تدريس اللغة من الخبير في تعليم المناىج وطر اإلنتاج  صديقتعن  المناقشة. ٖ
 .العربية

ُب كمن البيااات السابقة عن ٝبيع ا٤بوشرات ُب ٧بتول ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين 
 % )جيد جدا(. ٔ،ٖٔاتيجة على  ، فحصل من ا٣ببّب الكبلـ احملل  ضوء

                                                           
 ََُِ، ، ا٤بقالة، ايسيكواأسس إعداد مواد تعليم اللغة العربية كتأليفهاالناقة،   ٧بمد كاملُُْ
)الرباط  تعليم اللغىة اتصاليا بْب ا٤بناىج كاالسَباتيجياترشدم أٞبد طعيمة ك٧بمود كامل الناقة، ُُٓ

 ِٖ-ِٕ ، ص(ََِٔىػ/ُِْٕإيسيسكو، -ا٤بنشورات ا٤بنظمة اإلسبلمية للَببية كالعلـو كالثقافة
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فإف الباحث قد حصل على التغذية االسَبجاعية من بيااات  صديقكفقا ٥بذا الت
بلحق. كإضافة إٔب ذلك حصل أيضا على البيااات من اقَباحات التقوًن كعرضها ُب ا٤ب

 ا٣برباء كتعليقاهتم. كأما االقَباحات كالتعليقات من الدكتور ٧ببب عبد الوىاب كما يل :  
أف يزيد الباحث األمثلة من األمثاؿ اإلادكايسية ُب شرح ا٤بوضوع من موضوعات  .ُ

ثل عدة التعريفات كغّبىا من قبل علم ا٤بعاين كُب التدريبات، ك يقلل النظرية م
 الببلغيْب. 

( كموشرات الكتاب glosariumأف يضع الباحث قاموس ا٤بصطلحات ) .ِ
(indeksكمصطلحات ا٤بفردات ) (daftar istilah kosakata). 
 rencana perkulianلقسم )لأف يرتب ا٤بواد التعليمية كفق ا٤بنهج ا٤بفركض  .ّ

semester .) 
 كات ُب الشعر.أف يعطى الشكل أك ا٢بر  .ْ
 أف يضع ا٤براجع أك ا٤بصادر ُب آخر الكتاب كليست ُب آخر كل كحدة. .ٓ

كفقا ٥بذا التصديق فإف الباحث قد حصل على التغذية االسَبجاعية من بيااات 
ا٤ببلحق. كإضافة إٔب ذلك حصل أيضا على البيااات قائمة ا١بداكؿ ك  التقوًن كعرضها ُب

عن ا٤بزايا كالعيوب ٥بذه ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين، كى  من اقَباحات ا٣برباء كتعليقاهتم 
 فيما يل :

 :طورة ى ا٤ب ةا٤بزايا ٥بذه ا٤باد

 كبلـال ُب ضوء-التعليمية لعلم ا٤بعاين ا٤بوسس على ا٢بكمة احمللية  ةإف ا٤باد .ُ
تعطى لنا منظورا جديدا ُب عرض مواد الببلغة باستخداـ ا٤بقاراة  -ا١باكم

العربية كا١باكية، كىذا اوع من التجديد ُب تعليم اللغة العربية الثقافية بْب 
 للناطقْب بغّب العربية. 

 إعطاء بعض ا٤بعلومات النظرية عن تعليم الببلغة ُب صورهتا ا١بديدة. .ِ
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التعليمية لعلم ا٤بعاين قد حاكؿ إٔب سياؽ  ةالباحث أك مولف ىذه ا٤بادإف  .ّ
ى األشعار العربية فحسب، كلكن الكبلـ ُب عرض األمثلة الٌب ال تنحصر عل

األمثلة قىٍد أصبحت من اآليات القرآاية حيث تتيح للطلبة اجملاؿ إٔب التذٌكؽ 
اللغوم كالتذكؽ األديب ُب تفسّب القرآف الكرًن كفهمها. كىذه ا٤بزية الثالثة تشبو 

 ُب ضوءالتعليمية لعلم ا٤بعاين  ةما علقو الباحث عن ا٣بصائص العامة للماد
 ُب ىذا الفصل الرابع. احملل  الكبلـ

 ه :فالتعليمية كما عٌلقها الدكتور ٧ببب عبد الوىاب  ةكأما العيوب ٥بذه ا٤باد

، فإهنا تشجع الطلبة ا١باكية الكبلـ ا١باكمإف ا٢بكمة احمللية الٌب ى  على  .ُ
 فحسب، كال تستؤب على الطلبة غرب ا١باكية.

عليمية لعلم ا٤بعاين ٓب تكن مرٌكزة، حيث إف معيار الكفاءة للطلبة ُب ىذه ا٤بواد الت .ِ
 ٲبكن للمدرس كضع التقوًن الشامل خبلؿ عملية التعليم.

 ككصى الدكتور ٧ببب عبد الوىاب ٗبا يل  : 

طباعة ىذا الكتاب بعد مراجعتو كتصحيحيو حٌب يستفيد من طبلب العلم  .ُ
ار يكوف الناشر على ا٤بعي ، كأف(ISBNبشرط أف تكوف الطباعة ٥با ردمك )

 الوطِب.
ا٤بولف ا٤بادة التدريبية ٤بدرس  الببلغة كقدمها إٔب ا١بهة  ئكبعد الطباعة أف يهي .ِ

 ا٤بختصة ٙبت رئاسة الوزارة ا٤بسوكلة.
 تضمْب بعض مواد ىذا الكتاب ُب ا٤بقرر الدراس  لطلبة ا٤بستول ا١بامعى. .ّ

جيدة ة تعترب ا٤بطورة ا٤بنتج ة، فاستنتج الباحث بأف ا٤بادصديقعلى اتيجة الت بناءن 
التعليمية ٗبا عرض الباحث أعبله.  ةا٤بادىذه ، كقد علق ا٣ببّب قبل تطبيق صادقةكجدا 

 ما يل  : في يحاهتاحكاستجابة للتعليقات كاالقَباحات كالتوصيات فيقـو الباحث بتص
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 يزيد الباحث ا٤بصادر ك ا٤براجع الٌب استفاد منها الباحث ُب أخر كل الوحدة .ُ
مثاؿ ا١باكية كاألمثاؿ اإلادكايسية ُب موضوع ا٤بادة كُب يزيد الباحث األ .ِ

 التدريبات لكل كحدة

 كاستجاب الباحث على توصيات ا٣ببّب الدكتور ٧ببب عبد الوىاب ٗبا يل  : 

طباعة ىذا الكتاب بعد مراجعتو كتصحيحيو حٌب يستفيد من طبلب العلم،  .ُ
 عة كالتصحيح.كىذا الكتاب، ٗبشيئة اهلل، أف يطبع الباحث بعد ا٤براج

كٗبشيئة اهلل أف يه ء ا٤بولف ا٤بادة لتدريب مدرس  الببلغة كقدمها إٔب ا١بهة  .ِ
 ا٤بختصة ٙبت رياسة الوزارة ا٤بسوكلة.

ٗبشيئة اهلل، سوؼ يتضمن الباحث بعض مواد ىذا الكتاب ُب ا٤بقرر الدراس   .ّ
 لطلبة ا٤بستول ا١بامعى

بّب ُب تعليم ا٤بناىج كطرؽ تدريس كمن البيااات السابقة عن ٝبيع ا٤بوشرات من ا٣ب
 )جيد جدا(. % ٙ،ٙٛاللغة العربية كىو الدكتور ٧ببب عبد الوىاب، أعطى اتيجة 

يقـو ا٣ببّب من ااحيػة ا٤بنػاىج كطػرؽ تػدريس اللغػة العربيػة أف اللغػة ا٤بسػتخدمة فيهػا 
شػدم موافقة كمناسبة ٗبستول طلبة، كاللغة فيهػا صػحيحة. كىػذا مطػابق ٗبػا قػدـ فػوزاف كر 

طعيمػػة يقصػػػد بصػػحة اللغػػة ىنػػا التػػزاـ ا٤بولػػػف بقواعػػػد النحػػػو كالصػػػرؼ كاإلمػػػبلء كسبلمػػػة 
 .ُُٔالصياغػة اللغوية

جيدة ، فاستنتج الباحث بأف ا٤بواد ا٤بطورة ا٤بنتجة تعترب صديقبناء على اتيجة الت
 ه.، كقد علق ا٣ببّب قبل تطبيق ا٤بواد التعليمية ٗبا عرض الباحث أعبلصادقةكجدا 
 
 

                                                           
 ُٓٔص  ...،دليل عمل ُب إعداد ا٤بواد التعليمية لربامج تعليم العربية ،رشدم أٞبد طعيمةُُٔ
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الكالم  في ضوءاد علم المعاني و أثر استخدام معن  مناقشةالمبحث الثالث: الج. 
 .المحلي
 ُب ضوءلعلم ا٤بعاين  ادةا٤ب أثر استخداـعن  الثالثا٤ببحث ىذا الباحث ُب  ااقشى 
أثر استخداـ ا٤بادة لعلم ا٤بعاين ا٤بناقشة عن ( ُ: قىسىمىو إٔب القسمْب ٮبا، ك الكبلـ احملل 

عاب علم ا٤بعاين الٌب يعاين ياستُب شكبلت ا٤بناقشة عن ا٤ب( ِ  .الكبلـ احملل  ُب ضوء
   .كحٌلها هبا الطلبة

 .الكالم المحلي في ضوءعلم المعاني  ادو أثر استخدام م. المناقشة عن ٔ
هنا جيدة جدا فيما ٥بذه ا٤بادة ا٤بطزرة، فإاحملددة  ةتجربالكما قدـ الباحث ُب 

توثر على  طورةا٤ب ةا٤بادة ىذه ٙبتاج إٔب األىداؼ. تظهر عملي يناسب بالنتائج الٌب
ككفائتهم تعدؿ بْب الواحد كاآلخر. كىذا موافق لدل الطلبة ا٤بشاركة كالشجاعة كالدافعية 

. كيرل عبد العليم ُُٕٗبا قدـ بركغ ك غاؿ أف البحث فعاؿ إف كاف ىناؾ أثر للطلبة 
من فركع اللغة منها األدب كىو أقرب  إبراىيم بوجوب توثيق دركس الببلغة كغّبىا

الفركع إليها، ألف غاية الببلغة كاألدب كاحدة كى  تكوين الذكؽ األديب أك الذكؽ 
، كأما النصوص األدبية احمللية الٌب ُُٖالببلغ ، كطريق كلٍّ منهما ىو النصوص األدبية

بْب مواد علم  فالربط ،(. إذفparibasan jawaى  أقرب للطلبة فإهنا األمثاؿ ا١باكية )
لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية لكبلـ احملل  ا٤بعاين كا

 ا٢بكومية كاجب، كىو سهل ميسور.
الٌب كتبها الباحث ألف األىداؼ التعليمية  طورةا٤ب ةكهبذا، يشبع الطلبة با٤باد

ا٤بطورة فعالة ٥بم كتوثر ُب  ةمناسبة ٥بم كالنتائج ُب التجربة احملددة تدؿ على أف ا٤باد
عاهبم على علم ا٤بعاين. كيلخص الباحث أف ا٤بشكبلت ا٤بوجودة ُب معظم تعليم ياست

ا٤بواد التعليمية ال ترتبط بثقافة الطلبة، كقلة الدافعية عند الطلبة ألف ا٤بواد  أف الببلغة ى 
                                                           

117 Borg, W.R. & Gall, M.D.. Educational Research. (New York: Longman1989) .ص 784 
 .ُّٕبد العليم إبراىيم، ا٤بوجو الفِب ...، ص ع ُُٖ
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فيجر هبا ُب ا٤بواد التعليمية غّب مناسبة ٗبا يريدىا الطلبة ُب التعليم. كأما الباحث 
التعليمية ٗبا ٰبتاجها الطلبة ألف ا٤بوضوعات ا٤بوجودة فيها تظهر من عندىم كمطابقة 

 با٤بنهج الدراس  ُب قسم تعليم اللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية. 
كُب التجربة احملددة مداخبلت ك تعليقات ك إقَباحات كاصبلحات من الطلبة 

( زيادة الباحث التدريبات بأاواع األمثاؿ ُ: ٗبا يل الباحث ٗبا اقَبحها الطلبة فاستجاب 
األمر كالنه  كاالستفهاـ  موضوع من موضوعات ا٤بعاين منا١باكية كاإلادكايسية لكل 

إضافة الباحث ا٢بركات ك ( ِكالتمِب كالنداء، كال تنحصر ُب النه  كاالستفهاـ فحسب. 
القرآاية كاألحاديث النبوية كاألشعار العربية كالنثور العربية.  ُب كل النص العريب كاآليات

كضع الباحث أ٠باء السور كأرقاـ آياهتا ُب اآليات القرآاية الٌب توجد ُب التدريبات ك ( ّ
الذم ٕبثو ُب ا٤بوضوع. مثل  الكبلـالباحث بتحليل ا٤بثل من  كإيتاء( ْكُب ا٤بوضوع. 

 ةداكزي (ٓشرحو باللغة العربية خبلؿ عملية التعليم. كي الكبلـ احملل ٙبليل الباحث عن 
ب الباحث حجم يرتكت( ٔ. طورةا٤ب ةالباحث مقياس ا٣بط ُب كل كحدة من ا٤باد

ع الباحث ُب األمثلة باللغة يوسكت( ٕالقرطاس ا٤بستخدـ ليكوف جذابا لدل الطالب. 
سب، ألف إتياف ا١باكية إٔب الكبلـ ا١باكم الذل ال ينحصر ُب األمثاؿ ا١باكية فح

ٕبمل الكتاب  الباحث الطلبةى  حثٌ ك ( ٖاألمثاؿ ا١باكية افسها ليست شيئا سهبل ىينا. 
( ك أمثاؿ إادكايسية مثل  Peribahasa Jawaا٣باص الذم فيو أمثاؿ جاكية مثل كتاب )

، يكوف مرجعا للطلبة حينما  حاكلوا ( كما أشبو ذلكPeribahasa Indonesiaكتاب )
ال تنحصر األمثاؿ ُب اللغة ا١باكية فحسب، ( ك ٗ ّب باألمثلة ا١باكية.التفكّب كالتعب

 كلكنها تكوف كذلك باألمثاؿ باللغة اإلادكايسية.

التعليمية لعلم ا٤بعاين ُب ضوء  ةكبتجربة احملددة تزيد ثقة الباحث الستمرار ا٤باد
، فرأل الباحث ة٤بطور ا ة، فػىوىزىعى الباحث االستبااة ٤بعرفة فعالة ا٤بادالكبلـ احملل 
الٌب استخدمها الباحث ُب تعليم الطلبة  طورةا٤ب ة( أف ا٤بادُ:  فيما يل استخبلصا 

٧بتاجة  طورةا٤ب ة( أف ا٤بادِجذابة جدا.  الكبلـ ا١باكمعاب علم ا٤بعاين ُب ضوء يالست
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شديدة لدينا خاصة ُب قسم تعليم اللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية. 
الٌب استخدمها الباحث ى  كسيلة لفهم الببلغة ُب يسر كسهولة.  طورةا٤ب ة( أف ا٤بادّ
الٌب استخدمها الباحث ى  كسيلة ٘بلب الطلبة لتعلم الببلغة  طورةا٤ب ة( أف ا٤بادْ

( ٘بعل ٓكتطريرىا ُب ا١بوااب الكثّبة كتطرير النصوص األدبية كٚبص األمثاؿ. 
( ٘بعل الطلبة لئلخَباع ٔكأسلوهبم ُب االبداع اللغوم.  اإلحساس لعواطف الطلبة خيا٥بم
٘بعل الطلبة للتػىلىذُّد ُب التذكؽ اللغوم  طورةا٤ب ة( أف ا٤بادٕكاإلبداع ُب الكبلـ كالكتابة. 

بسيطة جدا،  طورةا٤ب ة( أف ىذه ا٤بادٗ( ٘بلب الطلبة ُب التعلم كالتعليم. ٖكاألديب. 
طالب من ا٤برحلة ا٤بتداًية حٌب ا٤برحلة ا٤بتقدمة بعيدة عن العراقيل كا٤بصاعب، كل ال

يستطيع أف يفهمها، كمن ا٤برحلية الضعيفة حٌب ا٤برحلة القوية، ألف فيها النموذج ُب 
( أف ُُ( إف الربط ٤بادة الببلغة بالثقافة تسهل الدارسْب ُب فهمها. َُلغتهم احمللية. 

 الطلبة. ٘بعل طاقة ا٣بياؿ كالتفكّب لدل طورةا٤ب ةىذه ا٤باد
بناء على ىذه النتيجة فاكتشف الباحث أف ٦بموعة التجربة احملددة رغبوا ُب ا٤بادة 

الٌب ألفها  طورةا٤ب ةعاب الببلغة. فبهذا استخلص الباحث أف ا٤باديكتساعدىم ُب است
 الباحث ٥با ثبلثة عناصر مهمة:

 األكؿ أف ىذه ا٤بادة بسيطة جدا كاستخدمها الطلبة بالسهولة.  .ُ
  أف ىذه ا٤بادة مرتاحة لدل الطلبة حٌب يصبحوا راغبْب ُب تعلمها. الثاين .ِ
الثالث أف ىذه ا٤بادة معرضة با٣بطوات ا١بذابة ككاف الطلبة ال يشعركف بشئ  .ّ

جديد ثقيل ألهنم عندما تعلموا األمر أك النه  أك االستفهاـ أك التمِب أك غّبىا، 
، ٩با ٯبعلهم إٔب سرعة (ادكايسيةا١باكية كاإل) كبلمهم احملل فوجدكا مقاراتها ُب  

 الفهم ُب يسر كسهولة.

 ُب ضوء لعلم ا٤بعاين ادة٤بعرفة التاثّب التعليم  على فعالية استخداـ ا٤بككذلك، 
فعرض الباحث كصفو ٥بذه النتيجة بالرموز اإلخصائ . تعرؼ النسبة من  ،لكبلـ احملل ا

يقوؿ الباحث أف اسبة % )ضعيف( فلذلك ْٖإحصاء االختبار القبلى حصلت على 
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أدىن، فهى الكبلـ احملل   ُب ضوءفهم الطلبة قبل استخداـ ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين 
 ضوء% )جيد جدا(  ُٕمردكدة. كأما النسبة من إحصاء اإلختبار القبل  حصلت على 

 مرتقية.  الكبلـ احملل 
، أف ميعىدِّؿ اتيجة ـ احملل الكبل ُب ضوءفعالية استخداـ ا٤باد التعليمية لعلم ا٤بعاين 

ُب % )ضعيف( قبل استخداـ ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين ْٖاالختبار القبل  للطلبة 
% )جيد جدا( كىذه  ُٕ. كأما ُب اإلختبار البعدم حصل على الكبلـ احملل  ضوء

  كىالنتيجة تدؿ على أف ىناؾ ارتفاع كبّب بْب االختبارين بالفرؽ 
أك فرؽ كبّب  النتيجةتغيّب كبّب ُب يوجد  وكىذا يعِب أا ، ْٖ،ِ<َُ،ّٗ>َٗ،ِ

(significance) ، التعليمية فعالة للطلبةمعناىا أف ىذه ا٤بواد.  
ف فركض البحث ُب ىذا البحث إفاستخلص الباحث با١بدكؿ الذم سبق ذكره ف

كطبعا،  اتيجة التائ  اإلحصائ  أكرب من اتيجة تائ  الرسم البياين. كالدليل أفمقبولة، 
 ٥بم.  فعالةعاب علم ا٤بعاين كيللطلبة الست تأثيراىذه ا٤بواد التعليمية تأثر 

ج الستبااة الطلبة ُب التجربة ا٤بيدااية على طلبة قسم تعليم اللغة العربية، ائالنت منك 
% )جيد  َُ،ُٖفعرؼ الباحث أف اجملموعة على ٝبيع ا٤بوشرات حصلت على اتيجة 

الٌب طورىا  الكبلـ احملل  ُب ضوءا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين  جدا(. كهبذا ا١بااب أف
تاج إٔب التنقيح، كالتعديل، كالتصحيح. كهبذه اجملموعة ٙبكرتبها كٝبها الباحث ال 

 فّعالة.   الكبلـ احملل  ُب ضوءاستخلص كاستنبط الباحث أف ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين 
ُب الفصل،  الكبلـ احملل  ُب ضوءية لعلم ا٤بعاين التعليم ادةبعد قياـ ٘بربة ا٤بك 

فكاات كفاءة الطلبة ُب علم ا٤بعاين مرتفعة، كىذا ُب ٙبليل اتائج البحث للمبحث 
ا٣بامس أف اتيجة االختبار القبل  مستول كفاءة الطلبة "ضعيف جدا أك ااقص جدا". 

عدما تعلم ا٤بادة كأما ُب االختبار البعدم، يصف الباحث أف معظم الطلبة ينجحوف ب
األمثاؿ ا١باكية.  كقارف الباحث بْب النتيجة االختبار  ُب ضوءالتعليمية لعلم ا٤بعاين 

القبل  كاالختبار البعدم فا٤بسافة كبّبة، مقبوؿ كجيد، كأما اتيجة البعدل"جيد جدا". 
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فالدرجة ١بيد جدا حصل على الدرجة ا٤بشبعة. كالدرجة "ضعيف جدا كضعيف" 
 لطلبة الذين حصلوا على تلك الدرجة.اليوجد من ا

فاستخلص الباحث با١بدكؿ الذم سبق ذكره أف فركض البحث ُب ىذا البحث 
اتيجة التائ  اإلحصائ  أكرب من اتيجة تائ  الرسم البياين. كطبعا،  كالدليل أفمقبولة، 

الطلبة الذين ٥بم. كأف  فعالةللطلبة الستعاب علم ا٤بعاين ك تأثيراىذه ا٤بواد التعليمية تأثر 
 قاموا با٤بواد التعليمية ا٤بطورة أجيد من الطلبة اليقوموف هبا. 

كالنتيجة األخرل ى  اتيجة استبااة الطلبة ُب التجربة ا٤بيدااية على طلبة قسم 
% )جيد  َُ،ُٖتعليم اللغة العربية، فعرفت أف اجملموعة على ٝبيع ا٤بوشرات بنتيجة 

للمواد التعليمية بعد أف قاـ الباحث التجربة ا٤بيدااية جدا(.كمن اتائج استبااة ا٤بدرس 
 %. ٖٖعلى ٝبيع ا٤بوشرات بنتيجة 

فاستنبط الباحث بالنتائج الثبلث )من اإلختبار القبل  كالبعدم، كاستبااة الطلبة 
 الكبلـ احملل  ُب ضوءكا٤بدرس( الٌب سبق ذكرىا أف ىذه ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين 

 فعالة وإيجابية .احث الذم طورىا الب
 

 .عاب علم المعاني التى يعاني بها الطلبةياستفي مشكالت المناقشة عن ال .ٕ
عاب علم ا٤بعاين يبناء على النتائج ا٤بستعرضة،  فيناقش الباحث مشكبلت است

الٌب يعاين هبا الطلبة ُب قسم تعليم اللغة العربية ٕبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية 
لتحليبلت السابقة، ككيفية ىذه ا٤بواد التعليمية ٙبلها ُب أكجو كثّبة حٌب حسب اتائح ا

األمثاؿ ا١باكية فعالةن كموثرةن لدل الطلبة، كى   ُب ضوءتكوف ا٤بواد التعليمة لعلم ا٤بعاين 
 فيما يل :   

 عاب الببلغة )كفيها علم ا٤بعاين( ٤با فيها من النصوص األدبية.يضعف الطلبة ُب است .ُ
 ئج البحوث كالدراسات توكد ضعف الطلبة ُب مادة الببلغة، كتدؿ تلكفإف اتا

 لابةغال يف حتقيق غاتيهاالبحوث كالدراسات إٔب ا٤بشكلة الٌب تكوف ُب إخفاؽ 
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الٌب أٮبها ىو التذكؽ لدل الطلبة غرب العرب )مثل الطبلب اإلادكايسيْب(  ردوس
لدل طبلب العرب أافسهم األديب أك التذكؽ الببلغ . بل إهنآب تتحق ىذه الغاية 

أيضا كما قالو الدكتور ٧بمد عيد أستاذ النحو كالصرؼ كالعركض بكلية دار العلـو 
–ٗبصر ُب الثمااينات حيث يقوؿ: "كقد أحسنت أاا أتلقى دراسة علـو الببلغة 

أف ىذه الدراسة ال تفيداا فكريا كال كجداايا كال  -كما أحسن بذلك كثّبكف غّبم
شعوراا، كأف ا٤بوضوع كلو صناعة آلية ذىنية تدكر ُب إطار ٘بريدم  تنم  ثقافتنا أك

كما ى  –بعيد ٛباما عن متطلبات العصر كركح األدب، إذ تتجو دراسة الببلغة 
إٔب إيراد قواعد ٫بفظها عن )مقتضى ا٢باؿ، كالتشبيو ا٤بفرد كا٤بركب،  -عليو اآلف

كاإلاشاء، كالقصر، كالفصل كالوصل،  كاجملاز، كاالستعارة التمثيلية، كالكناية، كا٣برب،
كاإلٯباز كاإلطناب كا٤بساكاة( كغّب ذلك من األٕباث الٌب تدكر ُب إطار الصناعة 

 .ُُٗالببلغية، ..."
أك ى  درس ال يستوعبو كأصبحت دركس الببلغة شيئا ٨بيفا يفر منو كل طالب 

بية، لذلك إال طالب متفوؽ فحسب، كما أشبو ذلك من اال٘باىات كاالدعاءات السل
يصبح تعليم الببلغة غّب فٌعاؿ. كقد توٌقعت مثل ىذه اال٘باىات كاالدعاءات السلبية 

، فقاـ ُٕٕٗأيضا لدل الطبلب العرب كما قالو فتح  عل  يواس ُب مصر سنة 
بالبحث لكشف ا٢بقائق من ىذه اال٘باىات السلبية، فدٌلت اتيجة البحث إٔب أٌف 

ىا ا٤بستشرقوف الغربيوف ا٤بستعمركف ُب أكاخر القرف تلك اال٘باىات السلبية فقد اشر 
التاسع عشر، بل كااوا يدعوف العرب بَبؾ اللغة الفصحى كاستخداـ العامية ُب أكائل 

. كتبينت النتيجة ُب ذلك البحث أف عدـ قدرة الطبلب على َُِالقرف العشرين
كاالدعاءات استعاب دركس الببلغة ال تصدر من صعوبتها كإ٭با من تلك اال٘باىػات 

السلبية الٌب تدكر حوؿ معظم اجملتمع، حٌب تَبسخ ُب أذىاف الطبلب أف الببلغة 

                                                           
 ُُُ(، ص ُٖٗٗ، )القاىرة: عآب الكتب، دبيةقضايا معاصرة ُب الدراسات اللغوية كاأل٧بمد عيد،  ُُٗ
. ُّٓ-ُّْص.  ...،تصميم منهج تعليم اللغة العربيةفتح  عل  يواس،  َُِ
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صعبة، مع أف حقيقة ا٤بشكلة ى  الكيفية ُب تبسيط دركس الببلغة الٌب كسيلتها ى  
 القواعد الببلغية كالنصوص األدبية.

قسم  كمثل ىذه الشكوات أيضا كجدىا الباحث خبلؿ تدريس الببلغة لطبلبو ُب
كقد تساءؿ  تعليم اللغة العربية جامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية ٗبدينة ٠بارااج.

الباحث ُب ذىنو، ىل صٌح ما ظٌنو الطبلب بأف الببلغة صعبة ؟ ٤با تعلُّم الببلغة 
تلك اال٘باىػات كاالدعاءات السلبية الٌب تدكر حوؿ ٨بيف ٩بٌل صعب ؟ ىل صدرت 
ا٤بستشرقْب الغربيْب أـ ابعت ى  من افوس الطبلب معظم الطبلب بسبب عمل 

فحسب ؟ كإف صٌحت تلك اال٘باىػات كاالدعاءات السلبية، فما ا٣بطأ ُب تعليم 
علـو الببلغة ٥بم إذف ؟ إٍف اعتمداا على أحد قواعد علم اللغة بأاو " ال صعوبة ُب 

، فموقع الصعوبة استعاب أم لغة كاات إٍذ لكل لغةو درجة السهولة كالصعوبة ا٣بٌاصة"
أك ا٤بشكلة ال تتوقع على مواد الببلغة، بل ى  تتوقع على طريقة تعليمها كموادىا 

 التعليمية.
بناء على ذلك، أ٪بب الباحث بكتابة ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين باللغة 

( Kajian Balȃghah Berbasis Kearifan Lokal (al-Ma'ȃniy)اإلادكايسية ٗبوضوع )
ا٤بواد التعليمية كسيلة لتحقيق الغاية من تعلم الببلغة. كقد استخدـ  لتكوف تلك

مدخل ا٤بقاراة كى  مقاراة ثقافية بْب اللغتْب العربية الباحث ُب عرض ىذا الكتاب 
كا١باكية. إف أحد األساس من األسس العامة لتدريس الببلغة ىو أف الببلغة فن 

 كاألدب ا١باكم تساعد الطلبة إٔب فهم ، فإف معرفة ا٤بقاراة بْب األدب العريبُُِأديب
ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين ُب يسر كسهولة. كمن ىدؼ تعليم الببلغة لئلادكايسيْب 

تشجيع للطلبة على فهم الثقافة العربية كالثقافة اإلادكايسية كاحمللية كتدريبها ٥بم ىو ال
 يب اإلادكايسية كاللغة احمللية.باألمثلة من األساليب العربية البديعة كمقاراتها باألسال

                                                           
 .ُُّعبد العليم إبراىيم، ا٤بوجو الفِب ...، ص  ُُِ
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فتبينت البيااات السابقة ُب االختبار القبل  كالبعدم أف الطلبة يستوعبوف ا٤بادة 
التعليمية لعلم ا٤بعاين بعد استخدامهم ذلك الكتاب. ذلك ألف الطلبة يشعركف بأف 

 ا٤بقاراة بْب األدب العريب كاألدب ا١باكم تساعدىم إٔب فهم ا٤بوادمعرفتهم عن 
 التعليمية لعلم ا٤بعاين ُب يسر كسهولة.

 عدـ ربط دركس الببلغة بالثقافة أك اللغة احمللية .ِ
ك٩با الحظو الباحث ميداايا ُب ا١بامعات الٌب كاات فيها مادة الببلغة خاصة ُب 
ة من  علم ا٤بعاين كاف الطلبة ضعيفْب ُب إتياف األمثلة الشعرية أك النثرية العربية اٍلميعىربَّ

فسهم، ألف الطلبة ال يػىتىمىكَّنوف من التعامل مع ا٤بفردات العربية كال عند أا
يستوعبوف ا٤بفردات العربية إال قلة منها. كلعل الضعف العاـ ُب اللغة العربية لدل 
الطلبة كعدـ ٛبكنهم من التعامل مع ا٤بفردات العربية ىو الذم أدل إٔب كثرة 

 شفهية أك كتابية.ا٤بشكبلت ُب التعبّب عما ٯبوؿ ُب أافسهم 
فاستجاب الباحث ُب حٌل مشكبلت التعبّب ُب دراسة علم الببلغة لديهم 

األمثلة ُب ثبلث لغات ى  العربية  ُب ضوءبتأليف ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين 
كاإلادكايسية كا١باكية، كاٍختىصَّ الباحث ُب اللغة ا١باكية بأمثا٥با الٌب يػىتػىعىٌود هبا 

مهم، كقد يػيٍتًقني الطلبة كٰبفظها حفظا قويا كيطبقها ُب اتصا٥بم الطلبةي ُب ٦بت
اليوم  مع اآلخرين. كقد اىتم الباحث ُب ا٤بواد التعليمية بإكثار األمثاؿ ا١باكية 
ليخدـ الطلبة هبا ُب تنمية ذكقهم اللغوم كإحساس شعورىم كاليسد الذكؽ اللغوم 

 لديهم بسبب اقصاهنم من ا٤بفردات العربية. 
 ال تناسب حاجة الطلبة كرغبتهم.واد التعليمية ا٤ب .ّ

رىأىل العديدي من الباحثْب كا٤بعلمْب ُب الببلغة العربية )ُب إادكايسيا خاصة(، أف 
ا٤بادة التعليمية فيها ثقيلة ألهنا تتكوف على القواعد الببلغية كالنصوص العربية )اآليات 

رىا( الٌب يصعب على الطلبة فهمها، الرآاية كاألحاديث النبوية كاألشعار العربية كاثو 
كلذلك ال يصل تعليم الببلغة إٔب غايتها ا٤برجوة. فهذه ا٤بشكلة قىٍد تسببها عوامل  
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كثّبة، منها: أك٥با، ليس ٝبيع الطلبة يفهموف بالضبط ٩با تػىعىٌلموه خبلؿ عملية 
فيا، كُب التعليم. كثاايها، كليس ٝبيع ا٤بدرسْب يستطيعوف أف يشرحوا ا٤بادة شرحا كا

بعض األحياف من ا٤بمكن بعض منهم يشرح بشرح سريع. كثالثها، أف للمدارس 
 كا١بامعات تسهيبلت ٧بدكدة حٌب يصعب للمدرس أف يشرح كيطبق ٩با علمو. 

كمن ا٤بمكن أف ىذه ا٤بشكلة تصدر من ا٤بواد التعليمية الٍب أعدىا ا٤بدرس أيضا، 
تقدر على ترقية الطلبة الستعاب ا٤بادة فتصبح ا٤بادة التعليمية لعلم الببلغة ال 

الببلغية. كلعل ا٤بواد التعليمية الٌب أعدىا ا٤بدرس كال يفهمها الطلبة تكوف ألسباب  
كثّبة، منها: ا٤بنهج الضعيف، ككثرة القواعد ا٤بملة، كعدـ الشرح الكاُب، كالطرؽ 

 ا٤بستخدمة ضعيفة. 
ث ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين كبناء على ٙبليل البيااات السابقة، فيصصم الباح

األمثاؿ ا١باكية الٌب تناسب ٕباجات الطلبة كرغبتهم. ألف األمثاؿ ا١باكية  ُب ضوء
تسبب التسلية لديهم كى  جذابة عندىم. كرتب الباحث األمثاؿ ا١باكية البسيطة 

)أسلوب ا٣برب، ٍب أساليب اإلاشاء الٌب ٙبتول  الٌب تناسب ٗبوضوعات علم ا٤بعاين
على أسلوب األمر كأسلوب النه  كأسلوب االستفاـ كأسلوب التمِب كأسلوب النداء، 
ٍب أسلوب القصر، ٍب أسلويب الفصل كالوصل، ٍب أساليب اإلٯباز كاإلطناب 

كاختار الباحث األمثاؿ ا١باكية ألهنا أقرب ما إليو من النصوص ا١باكية  (.هكا٤بساكا
ة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية الٍب يفهمها الطلبة ُب قسم تعليم اللغ

٠بارااج. كمن ىذه ا٤بواد التعليمية الٌب تناسب ٕباجة الطلبة كرغبتهم، فاستطاع 
سن طرؽ التعليم، كيشرح ا٤بواد شرحا  ا٤بدرس أف يػينىظِّم منهج الدراسة كيصلحو، كٰبي

 كاضحا كافيا، كما أشبو من ذلك عملية التعليم البلزمة.
األمثاؿ ا١باكية تلهم إ٥باما  ُب ضوءالباحث أف ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين  كرأل

عاب دركس الببلغة، كأٌكده الباحث بنتائج يكاضحا كتسبب إٔب قدرة الطلبة ُب است
  البحث فيما سبق ذكره.
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ككما ىو ا٤بعلـو أف األمثاؿ ا١باكية ى  اوع من األدب، فيكوف األدب )األمثاؿ 
مع  ارتباطو اللغوية  لدارسها بسبب  هم كثّبا ُب ٙبسْب الكفاءةا١باكية( يس

كا٤بنتظم  ا٤بطرد  الشكل، ٗبعُب أف الشكل لؤلدب يعارض الثابت الذم الواقع
هبا. كما  ُب معُب ا١بودة كالعناية دارس  اللغة اختصاص سيتم تطوير ٍب ،
، ىو ميزة  ا٢بقيقة ىو ُب العمل األديب ُب تطبيق اللغة ا٤بلموس أف شكل مفهـو

كاألعماؿ  للمتعلمْب. ا٢بية من كرش العمل اوعا ىذا الطقس الذم ٯبسد  كاضحة.
 ُِِاألدبية  تستطيع أف ٘بهز ك توفر ا٢بياة اليومية للدارسْب.

 عدـ توفّب ا١بو ا٤بريح للطلبة ُب تعليم دركس الببلغة. .ْ
لم ُب ا١بو ا٤بمتع. إف توفّب ا١بو ا٤برح ٲبكن أف يسَبع  ااتباهى الطلبة، كٰبدث التع

خطة الدرس  يعِب أف التعلم ال ٰبـر الدراسة اإلضافية سبيل ا٤بثاؿ ال ينبغ  أف تتبع
الذم بقدر ما يتم التوصل مع أىداؼ جيدة. ك٩با الحظو الباحث من البيااات 
السابقة كحللها ااقشها أف معظم الطلبة ال يهتموف كثّبا بعلم الببلغة، ككاات ا٤بادة 

تَبتب ترتيبا، كعند الباحث ال يتأثر كثّبا إٔب تطوير علـو الببلغة الٌب عشوائية ال
تنقسم إٔب علم ا٤بعاين كعلم البياف كعلم البديع. كاقصاف أاشطة التطبيق باألمثلة مثل 
األمثلة باللغة اإلادكايسية أك اللغة ا١باكية ُب ا٤بناقشة كا٢بوار ك كرشة عمل خبلؿ 

ادة ا٤بستعرضة طواؿ عملية الدراسة لدل الطلبة مع أف الدرس تسبب عدـ جاذبية ا٤ب
ا٤بدرس قد شرح بطريقة صحيحة، ككرر ا٤بدرس التعاريف أك القواعد بدكف التطبيق أك 
قليل ا٤بمارسة التطبيقية يسبب الطلبة ملبل، كالسيما عند إلقاء ا٤بدرس عدة التعاريف 

لطلبة. ككذلك عدـ اختيار للمادة باللغة العربية فحسب، فازداد ا٤بلل ُب افوس ا
ا٤بدرس ا٤بوضوعات الدراسية من النقاط ا٤بهمة كىذه ال تقدر على جلب للطلبة إٔب 
ا٤بواد التعليمية، كاقصاف الطلبة ُب فهم الببلغة ألف ُب قسم تعليم اللغة العربية ال 
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لية يوجد ا٤بقرر الدراس  ُب مادة الببلغة الٌب تبحث عن الربط بالثقافة أك اللغة احمل
 )اللغة ا١باكية( .

ا٤بدرس ال يورط الطلبة ُب العمل الدراس  ٤بادة الببلغة، ال توجد الطريقة ا١بديدة 
أك الطريقة االخَباعية كاإلبداعية ُب تعليم علم الببلغة ككاف ا٤بدرس يرتبط كثّبا على 

جيدا، حٌب مهما كاف الطلبة ال يفهموف ا٤بادة  ا٤بواد التعليمية كيشددىا باللغة العربية
يشعر الطلبة باٍلمىلىل بالطريقة ا٤بعيدة هبا، ك اليتبع الطرؽ األخرل الٌب توثر لبلاتباه. 
ا٤بدرس ال يهتم كثّبا باألمثلة من اللغة احمللية مع أف مباحث الببلغة تتعلق أيضا على 

ة ظٌل ا٤بدرس ال يشجع الطلبة ُب تطوير األمثلة الببلغي الثقافة األخرل غّب العربية.
يعتمد ا٤بدرس كثّبا على مرجع كاحد لكتاب الببلغة  من اللغة احمللية )اللغة ا١باكية(.

يعُب كتاب "الببلغة الواضحة" فحسب. ظٌل ا٤بدرس ال يستوعب ا٤بادة ا٤بستهدفة ُب 
 أىداؼ تعليم الببلغة.

ف األمثاؿ ا١باكية، أل ُب ضوءكاختار الباحث تطوير ا٤بوادة التعليمية لعلم ا٤بعاين 
قبل  –شعران كاثران  –معظم العلماء ا٤بسلمْب اإلادكايسيْب يهتموف بالنصوص األدبية 

بلوغهم سن الرشد من أعمارىم، فلم يشكل ىذا ا٢بفظ عقبة أماـ ابوغهم ك 
عبقريتهم. علمان أف األمر ٓب يكن مقصوران على العلماء فحسب، بل كاف ا٢بفظ أمران 

  بدرجات متفاكتة. دارجان عند أكثر الناس، ك إف كاف 
 .  ضعف ا٤بدرس ُب توليد الدكافع كا٢بوافز ُب إبداع األمثلة الشعرية كالنثريةٓ

كهتيئة اجملاؿ كا٢بوافز  كمن ا٤بشكبلت أيضا ى  عدـ اىتماـ ا٤بعلم بتوليد الدكافع
إثارة شغف الطلبة للتعبّب  للتعبّب فعلى ا٤بعلم أف ينهمر ٝبيع الفرص الٍب تساعد على

حٌب يكتب كل طالب  أف يبذؿ جهده ١بعل موضوعات التعبّب مرتبطة ٕبياهتمكعليو 
استغبلؿ الفرص الطبيعية ا٤بمكنة  بدافع ككأاو يقصد التأثّب على ٨باطب معْب، عدـ
كتابة رسالة إٔب زميل ، زيارة مرفق  لتدريب الطبلب على التعبّب كمن الفرص الطبيعية

ا٤بدرسة أك خارجها، قياـ ا٤بعلم  تقاـ ُب حكوم ، رحلة كاستغبلؿ ا٤بسابقات الٍب
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الستخدامها ُب كل موضوع يقولواو أك  بتلقْب طبلبو بعض ا٤بفردات كالَباكيب
اللغة العربية كال سيما النصوص كا٤بطالعة فا٤ببلحظة  يكتبواو،  عدـ ربط التعبّب بفركع
ية أخرم ك٧بفوظاهتم من ااحية كتعبّبىم من ااح أف الركابط بْب مطالعة الطبلب

 .ُِّركابط مفككة ال قيمة ٥با
كُب األىداؼ التعليمية ُب كل كحدة من كتاب ا٤بواد التعليمية فقد رجا الباحث 
٤بدرس ا٤بواد التعليمية أف يدافع الطلبة للكتابة على قدر طاقتهم كاليكلف ُب اجملاؿ 

علم ا٣باص قبل اف يستعد ُب ابداع، كبعده أف يرشدىم ُب اجملاؿ الٌب ارادىا ا٤ب
 با٣بطوات ا٣باصة. 

 . عدـ تدريب الطلبة على إبداع األشعار العربية كاثورىا كفق معايّب كاضحة.ٔ
كمن ا٤بشكبلت الٌب ٘بعل الطلبة يواجهوف الصعوبة ُب فهم دركس الببلغة ى  

االبداع . كقد كاف مدرس الببلغة ال يدرب الطلبة تعبّب الشعر  عدـ االىتماـ بالتعبّب
عايّب كاضحة. كمع أف تعبّب األشعار العربية كاثورىا ٥با ميزات متعددة، كالنثر كفق م

اللساف العريب، كسبلمة األسلوب ٫بويا كصرفيا، كسبلمة ا٢بقائق  كأٮبها : سبلمة
٤بعركضة كاألفكار كٝباؿ ا٤بعاين. فعدـ تدريب الطلبة على تشجيعهم على ٝبع ما 

  يعجبهم من أبيات شعرية كحكم كأمثاؿ.
لباحث ُب ا٤بواد التعليمية بوضع التدريبات ا٤بختلفة كاألمثاؿ ا٤بتوفرة كٚبص كاف ا

لعلم ا٤بعاين بثبلث لغات:  طورةا٤ب ة، ككزع الباحث التدريبات ُب ا٤بادالكبلـ ا١باكم
العربية، كاإلادكايسية، كا١باكية. كالتدريبات كى  األسئلة الٍب تتكوف من أاشطة 

غة اإلادكايسية كاللغة ا١باكية تكميبل لفهم الطبلب على اإلاتاج باللغة العربية كالل
( multiple choiceا٤بادة ا٤بدركسة. كاوع التدريبات ليس بشكل األسئلة االختيارية )

( الٌب تيشجع الطلبة على االبداعاءات explorationى  األسئلة االستكشافية )كإ٭با 

                                                           
. أثر استخداـ ا٤براحل ا٣بمس للكتابة ُب تنمية القدرة على التعبّب الكتايب لدل تبلميذصاّب صابور،  ُِّ

 ـ.ََِٕىػ/ ُِْٖ، سنة َُْريب"، العدد ٕبث )مشَبؾ( منشور ُب: ٦بلة "رسالة ا٣بليج الع



183 

 

 

 

ا١باكية. كهبذه األسئلة االستكتشافية كالتعبّبات اللغوية باللغة العربية كاالادكايسية ك 
بأاشطة االكتساب فقد قدـ ثبلث أاشطة ى  أاشطة االكتساب كالتطبيق كاالاتاج. ك 

لك  يكوف الطالب مكتسبا ا٤بفردات ا١بديدة كالعبارة ا١بميلة، كبأاشطة التطبيق ىو 
تطبيق ما عرفو الطالب من الشعر النموذج  خارجيا كاف أك داخليا يقصد، ك 

اشطة اإلاتاج ىو حصل الطالب على ا٤بنتجات بتطبيق ما عرفو الطالب من الشعر بأ
النموذج . فالنتائج األخّبة جيدة جدا، ككاات النتائج توجد ُب أكراؽ عمل الطلبة 

 ُب التجربة األخّبة، إذف أف التدريبات الٌب كضعها الباحث فعالة.
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 الفصل السادس
 الخاتمة

 
ُب ضوء واد علم ا٤بعاين تطوير مب فيما يتعلق  كمناقشتها لهابعد ٝبع اليااات كٙبلي

اإلسبلمية  كإب سو٪بواللغة العربية ٔبامعة تعليم بالتطبيق على طلبة قسم  الكبلـ احملل 
ٰبتول على الذل  بالفصل السادس الباحث ٕبثو ا١بامع م تكٱبت بسمارااج،ا٢بكومية 
 .كاالقَباحاتكالتوصيات اتائج البحث  ملخص

 ملخص نتائج البحث . ب
ًبىَّ تطويريىا بتقدًن البحوث األكلية كى   الكبلـ احملل  ُب ضوءعلم ا٤بعاين  وادإف م .ُ

ا٤ببلحظة ا٤بيدااية، كمقابلة مدرس الببلغة )أم مدرس علم ا٤بعاين(، كٙبليل رغبة 
الطلبة كحاجاهتم ُب ا٤بادة لعلم ا٤بعاين. كمن ىذا ا٤بنطلق أمكن للباحث أف يػيرىٌتب 

( خريطة ُ)تشتمل على عٌد مواصفات ا٤بادة لعلم ا٤بعاين الٍب ٰبتاجها الطلبة الٌب كي
( الكفاية ا٤بستهدفة ِ)الفكرة، كى  صورة مرسومة من ا٤بادة الٍب سيتعلمها الطلبة 

( شرح ّ، )فصلالٌب كتبها الباحث ُب األكؿ قبل ا٤بقدمة أك شرح ا٤بوضوع لكل 
( إتياف األمثلة باللغة العربية كاللغة ا١باكية أك ْربية، )ا٤بوضوع باللغة االادكايسية كالع

باللغة العربية كا١باكية  ( كالتدريباتٔ( ا٣ببلصة القصّبة، )ٓا٤بقاراة بْب اللغتْب، )
ىذه ُب السمات ا٤بميزة أك ا٣بصائص حاكؿ الباحث الكشف عن كاإلادكايسية. ك 

قىد قىسىمىها الباحث إٔب الصورتْب: ، كى  الكبلـ احملل  ُب ضوءا٤بطورة لعلم ا٤بعاين  وادا٤ب
  الصورة العامة كالصورة ا٣باصة.

ثبلثة ، فقسم الباحث بالكبلـ احملل لعلم ا٤بعاين من خبلؿ ادة صبلحية ا٤ب. بناء على ِ
 :اإلاتاج ى  صديقاتتأاواع من 
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 . ا٣ببّب ُب تصميم تعليم اللغة العربية صديق اإلاتاج منت. ُ
خبّب التصميم ُب تعليم علم ا٤بعاين بعد أف أملئ البنود ُب اتيجة التصديق من 

اإلستبااة كٝبيع ا٤بوشرات ُب ٧بتول ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين من ا٣ببّب كىو 
% )جيد جدا(. ك يرل  ٕٓ،ٖٖالدكتور ٧ببب عبد الوىاب، فحصل بنتيجة 

كاف ُب ا٤بواد ا٣ببّب ُب تصميم ا٤بواد التعليمية، أف التصميم فيها مطابق ٗبا  
التعليمية عامة. كيرل ا٣ببّب أف أىداؼ تعليم علم ا٤بعاين باستخداـ ىذه ا٤بواد 
التعليمية جيدة جدا بأهنا سياقية كمناسبة ٕباجة الطلبة، كاساليب تعليمها جيدة 
بأهنا يهتم بكفاءة الطلبة كمتنوعة ا٤بواد كٙبتوم على ا٣بطوات كالتقوًن مع ا٤براعات 

٤بواد كىذه تستطيع أف تشجع الطلبة ُب استعاب علم ا٤بعاين بأسس تصميم ا
 كىناؾ ٭بوذج متوفرة مساعدة لفهمو. 

 . الببلغة ةمادُب  ا٣ببّب صديق اإلاتاج منت. ِ
اتيجة التصديق من ا٣ببّب ُب مواد الببلغة بعد أف أملئ البنود ُب اإلستبااة كإاطبلقا 

 الكبلـ احملل ة لعلم ا٤بعاين من خبلؿ عن ٝبيع ا٤بوشرات ُب ٧بتول ا٤بواد التعليمي
% )جيد جدا(.  ُٔ،ْٖمن ا٣ببّب كىو الدكتور أٞبد دىٍرًدٍيرًم، فحصل بنتيجة 

كيرل ا٣ببّب أف ا٤بواد التعليمية مناسبة ٗبا ٰبتاجو الطالب ُب علم ا٤بعاين، كالسيما 
طلبة ٗبا يستخدـ الكاتب ُب طريقة العرض كا٣بطوات فيها. كىذه ا٤بواد تشجع ال

على استعاب علم ا٤بعاين بوسيلة النصوص األدبية )العربية كاإلادكايسية كا١باكية(. 
يرل ا٣ببّب أف ا٤بواد التعليمية صا٢بة كمناسبة ٗبحتول ا٤بواد، كاحملتول مناسب من 
ااحية النظرية، كدرجة الصعوبة كا٤بواد ا٤بعدة متنوعة كى  تتكوف من عرض ا٤بواد 

كالتقوًن. كيرل خبّب ا٤بواد فيها ا٤بعدة موافقة ألسس تعليم كالنموذج كالتدريبات 
الببلغة كاألدب، كا٤بواد ا٤بعٌدة موافقة ٗببادئ تقدًن مادة الببلغة، عرض  ا٤بواد 
موافق بأىداؼ التعليم، كعرض ا٤بواد كاضح، كعرض ا٤بواد كاقعى، كعرض النموذج 

 موافق با٤بواد ا٤بعركضة. 
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 ّب ُب تعليم ا٤بناىج كطرؽ تديس اللغة العربية.من ا٣بب صديق اإلاتاجت. ّ
كمن البيااات السابقة عن ٝبيع ا٤بوشرات ُب ٧بتول ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين من 

من ا٣ببّب ُب تعليم ا٤بناىج كطرؽ تديس اللغة العربية كىو  الكبلـ احملل خبلؿ 
   % )جيد جدا(.  ٔ،ٖٔالدكتور ٧ببب عبد الوىاب، فحصل بنتيجة 

كهبذه النتيجة استمر الباحث بكتابة ا٤بواد التعليمية كأصلحها ٗبا كاف من  
عندىم فعالة كمناسبة ٥بم  ا٤بطورةالنقصاف كا٤بداخبلت من الطلبة كاألساتذة. كا٤بواد 

ُب تعليم علم ا٤بعاين ألف ُب الكتاب مواد تشتمل على حاجاهتم ُب الببلغة عامة كُب 
ٔب ذلك حصل أيضا على البيااات من اقَباحات ا٣برباء علم ا٤بعاين خاصة. كإضافة إ

 كتعليقاهتم عن ا٤بزايا كالعيوب ٥بذه ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين. 

التعليمية فه  فيما يل : أ( إف ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين  ادةأما ا٤بزايا ٥بذه ا٤ب
نا منظورا جديدا ُب تعطى ل -الكبلـ ا١باكممن خبلؿ -ا٤بوسس على ا٢بكمة احمللية 

عرض مواد الببلغة باستخداـ ا٤بقاراة الثقافية بْب العربية كا١باكية، كىذا اوع من 
التجديد ُب تعليم اللغة العربية للناطقْب بغّب العربية. ب( إعطاء بعض ا٤بعلومات 

الباحث قد حاكؿ إٔب سياؽ النظرية عن تعليم الببلغة ُب صورهتا ا١بديدة. ت( إف 
 عرض األمثلة الٌب ال تنحصر على األشعار العربية فحسب، كلكن األمثلة الكبلـ ُب

قىٍد أصبحت من اآليات القرآاية حيث تتيح للطلبة اجملاؿ إٔب التذٌكؽ اللغوم كالتذكؽ 
األديب ُب تفسّب القرآف الكرًن كفهمها. كىذه ا٤بزية الثالثة تشبو ما علقو الباحث عن 

ُب ىذا الفصل  الكبلـ احملل مية لعلم ا٤بعاين من خبلؿ ا٣بصائص العامة للمواد التعلي
 الرابع. 

إف ا٢بكمة احمللية الٌب ى   كأما العيوب ٥بذه ا٤بواد التعليمية فه  فيما يل : أ(
األمثاؿ ا١باكية، فإهنا تشجع الطلبة ا١باكية فحسب، كال تستؤب على  صورة على

ة ُب ىذه ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين الطلبة غرب ا١باكية. ب( إف معيار الكفاءة للطلب
 ٓب تكن مرٌكزة، حيث ٲبكن للمدرس كضع التقوًن الشامل خبلؿ عملية التعليم.
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أثر استخداـ ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين من خبلؿ األمثاؿ ا١باكية، أف ميعىدِّؿ ك  .ّ
ة لعلم % )ضعيف( قبل استخداـ ا٤بواد التعليميْٖاتيجة االختبار القبل  للطلبة 

%  ُٕختبار البعدم حصل على . كأما ُب االالكبلـ احملل ا٤بعاين من خبلؿ 
)جيد جدا( كىذه النتيجة تدؿ على أف ىناؾ ارتفاع كبّب بْب االختبارين بالفرؽ  

كىذا يعِب  ،ا٤بعيارية tا٢بسابية أكرب من  tكألف  ، ْٖ،ِ<َُ،ّٗ>َٗ،ِ  كى
 ا٤بطورةمعناىا أف ىذه ا٤بواد ، كبّب )كبّب(أك فرؽ   النتيجةتغيّب كبّب ُب يوجد  وأا

فعالة للطلبة. كالنتيجة الستبااة الطلبة ُب التجربة ا٤بيدااية على طلبة قسم تعليم 
اللغة العربية، فعرؼ الباحث أف اجملموعة على ٝبيع ا٤بوشرات حصلت على اتيجة 

 من خبلؿ % )جيد جدا(. كهبذا ا١بااب أف ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين َُ،ُٖ
ها الباحث ال ٰبتاج إٔب التنقيح، كالتعديل، عالٌب طورىا كرتبها كٝب الكبلـ احملل 

كالتصحيح. كهبذه اجملموعة استخلص كاستنبط الباحث أف ا٤بواد التعليمية لعلم 
. كاتائج استبااة ا٤بدرس للمواد التعليمية بعد فعالة الكبلـ احملل ا٤بعاين من خبلؿ 
%، يعرب  ٖٖتجربة ا٤بيدااية على ٝبيع ا٤بوشرات حصلت بنتيجة أف قاـ الباحث ال

جيدة الذم طورىا الباحث  الكبلـ احملل أف ا٤بواد التعليمية لعلم ا٤بعاين من خبلؿ 
تيكىوِّف تعليم علم ا٤بعاين باستخداـ ا٤بواد العوامل الٌب إف ك  فعالة.أهنا  كيعربجدا، 

لطلبة قسم تعليم اللغة العربية ٔبامعة كإب  التعليمية من خبلؿ الكبلـ احملل  فٌعاال
العوامل  ٮبا قد قىسىمىها الباحث إٔب القسمْب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية ٠بارااج،

كاللغة  (، context)ترجع األكٔب إٔب السياؽ ( ُاللغوية كالعوامل غّب اللغوية: 
ى  ( ك structure(، كبنية اللغة )culture( كاألدب )language universalالعا٤بية )

حواؿ أًل ناسب الذل يي ستخداـ ا٤ببدأ ُب التعليم العامل األكؿ ىو افيما يأٌب: أ( 
ا٤ببدأ الذل يستخدمو الباحث ُب ا٢بقيقة ىو ا٤ببدأ ا٤بنطلق على أساس ف ،ا٤بتعلمْب

كجود الظاىرة كالعامل الثاين ىو (. ب( cultural context) السياؽ اإلجتماع 
العربية  ثبلث لغات بْب (language universalاللغة العا٤بية )اللغوية ما يسمى ب
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 كالعامل الثالث ىو كجود الدافع األديب الديِب( ج. كاإلادكايسية كا١باكية
(culture-relegion ) التذكؽ األديب  كأتيح للطلبة اجملاؿ إٔب التذٌكؽ اللغوم يحيث

بنية اللغة العامل ُب  د( كالعامل الرابع ىو ُب تفسّب القرآف الكرًن كفهمو.
(structure)ٮبا البنية  الٌب اختارىا الباحث ٥با عنصراف، الكبلـ احملل  ف بنية، أ

البنية ك  ا٤بادية( ك البنية العميقة )الداخلية أك الباطنية(.أك السطحية )ا٣بارجية 
من  الشكل الذم يتألفعلى  متعلقة فإهنا  ا٣بارجية 

ا١بملة،  ُب ا١بملة، كصياغة كتنسيبها سليمة، كبنية الكلمات، اخيارات
احملتول الفلسف ، على  متعلقة فإهنا البنية الداخلية أما ا٥بيكل )إيقاع(. ك  كإعداد

تتعلق  غّب اللغويةالعوامل ك ( ِ .كراء الشكل ا٣بارج  ا٤بعاىن أك كا٤بوضوع، كالفكرة
 تتعلق على كا٤بادة التعليمية. فالعوامل الٌب كطريقتو التعليم اسَباتيجيةعلى 

يدفع فإهنا عامل التجديد ُب مدخل التعليم، كىو الذم  كطريقتو التعليم اسَباتيجية
الكبلـ احملل  لطلبة قسم تعليم  مادتو ُب ضوءعلم ا٤بعاين باستخداـ فٌعالية تعليم 

غّب اللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية ٠بارااج. كأما العوامل 
تتعلق على ا٤بادة التعليمية فإهنا العوامل الٌب ٛبيزت هبا ا٤بوادي التعليميةي  الٌب اللغوية

 . الكبلـ احملل  با٣بصائص على الصورة العامة كا٣باصة ُب ضوءلعلم ا٤بعاين 

 

 التوصيات .ب 

للناطقْب بالعربية تصدر من  -٫بو الببلغة كالنحو-إف مشكلة تعليم اللغة العربية 
اشرىا ا٤بستشرقوف خبلؿ الثمااينات كما يقولو فتح  عل  االدعاءات السلبية الٌب 

مثل الطلبة -يواس ُب ٕبثو. كأما مشكلة تعليم الببلغة للناطقْب بغّب العربية 
فتصدر من طريقة تعليمها كموادىا التعليمية. رغم يقوؿ بعض  -اإلادكايسيْب

اسب لتعليم اللغة مدرس  اللغة العربية إف الطريقة أىم من ا٤بادة، فإف ىذا القوؿ من
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العربية على ا٤بستول البسيط، كٓب يكن مناسبا ُب تعليم الببلغة الٌب كسيلتها القواعد 
الببلغية كالنصوص األدبية.  فحاكؿ الباحث ُب تعليم الببلغة التبسيطى من ااحية 

 موادىا التعليمية ك  يكوف فهمها سهبل كيسرا لدل الطلبة اإلادكايسيْب.
م الببلغة عامةن كعلم ا٤بعاين خاصةن لدل الطلبة ُب قسم تعليم كلتحسْب تعليم عل

خاصة كُب ا١بامعات  اللغة العربية ٔبامعة كإب سو٪بو اإلسبلمية ا٢بكومية ٠بارااج
األخرل أيضا، فيوصى الباحث عدة التوصيات بناء على ما ٰبصل عليو ُب ٕبثو، 

 كى  فيما يل :
ـو الببلغة )ا٤بعاين كالبياف كالبديع( ىذه أف يستخدـ ا٤بعلم كالطلبة ُب دراسة عل .ُ

 ا٤بواد التعليمية.
أف يربط ا٤بعلم درس الببلغة بالنصوص األدبية احمللية ا٤بناسبة للطلبة كإرشاداهتم  .ِ

بأف يقاراوا بينها كالنصوص العربية حسب ا٤بوضوع ا٤بدركس. ك٤با قارف الطلبة بْب 
بة أهنم ٓب يتعلموا شيئا جديدا النصوص العربية كالنصوص احمللية فيستنتج الطل

 ُب لغتهم احمللية. وضوعالببلغة فأتوا مثل ىذا ا٤ب موضوعهم، كلما تعلموا لي ثقً يي 
ا٤برغوبة باىتماـ رغبة الطلبة كحاجاهتم إٔب أف يستخدـ ا٤بعلم ا٤بواد التعليمية  .ّ

تكوف جزءا ا٤بادة ا٤بعدة، كتكرار التدريباب بأمثلة اللغة العربية كاللغة احمللية الٌب 
 يقتل خيا٥بم كعواطفهم. ال من النصوص األدبية كاألمثاؿ كغّبىا حٌب 

 أف يوفر ا٤بعلم ا١بو ا٤بريح للطلبة ُب تعليم علم ا٤بعاين.  .ْ
 حث ا٤بعلم الطلبة كحفزىم لتوليد الفكرة ُب تعبّب األمثلة من األمثاؿ.  .ٓ
، ألهنا تساعد ل الكبلـ احمل٤بعلم الببلغة أف ٲبارس مع الطلبة التدريبات من  .ٔ

 عاب موضوعات علم الببلغة. يالطلبة ُب است
أف يشارؾ الباحثوف اآلخركف ٗبتابعة البحوث التالية الٌب تنقد أك توكد ىذا  .ٕ

 البحث ا٤بتواضع.
 ككصى الدكتور ٧ببب عبد الوىاب بثبلث اػيقىط سوؼ يتمها الباحث ٗبا يل  : 
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تفيد من طبلب العلم طباعة ىذا الكتاب بعد مراجعتو كتصحيحيو حٌب يس .ْ
يكوف الناشر على ا٤بعيار  ، كأف(ISBNبشرط أف تكوف الطباعة ٥با ردمك )

 الوطِب.
كبعد الطباعة أف يه ء ا٤بولف ا٤بادة التدريبية ٤بدرس  الببلغة كقدمها إٔب ا١بهة  .ٓ

 ا٤بختصة ٙبت رئاسة الوزارة ا٤بسوكلة.
 ا٤بستول ا١بامعى.تضمْب بعض مواد ىذا الكتاب ُب ا٤بقرر الدراس  لطلبة  .ٔ

 
 االقتراحات .ج 

ٗبناسبة تقدًن البحوث التالية ٤با كتبو الباحث ُب ىذه رسالة الدكتوراه، فيقَبح 
 الباحث ٗبا يل  :

أف يقـو كل مدرس الببلغة كاللغة العربية بإعداد ا٤بواد التعليمية، كيبدأ بتحليل  .ُ
ريقة ا٤بستخدمة رغبة الطلبة كحاجاهتم ُب ا٤بادة ا٤بدركسة كيتابعمها حسب الط

 ُب ٙبليل ا٢باجات.
العربية جامعة كإب سو٪بو  ةأف يقـو كل مدرس اللغة العربية ُب قسم تعليم اللغ .ِ

اإلسبلمية ا٢بكومية ٠بارااج بتقدًن التجديد ُب تعليم اللغة العربية من ااحية 
 ا٤بواد التعليمية أك الطرؽ ا٤بستخدمة بالٍب ى  أحسن.

الٌب عرضها  الكبلـ احملل ة لعلم ا٤بعاين من خبلؿ إف تطوير ا٤بواد التعليمي .ّ
رسالة ، فإهنا ٧بيىرِّكة صغّبة لتنمية تعليم الببلغة خاصة كاللغة الالباحث ُب ىذه 

 العربية عامة ُب كطن إادكايسيا.
إف اللغة العربية ى  لغة القرآف كا٢بديث كٮبا مصدرا اإلسبلـ، فإذا أرداا أف  .ْ

إادكايسيا، ينبغ  ٤بدرسيها تنمية تعليمها من كل يكوف ىذا الدين مستقرا ُب 
 ااحية.
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كىذه الدراسة أف يشارؾ الباحثوف اآلخركف ٗبتابعة البحوث التالية الٌب تنقد أك  .ٓ
 توكد ىذا البحث ا٤بتواضع.
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النصوص الببلغية من 
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الببلغة للجميع 
كالشواىد من  

 كبلـ البديع

د. ىدايات، 
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 أ

كشف بعض الوجوه 
ا٤بتشاهبة ك ا٤بختلفة بْب 

 الرباقمتيكية  كعلم ا٤بعاين

أسرار العبلقة بْب   النوع 
الرباقمتيكية 

(Pragmatik )
 كعلم ا٤بعاين

Pragmatik 
dan Ilmu al-
Ma'ȃniy  

٧بمد صوين 
فوزم 

(َُِِ) 

 ب

مشكلة إخفاؽ دركس 
الببلغة بصورهتا ا٢بالية 
كطريقة حل ا٤بشكلة ٫بو 
ٙبقيق الغاية من تدريس 

 الببلغة.

النوع  )دراسة 
 النص(

النصوص الببلغية أف 
ف مرتبطة بأحواؿ تكو 

كإلقاء  الدارسْب
الضوء على الدراسة 
الببلغية بصورهتا 

 ا٢بالية

طرؽ تعليم اللغة 
كاألدب )تعليم 
الببلغة: دراسة 
 اظرية كتطبيقية(

د. ىدايات، 
(ََُِ) 

 ج

تػىغىّبُّ ا٤بعُب من األلفاظ إف 
ا١باكية ا٤بأخوذة من العربية 
بسبب السياؽ كى  ٗبقدار 

 % ، لوجود االتصاؿٕ
الثقاُب بْب الثقافة العربية 

)اإلسبلـ( كالثقافة ا١باكية، 
الثنائية حدث ما يسمى بيف

النوع  )دراسة 
 النص(

األلفاظ ا١باكية 
ا٤بأخوذة من األلفاظ 

 العربية
ا٤بخطوطة ا١باكية الٌب 

 Seratتسمى بػ)

Centhini ) 

Kata 

Serapan 

Bahasa 

Arab dalam 

Serat 

Centhini 

جينىااىو 
(ََِٗ) 

 د

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9


 

 

 

 (Bilingualism) اللغوية

أف إعداد ا٤بواد الدراسية ُب 
الببلغة بالَبكيز على التشبيو 
ال بد عن طريق تفٌهم البنية 

ر األدبية مع كالداللة كالعناص
  تبسيط قواعد التشبيو

البحث 
  كالتطوير

اصوص التشبيو من 
 اآليات القرآاية

  اعداد ا٤بواد التعليمية

خصائص التشبيو 
القرآين كتوظيفها 
ُب إعداد ا٤بواد 
الدراسية ُب 

 الببلغة

ىِبء ٧بلية 
الصحة، 

(َُِْ) 

 ق

 
 الدراسة السابقةمن : موقف الباحث  ِرقم جدكؿ 

البحث  
 تطويركال

استيعاب تطوير 
كبلـ بالعلم ا٤بعاين 

 احملل 
اعداد ا٤بواد 

 التعليمية

 ا٤بادةتطوير 
ُب  لعلم ا٤بعاين

 الكبلـضوء 
 ل احمل

٧بفوظ صديق 
(َُِٔ) 
ُ 

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9


 

 

 

التعليمية : ادةالم  
مادة علم المعاني   

  التعليمية كالتجربة )دمج من األ٭باط( ادةإجراءات تطوير ا٤ب:  ّجدكؿ رقم 

 الخطوة األولي
 كا٤بيداايةا٤ببدئية ا٤ببلحظة 

 كالدراسة ا٤بكتبية

 الثانيةالخطوة 
كرغبتهم، ٙبديد أىداؼ  ٙبليل احتياجات الطلبة كا٤بدرسْب

التعليم، ٙبديد ا٤بوضوعات، ٙبديد مباحث علم ا٤بعاين، ٙبديد 
أاشطة الطلبة، الوسائط التعليمية، كاالسَباتيجية التعليمية، 

 كٙبديد التقوًن.

 الثالثةالخطوة 
تطوير ا٤بادة التعليمية : كتابة ا٤بادة التعليمية لعلم ا٤بعاين 

نهج، ا٤بغزم أك احملتول(. تعيْب )ا٤بقدمة، التوطئة، ا٤ب
كحدة من الوحدات )ا٤بوضوع، الكفاية ا٤بستهدفة، شرح 

 اص ا٤بوضوع، النموذج، ا٣بطوات، كالتدريبات(.

 الرابعةالخطوة 
ن طريق إقامة التقوًن تصديق اإلاتاج ع

للخرباء )التصميم، احملتول، ا٤بنهج كطريقة 
التدريس(كالتعليقات، كالوصايا، كا٤بقَبحات. 

 التجربة احملددة كالتجربة ا٤بيدااية.

 الخامسةالخطوة 
التعديبلت كالتصحيحات من ا٣برباء. ٍب 

 ٙبليل البيااات كالتنقيح األكؿ

 السادسةالخطوة 
إكماؿ ا٤بادة التعليمية إف توجد ىناؾ 
ا٤بداخبلت، كالتعليقات، كالتعديبلت، أك 

 ا٣برباء التصحيحات. كيعود الباحث إٔب
 السابعةالخطوة  للتقييم ا٤برة الثااية

التجربة احملددة : يقـو الباحث بتجربة عدة 
عشر طبلب(.  –من الطلبة )ثبلث طبلب 

 ٍب ٙبليل البيااات كالتنقيح الثاين

 الثامنةالخطوة 
إكماؿ ا٤بواد التعليمية إف كاات ىناؾ 

 التعليقات كا٤بقَبحات من الطلبة

 التاسعةالخطوة 
التجربة ا٤بيدااية : االختبار القبل  كالبعدم، 

لتعليمية. كاألاشطة التعليمية لتجربة ا٤بادة ا
 ٍب ٙبليل البيااات كالتنقيح األخّب



 

 

 

  ا٤بعلومات: البيااات ك ْجدكؿ رقم 
 األدوات المصادر البيانات المتغير الرقم
مواصفة  تػىٍتًميم ُ

لعلم ا٤بعاين  ادةا٤ب
الكبلـ  ُب ضوء

 ا٤بطورة احملل 

ا٤ببلحظة  .ٓ
 ا٤ببدئية

 اتائج ا٤بقابلة .ٔ
 النظرية ا٤بكتبية .ٕ
 عملية التطوير .ٖ

 ا٣ببّب .ٓ
 الكتب  .ٔ
 ا٤بادة .ٕ

 التعليمية 
 ا٤بنتجات .ٖ

 ا٤بقابلة .ٓ
 ستبااةاال .ٔ
الدراسة  .ٕ

 يةا٤بكتب
 ا٤ببلحظة .ٖ

 ادةصبلحية ا٤ب ِ
ُب لعلم ا٤بعاين 

 الكبلـ احملل  ضوء
 ا٤بطورة

اتائج ٙبكيم  .ّ
 ا٣برباء

 اتائج ا٤ببلحظة .ْ

 ا٣ببّب .ِ
 

 ا٤بقابلة  .ّ
 االستبااات .ْ
 

  
 ادةأثر استخداـ ا٤ب ّ

ا٤بطورة لعلم ا٤بعاين 
الكبلـ  ُب ضوء

  ا٤بطورة احملل 

اتائج  .ْ
 االختبارات

 اتائج ا٤ببلحظة .ٓ
 ستبااةاتائج اال .ٔ

 الطلبة .ّ
 ا٤بدرس .ْ
 

 االختبارات .ْ
 ا٤ببلحظة .ٓ
 االستبااات .ٔ
 

 
 : تقوًن االحتياجاتٓجدكؿ رقم 

 مؤشرات التقييم النواحي الرقم
 الصلة  بأىداؼ التعليم الصلة ُ
 من االستخداـ الفعاؿ للمنتج من حيث الوقت الكفاءة ِ
 فعالية للتغلب على القيود ا٤بفركضة على الوسائل  فعالية  ّ
 ا٤بركاة ُب استخداـ كسائل اإلعبلـ ا٤بركاة  ْ

 



 

 

 

 الببلغة السابق ا٤بقابلة مع مدرسك  ا٤ببلحظة ا٤بيدااية اتائج بيااات:  ٔرقم جدكؿ 
 توضيح البيانات البيانات رقم

كاألىداؼ الدراسية ُب مادة الببلغة ٨بتلفة كفق  األىداؼ الدراسية ُ
ى معرفة الطبقات، الببلغة األكٔب : قدرة الطلبة عل

تعريفات موضوعات علم البياف كتطبيقها بالعربية. ك 
الببلغة الثااية: قدرة الطلبة على معرفة تعريفات 
موضوعات علم ا٤بعاين كتطبيقها بالعربية. كالببلغة الثالثة 
: قدرة الطلبة على معرفة تعريفات موضوعات علم 

 البديع كتطبيقها بالعربية الصحيحة كالفصيحة.

أما ا٤بوضوعات ا٤بدركسة ُب الببلغة األكٔب )علم البياف(:  الدراسيةا٤بواد  ِ
كالببلغة الثااية )علم  التشبيو كاجملاز كاالستعارة كالكناية.

ا٤بعاين(: ا٣برب، كاإلاشاء، كالقصر، كالفصل كالوصل، 
أما ا٤بوضوعات ا٤بدركسة كاإلٯباز كا٤بساكاة كاإلطناب. 

لفظية الٌب ٙبتول على احملسنات الُب الببلغة الثالثة: 
. كاحملسنات ا٤بعنوية الٌب ا١بناس ك االقتباس كالسجع

ٙبتول على التورية كالطباؽ كا٤بقابلة كحسن التعليل 
 كتأكيد ا٤بدح ٗبا يشبو الذـ كأسلوب ا٢بكيم. 

الطرؽ التعليمية ا٤بستخدمة ى  الطريقة االاتقائية  الطرؽ التعليمية ّ
كثر استخداما ُب مادة أكن كاالسَباتيجية ا٤بختلفة، كل

الببلغة ى  الطريقة التقليدية : القاء النظرية كاعطاء 
 األمثلة بالعربية كالتقوًن.



 

 

 

 طالبا. ُّعدد الطلبة ُب الفصل  أحواؿ الطلبة ْ

ُب معظمهم ال يستوعبوف مادة الببلغة، كال يتمكن  كفاءة الطلبة ٓ
س إعطاء األمثلة األخرل ما عدل فيما يعطيو ا٤بدر 

فحسب. كبعضهم جيدكف ُب إعطاء األمثلة كلكن 
 عددىم قليل.

ال يهتم بعض الطبلب بالدراسة ألف الدراسة ٘برم - أثناء الدراسة ٔ
 على شكل غّب مريح.

بعض الطلبة ال يبالوف على الطريقة ا٤بستخدمة  -
كا٤بوضوعات ا٤بطركحة، ألف الطريقة ا٤بستخدمة ى  

 الطريقة التقليدية.

الطلبة با٤بلل، ألف ا٤بواد تكررت مرة بعد يشعر بعض -
 ا٤برات.

ٰبتاج ا٤بدرس على الدليل ُب مادة الببلغة الٌب ترتبط  احتياجات ا٤بدرس ٕ
بالثقافة أك اللغة احمللية، كٱبص ربط األمثلة الببلغية 

ا١باكم حٌب يكوف ا٤بدرس متحّبا ُب التعليم  كبلـبال
 كالطلبة مرتاحْب ُب التعلم.

اٯباد الكتاب أك ا٤بواد التعليمية لعلم الببلغة خاصة  - مل كالرجاءخيط األ ٖ
 علم ا٤بعاين بإعطاء األمثاؿ ا١باكية

 ا١باكم ُب ا٤بواد الدراسية  كبلـإدخاؿ ال -

 



 

 

 

اتيجة استبااة رغبة الطلبة كحاجتهم إٔب مواد علم ا٤بعاين ا٤بوسس على  : ٕرقم  جدكؿ
  ا٢بكمة احمللية

 
 ا٣ببّب ُب تصميم تعليم اللغة العربية  صديق اإلاتاج مناتيجة ت:  ٖرقم  جدكؿ

 الرقم ا٤بوشرات  النتيجة
  أىداؼ التعليم 

 ااةبنود االستب الرقم
 ال اعم

عد العدد
 د

عد %
 د

% 

ُ 
باألمثلة  مواد علم ا٤بعاينإذا ربط ا٤بدرس 

 من اللغة احمللية )مثاؿ: الكبلـ ا١باكم(،
 ؟ى  صعبة ىل

ّ ْ ِٕ ٗٔ ٕٓ 

ىل ٙبب أف تتعلم باستخداـ كتاب دراس   ِ
 ٕٓ ِٖ ُِ ِٕ ْٓ خاص لفهم ا٤بادة ا٤بدركسة؟

ياف بإتىل ٙبب أف تتعلم علم ا٤بعاين  ّ
 ٕٓ ْ ّ ٔٗ ِٕ ؟اللغة العربية كغّبىا أيضاُب األمثلة 

الٌب علم ا٤بعاين ل ا٤بادةىل ٙبتاج إٔب  ْ
،ّٗ َٕ ؟تستعرض أمثلتها ُب الكبلـ احملل 

ٖ ٓ ٔ،ِ ٕٓ 

ىل ٙبتاج إٔب األمثلة باللغة غّب العربية لكل  ٓ
،ّٗ َٕ موضوع من موضوعات علم ا٤بعاين؟

ٖ ٓ ٔ،ِ ٕٓ 

ٔ 
 باللغة العربية، ىل تتعلمها من كتب ا٤بعاين

 َٕ ِ،ٔ ٓ جيدا؟
ّٗ،
ٖ ٕٓ 



 

 

 

-ُ أىداؼ التعليم موافقة ٤بستول اللغة لدل الطلبة ْ  
-ِ أىداؼ التعليم معقولة ْ أ  

-ّ ؼ التعليم موافقة ٢باجات الطلبةأىدا ْ  
  ٧بتول ا٤بواد 
-ُ ٧بتول ا٤بواد من ااحية النظرية صحيحا ْ  

 ب

-ِ درجة صعوبة ا٤بواد للمستول اللغول لدل الطلبة ّ  
ا٤بواد ا٤بعدة متنوعة ، كى  تتكوف من عرض ا٤بواد  ْ

 كالنموذج كالتدريبات كالتقوًن
ّ-  

-ْ س الكتابة باللغة العربيةا٤بواد ا٤بعدة موافقة الس ّ  
-ٓ ا٤بواد ا٤بعدة موافقة ٗببادئة تقدًن الببلغة ّ  
-ٔ عرض  ا٤بواد موافق بأىداؼ التعليم ْ  
-ٕ عرض ا٤بواد كاضح ْ  
-ٖ عرض ا٤بواد كاقعى ْ  
-ٗ عرض النموذج موافق با٤بواد ا٤بعركضة ْ  
  ا٣بربة التعليمية 
-ُ يا ُب عملية التعليمٲبكن للطلبة أف يعلموا عمل ّ  

 ج
-ِ يصور كاضحا دكر الطلبة ّ  
-ّ يصور كاضحا دكر ا٤بعلم  ّ  
-ْ ٲبكن أف يستخدـ أاواع الطرؽ التعليمية كإسَباتيجيتها ّ  
-ٓ ٲبكن أف يستخدـ ا٤بواد بشكل ذاتى ّ  
 تقوًن النتيجة 

-ُ التدريبات كالتقوًن موافقة باألىداؼ كا٤بواد ْ د  
-ِ ريبات كالتقوًن متنوعةالتد ّ  



 

 

 

-ّ اتيجة التعليم ٲبكن أف تقاس ْ  
 اجملموع ٔٚ

   ُٕ 
  َٖ 

 % )جيد جدا( ٕٓ،ٖٖ= نسبة مئوية   

 .الببلغة ةمادُب  ا٣ببّب صديق اإلاتاج مناتيجة ت:  ٗرقم  جدكؿ
 العنصر ا٤بوشرات  اتيجة

 أ أىداؼ التعليم 
-ُ موافقة ٤بستول اللغة لدل الطلبة ْ  

-ِ معقولة ْ   
-ّ موافقة ٢باجات الطلبة ْ  
 ب ٧بتول ا٤بواد 
-ُ (٧RPSبتول ا٤بواد مناسب با٤بنهج الدراس  ) ْ  

 

-ِ الضبط كا١بودة ا١بديدة حملتول ا٤بادة ّ  
-ّ ا٤بواد ا٤بعدة كافية من ااحية ا٤بواد األساسية ْ  
-ْ ا٤بواد ا٤بعدة كافية من ااحية فرصة التعليم ّ  
كحدة الكفايات الثبلث )اللغوية كاالتصالية كاالجتماع  ّ

 الثقاُب(
ٓ-  

-ٔ استخدمت ا٤بواد ا٤بعدة اللغة الواضحة ا٤ببلئمة بعقوؿ الطلبة ّ  
-ٕ تيعد ا٤بواد كاسعة من ااحية أ٭باط التفكّب العلم  ّ  
تيعد ا٤بواد كاسعة من ااحية ا٤بواصفات لطلبة قسم تعليم  ْ

 اللغة العربية
ٖ-  

 ج عرض ا٤بواد 

× ََُ 



 

 

 

عرض أىداؼ التعليم كاضح ُب كل فصل )من األكؿ إٔب  ّ
 ا٢بادم عشر(

ُ-  

-ِ عرض ا٤بادة التعليمية منظم أك مرتب ّ   
عرض ا٤بادة التعليمية مناسب ٗبفهـو "البدأ من السهل إٔب  ّ

 الصعب"
ّ-  

-ْ عرض ا٤بادة التعليمية يشجع الطلبة ُب االبداعاءات  ّ   
-ٓ صة القصّبة ُب كل فصل كاضحة كسهلة إٔب الفهما٣ببل ّ   
-ٔ ا٤بادة موجهة إٔب التذكؽ اللغوم لدل الطلبة  ْ   
 د اللغة 
-ُ ترتيب ا١بمل مناسب بالقواعد النحوية ْ  

-ِ التناسب من فقرة إٔب فقرة ُب كل فصل ّ   
-ّ العبارة الوصفية ُب كل فصل كاضحة كسهلة إٔب الفهم ّ  
-ْ اضحة الداللة كمفهومة اللغة ك  ّ   
-ٓ النص كاضح كمفهـو ّ   
 ه التدريبات 
-ُ التدريبات مبلئمة با٤بادة ُب كل فصل ْ  

األسئلة ُب التدريبات مبلئمة ٗبفهـو "البدأ من السهل إٔب  ّ 
 الصعب"

ِ-  

-ّ تشجع األسئلةي الطلبة إٔب االبداع اللغوم ّ  
ؼ التعليم كىو التذكؽ األسئلة ُب التدريبات مبلئمة هبد ْ

 األديب
ْ-   

 و ا٤براجع 
-ُ ا٤براجع مناسبة با٤بادة ُب كل فصل ّ   



 

 

 

-ِ ا٤براجع سهلة إٔب ايلها عند الطلبة ّ  
-ّ تشجع ا٤براجعي الطلبة إٔب الدراسة التالية  ّ  
-ْ كصفت ا٤براجع كيٍسعى ا٤بادة ُب كل فصل ْ   
 اجملموع َُُ

    َُُ 
 َُِ 

 % )جيد جدا( ُٔ،ْٖ=  ويةنسبة مئ  

ُب تعليم ا٤بناىج كطرؽ تدريس  ا٣ببّب صديق اإلاتاج مناتيجة ت : َُرقم  جدكؿ
  اللغة العربية

 العنصر ا٤بوشرات  اتيجة
 أ أىداؼ التعليم 
-ُ موافقة ٤بستول اللغة لدل الطلبة  ّ  

-ِ معقولة ّ   
-ّ موافقة ٢باجات الطلبة ّ  
 ب ٧بتول ا٤بواد 
-ُ (RPSول ا٤بواد مناسب با٤بنهج الدراس  )٧بت ْ  

 

-ِ الضبط كا١بودة ا١بديدة حملتول ا٤بادة ْ  
-ّ ا٤بواد ا٤بعدة كافية من ااحية ا٤بواد األساسية ّ  
-ْ ا٤بواد ا٤بعدة كافية من ااحية فرصة التعليم ّ  
-ٓ كحدة الكفايات الثبلث )اللغوية كاالتصالية كاالجتماع الثقاُب( ّ  
-ٔ استخدمت ا٤بواد ا٤بعدة اللغة الواضحة ا٤ببلئمة بعقوؿ الطلبة ّ  
-ٕ تيعد ا٤بواد كاسعة من ااحية أ٭باط التفكّب العلم  ّ  

× ََُ 



 

 

 

تيعد ا٤بواد كاسعة من ااحية ا٤بواصفات لطلبة قسم تعليم اللغة  ْ
 العربية

ٖ-  

 ج عرض ا٤بواد 
عرض أىداؼ التعليم كاضح ُب كل فصل )من األكؿ إٔب  ّ

 ا٢بادم عشر(
ُ-  

-ِ عرض ا٤بادة التعليمية منظم أك مرتب ّ   
عرض ا٤بادة التعليمية مناسب ٗبفهـو "البدأ من السهل إٔب  ْ

 الصعب"
ّ-  

-ْ عرض ا٤بادة التعليمية يشجع الطلبة ُب االبداعاءات  ْ   
-ٓ ا٣ببلصة القصّبة ُب كل فصل كاضحة كسهلة إٔب الفهم ّ   
-ٔ التذكؽ اللغوم لدل الطلبة ا٤بادة موجهة إٔب  ْ   
 د اللغة 
-ُ ترتيب ا١بمل مناسب بالقواعد النحوية ْ  

-ِ التناسب من فقرة إٔب فقرة ُب كل فصل ّ   
-ّ العبارة الوصفية ُب كل فصل كاضحة كسهلة إٔب الفهم ْ  
-ْ اللغة كاضحة الداللة كمفهومة  ْ   
-ٓ النص كاضح كمفهـو ْ   
 ه التدريبات 
-ُ التدريبات مبلئمة با٤بادة ُب كل فصل ْ  

األسئلة ُب التدريبات مبلئمة ٗبفهـو "البدأ من السهل إٔب  ْ 
 الصعب"

ِ-  

-ّ تشجع األسئلةي الطلبة إٔب االبداع اللغوم ْ  
-ْ األسئلة ُب التدريبات مبلئمة هبدؼ التعليم كىو التذكؽ األديب ّ   



 

 

 

 
  َُْ 

َُِ 
 )جيد جدا(  % ٙ،ٙٛنسبة مئوية = 

 

 :استبااة الطلبة ُب التجربة احملددة: ُُرقم جدكؿ 

 =جيد جدا،ٓ
 = جيد،ْ
 = مقبوؿ،ّ
 = ااقص،ِ
 = ااقص جدا. ُ

 كتدؿ األرقاـ إٔب النسبة ا٤بئوية )%(
  ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ المؤشرات رقم

    ْٔ ّٔ ا٤بواد التعليمية موافقة ٗبا ٫بتاجها ُ

    َِ َٖ ىذه ا٤بواد التعليمية تساعدين ُب استعاب الببلغة ِ

 و ا٤براجع 
-ُ دة ُب كل فصلا٤براجع مناسبة با٤با ْ  

-ِ ا٤براجع سهلة إٔب ايلها عند الطلبة ّ   
-ّ تشجع ا٤براجعي الطلبة إٔب الدراسة التالية  ّ  
-ْ كصفت ا٤براجع كيٍسعى ا٤بادة ُب كل فصل ّ   
 اجملموع َُْ

 ×ََُ 



 

 

 

   َِ َّ َٓ لنصوص العربيةا٤بواد ا٤بستعرضة تسهلِب ُب فهم ا ّ

   َُ ِٔ ْٔ ىذه ا٤بواد ٘بعلُب فرحا، كمسهبل، ُب فهم الببلغة ْ

    ُّ ٕٖ ا٤بواد التعليمية باألمثاؿ ا١باكية ٘بذبِب جدا ٓ

   َُ ِِ ٖٕ ا٤بواد ا٤بستعرضة جذابة جدا ٔ

    ُِ ٖٖ األمثلة ُب الوحدة تساعدين لتنمية التذكؽ اللغوم ٕ

د التعليمية استطيع أف افهم أساليب هبذه ا٤بوا ٖ
 ا٤بعاين

ٖٖ ُِ    

هبذه استطيع أف ارق  طاقة ا٣بياؿ، كالعاطفة،  ٗ
كاإليقاع، ك الوصايا ُب األدب مطابقة هبذه ا٤بواد 

 التعليمية

َٕ َّ    

ىذه ا٤بواد التعليمية تساعدين لك  أكوف ٨بَبعا ُب  َُ
                            صنع األمثاؿ األخرل اثرا أك شعرا         

ٕٔ ِْ    

ىذه ا٤بواد التعليمية أعطت جذابية ك٘بعلِب فعاال  ُُ
 كرائجا ُب التعلم كالتعليم

ِٖ ُٖ    

    ُِ ٕٗ ىذه ا٤بواد التعليمية متنوعة ُب التقدًن كال ٛبللُب  ُِ

بعد أف قدمت ىذه ا٤بواد فعرفت ما ى  علم  ُّ
 ا٤بعاين

ٔٔ ّْ    

٤بواد ٙبثِب لك  يكوف الطلبة يتعلمها من ىذه ا ُْ
 ا٤برحلة الدايئة إٔب ا٤بتقدمة

ٕٔ ّٗ    



 

 

 

التدريبات كافية لدم، كأاا أستطيع أف أشعر  ُٓ
 التذكؽ اللغوم

ٖٗ ِ    

مر العصور، أف تعلم الببلغة صعب جدا، لكن  ُٔ
 هبذه ا٤بواد شاعرت أف تعلم الببلغة أسهل من قبل

ٕٔ َّ ُّ   

   ُ ّْ ٓٔ واد تتطور مشاعرم ُب التذكؽ األديبهبذه ا٤ب ُٕ

ىذه ا٤بواد التعليمة بسيطة جدا، كلكن تعطِب  ُٖ
 الطاقة العاطفية ك الطاقة األدبية

ٕٔ ِْ    

      ٙبثِب ىذه ا٤بواد التعليمة ألهنا :  

   ُِ ّّ ٓٔ تزايد التذكؽ اللغوم ك٭بوه ُٗ

    ْٗ ُٓ ااتاج فكرتى كخاطرم َِ

    ِّ ٕٖ اب ا٤بفردات كثّبة كمتنوعةاكتس ُِ

    ِٓ ٖٓ اكتشاؼ الفكرة ا٤بختلفة ِِ

اعطاء ا٤بعلومات عن ا٤بقاراة بْب ىذه اللغات  ِّ
 الثبلث.

ُٗ ٗ    

 
 اتيجة االختبار القبل  كالبعدم فيما يل : :  ُِرقم جدكؿ 

 X1 X2 D D2 الجنس أسماء الطلبة الرقم

 ٗ -ّ ٗ ٔ ذكر الطالب األكؿ ُ



 

 

 

 ٗ -ّ ٕ ْ ذكر الطالب الثاين ِ

 ُٔ -ْ ٕ ّ ذكر ثالثالطالب ال ّ

 ْ -ِ ٖ ٔ أاثى رابعةال ةالطالب ْ

 ِٓ -ٓ ٕ ِ أاثى امسةا٣ب ةالطالب ٓ

 ْ -ِ ٖ ٔ ذكر سادسالطالب ال ٔ

 ْ -ِ ٗ ٕ أاثى سابعةال ةالطالب ٕ

 ُٔ -ْ َُ ٔ أاثى ثامنةال ةالطالب ٖ

 ٗ -ّ ٕ ْ ذكر تاسعالطالب ال ٗ

 ٗ -ّ ٗ ٔ أاثى عاشرالطالب ال َُ

 ُ -ُ ٗ ٖ ذكر ادل عشرالطالب ا٢ب ُُ

 ْ -ِ ٗ ٕ ذكر ثاين عشرالطالب ال ُِ

 ٗ -ّ ٗ ٔ أاثى ثالثة عشرةال ةالطالب ُّ

 ْ -ِ َُ ٖ ذكر رابع عشرالطالب ال ُْ

 ُ -ُ ٖ ٕ أاثى امسة عشرةا٣ب ةالطالب ُٓ

 ُ -ُ ٖ ٕ أاثى سادسة عشرةال ةالطالب ُٔ



 

 

 

 ُ -ُ ٕ ٔ أاثى سابعة عشرةالطالب ال ُٕ

 ٗ -ّ ٗ ٔ ذكر ثامن عشرالطالب ال ُٖ

 ْ -ِ ٖ ٔ ذكر تاسع عشرالطالب ال ُٗ

 ُٔ -ْ َُ ٔ أاثى عشركفالطالب ال َِ

 ُٔ -ْ ٕ ّ أاثى كعشركف ةا٢بادي ةالطالب ُِ

-ٓٓ ُٕٓ َُِ المجموع
= 

∑D

ُُٕ 
= 

∑D
2

 

 

  



 

 

 

الكبلـ  ُب ضوءفعالية استخداـ مواد علم ا٤بعاين استبااة ا٤بدرس عن :  ُّرقم جدكؿ 
 :احملل 
 = جيد جدا،ٓ
 = جيد،ْ
 = مقبوؿ،ّ
 = ااقص،ِ
 = ااقص جدا. ُ

 كتدؿ األرقاـ إٔب النسبة ا٤بئوية )%(
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ المؤشرات رقم

ىذه ا٤بواد التعليمية تساعد الطلبة ُب  ُ
 استعاب علم ا٤بعاين

    ََُ 

بة فرحا، كمسهبل، ىذه ا٤بواد ٘بعل الطل ِ
 كيكن قادرا على فهم علم ا٤بعاين

   ٖٓ  

ا٤بوضوعات ُب ا٤بواد التعليمية ٘بلب ا٤بدرس  ّ
 ُب التعليم

   ٖٓ  

هبذه ا٤بواد التعليمية كاات الطلبة قادرين على  ْ
 تنمية التذكؽ اللغوم

    ََُ 

ىذه ا٤بواد ٯبلبها ا٤بعلم لك  تدخل إٔب  ٓ
سم )قسم تعليم اللغة ا٤بنهج الدراس  ُب الق

 العربية(

    ََُ 

  ٖٓ   التدريبات كافية لدل الطلبة، كىم يستطيعوف  ٔ



 

 

 

 أف يتمتعوا بالتذكؽ األديب

ٗبر العصور، أف تعلم الببلغة صعب جدا،  ٕ
لكن هبذه ا٤بواد يشعر الطلبة أف تعلم الببلغة 

 أسهل من قبل

   ٖٓ  

يعطُب ىذه ا٤بواد التعليمة بسيطة جدا، كلكن  ٖ
 الطاقة العاطفية ك الطاقة اللغوية

    ََُ 

تزايد ا٣بياؿ كإاباتو، ااتاج فكرٌب كخاطرم،  ٗ
 كاكتساب ا٤بفردات كثّبة كمتنوعة

    ََُ 

 
  



 

 

 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO 

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 

Telp. (024) 7604554, Fax (024) 7601293 website: walisongo.ac.id, email: uin@walisongo.ac.id 

Formulir 

RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER (RPS) 

No. Dokumen 

5.2.3-01 

No Revisi 

0 

Tanggal Terbit 

5 Agustus 2016 

 

 

Mata Kuliah (Kode MK) : Balaghah I (PBA-2213) SKS : 2 sks Semester : Gasal 

Program Studi : PBA Dosen : Mahfudz Siddiq, Lc, MA 

Capaian Pembelajaran : Peserta didik dapat memahami, menjelaskan dan menerangkan kajian salah satu cabang ilmu balaghah yakni ilmu al-ma‟aniy secara 

tekstual dan kontekstual, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi (konteks kalimat) baik berbahasa Arab, Indonesia, maupun bahasa 

Jawa. Sehingga dapat merasakan keindahan teks-teks dalam tiga bahasa tersebut (tadzawwuq balȃghiy). 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata Kuliah balaghah I ( al-ma‟aniy) membekali peserta didik untuk dapat memahami teks-teks Arab secara tepat sesuai dengan latar 

belakang situasi dan kondisi (muqtadhal-hal wal-maqam), dan peserta didik dapat mengungkapkan fikirannya secara lisan/ tulisan 

dengan menggunakan kata-kata serta susunan kalimat yang terdapat dalam al-Qur‟an, Hadits, dan  dalam bahasa Indonesia serta Jawa 



 

 

 

sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi sehingga dapat merasakan “tadzawwuq balȃghiy “. 

Minggu 

ke- 

Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Deskripsi Tugas 

Mahasiswa 

Konten kesatuan 

ilmu 

Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

A B C D E F G H I J 

1  
Kontrak 

Perkuliahan 
       

2 

 

 

Peserta didik dapat 

memahami, menjelaskan 

dan menerangkan 

pengertian dan ruang 

lingkup ilmu balaghah 

pengertian dan 

ruang lingkup ilmu 

balaghah 

1. Latihan bagi 

semua 

mahasiswa  

2. Makalah bagi 

pemakalah 

 Integrasi nilai-

nilai keislaman, 

dan kearifan lokal 

dalam kajian ilmu 

balaghah 

Ceramah, 

curah gagasan, 

dan diskusi  

 100 mnt 

 

 

 

 

Menjelaskan tentang 

pengertian dan ruang 

lingkup ilmu balaghah, 

terutama ilmu al-

ma‟aniy 

2% 

 

 

 

 

 Terlampir 

dalam Daftar 

Pustaka  

3 

 

 

 

Peserta didik dapat 

memahami, menjelaskan 

dan menerangkan 

kemukjizatan al-Qur‟an 

dalam kajian ilmu 

balaghah 

I‟jȃz al-Qur'ȃn 

Dalam Kajian 

Balȃghah 

1. Tamrinaat/ 

latihan bagi 

semua 

mahasiswa  

2. Makalah bagi 

pemakalah 

 

 Integrasi nilai-

nilai keislaman, 

dan kearifan lokal 

dalam I‟jȃz al-

Qur'ȃn Dalam 

Kajian Balȃghah 

 

 

 

 Ceramah, 

curah gagasan, 

dan diskusi  

 

 

 

 

  100 mnt 

 

Memahami, 

menjelaskan dan 

menerangkan 

kemukjizatan al-Qur‟an 

dalam kajian ilmu 

balaghah 

 2% 

 

 

 

 

 

 Terlampir 

dalam Daftar 

Pustaka 

 

 

 

 



 

 

 

  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik memahami, 

menjelaskan dan 

menerangkan tokoh-tokoh 

ilmu al-ma‟aniy 

 

 

tokoh-tokoh ilmu 

al-ma‟aniy  

 

1. Tamrinaat/ 

latihan bagi 

semua 

mahasiswa  

2. Makalah bagi 

penyaji makalah 

 

 

 Integrasi nilai-

nilai keislaman, 

dan kearifan lokal 

dalam sejarah 

tokoh-tokoh ilmu 

al-ma‟aniy 

 

 

 

 

 

Ceramah, 

curah gagasan, 

dan diskusi  

 

 

 

 

 

 

  

  100 mnt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menjelaskan dan 

menerangkan 

sejarah hidup 

Abdul Qaahir al-

Jurjaaniy 

2. Menjelaskan dan 

menerangkan 

sejarah hidup 

Sirajuddin al-

Sakaakiy 

 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terlampir 

dalam Daftar 

Pustaka 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Peserta didik dapat 

memahami, menjelaskan 

dan menerangkan gaya 

bahasa al-khabar 

gaya bahasa al-

khabar  1. Tamrinaat/ 

latihan bagi 

semua 

mahasiswa  

2. Makalah bagi 

penyaji makalah 

 

 

 Integrasi nilai-

nilai keislaman, 

dan kearifan lokal 

dalam ungkapan 

gaya bahasa al-

khabar 

 

 

Ceramah, 

curah gagasan, 

praktek, dan 

diskusi  

 

 

 

  100 menit 

 

 

 

 

Pertama, menjelaskan 

pengertian gaya bahasa 

al-khabar, tujuan, dan 

jenis-jenisnya.  Kedua, 

memberikan contoh-

contohnya dari al-

Qur‟an, Hadits, 

Indonesia, dan Jawa 

 5% 

 

 

 

 

 Terlampir 

dalam Daftar 

Pustaka 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik dapat 

memahami, menjelaskan 

dan menerangkan gaya 

bahasa al-insya‟ 

gaya bahasa al-

insya‟  

1. Tamrinaat/ 

latihan bagi 

semua 

mahasiswa  

2. Makalah bagi 

penyaji makalah 

 

 

 Integrasi nilai-

nilai keislaman, 

dan kearifan lokal 

dalam gaya bahasa 

al-insya‟ 

 

 

 

 

 

Ceramah, 

curah gagasan, 

praktek, dan 

diskusi  

 

 

 

 

  

  200 mnt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertama, menjelaskan 

pengertian gaya bahasa 

al-insya‟, tujuan, dan 

jenis-jenisnya.  Kedua, 

memberikan contoh-

contohnya dari al-

Qur‟an, Hadits, 

Indonesia, dan Jawa 

 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 Terlampir 

dalam Daftar 

Pustaka 

 

 

 

 

 

8  UTS 

    

 15 % 

 9-10 Peserta didik dapat gaya bahasa al-
1. Tamrinaat/  Integrasi nilai- Ceramah, 

  200 menit Pertama, menjelaskan  8% 
 Terlampir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

memahami, menjelaskan 

dan menerangkan gaya 

bahasa al-jumlah 

jumlah latihan bagi 

semua 

mahasiswa  

2. Makalah bagi 

penyaji makalah 

 

 

nilai keislaman, 

dan kearifan lokal 

dalam ungkapan 

gaya bahasa al-

jumlah 

 

 

 

 

curah gagasan, 

praktek, dan 

diskusi  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pengertian gaya bahasa 

al-jumlah, tujuan, dan 

jenis-jenisnya.  Kedua, 

memberikan contoh-

contohnya dari al-

Qur‟an, Hadits, 

Indonesia, dan Jawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalam Daftar 

Pustaka 
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Peserta didik dapat 

memahami, menjelaskan 

dan menerangkan ahwaal 

muta‟alliqaat al-fi‟l 

ahwaal 

muta‟alliqaat al-

fi‟l 

1. Tamrinaat/ 

latihan bagi 

semua 

mahasiswa  

2. Makalah bagi 

penyaji makalah 

 

 

 Integrasi nilai-

nilai keislaman, 

dan kearifan lokal 

dalam ungkapan 

ahwaal 

muta‟alliqaat al-

fi‟l 

 

 

 

Ceramah, 

curah gagasan, 

praktek, dan 

diskusi  

 

 

 

 

  

  100 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertama, menjelaskan 

pengertian ungkapan 

ahwaal muta‟alliqaat 

al-fi‟l, tujuan, dan 

jenis-jenisnya.  Kedua, 

memberikan contoh-

contohnya dari al-

Qur‟an, Hadits, 

Indonesia, dan Jawa 

 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terlampir 

dalam Daftar 

Pustaka 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

12-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik dapat 

memahami, menjelaskan 

dan menerangkan gaya 

bahasa al-qasr 

gaya bahasa al-

qasr 

1. Tamrinaat/ 

latihan bagi 

semua 

mahasiswa  

2. Makalah bagi 

penyaji makalah 

 

 

 Integrasi nilai-

nilai keislaman, 

dan kearifan lokal 

dalam ungkapan 

gaya bahasa al-

qasr 

 

 

 

 

Ceramah, 

curah gagasan, 

praktek, dan 

diskusi  

 

 

 

 

  

  200 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertama, menjelaskan 

pengertian gaya bahasa 

al-qasr, tujuan, dan 

jenis-jenisnya.  Kedua, 

memberikan contoh-

contohnya dari al-

Qur‟an, Hadits, 

Indonesia, dan Jawa 

 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terlampir 

dalam Daftar 

Pustaka 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik dapat 

memahami, menjelaskan 

dan menerangkan gaya 

bahasa al-fasl dan al-wasl 

gaya bahasa al-fasl 

dan al-wasl 

1. Tamrinaat/ 

latihan bagi 

semua 

mahasiswa  

2. Makalah bagi 

penyaji makalah 

 

 

 Integrasi nilai-

nilai keislaman, 

dan kearifan lokal 

dalam ungkapan 

gaya bahasa al-fals 

dan al-wasl 

 

 

 

Ceramah, 

curah gagasan, 

praktek, dan 

diskusi  

 

 

 

 

  100 menit 

 

 

 

 

 

 

Pertama, menjelaskan 

pengertian gaya bahasa 

al-fasl dan al-wasl, 

tujuan, dan jenis-

jenisnya.  Kedua, 

memberikan contoh-

contohnya dari al-

Qur‟an, Hadits, 

Indonesia, dan Jawa 

 5% 

 

 

 

 

 

 

 Terlampir 

dalam Daftar 

Pustaka 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik dapat 

memahami, menjelaskan 

dan menerangkan gaya 

bahasa al-iijaaz, al-

ithnaab, dan al-musaawaah 

gaya bahasa al-

iijaaz, al-ithnaab, 

dan al-musaawaah 

1. Tamrinaat/ 

latihan bagi 

semua 

mahasiswa  

2. Makalah bagi 

penyaji makalah 

 

 

 Integrasi nilai-

nilai keislaman, 

dan kearifan lokal 

dalam ungkapan 

gaya bahasa al-

iijaaz, al-ithnaab, 

dan al-musaawaah 

 

 

 

Ceramah, 

curah gagasan, 

praktek, dan 

diskusi  

 

 

 

 

  

  100 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertama, menjelaskan 

pengertian gaya bahasa 

al-iijaaz, al-ithnaab, 

dan al-musaawaah, 

tujuan, dan jenis-

jenisnya.  Kedua, 

memberikan contoh-

contohnya dari al-

Qur‟an, Hadits, 

Indonesia, dan Jawa 

 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terlampir 

dalam Daftar 

Pustaka 

 

 

 

 

 

 

16  UAS      20 %  

DAFTAR PUSTAKA 

1. Mahfudz Siddiq, Kajian Balaghah Berbasis Unity of Sciences (Al-Ma’aniy), (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015) 

2. Ahmad al-Hâsyimiy, Jawâhir al-Balâghah fi al-Ma‘âniy wa al-Bayân wa al-Badî‘, (Indonesia: Maktabah Dâr Ihyâ al-Kutub al-„Arabiyyah) 

3. Mustafâ Muslim, Mabâhits fi I‘jâz al-Balâghah, (Jeddah: Dâr al-Manârah, 1988)  

4. Fadl Hasan „Abbâs, al-Balâghah Funûnuhâ wa Afnânuhâ, (Palestina: Dâr al-Furqân, 1987) 



 

 

 

5. „Abd al-Karîm Muhammad al-As„ad, Ahadîts  fî Târîkh al-Balâghah wa  fî Ba’d Qadâyâhâ, (tt: Dâr al-„Ulûm, 1985) 

6. Abdurrahman al-Ahdhori, Jauhar al-Maknûn, terj. Achmad Sunarto, (Surabaya: Mutiara Ilmu,1995) 

7. „Abd al-Qâdir Husain, Fan al-Balâghah, (Beirut: „Âlam al-Kutub, 1984) 

8. „Ali al-Jârim dan Mustafâ Amîn, al-Balâghah al-Wâdihah al-Bayân al-Ma‘âniy al-Badî‘, (Mesir: al-Wizârah al-Tarbiyah, t.th) 

9. Bakrî Syaikh Amîn, al-Balâghah al-‘Arabiyah fî Tsaubihâ al-Jadîd al-ma‘âniy, juz. I,(Beirut:Dâr „Ilm li al-Malâyîn, 1995) 

10. „Abd al-Qâhir al-Jurjâniy, Dalâ′il al-I‘jâz fî ‘Ilm al-Ma‘âniy, (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah) 

11. Nâyif Ma„rûf, al-Mu‘jiz al-Kâfiy fî ‘Ulûm al-Balâghah al-‘Arabiyah; ‘Ilm al-Ma‘âniy, (Beirut: Dâr al-Nafâ′is, 1993) 

12. Hasan al-Bandariy, Fî al-Balâghah al-‘Arabiyyah ‘Ilm al-Ma‘âniy, (Kairo: Maktabah al-Anjalû al-Misriyyah, 1990) 

13. „Abd al-„Azîz „Atîq, Fî al-Balâghah al-‘Arabiyyah; ‘Ilm al-Ma‘âniy 

14. Ahmad Matlûb, Funûn Balâghiyyah, (Kuwait: Dâr al-Buhûts al-„Ilmiyyah, 1975) 

EVALUASI PERKULIAHAN 

 

Evaluasi perkuliahan terdiri dari; 1) Tugas terstruktur. 2) Tugas mandiri. 3) Ujian tengah semester. 4) Ujian akhir semester 

 

 

TUGAS TERSTRUKTUR 

 

 Tamriinaat / latihan pada setiap pembahasan atau judul yang telah ditentukan.  

 Diserahkan dalam bentuk file setiap dua minggu sekali, atau dalam satu semester diserahkan paling lambat pada waktu pelaksanaan “ 

Ujian Akhir Semester”.  

 Tugas terstruktur yang terlambat diserahkan, tidak akan dinilai. 

 

 



 

 

 

TUGAS MANDIRI 

 

Membuat makalah yang telah ditentukan dalam “Daftar Tugas Makalah” dengan ketentuan yang termaktub dalam daftar tersebut.  

 

 

ASPEK DAN BOBOT PENILAIAN 

1. Tugas Mandiri (a)  : 15% ( file dan fisik ) 

2. Tugas Terstruktur (b) : 50% ( file ) 

3. Ujian Tengah Semester (c) : 15% ( fisik ) 

4. Ujian Akhir Semester (d) : 20% ( fisik ) 

 

Nilai Akhir  = (a x 15%)+(b x 50%)+(c x 15%)+(d x 20%)  

Dosen Pengampu, 

 

 

Mahfudz Siddiq 

 

 



 

 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

DENGAN PENGAJAR BALAGHAH (AL-MA'ÂNIY)  

 

1. Terdiri dari ilmu apa saja yang bapak ajarkan dalam mata kuliah Balaghah 

ini? 

2. Apa saja tujuan pembelajaran dari masing-masing ilmu tersebut? 

3. Apa saja butir ajar/ bahan ajar pada ilmu al-Bayan? 

4. Apa saja butir ajar/ bahan ajar pada ilmu al-Ma‟aniy? 

5. Apa saja butir ajar/ bahan ajar pada ilmu al-Badi‟? 

6. Metode apa yang bapak gunakan dalam mengajarkan butir ajar/ materi ajar 

tersebut? 

7. Apakah bapak memberikan contoh-contoh dalam bahasa Arab, Indonesia, 

dan Jawa dalam pembelajaran ilmu-ilmu Balaghah tersebut? 

8. Apakah bapak melakukan evaluasi pembelajaran dalam ilmu-ilmu Balagah 

tersebut? Bagaimana caranya? 

9. Berapakah jumlah mahasiswa pada rombel yang bapak ajarkan? 

10. Apakah mahasiswa bapak dapat memahami ilmu balagah dengan baik? 

11. Apakah mahasiswa bapak dapat memberikan contoh-contoh pada setiap 

butir ajar selain yang terdapat di buku ajar? 

12. Apakah mahasiswa mengalami kesulitan dalam memberikan memberikan 

contoh-contoh pada setiap butir ajar selain yang terdapat di buku ajar? 

13. Apakah selalu ada pertanyaan dari mahasiswa mengenai butir ajar/ materi 

ajar yang telah bapak samapaikan kepada mahasiswa? 

14. Buku ajar apa yang bapak gunakan dalam mengajarkan ilmu Balaghah? 

15. Menurut bapak, apakah bapak membutuhkan buku ajar selain buku ajar 

yang telah bapak ajarkan? 

16. Kalau ya, bagaimanakah buku ajar yang bapak butuhkan selain yang telah 

bapak ajarkan? 

17. Bagaimanakah menurut bapak mengenai buku ajar “Kajian Balaghah 

Berbasis Kearifan Lokal” ini? 
 

Semarang, 

 

 

 

       

 ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTRUMEN 
ANALISIS KEBUTUHAN BUKU AJAR UNTUK MAHASISWA 

 
Saudara mahasiswa yang saya hormati, izinkan saya mengganggu sebentar 

kegiatan saudara untuk mengisi kuesioner berikut. Jawaban yang saudara berikan sama 
sekali tidak ada kaitannya dengan penilaian hasil belajar saudara sebagai mahasiswa. 
Untuk itu saya mohon kerjasama saudara untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 
di bawah ini yang nanti akan saya jadikan bahan untuk menyusun disertasi. Atas 
bantuan dan kerjasamanya saya sampaikan banyak terima kasih. 
 
Petunjuk 

1. Berikanlah jawaban yang sesuai kenyataan dengan cara memberi tanda (√) dan 
menuliskan alasannya pada kolom yang tersedia! 

2. Catatlah saran dan komentar saudara, jika menurut saudara masih ada yang 
kurang terkait dengan proses perkuliahan Balaghah I dengan menggunakan 
buku ajar “Kajian Balaghah Berbasis Kearifan Lokal (al-Ma'ȃniy)”. 

 

No Pernyataan Ya Tidak Alasan 
1 Menurut saya, jika materi kuliah 

Balaghah I (ilmu al-Ma‟aniy) 

dihubungkan dengan contoh-contoh dari 

bahasa lokal (bahasa Jawa) apakah sulit 

dipahami ? 

   

2 Saya senang, belajar hanya dengan 

menggunakan buku teks, modul, atau 

buku ajar untuk memahami materi kuliah 

   

3 Saya senang belajar ilmu al-Ma‟aniy 

yang contoh-contohnya dalam juga 

bahasa lain selain bahasa Arab ? 

   

4 Apakah anda membutuhkan buku ajar 

ilmu al-Ma‟aniy yang disajikan dengan 

menggunakan contoh-contoh dari 

peribahasa bahasa Jawa? 

   

5 Saya memerlukan contoh-contoh selain 

bahasa Arab pada perkuliahan Balaghah I 

(ilmu al-ma‟aniy) ini. 

   

6 Dari beberapa buku ilmu al-ma‟aniy 

berbahasa Arab, saya dapat 

   



 

 

 

memahaminya dengan baik 

Saran dan komentar: 
 
..............................................................................................................................................
.................... 
 
..............................................................................................................................................
.................... 
 

Semarang, 
 

       
 ________________________ 

  



 

 

 

INSTRUMEN 
PENILAIAN MAHASISWA TERHADAP BUKU AJAR 

 
Judul Buku : Kajian Balaghah Berbasis Kearifan Lokal (al-Ma’aniy) 
 

Saudara mahasiswa yang saya hormati, izinkan saya mengganggu sebentar 
kegiatan saudara untuk mengisi kuesioner berikut. Jawaban yang saudara berikan sama 
sekali tidak ada kaitannya dengan penilaian hasil belajar saudara sebagai mahasiswa. 
Untuk itu saya mohon kerjasama saudara untuk menjawab pernyataan di bawah ini yang 
nanti akan saya jadikan bahan untuk menyusun disertasi. 

Atas bantuan dan kerjasamanya saya sampaikan banyak terima kasih. 
 
Petunjuk 

1. Berikanlah penilaian saudara dengan cara memberi tanda (√) pada kolom 
dibawah angka yang saudara anggap sesuai kenyataan. 

2. Arti angka: 5 = setuju sekali, 4 = setuju, 3 = sedang, 2 = tidak setuju, 1 = tidak 
setuju sekali. 

 
 

NO PERNYATAAN 5 4 3 2 1 

1 Buku ajar “Kajian Balaghah Berbasis Kearifan Lokal (al-Ma’aniy)” sesuai 
dengan kebutuhan mahasiswa PBA 

     

2 Buku ajar ini dapat membantu saya dalam memahami ilmu al-ma’aniy      

3 Materi ajar yang disajikan dapat memudahkan saya memahami teks 
Arab (prosa & puisi) 

     

4 Buku ajar ini membuat saya senang dan memudahkan dalam 
memahami ilmu Balaghah 

     

5 Adanya contoh-contoh peribahasa Jawa dalam buku ajar ini dapat 
membuat saya tertarik mempelajarinya 

     

6 Materi ajar yang disajikan membuat saya tertarik belajar ilmu Balaghah      

7 Adanya contoh-contoh peribahasa Jawa dapat membantu saya 
mengembangkan rasa bahasa/ sense bahasa 

     

8 Buku ajar ini dapat membantu mahasiswa PBA memahami berbagai 
gaya bahasa dalam ilmu al-ma’aniy 

     

9 Buku ajar ini dapat membantu mahasiswa PBA dalam meningkatkan 
daya imajinasi, khayal, emosi, dan naluri kebahasaan sesuai dengan 
materi ajar yang terdapat di dalamnya 

     

10 Buku ajar ini dapat membantu saya dalam menemukan/ memberikan 
contoh-contoh peribahasa jawa lain yang sesuai dengan tema ajar 

     

11 Buku ajar ini dapat membantu saya untuk lebih aktif dalam 
mempelajari ilmu al-ma’aniy 

     

12 Buku ajar ini disajikan menarik dan tidak membosankan      

13 Setelah saya mempelajari buku ajar ini, saya jadi mengerti apa itu ilmu 
al-ma’aniy 

     

14 Buku ajar ini dapat dipelajari oleh mahasiswa dari yang memiliki 
kompetensi bahasa Arab yang rendah hingga yang tinggi 

     

15 Latihan dalam buku ajar ini cukup bagi saya untuk dapat merasakan 
sense berbahasa dalam bahasa Arab, Indonesia dan Jawa 

     

16 Sebelum mempelajari buku ajar ini, saya kesulitan mempelajari ilmu      



 

 

 

Balaghah. Tetapi setelah mempelajari buku ajar ini, saya dapat 
merasakan bahwa mempelajari ilmu Balaghah jadi lebih mudah 

17 Dengan mempelajari buku ajar ini, rasa bahasa/ sense berbahasa yang 
saya miliki dapat berkembang lebih baik. 

     

18 Materi ajar dalam buku ini sangat sederhana, tetapi dapat 
membangkitkan emosi kebahasaan saya 

     

19 Buku ajar ini menuntun saya untuk mengembangkan rasa bahasa pada 
diri saya 

     

20 Buku ajar ini menuntun saya untuk mengembangkan ide-ide atau 
gagasan dalam berbahasa atau berkomunikasi 

     

21 Buku ajar ini menuntun saya untuk dapat menyerap berbagai kosakata 
baru dan menggunakannya dalam berbahasa atau berkomunikasi 

     

22 Buku ajar ini menuntun saya untuk mengkaji berbagai gaya bahasa 
dalam bahasa Arab, Indonesia dan Jawa 

     

23 Buku ajar ini menuntun saya untuk dapat membandingkan berbagai 
gaya bahasa dalam bahasa Arab, Indonesia dan Jawa 

     

 
 
Semarang, 

 
 

 
 
       
 ________________________ 

  



 

 

 

INSTRUMEN 
PENILAIAN DOSEN PENGAMPU MATERI TERHADAP BUKU AJAR 

 
Judul Buku : Kajian Balaghah Berbasis Kearifan Lokal (al-Ma’aniy) 
 

Bapak dosen yang saya hormati, izinkan saya mengganggu sebentar kegiatan 
bapak untuk mengisi kuesioner berikut. Saya mohon bantuan dan kerjasama 
bapakuntuk menjawab pernyataan di bawah ini yang nanti akan saya jadikan bahan 
untuk menyusun disertasi. 

Atas bantuan dan kerjasama bapak saya sampaikan banyak terima kasih. 
 
Petunjuk 

1. Berikanlah penilaian dengan cara memberi tanda (√) pada kolom dibawah angka 
yang bapak anggap sesuai kenyataan. 

2. Arti angka: 5 = setuju sekali, 4 = setuju, 3 = sedang, 2 = tidak setuju, 1 = tidak 
setuju sekali. 

 
 

NO PERNYATAAN 5 4 3 2 1 

1 Buku ajar “Kajian Balaghah Berbasis Kearifan Lokal (al-Ma’aniy)” dapat 
membantu mahasiswa PBA dalam memahami ilmu al-Ma’aniy 

     

2 Buku ajar “Kajian Balaghah Berbasis Kearifan Lokal (al-Ma’aniy)” ini 
dapat membuat mahasiswa PBA senang dan memudahkan dalam 
memahami ilmu al-Ma’aniy 

     

3 Materi ajar yang disajikan dalam buku ajar ini dapat memudahkan 
dosen dalam mengajarkan ilmu al-Ma’aniy . 

     

4 Dengan adanya buku ajar “Kajian Balaghah Berbasis Kearifan Lokal (al-
Ma’aniy)” ini dapat membuat mahasiswa PBA mengembangkan dzauq 
lughawiy/ sense kebahasaan mereka 

     

5 Dengan adanya buku ajar “Kajian Balaghah Berbasis Kearifan Lokal (al-
Ma’aniy)” ini, dosen/ pengajar dapat memasukkannya kedalam 
kurikulum PBA 

     

6 Latihan dalam buku ajar ini cukup bagi mahasiswa PBA untuk dapat 
merasakan sense berbahasa dalam bahasa Arab, Indonesia dan Jawa 

     

7 Sebelum mempelajari buku ajar ini, mahasiswa kesulitan mempelajari 
ilmu Balaghah. Tetapi setelah mempelajari buku ajar ini, saya yakin 
mahasiswa  dapat merasakan bahwa mempelajari ilmu Balaghah jadi 
lebih mudah 

     

8 Buku ajar ini disajikan secara sederhana, tetapi menarik dan tidak 
membosankan serta dapat mengembangkan potensi emosi dan sense 
kebahasaan. 

     

9 Buku ajar ini dapat membantu mahasiswa PBA dalam meningkatkan 
daya imajinasi, khayal, emosi, dan naluri kebahasaan sesuai dengan 
materi ajar yang terdapat di dalamnya. 

     

 
 
Semarang, 

       
 ________________________ 



 

 

 

FORMAT VALIDASI DESAIN BUKU AJAR 

 

Judul buku ajar : KAJIAN BALÂGHAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL (AL-MA'ÂNIY) 

Jurusan/ Prodi  : Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

Semester  : V ( Lima ) 

Capaian Pembelajaran: Peserta didik dapat memahami, menjelaskan dan menerangkan kajian salah satu cabang ilmu balaghah yakni 

ilmu al-ma‟aniy secara tekstual dan kontekstual, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi (konteks kalimat), 

dengan memberikan contoh-contoh baik berbahasa Arab, Indonesia, maupun bahasa Jawa. 

Konten Kesatuan Ilmu:  Integrasi nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal dalam kajian ilmu balaghah/ al-ma'ȃniy. 

Deskripsi buku ajar : Buku ajar ini membekali mahasiswa untuk dapat memahami teks-teks Arab secara tepat sesuai dengan latar 

belakang situasi dan kondisi (muqtadhȃ al-hȃl wa al-maqȃm), dan mahasiswa dapat mengungkapkan 

fikirannya secara lisan/ tulisan dengan menggunakan kata-kata serta susunan kalimat yang terdapat dalam al-

Qur‟an, al-Hadits, dan  dalam bahasa Indonesia serta Jawa sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi (konteks 

kalimat). 

UNSUR ASPEK YANG DIANALISIS 
 HASIL ANALISIS 

KOMENTAR  SETUJU 

SEKALI 
SETUJU 

TIDAK 

SETUJU 

SANGAT TIDAK 

SETUJU 

Tujuan 
1. Tujuan pembelajaran sesusai dengan 

kompetensi kebahasaan mahasiswa 

     

Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran logis      

 
3. Tujuan pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa 

     

Materi 1. Muatan materi benar ditinjau secara teori      

 

2. Tingkat kesukaran muatan materi 

ditinjau dari kemampuan kebahasaan 

mahasiswa 

     

 3. Muatan materi beragam, terdiri dari ;      



 

 

 

penyajian, contoh, latihan, dan evaluasi 

 
4. Muatan materi berbahasa Arab sesuai 

dengan kaidah penulisan bahasa Arab. 

     

 
5. Muatan materi sesuai dengan prinsip-

prinsip penyajian materi ilmu Balaghah 

     

 
6. Penyajian materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

     

 7. Penyajian materri jelas      

 8. Penyajian materi sesuai dengan fakta      

 
9. Penyajian contoh-contoh sesuai dengan 

butir ajar/ materi ajar pada setiap bab 

     

Pengalaman 

Pembelajaran 

1. Memungkinkan dapat memberikan 

informasi  kepada mahasiswa mengenai 

adanya praktek dalam proses 

pembelajaran  

     

 
2. Menggambarkan peran mahasiswa 

dengan jelas 

     

 
3. Menggambarkan peran dosen dengan 

jelas 

     

 

4. Memungkinkan dapat menggunakan 

berbagai metode dan strategi 

pembelajaran  

     

 
5. Memungkinkandapat menggunakan butir 

ajar dengan cara spesifik 

     

Evaluasi/ 

Latihan  

1. Latihan pada setiap bab sesuai dengan 

materi ajar pada setiap babnya 

     

 2. Jenis latihan beraneka ragam      



 

 

 

 
Keterangan: 

Setuju Sekali = 4, Setuju = 3, Tidak Setuju = 2, Tidak Setuju Sekali= 1 

Validator 

 

 

 

            

 _____________________________________ 
  

 3. Hasil belajar terukur      



 

 

 

FORMAT VALIDASI BUKU AJAR 

( dari pakar ilmu Balȃghah ) 

Judul buku ajar : KAJIAN BALÂGHAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL (AL-MA'ÂNI)     Jurusan : PBA 

(Semester V) 

Capaian Pembelajaran: Peserta didik dapat memahami, menjelaskan dan menerangkan kajian salah satu cabang ilmu balaghah yakni 

ilmu al-ma‟aniy secara tekstual dan kontekstual, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi (konteks kalimat), 

dengan memberikan contoh-contoh baik berbahasa Arab, Indonesia, maupun bahasa Jawa. 

Deskripsi buku ajar : Buku ajar ini membekali mahasiswa untuk dapat memahami teks-teks Arab secara tepat sesuai dengan latar 

belakang situasi dan kondisi (muqtadhȃ al-hȃl wa al-maqȃm), dan mahasiswa dapat mengungkapkan 

fikirannya secara lisan/ tulisan dengan menggunakan kata-kata serta susunan kalimat yang terdapat dalam al-

Qur‟an, al-Hadits, dan  dalam bahasa Indonesia serta Jawa sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi (konteks 

kalimat). 

UNSUR ASPEK YANG DIANALISIS 
 HASIL ANALISIS 

KOMENTAR Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Tidak Setuju 

Sekali 

Tujuan 4. Sesuai dgn kompetensi kebhasaan mhsw      

Pembelajaran 5. Dapat diterima akal (logis)      

 6. Sesuai dengan kebutuhan mahasiswa      

Materi 1. Kesesuaian dengan kurikulum (RPS)      

 2. Akurasi dan kebaruan      

 
3. Kecukupan materi ditinjau dari materi 

esensial 

     

 
4. Kecukupan materi ditinjau dari alokasi 

waktu 

     

 

5. Keterpaduan antar tiga kompetensi; 

linguistik, komunikatif, dan sosio-

kultural 

     



 

 

 

 6. Kejelasan dan ketepatan bahasa      

 
7. Kedalaman materi ditinjau dari pola pikir 

keilmuan 

     

 
8. Kedalaman materi ditinjau dari 

karakteristik mahasiswa (jurusan PBA) 

     

Penyajian 
6. Tujuan pembelajaran dinyatakan secara 

jelas pada setiap bab 

     

 
7. Penyajian butir ajar/ materi ajar secara 

sistemik 

     

 
8. Penyajian butir ajar/ materi ajar dari 

mudah ke sulit 

     

 

9. Penyajian butir ajar/ materi ajar 

mendorong mahasiswa secara aktif dan 

kreatif 

     

 
10. Ringkasan pada setiap butir ajar/ 

materi ajar jelas dan mudah dipahami 

     

 

11. Mengarahkan pembelajaran kepada 

penguasaan “dzauq lughawiy” atau rasa  

bahasa  

     

Bahasa 
1. Struktur kalimat sesuai dengan tata 

bahasa 

     

 
2. Kesesuain dari satu paragraf ke paragraf 

berikutnya pada setiap bab 

     

 
3. Ungkapan deskripsi pada beberapa bab 

jelas dan mudah dipahami 

     

 4. Intruksi jelas dan mudah dipahami      

 
5. Wacana pada setiap bab jelas dan mudah 

dipahami 

     



 

 

 

 

Keterangan: 

Setuju Sekali = 4, Setuju = 3, Tidak Setuju = 2, Tidak Setuju Sekali= 1 

 

Kekuatan : 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

Latiahan/ 

Evaluasi 

1. Kesesuaian latihan/ evaluasi dengan 

materi pada setiap bab 

     

 

2. Pertanyaan pada latihan/ evaluasi setiap 

bab sesuai dengan prinsip dari mudah 

menuju sulit 

     

 
3. Pertanyaan memotivasi mahasiswa untuk 

berkreasi dalam ungkapan berbahasa 

     

 
4. Pertanyaan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yaitu “tadzawwuq adabiy” 

     

Referensi 
4. Daftar pustaka sesuai dengan butir ajar/ 

materi ajar pada setiap bab 

     

 
5. Daftar pustaka mudah didapatkan oleh 

mahasiswa 

     

 
6. Daftar pustaka memberikan motivasi 

untuk kajian tindak lanjut 

     

 
7. Daftar Pustaka menggambarkan keluasan 

butir ajar/ materi ajar pada setiap bab 

     



 

 

 

Kelemahan : 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

Langkah-langkah yang direkomendasikan : 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Validator 

 

 

            

 _____________________________________ 
  



 

 

 

FORMAT VALIDASI BUKU AJAR 

( dari pakar ilmu Pembelajaran Bahasa Arab ) 

Judul buku ajar : KAJIAN BALÂGHAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL (AL-MA'ÂNI)     Jurusan : PBA 

(Semester V) 

Capaian Pembelajaran: Peserta didik dapat memahami, menjelaskan dan menerangkan kajian salah satu cabang ilmu balaghah yakni 

ilmu al-ma‟aniy secara tekstual dan kontekstual, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi (konteks kalimat), 

dengan memberikan contoh-contoh baik berbahasa Arab, Indonesia, maupun bahasa Jawa. 

Deskripsi buku ajar : Buku ajar ini membekali mahasiswa untuk dapat memahami teks-teks Arab secara tepat sesuai dengan latar 

belakang situasi dan kondisi (muqtadhȃ al-hȃl wa al-maqȃm), dan mahasiswa dapat mengungkapkan 

fikirannya secara lisan/ tulisan dengan menggunakan kata-kata serta susunan kalimat yang terdapat dalam al-

Qur‟an, al-Hadits, dan  dalam bahasa Indonesia serta Jawa sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi (konteks 

kalimat). 

UNSUR ASPEK YANG DIANALISIS 
 HASIL ANALISIS 

KOMENTAR Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Tidak Setuju 

Sekali 

Tujuan 7. Sesuai dgn kompetensi kebhasaan mhsw      

Pembelajaran 8. Dapat diterima akal (logis)      

 9. Sesuai dengan kebutuhan mahasiswa      

Materi 9. Kesesuaian dengan kurikulum (RPS)      

 10. Akurasi dan kebaruan      

 
11. Kecukupan materi ditinjau dari 

materi esensial 

     

 
12. Kecukupan materi ditinjau dari 

alokasi waktu 

     

 

13. Keterpaduan antar tiga kompetensi; 

linguistik, komunikatif, dan sosio-

kultural 

     



 

 

 

 14. Kejelasan dan ketepatan bahasa      

 
15. Kedalaman materi ditinjau dari 

pola pikir keilmuan 

     

 
16. Kedalaman materi ditinjau dari 

karakteristik mahasiswa (jurusan PBA) 

     

Penyajian 
12. Tujuan pembelajaran dinyatakan 

secara jelas pada setiap bab 

     

 
13. Penyajian butir ajar/ materi ajar 

secara sistemik 

     

 
14. Penyajian butir ajar/ materi ajar 

dari mudah ke sulit 

     

 

15. Penyajian butir ajar/ materi ajar 

mendorong mahasiswa secara aktif dan 

kreatif 

     

 
16. Ringkasan pada setiap butir ajar/ 

materi ajar jelas dan mudah dipahami 

     

 

17. Mengarahkan pembelajaran kepada 

penguasaan “dzauq lughawiy” atau rasa  

bahasa  

     

Bahasa 
6. Struktur kalimat sesuai dengan tata 

bahasa 

     

 
7. Kesesuain dari satu paragraf ke paragraf 

berikutnya pada setiap bab 

     

 
8. Ungkapan deskripsi pada beberapa bab 

jelas dan mudah dipahami 

     

 9. Intruksi jelas dan mudah dipahami      

 
10. Wacana pada setiap bab jelas dan 

mudah dipahami 

     



 

 

 

 

Keterangan: 

Setuju Sekali = 4, Setuju = 3, Tidak Setuju = 2, Tidak Setuju Sekali= 1 

 

Kekuatan : 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

Latiahan/ 

Evaluasi 

5. Kesesuaian latihan/ evaluasi dengan 

materi pada setiap bab 

     

 

6. Pertanyaan pada latihan/ evaluasi setiap 

bab sesuai dengan prinsip dari mudah 

menuju sulit 

     

 
7. Pertanyaan memotivasi mahasiswa untuk 

berkreasi dalam ungkapan berbahasa 

     

 
8. Pertanyaan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yaitu “tadzawwuq adabiy” 

     

Referensi 
8. Daftar pustaka sesuai dengan butir ajar/ 

materi ajar pada setiap bab 

     

 
9. Daftar pustaka mudah didapatkan oleh 

mahasiswa 

     

 
10. Daftar pustaka memberikan 

motivasi untuk kajian tindak lanjut 

     

 

11. Daftar Pustaka menggambarkan 

keluasan butir ajar/ materi ajar pada 

setiap bab 

     



 

 

 

Kelemahan : 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

Langkah-langkah yang direkomendasikan : 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Validator 

 

 

            

 _____________________________________ 



 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

WALISONGO SEMARANG  

FAKULTAS ILMU TARBIYAH & KEGURUAN 

Jln. Raya Ngaliyan (Kampus II) Semarang, telp. (024) 7601295 faks. (024) 7615387 

 

 

TES SEBELUM UJI COBA 

( Materi : al-Insyȃ’ al-Talabiy ) 

 

 أجب األسئلة اآلتية !

 

 َواْشَرْحهما شرًحا وافًيا ! والفصاحة ؟ البالغة بين الَفْرقُ ما مفهوم البالغة ؟ وما  .ُ

م  ن اللغ  ة العربي  ة واللغ  ة  ة منه  امثل  األ ى  ات! و ط  ب الثالث  ةامخال حس  بالخب  ر  اذك  ر أن  واع .ِ
 !(bahasa Jawaالجاوية )

 اآلتية: نصوصالفي ىذه  النهي دَ اىِ وَ شَ  نْ يِّ ب َ  .ّ

ليغى أىشيدَّهي كىالى تػىٍقرىبي }  . أ  {   وا مىاؿى اٍليىًتٍيًم ًإالَّ بًالًٌَّب ًى ى أىٍحسىني حىٌبَّ يػىبػٍ

 Aja gumunan kaya kethek mlebu kutha   . ب

َنا َأْو َأْخطَْأنَا...}  . ت  { رَبّ َنا الَ تُ َؤاِخْذنَا ِإْن َنِسي ْ

 Ngana ya ngana ning aja ngana . ث

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

WALISONGO SEMARANG  

FAKULTAS ILMU TARBIYAH & KEGURUAN 

Jln. Raya Ngaliyan (Kampus II) Semarang, telp. (024) 7601295 faks. (024) 7615387 

 

 

TES SESUDAH UJI COBA 

( Materi : al-Insyȃ’ al-Talabiy ) 

 

 أجب األسئلة اآلتية !

 



 

 

 

من اللغ ة العربي ة  ة منهامثلاأل طب الثالثة! وىاتامخال حسبالخبر  أنواع اذكر   -ُ
 !(bahasa Jawaواللغة الجاوية )

م   ا دور الس   كاكي ف   ي تط   ور عل   م المع   اني ؟ اكت   ب جواب   ك م   ع ذك   ر الخ   وائص   -ِ
 لمَؤلََّفتو "مفتاح العلوم" !

 النصوص اآلتية:بين شواىد النداء في ىذه  -ّ

تِ ى بِ َواٍد َغْي ِر ِذْى َزرٍْع ِعْن َد بَ ْيتِ َك اْلُمَح رَِّم رَب َّنَ ا } رَب ََّنا ِإنِّ ى َأْس َكْنُت ِم ْن ُذرِّيَ  .أ 
 لُِيِقْيُموا الَصلوَة .....َ. { 

 Oh, nasibmu kawulo, sikil kelangan pidakan, awak kelangan wewayangan .ب 

َهضُ  .ج  َباُب يَ ْعتَ زُّ اْلَوَطُن َويَ ن ْ  بِِعْلِمُكْم َأي َُّها الشَّ

 ىِذِه اهللُ بَ ْعَد َمْوتَِها ... {} ... َأنَّى ُيْحِيي  .د 
 Sapa nyekel watu mangan watu, sapa nyekel kayu mangan kayu, sapa nyekel . أ

duit mangan duit 

 } ... يَا َمْريَُم َأنَّى َلِك َىَذا ... { . ب

 

  



 

 

 

 :االختبار القبل  كاالختبار البعدم اتيجة .ُ

No. Nama Siswa Jenis 
Skor 

Pretest 
X1 

Skor 
Posttest 

X2 

D = D2 = 

(X1-X2) (X1-X2)2 

1 Mahasiswa 1 L 6 9 -3 9 

2 Mahasiswa 2 L 4 7 -3 9 

3 Mahasiswa 3 L 3 7 -4 16 

4 Mahasiswa 4 P 6 8 -2 4 

5 Mahasiswa 5 P 2 7 -5 25 

6 Mahasiswa 6 L 6 8 -2 4 

7 Mahasiswa 7 P 7 9 -2 4 

8 Mahasiswa 8 P 6 10 -4 16 

9 Mahasiswa 9 L 4 7 -3 9 

10 Mahasiswa 10 p 6 9 -3 9 

11 Mahasiswa 11 L 8 9 -1 1 

12 Mahasiswa 12 L 7 9 -2 4 

13 Mahasiswa 13 P 6 9 -3 9 

14 Mahasiswa 14 L 8 10 -2 4 

15 Mahasiswa 15 P 7 8 -1 1 

16 Mahasiswa 16 P 7 8 -1 1 

17 Mahasiswa 17 P 6 7 -1 1 

18 Mahasiswa 18 L 6 9 -3 9 

19 Mahasiswa 19 L 6 8 -2 4 

20 Mahasiswa 20 P 6 10 -4 16 

21 Mahasiswa 21 P 3 7 -4 16 

JUMLAH - - 
-55 = 
∑D 

171 = 
∑D2 

 

 ٙبليل البيااات
 :استخداـ ا٣بطوات التاليةلنا فينبغ   t0 اتيجةللحصوؿ على 

 كالبعدماالختبار القبل   اتيجٌب= الفرؽ( بْب  Difference) Dبحث عن الأ. 
 ΣD، ٕبيث يتم ا٢بصوؿ على D إضافةب. ك 

 = MD: رمزج. العثور على متوسط الفرؽ، ب
  

 
 



 

 

 

D∑للحصوؿ على  ييضاؼبعد ذلك ك : Dد. تربيع 
2 

 (SDDلفرؽ )من ا (deviasi standar) ق. العثور على اال٫براؼ ا٤بعيارم
، (mean of difference) ٤بتوسط الفرؽ (standard error) بحث عن خطأ قياس الك. 
 SEM D كىو
 = t0 رمزباستخداـ  t0بحث عن لز. ا

  

    
 

 ”t0“ علىتفسّب الح. 
 

  ΣDكبعد معرفة  .ΣD2 = 171ك  ΣD = -55 أهناُب ا١بدكؿ يجة كما ى  ت النتٛبك 

D∑و 
  درجة الفرؽ( deviasi standar)ٍب ٲبكننا أف اعرؼ مقدار اال٫براؼ ا٤بعيارم ، 2

 متغّب. X2ك  X1بْب ا٤بتغّب 
SDD = √

    

 
− (
  

 
)   

 

SDD = √
   

  
− (
   

  
)   

 

SDD = √    − (−    )  

 

SDD = √    −    6 

 

SDD = √      

 

SDD = 1,13 

، ٲبكن أيضا أف يوخذ ُب االعتبار ا٣بطأ لفرؽ النتيجة يعِب بْب  SDDا٢بصوؿ على  كبعد
 متغّب. X2ك  X1ا٤بتغّب 

SEMD = 
   

√   
  = 
    

√    
  = 
    

√  
  = 
    

    
    

 

SEMD = 0,252 

 :الرمزباستخداـ  t0 عرا٣بطوة التالية ى  العثور على سفإف 



 

 

 

t0 = 
  

    
 

 لذلك:، 0,252كىو  SEMDبينما  2,62ىو ك  MDDكبعد ذلك اعرؼ 
t0 = 

    

     
   = 10,39 

، من خبلؿ األخذ ُب االعتبار t0 ػل (interpretasi) تفسّبى  الكا٣بطوة التالية 
تو مع جدكؿ تم استشار ت َِمن  df. مع َِ=  ُ-ُِكىو . dbأك  dfعن األكؿ 
 ٘.ُ٘ كمستول داللة ٓ"، عند مستول داللة tالقيمة "

أك ا١بدكؿ، على أٮبية تابل  t أهنا حصلت على سعر اقد َِ كىو df اتضح مع
٘ الٍب ًب ا٢بصوؿ عليها من قبل ُبينما على مستول أٮبية   َٗ،ِ٘ من ٓمن 

ِ،ْٖ.  
" t( ك "t0 = 10،39) " الٍب ًب ا٢بصوؿ عليها ُب ا٢بسابtمن خبلؿ مقاراة كمية "

. كى : "t"أكرب من  t0 أفك  (tt.5% = 2,09 dan tt.1%  = 2,84) ى   "t"  قيمةأف 
تغيّب كبّب ُب يوجد  وكىذا يعِب أا ،tا٢بسابية أكرب من  tألف ك . .2,84<10,39>2,09

 أك فرؽ كبّب )كبّب(. النتيجة


