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 أهدي هذا البحث اجلامعي، إىل :

 أبوّي اللذين ربياين ابللطيف والرْحة

 سومردي و إنداع ستيو ريين""

 عسى هللا أن يرْحهما يف الدنيا واآلخرة ويعطيهما طول العمر والصحة دائما 

 

 

 أخيت الصغرية

 الزهرى فالنتيىن""

 جيز الشكر على دعائها، عسى هللا أن يسهل أمورها يف الدين والدنيا واآلخرة 
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 كلمة الشكر والتقدير

احلمدهلل الذي كان بعباده خبريا بصريا، تبارك الذي جعل يف السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا 
بعثه ابحلق بشريا ونذيرا، وداعيا إىل احلق  منريا. أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الذي

 إبذنه وسراجا منريا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.

أشكر شكرا إىل هللا عّز وجّل على نعمة القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهيت من البحث اجلامعي 
القرآن يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة حتت املوضوع : تطوير مادة احملسنات اللفظية مستمدة من آايت 

يف قسم تعليم اللغة  (S1)موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. للحصول على درجة سرجاان 
 العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

اجلامعي وال ميكن امتامة بدون مساعدة اآلخر، ولذلك تقدم الباحث وقد انتهيت كتابة هذا البحث 
 الشكر إىل :

 فضيلة األستاذ الدكتور عبد احلريس املاجستري، مدير اجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج -1

 فضيلة الدكتور أغوس ميمون املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم  -2

مشرفة هذا البحث اجلامعي  و  ورة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةفضيلة الدكت -3
 الذي أرشدين ووجهين يف كل مراحل إعداد هذا البحث

 فضيلة األستاذ عيدروس حمسن بن عغيل املاجستري معّلم علم البديع يف قسم تعليم اللغة العربية -4

عربية كلية علوم الرتبية والتعليم جاكعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية مجيع األساتيذ يف قسم تعليم اللغة ال -5
 احلكومية ماالنج

 على تشجيعاهتم ودعائهم 2016أصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية  -6

الفضل، آمني اي رب زيهم أحسن اجلزاء ويزيدهم ال أستطيع اجلزاء على مساعدهتم إال الدعاء عسى هللا أن جي
 العاملني.

 2021ديسمرب  5ريرا مباالنج، تق

 الباحث

 نوفا سيد الزبري

 16150095رقم القيد : 
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 إقرار الباحث

 أان املوقع أدانه :

 : نوفا سيد الزبري  االسم

 16150095:   رقم القيد

 : كامريي، غبوغ، غروبوغان، جاوى الوسطى  العنوان

يف قسم  (S1)أقر أبن هذا البحث اجلامعي الذي حضرته لتوفري شروط النجاح لنيل درجة سرجاان 
تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت 

تعليم اللغة العربية جبامعة موالان تطوير مادة احملسنات اللفظية مستمدة من آايت القرآن يف قسم املوضوع : 
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

حضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. وإذا أدعى أحد استقباال أنه من 
أو على أتليفه وتبيني أنه فعال ليس من حبثي فأان أحتمل املسؤلية على ذلك، ولن تكون املسؤلية على املشرف 

مسؤويل قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 ماالنج.

 حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاص وال جيربين أحد على ذلك.
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 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 كلية علوم الرتبية والتعليم

 قسم تعليم اللغة العربية

 تقرير املشرفة

 تقدمي إىل حضوركم هذا البحث اجلامعي الذي قدمه الباحث :

 : نوفا سيد الزبري االسم

 16150095:  رقم القيد

مادة احملسنات اللفظية مستمدة من آايت القرآن يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان  : تطوير العنوان
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

وقد نظران فيه حق النظر، وأدخلنا فيه بعد التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 
يف قسم تعليم اللغة  (S1)واحلصول على درجة سرجاان  املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة

 2020العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي 
 م. 2021 –
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 املشرفة

 
 الدكتورة مملوءة احلسنة، املاجستري

 197412052000032001رقم التوظيف : 
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 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 كلية علوم الرتبية والتعليم

 قسم تعليم اللغة العربية

 تقرير جلنة املناقشة

 لقد اكتفت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمه :

 : نوفا سيد الزبري االسم

 16150095:  رقم القيد

: تطوير مادة احملسنات اللفظية مستمدة من آايت القرآن يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان  العنوان
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية  (S1)وقررت اللجنة بنجاحه واستحقاقة درجة سرجاان 
 م. 2021 – 2020والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي 

 وتتكون جلنة املناقشة من :

)  رئيس اللجنة : قامي أكيد جوهري املاجستري -1 ( 
 198006292007101003رقم التوطيف : 

)  : الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستريسكرتري اللجنة  -2 ( 
 197412052000032001رقم التوطيف : 

)  املناقش الرئيسي : الدكتور شهداء املاجستري -3 ( 
 197201062005011001رقم التوطيف : 

 2021ديسمرب  5تقريرا مباالنج، 

 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

 
 الدكتور أغوس ميمون املاجستري

 196508171998031003التوطيف : رقم 
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 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 كلية علوم الرتبية والتعليم

 قسم تعليم اللغة العربية

 تقرير عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

 

 تقدمي إىل حضوركم هذا البحث اجلامعي الذي قدمه الباحث :

 نوفا سيد الزبري : االسم

 16150095:  رقم القيد

: تطوير مادة احملسنات اللفظية مستمدة من آايت القرآن يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان  العنوان
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم  (S1)إلمتام دراسته واحلصول على درجة سرجاان 
 م. 2021 – 2020للعام الدراسي 
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 وزارة الشؤون الدينية

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة موالان مالك 

 كلية علوم الرتبية والتعليم

 قسم تعليم اللغة العربية

 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 

 تقدمي إىل حضوركم هذا البحث اجلامعي الذي كتابه الطالب :

 : نوفا سيد الزبري االسم

 16150095:  رقم القيد

لفظية مستمدة من آايت القرآن يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان : تطوير مادة احملسنات ال العنوان
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

وقد نظران فيه حق النظر، وأدخلنا فيه بعد التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 
يف قسم تعليم اللغة  (S1)سرجاان  املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة

 2020العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي 
 م. وتقبل من فائق اإلحرتام وجزيل الشكر. 2021 –
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 مستخلص البحث

م، تطوير مادة البالغة على أساس القرآن يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان  2020يد الزبري، نوفا س
قسم تعليم اللغة مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. حبث اجلامعي برانمج الدراسات البكالوريوس، 
 العربية، كلية علوم الرتبية والتعليم، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 : الدكتورة مملؤة احلسنة املاجستري املشرفة

 

 الكلمة األساسية : تطوير املادة، تدريس البالغة، القرآن، االقتباس 

م الطالب لألدب، فال يقتصرون على مجيع املعاين واإلجابة دراسة البالغة هي عملية التعليم لتنمية فه 
على األسئلة املتعلقة به، بل يغوضون وراء الصياغة وما تنشره يف النفس من مشاعر وأحاسيس. واملشكلة 
اليت يواجهها جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج لتدريس البالعة يف قسم تعليم اللغة 

 يف اللغة.  للتطورات احلاليةأن املادة املستعمل مل يناسب العربية. 

فريى الباحث أهنا يف حاجة ماسة إىل تطوير املادة لتدريس البالغة املتكامل مبفهوم دراسة البالغة. 
واختار الباحث مستمدة القرآن يف تطويره ملا له مميزات مفيدة من أنه يتجه إىل احلصول على الكفاءة اليت 

  .كفاءة الطالب  تتناسب مع

كيف (  2) كيف يتم تطوير مادة البالغة على أساس القرآن ؟(  1)ومشكلة هذا البحث هي : 
 ما فعالية تطوير مادة البالغة على أساس القرآن ؟( 3) ؟ صالحية تطوير مادة البالغة على أساس القرآن

ابستخدام املدخل الكيفي.يتم تنفيذ تطوير  R&D))ومنهج هذا البحث هو البحث التطويري 
التصميم عن طريق تعديل منوذج تطوير الوسائط التعليمية بواسطة سادميان وأصحابه. اإلجراءات اليت يتعني 

( تطوير أدوات التقييم 4( تطوير املواد )3( صياغة األهداف )2( حتديد االحتياجات )1تنفيذها كما يلي : )
( املواد جاهزة لالستخدام. وأما 8( التقنيحات )7( التحقق من اخلرباء )6ادية )( إنتاج املخطوطات امل5)

جمتمع هذا البحث فهم مجيع الطالب من املستوى السابع يف قسم تعليم اللغة العربية ومدرسي البالغة جبامعة 
( اإلستبانة 1ت : )طالبا. ومن األدوات البياان 30موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. وعددهم 

 الكتب أو املراجع( 3( اإلختبار )2)

أما نتائج البحث فهي إعداد املادة لتدريس البالغة القائم يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
( 1احلكومية ماالنج الذي حتكيمه عند خبريين يف جمال مادة تعليم اللغة العربية. ويتكون هذا املنهج من )

( مادة صحيحة 6( مثال االقتباس )5( أحكام االقتباس )4( قواعد االقتباس )3فهوم االقتباس )( م2مقدمة )
 ومناسبة لالستخدام



 

 ك
 

تتوقف نتائج هذا البحث حول تطوير مواد التعليمية يف البالغة مع املعايري الصحيحة مع وصول  
مت احلصول  %80ونتائج اختبار التصميم تصل إىل مستوى صالحية  %100نتائج اختبار املواد إىل مستوى 

ملواد التعليمية كانت مما يعين أن ا 89،33على فعالية املواد التعليمية من متوسط درجات االختبار البعدي 
النتائج  والنتائج هي اليت مت احلصول عليها Tفعالة للغاية يف االستخدام. الفعالية مدعومة أيضا بنتائج اختبار 

 hitungtبناءً على نتائج التحليل أعاله ، يُظهر أن  2،4 < 5،6أو  hitungt> tabeltاليت مت احلصول عليها 
. وابلتايل ميكن استنتاج أن هناك فرًقا كبريًا 0H ورفض 1Hلذلك يتم قبول  tabelt  =4،2أكرب من  5،6= 

زايدة يف نتائج  بني االختبار القبلي واالختبار البعدي ، وميكن استخدام هذه املادة التعليمية بشكل فعال
ئلة ممارسة فعالة تعلم الطالب ألن املواد التعليمية اليت مت تطويرها مزودة بتفسريات كاملة للغاية ومكملة أبس

 للغاية لتطوير قدرة الطالب على فهم املادة التعليمية.
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ABSTRACT 

Nova Syaid Al Zubayr, 2020 M, Developing of balaghah learning material based on the 

Al-Qur’an  for students majoring in Arabic language education in state islamic university 

of Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis for undergraduate. Arabic Language 

Education Department, Education Teacher Training Faculty, State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisors : Dr. Mamlu’atul Hasanah, M.Pd 

 

Key words : Developing of material, the learning balaghah, Al-Qur’an,iqtibas 

Balaghah learning is a learning activity that aims to improve students 

understanding of the the aspects of the beauty of literature, then in practicing it is not 

enough just to know the meaning and answer every qustion related to it. State Islamic 

university of Maulana Malik Ibrahim Malang is one of the universities that makes 

balaghah as the main subject in Arabic language education. however there are several 

problems faced, namely the problem of learning materials that are still not in accordance 

with the times and also the development of language that is happening today. 

Therefore the researcher sees that this university is in dire need of developing 

integrated learning material for balaghah in accordance with the learning objectives of 

balaghah. the purpose of this study is to prepare new material in learning balaghah that is 

suitable for students and also to find out the extent to which the validity and feasibility of 

this material is used at the state Islamic university of Maulana Malik Ibrahim Ibrahim. 

The problems in this study are (1) how to develop balaghah material based on the 

Qur'an (2) how to use it properly (3) how effective it is when used 

 The method used in this research is development research (R & D) with a 

qualitative approach, this is the development research method of Sadiman et al. Among 

the steps are as follows: (1) determining needs (2) determining development objectives 

(3) material development (4) developing evaluation tools (5) developing learning media 

(6) assessing experts (7) product revision (8) ) the product is ready to use. The population 

of this study were seventh semester students majoring in Arabic education and Balagahah 

lecturers in the Arabic language education department consisting of 30 students as a 

sample. so that they can express their needs and views clearly. 

 

To get the data needed, researchers used research instruments in the form of 

questionnaires, test, and also supplemented with material from books as a reference, while 

to analyze the data, researchers used descriptive analysis methods. 

The results of this study were to produce balaghah learning material products for 

the Arabic language education department of the state Islamic university of Maulana 

Malik Ibrahim Malang, which had been validated by two experts in the field of developing 

Arabic language learning materials. The material consists of (1) introduction (2) 

understanding of iqtibas (3) iqtibas rules (4) iqtibas law (5) examples of iqtibas (6) 

material that is valid and suitable for use. 

 The results of data validation from experts are as follows: (1) the validity level 

of educational materials according to material experts reaches 100% which means this 

product is very good and does not need to be revised (2) the level of validity of educational 



 

 م
 

materials according to educational design experts reaches 80% which this means that this 

product is valid and appropriate so there is no need for revision. The level of effectiveness 

of this teaching material can be seen through the completeness of student learning 

outcomes that reach an average post test of 89.33 which when compared with the average 

score of students during the pre-test which is only 74.27 and this proves that the teaching 

materials developed are very effective improve student understanding. This also proves 

that the development of learning materials can increase students' understanding of the 

material. This can be seen through the student learning outcomes that have increased 

significantly based on the tests taken, the results are: tcount> ttable or 6.5> 2.4. Based on the 

results of the analysis above, it can be seen that tcount = 6.5 is greater than ttable = 2, 4 so 

that H1 is accepted and H0 is rejected. Thus it can be concluded that there is a large 

difference between the pre-test and post-test, and this teaching material can be used 

effectively to improve student learning outcomes because the educational material 

developed is equipped with a very complete explanation and is equipped with practice 

questions very effective for developing students' abilities in understanding educational 

material. 
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ABSTRAK 

Nova Syaid Al Zubayr, 2020 M, Pengembangan materi balaghah berdasarkan Al-Qur’an 

pada mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Dr. Mamlu’atul Hasanah, M.Pd 

 

Kata kunci : pengembangan materi, pembelajaran balaghah, Al-Qur’an, iqtibas 

Pembelajaran balaghah adalah suatu kegiatan belajar yang bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman siswa mengenai aspek keindahan sastra, maka didalam 

mempraktekkannya tidak cukup hanya dengan mengetahui makna dan menjawab soal-

soal yang berkaitan dengannya saja. universitas islam negeri maulana malik ibrahim 

malang merupakan salah satu universitas yang menjadikan mata kuliah balaghah sebagai 

mata kuliah pokok di jurusan pendidikan bahasa arab. namun demikian ada beberapa 

masalah yang dihadapi yaitu masalah materi pembelajaran yang dirasa masih kurang 

sesuai dengan perkembangan zaman atau perkembangan bahasa saat ini.  

Oleh karena itu peneliti melihat bahwa universitas ini sangat membutuhkan 

pengembangan materi terpadu pembelajaran balaghah yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran balaghah. tujuan penelitian ini adalah mempersiapkan materi baru dalam 

pembelajaran balaghah yang sesuai dengan peserta didik dan juga untuk mengetahui 

sejauh mana kevalidan dan kelayakan materi ini digunakan di universitas islam negeri 

maulana malik ibrahim malang. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana cara 

mengembangkan materi balaghah berdasarkan Al-Qur'an (2) bagaimana kelayakannya 

untuk digunakan (3) bagaimana efektivitasnya saat digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan 

(R&D) dengan pendekatan kualitatif, ini adalah metode penelitian pengembangan dari 

Sadiman dkk. Diantara langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : (1) menentukan 

kebutuhan (2) menentukuan tujuan pengembangan (3) pengembangan materi (4) 

pengembangan alat evaluasi (5) pengembangan media pembelajaran (6) penilaian dari 

para ahli (7) revisi produk (8) produk siap digunakan. populasi penelitian ini adalah 

mahasiswa semester tujuh di jurusan pendidikan bahasa arab dan dosen balagahah di 

jurusan pendidikan bahasa arab yang terdiri dari 30 orang mahasiswa sebagai sampel. 

sehingga akan dapat mengungkapkan kebutuhan dan pandangan mereka secara jelas. 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan instrumen 

penelitian berupa angket, tes, dan juga dilengkapi kembali dengan materi dari buku-buku 

sebagai referensi, sedangkan untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode 

analisis deskriptif. 

Hasil penelitian ini adalah menghasilkan produk materi pembelajaran balaghah 

untuk jurusan pendidikan bahasa arab universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, yang telah divalidasi oleh dua orang ahli dibidang pengembangan materi 

pembelajaran bahasa arab. materi tersebut terdiri dari (1) pendahuluan (2) pengertian 

iqtibas (3) aturan iqtibas (4) hukum iqtibas (5) contoh iqtibas (6) materi yang valid dan 

layak untuk digunakan 

 Adapun hasil validasi data dari para ahli adalah sebagai berikut : (1) tingkat 

validitas materi pendidikan menurut ahli materi mencapai 100% yang berarti produk ini 
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sangat baik dan tidak perlu dilakukan revisi (2) tingkat validitas materi pendidikan 

menurut ahli desain pendidikan mencapai 80% yang artinya produk ini sudah valid dan 

sesuai sehingga tidak perlu dilakukan revisi. Tingkat keefektifan bahan ajar ini terlihat 

melalui ketuntasan hasil belajar siswa yang mencapai rata-rata post test 89,33 yang jika 

dibandingkan dengan nilai rata-rata siswa saat pre test yang hanya 74,27 dan hal ini 

membuktikan bahwa bahan ajar yang dikembangkan sangat efektif dalam meningkatkan 

pemahaman siswa. Hal ini juga membuktikan bahwa pengembangan materi pembelajaran 

mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Hal ini terlihat melalui hasil 

belajar siswa yang mengalami peningkatan secara signifikan berdasarkan tes yang 

diambil diperoleh hasil: thitung> ttabel atau 6,5> 2,4 berdasarkan Dari hasil analisis di atas 

terlihat bahwa thitung = 6,5 lebih besar dari ttabel = 2,4 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang besar antara pre-test 

dan post-test, dan bahan ajar ini dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa karena materi pendidikan yang dikembangkan dilengkapi dengan 

penjelasan yang sangat lengkap dan dilengkapi dengan soal-soal latihan yang sangat 

efektif untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami materi pendidikan. 
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 الفصل األول

 مقدمة

 خلفية البحث -أ

لتعليمية. تعترب املواد التعليمية ايعتمد جناح التعلم بشكل عام على جناح املعلم يف تصميم املواد  كما عرفنا،
   قيام به يف وقت أنشطة التعلم.جزًءا ال يتجزأ من املنهج ، أي التخطيط والتنبؤات والتوقعات حول ما سيتم ال

ه حىت يتسىن لتنفيذ التعلم حتقيق ، وجيب إعداد التعليميةحتتل املواد التعليمية موقًعا مهًما جًدا يف املنهج 
ة اليت جيب أن حيققها األهداف. جيب أن تكون هذه األهداف وفًقا ملعايري الكفاءة والكفاءات األساسي

قيق معايري الكفاءة والكفاءات تدعم حًقا حت الطالب. أي أن املواد احملددة ألنشطة التعلم جيب أن تكون مادة
  األساسية ، وكذلك حتقيق املؤشرات.

لعربية هي موضوع صعب عند احلديث عن تعلم اللغة العربية ، وجد الكثري منهم بني طالب أن اللغة ا
. تتمثل التعلم اخلاصة هبم وهو املوضوع الذي يكرهونه أكثر ، مما جيعل الطالب أقل قدرة على حتقيق نتائج
د التعليمية ، وتتمثل مهمة إحدى اجلهود املبذولة للتغلب على هذه املشكالت يف االستمرار يف تطوير املوا
لى فهم املواد بسهولة حبيث تطوير املواد التعليمية يف مساعدة املعلم يف تقدمي املادة ومساعدة الطالب ع

ليمية بثالثة متطلبات وهي: في تطوير املواد التعحتصل على نتائج تتوافق مع الكفاءات املتوقعة. جيب أن ي
ة اليومية للطالب )احلياة احلديثة( صاحلة وعملية وفعالة. عند تطوير املادة التعليمية ، جيب أيًضا ربطها ابحليا

  املادة التعليمية حلياة الطالب.سواء يف العائلة أو املدرسة أو اجملتمع أو املواطنني ، هبدف العثور على معىن

البالغة أبهنا العلم الذي حياول الكشف عن القوانني العامة اليت تتحكم يف اإلتصال اللغوي، ليأيت على 
منط خاص. وبعبارة أخرى هي اليت تعمل على توضيح الطرق اليت ميكن هبا تنظم الكالم حبيث يتيح ألفكار 

 1األديب أن ينتقل إىل القارئ أو السامع على أكمال وجه ممكن.

وهي اللغة اليت فيها  2نزل هللا القرآن على حممد صلى هللا عليه وسلم ابللغة العربية لفظا وأسلواب.وتعرف أ
املفردات الكثرية واملعاين املتنوعة. ولكن ليست لكل العرب لديه قدرة لفهم القرآن فهما كامال ولوكان مكتواب 

ليب عجيبة ختتلف عما استخدمها العرب. بلغتهم.ألن العربية املستخدمة فيه عربية بليغة ونظم بديع وأسا
  ولذا، فال يكفى لفهم القرآن يستطيع على اللغة العربية فقط، بل يستطيع أيضا على علم البالغة.
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قصدت بتدريسها أهدافها العامة واخلاصة، ولكن  –املعاين والبيان والبديع  –ودراسة علوم البالغة 
ناية بقواعدها وتعاريفها وشواهدها دون حتقيق الغرض التطبيقي املدرسني احنرفوا عن تلك األهداف إىل الع

اجلمايل يف اللغة. فصارة هذه العلوم هبذه الصورة أشبه بقواعد النحو والصرف، جافة خالية من كل مجال. 
وهبذا صارت علوم البالغة تدرس كما تدرس علوم النحو والصرف ومنعزلة عن األدب الذي يدرسه الطالب. 

 3يدرس النصوص األدبية بغري تعرض شواهد البالغية عنها. واملدرس قد

الغة )االقتباس( كاملادة وكانت جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج قد عّينت الب
للغة العربية. وقد الحظ ااألساسية يف قسم تعليم اللغة العربية، ألن البالغة من إحدى العلوم من علوم 

عن حتقيق الغرض التطبيقي  ة املادة االفتباس املستعمل لتدريس البالغة مل يناسب مبا يهدفالباحث أن عين
امعة ال يناسب بكفاءة الطلبة اجلمايل يف اللغة، وأن أساليب التدريس املستخدمة لعملية التعليم يف هذه اجل

لذلك دث يف حياة احلديثة. مبيوهلم ورغباهتم. وكذلك عرض األمثلة هلم من آايت القرآن واحلديث الذي مل حي
لعربية ، ومنها فهم ، فإن علم األدب هو أحد املتطلبات املهمة حبيث يتمكن شخص ما من فهم اللغة ا

يت قدمها املعلم ليست مناسبة القرآن واحلديث ، وبناءً على هذه احلقائق ، يالحظ الباحث أن بعض األمثلة ال
نفسها هو  قتباسفهوم االم" ، حيث تباساقش املعلمون مفهوم "إقلتحقيق النتائج املتوقعة ، خاصة عندما ين

لمات دون اإلشارة إىل مفهوم يف علم األدب عن طريق ذكر آايت من القرآن أو احلديث ليتم استخدامه كك
انت هناك آايت كثرية يف كأن الكلمات تنشأ من القرآن أو احلديث. رغم أنه يف السنوات العشر املاضية ،  

 .بتت صحتها ، إحداها هي احلقيقة يف جمال العلومالقرآن أث

فإن االقتباس  " ،تباسق، هناك العديد من جماالت الدراسة ، أحدها يتعلق مبفهوم "إ ديعويف علم الب
إلعتبار مادة هتم مدرس اللغة ايتضمن الكالم شيئا من القرآن أو احلديث وسيلة التعبري عنه وفهمه. وهو هبذا 

ء أساسي من العملية فهم األدب وتذوقة. وإن خلق حب يف التعلم لدى التالميذ جز  حىت يعني طالب على
يدة واملدرسون امللهمون ذو الرتبوية. ومن أهم ضرورايت ذلك احلب : إعطاء أمثلة وفقا لألوقات والكتب اجل
ألدبية الكافية، يهم اخلربة االقدرة على املعرقة. وبدون هذه العناصر اجلوهرية فقليل من التالميذ تنضج لد

 واخلربة االقتباس، واإلحساس ابملتعة من اجلمل والنصوص اجليدة.

القرآن يف  آايت ة احملسنات اللفظية مستمدة منتطوير مادلذلك يف هذا البحث حاول الباحث أن 
الذي يضم فيه األهداف  النجقسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ما
ة تستطيع تشخيص املشكالت واختيار املادة وتنظيمها وطرائق التدريس والتقومي املناسب.وترجى هذه الدراس

 يف تدريس البالغة )االقتباس( مث تقدم اإلقرتاحات حللها. 

                                                             

 217، )القاهرة : دار الفكر العريب( ، ص : تدريس فنون اللغة العربية ،1997 علي أْحد مدكور، 3
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لقرآن واختار الباحث املادة الدراسية يف تطوير مادة االقتباس لتدريس كيفية االقتباس من آايت ا
ابلكتاابت الصحيحة هبذه اجلامعة ملا له من مميزات مفيدة من حتديد املادة الرئيسية املتمثلة يف األهداف 

 واحملتوى وأساليب كل من التدريس والتقومي واضحا.

 

 أسئلة البحث -ب

تسهيال ألغراض الدراسة من املقدمة السابقة فقد جرى تفصيل املشكالت األساسية وأسئلتها يف 
 البحث كما يلي :هذا 

 القرآن ؟احملسنات اللفظية مستمدة من آية كيف يتم تطوير مادة  -1

 القرآن ؟احملسنات اللفظية مستمدة من آية كيف صالحية تطوير مادة  -2

 القرآن ؟احملسنات اللفظية مستمدة من آية ما فعالية تطوير مادة  -3

 

 أهداف البحث -ج

 ئلة البحث، وهي :وتتمثل أهداف هذا البحث يف كشف العديد من أس

املناسب للمستوى اجلامعي من حيث  املادة اجلديدة يف تدريس احملسنات اللفظية إعداد .1
 األهداف العامة واخلاصة والطرق املستخدمة والتقومي املناسب يف تدريسها.

يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  احملسنات اللفظيةمعرفة مدى مالئمة مادة  .2
 ماالنج

 

 أمهية البحث -ه

د هذا البحث من انحية األمهية النظرية إثراء املعرفة واملعلومات واخلربات عن تطوير املادة قصي
 )االقتباس( يف مرحلة اجلامعة احملسنات اللفظيةاملناسب يف تدريس 

 الباحث أن يكون هذا البحث مبعلوماته ونتائجه مفيدا يف : ويف انحية األمهية التطبيقية يريد

مساعدة مدرسي البالغة يف اجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يف  -1
 تطبيق املادة يف تدريس البالغة ويف اختيار الطريقة والوسيلة املناسبة لطالبه.
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 الشواهد منها.وى معرفة القواعد و تدريب الطالب أن يتذوقوا البالغة تذوقا أدبيا س -2

 

 حدود البحث -و

 حدد البحث هذا البحث كما يلي : 

مستمدة من القتباس يف الفصل ا احملسنات اللفظيةاحلد املوضوعي : حدد الباحث تطوير املادة  -1
 القرآن يف سورة البقرة  آية

 : جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.   احلد املكاين -2

 م. 2021 – 2020: عقد هذا البحث يف السنة الدراسية    احلد الزماين -3
 

 حتديد املصطلحات -ز

 :  توجد املصطلحات املتعلقة بعنوان هذا البحث اليت تشرحها الباحث فيما يلي 

تطوير يعين إحداث تغيريات يف عنصر أو أكثر من عناصر تدرجييا وبشكل منتظم قائم بقصد  -1
 4حتسينية، ومواكبته للمستجدات العلمية والرتبوية مما يؤدي إىل األهداف املرجوة. 

مادة التعليمية هي املعرفة، واملهارات، واملواقف اليت جيب أن ينقنها الطالب من أجل تلبية  -2
 5ءة احملددة مسابقا.معايري الكفا

االقتباس هو أخذ كلمات أو مجل ما تؤخذ فيه من آايت القرآن أو احلديث الذي مت إدخاله  -3
 6دون تفسري مسبق أبنه مصدر من القرآن أو احلديث.

كلمة هللا سبحانه وتعاىل اليت نزلت فقط على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم القرآن هو   -4
 7ل. بواسطةجربي تواتراملابعتبارها معجزة مث ألقاها 

                                                             
4 - Pusat Bahasa Depdiknas. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima). Jakarta: 

Balai Pustaka. 

5 - Arends, Richard I. 2012. Learning to Teach. Tenth Edition. New York: MacGraw Hill 

Companies, page. 124 

 270، سورااباي، مكتبة اهلداية، ص : البالغة الوضيحة علي اجلرمي و مصطفى أمني،  - 6

7 - Pusat Bahasa Depdiknas. Op. cit.  
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 الدراسات السابقة -ح

 ال جيدنج واملكتبة األخرى، وبعد الرجوع مكتبة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباال 
ينة يستفاد منها الباحث دراسة تتحدث عن موضوع البحث الذي تقوم بدراستها.لكنها وجد دراسات مع

 ن تطوير مادة علم البالغة. ومن تلك الدراسات :يف جوانب موضوع الدرس، يعين م

 ( :2017افد مغفرة ) -1

رسة هداية : تطوير مواد تعليم البالغة ابملدخل التفاعلي لتالميذ مد  العنوان -
 الصاحلني الثانوية األهلية كديري

 : استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املدخل الكمي والكيفي املدخل البحث -

 .(R&D): استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج التطوير  منهج البحث -

ا سبق من م: حتقيق للغاية املنشودة من دراسة البالغة ينبغي مراعاة  أهداف البحث -
 األساس وطريقة تدريس. 

 دة البالغة: انتفت الباحثة مع الباحث السابق يف البحث حول تطوير ما  التشابه -

بحث السابق حيث أن البحث السابق يبحث : اختلفت الباحثة ابل اإلختالف -
حول تطوير مادة البالغة العامة ابملدخل التفاعلي، أما الباحث يبحث عن تطوير مادة 

ويستخدم الباحث يف هذا البحث املدخل البالغة اخلاصة يعين االقتباس على أساس القرآن 
 8.الكيفي

 

 : (2011عبد املقيت ) -2

مية احلكومية التفسري واحلديث ابجلامعة اإلسال : تعليم البالغة يف شعبة  العنوان -
 جبمرب

 : استخدم الباحث يف هذه الدراسة املدخل الكيفي املدخل البحث -

 : استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج دراسة احلالة منهج البحث -

                                                             
8 - Ifda Maghfiroh, Pengembangan Materi Pembelajaran Balagah Melalui Pendekatan 

Interaktif di Madrasah Hidayatussholihin Kediri, Thesis, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2015) 



 

5 
 

حللول هلذا : مجع مشكالت تعليم البالغة وحتليلها وتقييمها، وتقدمي ا أهداف البحث -
 ، وكذالك إصدار االقرتاحات الرتبوية يف تعليم البالغة.املشكالت

 غة: انتف الباحث مع الباحث السابق يف البحث حول تعليم البال  التشابه -

: اختلف الباحث ابلبحث السابق حيث أن البحث السابق يبحث  اإلختالف -
ى أساس حول تعليم البالغة، أما الباحث يبحث عن تطوير مادة البالغة يعين االقتباس عل

 9القرآن.

 

 : (2016أْحد نور خالص ) -3

كرتونية ووسائل : تطوير مادة تعليم البالغة يف ضوء اخلرائط الذهنية اإلل  العنوان -
 –ة احلكومية التواصل االجتماعي ابلتطبيق على طلبة جامعة تولونج أغونج اإلسالمي

 إندونيسيا.

 الكيفي: استخدم الباحث يف هذه الدراسة املدخل  املدخل البحث -

يم : استخدم الباحث يف هذه الدراسة التطوير على أسلوب التصم منهج البحث -
Borg & Gall 

ا سبق من : حتقيق للغاية املنشودة من دراسة الالغة ينبغي مراعاة م أهداف البحث -
 األساس وطريقة تدريس.

تعليم  : انتف الباحث مع الباحث السابق يف البحث حول تطوير مادة  التشابه -
 الغةالب

: اختلفت الباحثة ابلبحث السابق حيث أن البحث السابق يبحث  اإلختالف -
حول تطوير مادة تعليم البالغة العامة يف ضوء اخلرائط الذهنيةاإللكرتونية ووسائل التواسل 
االجتماعي، أما الباحث يبحث عن تطوير مادة البالغة اخلاصة يعين االقتباس على أساس 

 10القرآن.

                                                             
9 - Abdul Muqit, Pembelajan Balaghah di Jurusan Tafsir Hadits IAIN Jember, Thesis, 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, (Malang: UIN 

Malang,2011) 

10 - Ahmad Nur Kholis, Pengembangan Materi Balaghah Berdasarkan Peta Konsep 

Elektronik dan Media Sosial di IAIN Tulungagung, Disertasi, Jurusan pendidikan Bahasa 

Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Malang: UIN Malang, 2016) 
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 من الدراسات السابقة : أهم اإلستفادة

وبعد مطالعة الباحث تلك الدراسة الواحدة فتأين عاىل نقطة مهمة، وهي أن تنفيذ تدريس االقتباس يف 
اجلامعة شيء مهم وكذلك إعداد املادة يف تدريسها حيتاج إىل التطوير املستمر لبلوغ النتيجة اجليدة من 

اطقني بغريها. بناء على هذا، قام الباحث يف هذا إجراء تدريس االقتباس خاصة للمستوى اجلامعي للن
البحث على تطوير مادة تدريس االقتباس خاصة يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 ماالنج الذي يعترب أبنه عنصر مهم يف ترقية تذوقو األدب لدى الطلبة يف هذه اجلامعة.
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 الفصل الثاين

 النظرياإلطار 

 

 املبحث األول : املواد التعليمية

 مفهوم املواد التعليمية .أ
قد رأى رشدي أْحد طعيمة أن املواد التعليمية هي جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق 

واملعلومات اليت يرجع تزويد الطالب هبا واإلجتاهات والقيم التيرياد تنميتها عندهم، أو 
إكساهبم إايها هبدف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء املهارات احلركية اليت يراد 

 11األهداف املقررة يف املنهج.
 Subject-centered)كانت املادة التعليمية مهمة يف التعليم والتعلم اليت تركز يف مادة التعليم 

teaching)  . الطالب املعلومات وتفرق مادة التعليم هي : املعرفة واملهارة واملوقف. حىت مايف ذهن
ويف رأى أخر أن املواد التعليمية هي احملتوى التعليمي الذي نرغب يف تقدميه للطالب  12كثرية.

بغرض حتقيق أهداف تعليمية معريفية أو مهارية وجدانية. وهي املضمون الذي يتعلمه التلميذ 
الكتاب واملقررات يف علم ما. وتنوع صورة هذا احملتوى التعليمي، فقد يكون مادة مطبوعة يف 

التعليمية أو على لوحات أو على سبورات أو ملصقات. وقد يكون مادة مصورة كالصور الثابتة 
أو األفالم، وقد يتخذ أشكاال أخرى من البسيط إىل املقعد، وقد تكون غري مألوفة للطالب 

  13واملعلمني على حد سواء.
فيما خيتص ابملعلومات ولكن أيضا يف واملواد هلا إسهاماهتا الفردية يف التعلم، ليس فقط 

إكتساب منط التفكري الذي يستخدم فيها، واملنطق اخلاص هبا، وكل هذا له أتثريه على ذهن 
 14الدارس هلا.

 

                                                             
 –املنطمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  مناهجه وأساليبه، )منشوراتلغري الناطقني هبا،  تعليم اللغة الغربيةرشيد أْحد طعيمة،  - 11

 202(، ص : 1998الرابط  –إيسيكو 
12 - Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, cetakan kelima 2014 

(Jakarta : Kencana Pernada Media Group, 2012) Hal. 141 
ه(، 1424بية يف الربانمج اخلاص، د.ن، ، مذكرة الدورة التدريبية ملعلمي اللغة العر دراسات يف املناهج وأتصيلهاحسن عبد احلسن،  - 13

 111ص: 
 160:  (، ص1991، الطبعة الثالث، در املعارف، )القاهرة، املنهج وعناصرهاهيم بسيوين عمرية، إبر  - 14
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من األراء السابقة استخلص الباحث أن املواد التعليمية كل ما يستخدمها املعلم لتنفيذ 
 ى كفاية لغوية أو األهداف التعليمية.عملية التعليم ويقدمه إىل الطالب لكي حيصلوا عل

 
 أمهية ووظائف مواد التعليمية .ب

املواد التعليمية هي جمموعة من املواد أو املواد التعليمية اليت يتم ترتيبها بشكل منهجي، وتعرض 
شخصية كاملة من الكفاائت اليت سيتقنها الطالب وهلا وظائف عديدة. تنقسم وظائف املواد 

 ، وهي :التعليمية إىل مخسة
 
حيتاج املدير يف أنشطته اليومية أسضا إىل مواد تعلسمسة كأداة للمساعدة يف إجراء  -1

 عروض تروجيية أو عروض تقدميية حول األمور املتعلقة بتطوير املدرسة. 
ابلنسبة للمعلمني، من املتوقع استخدام الكتب كمرجع يف تطوير املواد التعليمية. من  -2

، من املأمول أن حيصل املعلمون على معلومات حول خالل دراسة الكتب املدرسية
تطوير املواد التعليمية واليت بدورها ميكن للمدرسني تطوير مواد تعليمية ملساعدة أنفسهم 
يف تنفيذ أنشطة التدريس والتعليم. ابإلضافة إىل ذلك، من املأمول أن يتم حتفيز املعلمني 

هتمام حبيث ينتجون أنشطة تعليمية أيضا لتطوير مواد تعليمية متنوعة ومثرية لال
وتعليمية ذات مغزى لكل من املعلم وطالهبم. تطوير مواد التدريس مسؤولية املعلم 

 كمدرس للطالب.
ابلنسبة ملشريف املدارس أو غريهم من املدربني الرتبويني، فإن وجود هذا الدليل مفيد  -3

يقوم هبا املعلم. حبيث  ابلتأكيد. ألن كل مشرف جيب أن يعرف األشياء املختلفة اليت
إذا كانت هناك صعوابت يواجهها املعلم، ميكن للمشرف مساعدته على الفور. من 
خالل قراءة هذا الدليل، سيحصل املشرفون على فهم ومدخالت حول مواد التعليم 
اليت ميكن للمعلمني تطويرها لتحسني جودة أنشطة التدريس والتعلم. وابلتايل، 

أحكام يف تنفيذ واجباهتم اإلشرافية، وهي رعاية املعلمني يف سيحصل املشرفون على 
 تطوير املواد التعليمية.

وظيفة مواد التعليمية للطالب، من بني أمور أخرى، جتعل الطالب قادرين على التعلم  -4
دون احلاجة إىل وجود معلمني أو أصدقاء طالب آخرين، وميكنهم الدراسة يف أي 

تعلم بسرعة كل طالب، وميكنهم التعلم وفقا للتسلسل وقت ويف أي مكان، وميكنهم ال
يتم اختيارهم أبنفسهم، مما يساعد الطالب على أن يصبحوا متعلمني مستقلني، وميكن 
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استخدامه كدليل للطالب الذي سيوجهون مجيع أنشطتهم يف عملية التعلم ويشكلون 
 جوهر الكفاءات اليت جيب تعلمها أو إتقاهنا.

 ية وفق اسرتاتيجيات التعلم املستخدمةوظيفة مواد التعليم -5
  تشمل وظائف املواد التعليمية يف التعلم الكالسيكي ما يلي : كمصدر وحيد

للمعلومات ومشرف، وكمراقب لعملية التعلم وكمواد داعمة لعملية التعلم اليت 
 يتم إجراؤها.

  يف تشمل وظائف املواد التعليمية يف التعلم الفردي ما يلي : كوسيلة رئيسية
عملية التعلم، وكدعم لوسائط التعلم الفردية األخرى وكأداة لتجميع عملية 

 املتعلمني يف احلصول على املعلومات واإلشراف عليها.
  وظيفة املواد التعليمية يف التعلم اجلماعي، أي املواد اليت يتم دجمها مع عملية

شاركني التعلم اجلماعي، من خالل توفري معلومات حول أدوار األشخاص امل
يف التعلم اجلماعي، واملواد األساسية، والتعليمات حول عملية التعلم اجلماعي 

 نفسها.
 

 مصادر مواد التعليمية .ج

مصدر املواد التعليمية هو املكان الذي ميكن احلصول على املواد التعليمية منه. يف البحث 
عن مصادر املواد التعليمية، ميكن للطالب املشاركة يف البحث عنها. على سبيل املثال، يتم تكليف 

م مع مبدأ التعلالطالب ابلبحث عن الصحف واجملالت ونتائج البحث وما إىل ذلك. هذا يتواقف 
مسكننا استخدام مصادر خمتلفة للحصول على مواد تعليمية من كل معيار . (CBSA)النشط للطالب 

 كفاءة وكفاءة أساسية. هذه املصادر مذكورة أدانه:

 كتاب مدرسي -1
ميكن اختيار الكتب املدرسية اليت نشرها العديد من الناشرين الستخدامها 

ب املدرسية املستخدمة كمصدر كمصدر للمواد التعليمية. ال جيب أن تكون الكت
للمواد التعليمية لنوع من املواد نوعا واحدا فقط، انهيك عن أن اتيت من مؤلف 
أو انشر واحد فقط. استخدام أكرب عدد ممكن من الكتب املدرسية الكتساب 

 رؤى واسعة.
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 تقارير البحث -2
ة للغاية يف تعد التقارير البحثية املنشورة من قبل معاهد البحث أو الباحثني مفيد

 احلصول على املصادر احلالية أو احلديثة للمواد التعليمية.
 

 اجملالت )نشر نتائج البحوث والتفكري العلمي( -3
يعد النشر الدوري الذي حيتوي على نتائج البحث أو األفكار مفيدا جدا 
الستخدامه كمصدر للمواد التعليمية. حتتوي هذه اجملالت على نتائج حبيثة خمتلفة 

 ء من خرباء يف جماالت ختصصهم متت مراجعتها للتأكيد من صحتها.وآرا
 

 خرباء يف جمال الدراسة -4
يتم استخدام اخلرباء أو اخلرباء يف جماالت الدراسة اهلامة كمصادر للمواد التعليمية. 
ميكن أن يطلب من اخلبري التشاور فيما يتعلق بصحة املادة أو املادة التعليمية، 

 التسلسل، إخل.والنطاق، والعمق، و 
 

 حمرتف -5
الدوائر املهنية هم األشخاص الذين يعلمون يف جماالت معينة. القطاع املصريف، 
على سبيل املثال، ابلطبع خرياء يف االقتصاد والتمويل. يف هذا الصدد، ميكن 
طلب املواد التعليمية املتعلقة ابالقتصاد والتمويل من األشخاص الذي يعلمون يف 

 البنوك.
 

 ناهجكتب امل -6
كتب املناهج مهمة الستخدامها كمصدر للمواد التعليمية. ألنه يعتمد على 
املنهج الذي ميكن العثور على معايري الكفاءة والكفاءات األساسية واملواد املادية. 
كل ما يف األمر أن املواد املدرجة يف املنهج حتتوي فقط على املوضوع. جيب على 

  مواد تعليمية مفلصة.املعلم ترمجة املواد الرئيسية إىل
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 النشر بشكل دوري مثل يومي وأسبوعي وشهري -7
حتتوي املنشورات الدورية مثل الصحف على الكثري من املعلومات املتعلقة ابملواد 
التعليمية ملوضوع ما. عرض تقدميي يف الصحف أو أسبوعيا ابستخدام لغة شائعة 

املنشور كمصدر للمواد يسهل فهمها. ألنه من اجليد جدا أن يتم استخدام 
 التعليمية.

 
 اإلنرتنت -8

ميكن أيضا احلصول على املواد التعليمية من خالل شبكة اإلنرتنت. ميكننا 
احلصول مجيع أنواع مصادر املواد التعليمية عرب اإلنرتنت. ميكن احلصول على 
وحدات الدراسة اليومية ملواضيع خمتلفة عرب اإلنرتنت. ميكن طباعة املواد أو 

 ها.نسخ
 

 وشريط الصوط( VCDالوسائط السمعية والبصرية )التلفزيون والفيديو وأقراص  -9
حتتوي أنواع خمتلفة من الوسائط السمعية والبصرية أيضا على مواد تعليمية ألنواع 
خمتلفة من املوضوعات. ميكننا دراسة الرباكني، احلياة يف البحر، يف الربية من خالل 

 البث التافزيوين.
 

 بيعية، اجتماعية، ثقافية، تقنية، صناعية، اقتصادية، اخل(البيئة )ط -10
ميكن استخدام البيئات املختلفة مثل البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية وقوس 
الفنون الثقافية واهلندسة والصناعة والبيئة االقتصادية كمصدر للمواد التعليمية. 

املد واجلزر، على سبيل لدراسة آتكل أو جتريف الشواطئ وأنواع الرمال وموجات 
 املثال، ميكننا استخدام البيئة الطبيعية يف شكل الشواطئ كمصادر.

 
 س إعداد املواد التعليميةأس .د

إن إختيار املادة التعليمية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا فيختلف إىل حد كبري ابملادة 
دة التعليمية وإقامتها على أسس تتفق إىل تقجم ألبنائها. ولقد إهتمت الرتبية احلديثة ابملا

ابلنظرايت الرتبوية احلديثة. وكان أشد ما حرصت عليه أن حيدد هذه األسس وتدعو إىل التزامها 
 عند تصميم املواد التعليمية.
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ورأى انصر عبد هللا الغاىل وعبد احلميد عبد هللا أنه يلزم عند إعداد املواد التعليمية لتعليم 
 15ري الناطقني هبا أن تراعى فيها األسس اآلتية.اللغة العربية لغ
 األسس الثقافية واإلجتماعية 
 األسس السيكولوجية 
 األسس اللغوية والرتبوية 

ومن واألسس والشروط واملبادئ واملواصفات اليت تعني على إعداد املواد التعليمة وعلى 
أية مادة تعليمية وهذه تقوميها. تعتمد على أربعة جوانب مهمة ينبغي أن تنطلق يف ضوئها 

 16اجلوانب :

 اجلانب النفسي 
 اجلانب الثقايف 
 اجلانب الرتبوي 
 اجلانب اللغوي 

 

 معايري إختيار حمتوى املواد التعليمية -ه

املنهج اال أننا نوثر  قدم اخلرباء جمموعة من املعايري اليت جيب أن خيتار يف ضوئها حمتوى  
للغة الثانية. ومن أكثر إلتصاقا ذا أهنا أكثر صلة بربامج تعليم ااألخذ مبعايري نكالس إلختيار احملتوى إ

 مبجال التعليم العربية للناطقني بلغات أخرى.

 17ولقد نقل رشدي أْحد طعيمة عن نكالس جمموعة من املعايري هي ما يلي :  

أصيال و : يعترب احملتوى صادقا عندما يكون واقعيا (Validity)معيار الصدق  -1
 ضال عن متشيه مع األهجاف املوضوعية.وصحيحا عمليا ف

                                                             
غاىل، ، )الرايض : دار الالعربية لغري الناطقني هبا أسس إعداد املواد التعليمية لتعليم اللغةانصر عبد هللا الغاىل وعبد احلميد عبد هللا،  - 15

 19(، ص: 1991
، تقوميه –حتليله  –لغات آخرى إعداده بالكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني حممود كامل الناقة ورشدي أْحد طعيمة،  - 16

 28م(، ص :  1983 /1403)مكة املكرمة، جامعة أم القرى، 
 66، ص : تعليم اللغة العربيةرشيد أْحد طعيمة،  - 17
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مة يف حياة : يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذاقي(significance)معيار األهيمة  -2
اليت هتتم بتنمية املهارات  الطالب مع تغطية اجلوانب املختلفة من جمال املعرفة والقيم واملهارات

 العقلية وأساليب تنظيم املعرفة أو االجتاهات االجيابية.
 هتمامات الطالبإ: يعترب احملتوى متماشيا مع (interest)معيار امليول واإلهتمامات  -3
ندما يراعي : يكون احملتوى قابال للتعلم ع(Learn Ability)معيار قابلية للتعلم  -4

 قدرات الطالب متماشيا مع الفروق الفردية بينهم.
ا من التعليم يشمل امناط: يكون احملتوى جيدا عندما (Universality)معيار العاملية  -5

ة احمللية للمجتمع ينبغي ال تعرتف ابحلدود اجلغرافية بني البشر. وبقدر ما يعكس احملتوى الصيغ
 أن يربط الطالب ابلعامل املعاصر من حوله.

 

 طرق إختيار احملتوى -و

 هناك عدة اساليب ميكن لواضع املنهج اتباعها عند إختيار مواد اللغة العربية للناطقني  
 18بلغات أخرى.

ية ويف هذه املناهج أن املناهج األخرى : ميكن للمعلم أن يسرتشد مبناهج تعليم اللغات الثان -1
بيعة اللغتني وظروف ينتقي احملتوى اللغوي يف منهجه مع األخذ يف اإلعتبار التفاوت بني ط

 الربامج
ّصني يف تعليم اللغة العربية رأى اخلبري : ميكن للمعلم أن يسرتشد آبراء اخلرباء سواء أكانوا خمت -2

ان التعليم أو من كان للناطقني بلغات أخرى أم كانوا معلمني لدروس للغة أو املربون يف ميد
 له صلة وثيقة ابمليدان.

ا يناسبهم ماملسح : ويقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حول خصائص الدارسني وتعرف  -3
ستوى اإلبتدائي مث لغوية الشائعة يف املمن احملتوى لغوي كأن جتري دراسة حول األخطاء ال

 و عالجها.أخنتار موضوعات النحو أو الرتكيب اليت تساعد على تاليف هذه األخطاء 
 ل ابلعربية.التحليل : ويقصد بذلك حتليل املواقف اليت حيتاج الطالب فيها لإلتصا -4

 

                                                             
 68 - 67، ص : العربيةتعليم اللغة رشيد أْحد طعيمة،  - 18
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 املداخل يف تطوير املادة -ز

 : 19وهي كما يليهناك ثالثة مداخل يف تطوير املادة وبناءه، 

 تطوير املادة على مدخل األهداف -1

 تطوبر املادة على مدخل الكفاءة -2

 تطوير املادة على مدخل املوضوع -3

 

 تطوير املادة على مدخل األهداف -أ

التعليم سبب التعلم  أتسس مدخل األهداف على املنجز الفكري للمدرسة السلوكية واليت ترى أن
ى وجود مثري دائما ما يكون هو املعلم االستجابة مبثري. ومن مث يتم التعلم بناء علويعترب سلوك املتعلم مبثابة 

 السلوك التعليمي ةأما التعلم يفوبقدر استثارة املعلم لدوافع التعلم لدى الطالب بقدر ما تكون االستجابة 
هداف التعليمية يف تمحور األحدوثه يتم متمثال يف املعرفة واملهارة ةتكون الوجدان. وعلى هذا األساس ت

ية يتم تقدميها وعرضها من املدخل السلوكي حول مجلة من األهداف املعرفية وأخرى وجدانية واثلثة مهار 
 قبل املعلم إىل املتعلمني. ومن أهم هذه االنتقادات ما يلي :

 لتلميذ عاجزا عن املدخل السلوكي يعمل جتزئة وتفتيت عملية التعلم إىل أن يصبح ا
 د منه.تبيان املرا

 املدخل السلوكي يركز على عمليات التعليم دون االهتمام ابلتعلم. 

  جاع ملا مت استقباله عمليات التقومي والنجاح تتم على أساس االستظهار واحلفظ واالسرت
 ته املختلفة.وتلقيه مسبقا وال جمال لعمليات اإلبداع وتنمية التفكري مبهارا

اء املواد رمبا نظرا خلربة سهل املداخل يف التعامل مع بنوإن كان املدخل السلوكي يعزى له أنه أ
واجه ابلفعل إشكاليات على تالقائمني على الرتبية بشأنه وطول زمن التعامل معه إال أنه ال تزال 

كثري من املعلمني بدء من   مستوى التطبيق امليداين يف احلقوق الرتبوية. ومل يزل هناك قصور لدى
اري ووجداين ومعريف قد تقوميها إضافة إىل أن تقسيم الشخصية إىل مهصياغة األهداف وانتهاء ب

لتعليم والتعلم ال حتدث يشوبه كثري من الصعوبة إن مل تصل إىل االستحالة وخباصة إن عمليات ا
 وتكون منفصلة عن بعضها البعض وإمنا على حنو متكامل نسبيا.

                                                             
19 - Dakir, 2004, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, (Jakarta : Rineka Cipta), hal. 

90 
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 تطوير املادة على مدخل الكفاءة -ب

ة اإلجنليزية تعين املهارة والقدرة والصالحية. وهي جمموعة من القدرات كلمة الكفاءة يف اللغ
واملهارات واملعارف يتسلح هبا التلميذ ملواجهة جمموعة من الوضعيات ةالعوائق ةاملشاكل اليت تستوجب 

 .20إحياد حلول الناجعة هلا بشكل مالئم وفعال

س الربامج الدراسية اليت تستطيع أن فاملادة املبين على املدخل الكفاءة يعين جمموعة مقايي  
توصل الدراس إىل أن يصبح كفأ يف مجيع جوانب احلياة املدروسة. وإن تطوير املادة القائمة على 

مدخل الكفاءة يهتك أبمرين أساسني مها اإلجراءات والنتيجة حيث يشمل ذلك املادة مجيع 
 .21قوميعنناصر املادة، وهي اهلدف واحملتوى وطريقة التدريس و الت

 ومن خصائص هذا املادة هي :

 .يهتم املادة ابلفروق الفردية عند الدارسني 

 جيوز له أن يرفع درجة يهتم املادة ابإلنصاف يف التقومي وعند وضع النتيجة، فاملدرس ال 
 الطالب حىت ينجح.

 لق من الكفاءة، فإذا مل يهتم املادة أيضا بنوعية اخلرجيني، وذلك ألن مقياس النجاح ينط
لى تلك الكفاءة عيسيطر الطالب كفاءة ما، فإنه ال بد أن يعيد الدراسة حىت حيصل 

 املطلوبة وينتهي منها.

 ن درجات الطالب يهتم املادة مبراعاة درجات الطالب املكتوبة على الكشف، وذلك أل
الدرجات  عند هذا املادة عبارة عن كفاءهم اليت يستوعبها، فسوف تؤثر هذه

 ئية.اإلمتحاانت النها

وتطوير املادة القائمة على مدخل الكفاءة ال بد أن يتم يتحديد الكفاءة الذي ال بد أن ميلهكا 
خرجيو املدرسة، مث للوصول إىل تلك الكفاءة املطلوبة أييت حتديد املواد الدراسية املناسبة أو تعيني املواد 

 .22اجلديدة من أجل تلك الكفاءة

                                                             

 52،  ص : UIN PRESSنج : ، ماالتطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابة، 2010أوريل حبر الدين،  - 20

 مرجع نفسه - 21

 مرجع نفسه - 22
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حيث سيتم تطوير املادة لتدريس البالغة )االقتباس( فس وهذا املدخل هو حمور هذا البحث،  
اجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج على مدخل الكفاءة. وهذا املادة يستند على حتليل 

 الكفاءة املطلوبة اليت ميكن أن تستخدم البالغة لدى الطالب يف حياهتم يف املستقبل.

 شكال اآلتية :وإن تطوير بعد ذلك أيخذ األ

التطوير ابحلذف أو ابإلضافة. وهذا النوع حمور هذا البحث، ألن التطوير فيه ال يستدعى  -
 إحداث التغيري الكبري يف أهداف املادة أو يف تنظيماهتا.

 تطوير متظيم املواد املدرسية. -

 تطوير نظام الدراسة. -

 تعديل السلم التعليم. -

 ت وأسس النجاح.تطوير النظم التعليمية وأنظمة اإلمتحاان -

 

 تطوير املادة على مدخل املوضوع -ج

يتم تطوير املادة الذي يبىن على أساس املوضوع الدراسي بتحديد املواد الدراسية اليت سيدرسها 
الطالب. ويهتم هذا املادة تطوير مصادر املادة. قال روجريوس إن خطوات تطوير املادة على أساس 

 املوضوع كما يلي :

  الدراسية املطلوبة ؟ما املوضوع 

 كيف تعرف نتيجة من عملية التعليم والتعلم ؟ 

 .طريقة التعليم املناسب 

 .تنظيم املواد الدراسية 

 .حتديد املراجع واملصادر 

 .حتديد الوسائل التعليمية 

 .حتديد األهداف الدراسي 
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 خطوات تطوير املادة -1

تطوير املادة، وتتمثل تلك املراحل يف : يرى أكثر املربني أن هناك أربع مراحل رئيسية يف عملية 
. ويضاف أحياان عند 23إختيار األهداف، واختيار احملتوى وتنظيمه، واختيار الطرق وتنظيمها، والتقومي

جتزءة تلك املراحل إىل خطوات أصغر، خطوة خاصة ابلتشخيص، وهو عادة تشخيص لتحصيل الطالب، 
 أي جوانب كفاءته.

باحث يف هذا البحث كما تار خلطوات تطوير املادة اليت سيستخدمها الومن هنا صار الرتتيب املخ
 يلي :

 حتديد الكفاءة األساسية. -

 حتديد األهداف الدراسية املطلوبة. -

 إعداد املواد التعليمية وتنظيمها. -

 تعيني الطرائق املناسبة وتنظيمها. -

 اختيار أدوات تقومي. -

 تصميم املخطط الدراسي. -

كرب عدد ممكن من اجملموعات أليف حتليل الكفاءة يرتكز على : )أ( استشارة ممثلني واإلجراءات املستخدمة 
توفرة املتعلقة ابلكفاءة ذات العالقة مثل : املدرس والطالب ورئيسة القسم )ب( مراجعة الدراسات امل

 املطلوبة واألهداف الدراسية يف تدريس البالغة.

 

 : تدريس البالغة املبحث الثاين

صطلحات األدبية املبحث أن يتعرف أوال عن مفهوم البالغة والفرق بينها وبني املحياول هدا 
ألخرى وبعض األخطاء يف اواألهداف من تدريسها واألسس العامة يف تدريسها والعالقة بينها وفنون اللغة 

 تدريسها.
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 مفهوم البالغة -1

ما يراه ابن املعتز، من أن منها  –وهي كلها على جانب من احلقيقة  –تعرف اللباغة بتعاريف عدة 
"أبلغ الالم ما جسن إجيازه وقل جمازه، وكثر إعجازه، وتناسب صدوره، وأعجازه منها : ما قرب طرفاه، وبعد 
منتهاه. ومنها : أال يؤيت القائل من سوء الفهم السامع، ويؤيت السامع من سوء بيان القائل. ومنها أهنا "العلم 

العامة اليت تتحكم يف االتصال اللغوي ليأيت على منط خاص"، أو أهنا فن  الذي حياول الكشف عن القوانني
القول اجليد. إال أن هذه اجلودة قد فسرت طبقا الجتاهات خمتلفة فأحياان تنصرف إىل اجلانب األخالقي 
فتصبح مالئمة للموقف واملقام ومطابقة ملقتضى احلال، وتنصرف حينا آخر إىل ابتغاء هدف طيب، مثل 

ناع أو إىل وضع القواعد الالزمة لتتوفر يف القول شروط احلسن واجلمال. أو أهنا علم تعبري ونقد لألساليب. اإلق
وهبذا حتولت البالغة إىل نوع من النحو املتقدم، حيث أصبحت دراسة ترتفع فيها سالمة القول النحوية إىل 

 24يعة البالغة، اليت تشبع األذواق املتعددة.مستوى أسلويب ممتاز. وهذا املفاهيم املختلفة، إمنا تعرب عن طب

والبالغة أيضا هي قوام األدب وعنصر تكوينه األهم، إذ أهنا تدور يف فلك اللفظ واملعىن واألسلوب. 
. والغرض من البالغة هو إدراك ما يف النص األديب من 25وهي من انحية أخرى مركز النقد األديب ومرجعه

 .26األديب على صياغة أفكاره اجلميلة بعبارات مجيلة موحيةمجال وطرافة، وإدراك مدى قدرة 

لة بليغة )ميني ، ميني( مع بناء على فهم اخلرباء أعاله ، ميكنين أن أستنتج أن البالغة هي مناسبة مج
روط املواقف والش الوضع واحلالة )مقتدى حال(. كالم أو لغة بطالقة / واضحة حسب املوقف والظروف.

ات يف بنية اللغة حبيث تكون هي اجلمهور )خماطب(. يتطلب تغيري دورة اجلمهور أيًضا تغيري املشار إليها هنا 
كالم على تلبية متطلبات وتعتمد قيمة البالغة لكل قلم على مدى قدرة ال "متصلة" ، وليس "مثل االتصال".

 الوضع والظروف بعد االنتباه إىل فسههه )صحيح حنواًي(.

وسجلوا ذوقهم الفىن يف كتبهم.  –من غري قواعد البالغة والنقد  –األدب إن األدابء كانوا يتذوقون 
ومن أولئك أبو هالل  العسكري واجلاحظ وابن املعتز وابن قتيبة. مث ظهر يف القرن اخلامس اهلجري مؤسس 

ز علم البالغة )عبد القاهر اجلرجاين( إذ أرسى البالغة على قواعد وضوابط جديدة يف كتابه دالئل اإلعجا
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وأسرار البالغة. وبعد قرنني أّلف أبو يعقوب السكاكي كتاب مفتاح العلوم، وعىن فيه ابلتعاريف والضوابط 
 .27كما أنه عىن ابلنقد األديب  –املعاين والبيان والبديع  –الدقيقة، وقسم البالغة إىل علوم ثالثة 

حفظ النصوص والتعاريف مث تعتقد قواعدمها وخلتا من الدراسة التحليلية والذوقية، ومجدت يف 
والشواهد واملصطلحات، مث ظهرت الشروح واهلوامش لتوضيح الغامش املعقد والتعليق عليهما. فزادت يف 

. لقد انتهينا اليوم يف اجلامعة ومدارسنا ما تدرس من 28جفافها، وصار املوضوع الغازا حتتاج إىل احللول
وهبذا استحالت البالغة علما جافا ممال، الطائل يف  البالغة املختصرة، من جمرد حفظ للتعاريف والنصوص.

 دراسته تعتمد على إصدار األحكام العقلية يف اخلطأ أو الصواب، ال االحكام الفنية يف اجلمال أو القبح.

شحذ الفكر أو تفإن البالغة فن أديب ينمى الذوق ويذكى احلس، فهي ليست من العلوم اليت 
تناول مسائلها ابلتصور تاملعلومات واحلقائق، وهي ليست من املواد اليت تصقل العقل بزايدة اجلديد من 

 داين.العقلي أو القياس املنطقي. وإمنا الطابع الغالب عليها هو الطابع الفين الوج

لبديع. وتلك األبواب اويشتمل علم البالغة على ثالثة أبواب وهي علم املعاين وعلم اليان وعلم 
 فيما يلي بيانه :

عاين هو أصول وقواعد يعرف هبا أحوال الكالم العريب اليت يكون هبا مطابقا ملقتضى احلال علم امل -1
حبيث يكون وفق الغرض الذي سيق له. ومن مباحث علم املعاين : الكالم اخلرب والكالم اإلنشاء 

 29والقصر والفصل والوصل واإلجياز واإلطناب واملساوة.

إيراد املعىن الواحد بطرق حيتلف بعضها عن بعض، يف وعلم البيان هو أصول وقواعد يعرف هبا  -2
وضوح الداللة العقلية على نفس ذلك املعىن. ومن مبنحث علم البيان : التشبيه، واجملاز، 

 30والكناية.

وأما علم البديع فهو علم يعرف به الوجوه واملزااي اليت تزيد الكالم حسنا وطالوة وتكسوه هباء  -3
. وهو على قسمني 31احلال مع وضوح داللته على املراد لفظا ومعىنورونقا بعد مطابقته ملقتضى 
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: احملسنات املعنوية، وحتتوى فيها املباحث منها : اجلناس، والسجع، واإلقتباس.  واحملسنات 
اللفظية وحتتوى فيها : التورية، املقابلة، أتكيد املدح مبا يشبه الذم، أتكيد الذم مبا يشبه املدح، 

 األسلوب احلكيم.

 : 32م البالغة من جهات ثالثوقد نظر البالغييون إىل فوائد عد

 الوقوف على أسرار البالغة يف منثور الكالم ومنظومة فيحتذوا حذومها.  -1

ة الرتاكيب، وما معرفة وجه إعجاز القرآن من جهة ما خصه هللا به، من حسن التأليف وبراع -2
 اشتمل عليه من عذوبة، وجزالة، وسهولة وسالمة.

فيف املئونة على صل اخلطاب. فإنك إن أردت تقرير حجة هللا يف عقول املتكلمني وختإدراك ف -3
 سرعة استجابتهم، ونفى يفاملستمعني، وتزيني املعاين يف قلوب املستفهمني بأللفاظ احلسنة، وغبة 

 كنت قد أو تيت فصل اخلطاب.  –الشواغل عنهم 

 : 33العالقة إما والبالغة موضوعها العالقة بني األسلوب واملعىن وهذه

إلنسان هلذا اوبني تفسري  طبيعة : وتتمثل يف الرابطة اليت تكون بني ما يقع عليه احلس اإلنساين، -1
 و الغضب.أاحملسوس. فالصفرة تدل على اخلوف أو املرض وْحرة الوجه تدل على اخلجل 

لى إنشائها ارفهم ععرفية : وهي عالقة لزومية ال سند هلا إال ما يقع من اتفاق الناس، وتع -2
ة عالقة وهذه العالق وفهمهما، دون أن يكون ذلك واجعا إىل الطبيعة. وال إىل الذهن واملنطق.
اد، فقد حيدث هذا، ثقافية. كان يقال ال بد عند حدوث املوت من الصراخ والعويل، ولبس السو 

 ألنه جزء من الثقافة، ولكنه ليس ختما مقضيا.

ظر يف العالقة الطبيعة يف إلستنباط واإلستدعاء. ومعىن هذا النذهنية : وهي تسود يف اإلستقراء وا -3
عة القائمة على التصرف يف أتليف األلفاظ وحماكة املعاين ووزن الشعر وقافيته ويف احملاسنة البدي

ة واجملاز ويف مطابقة اللفظ كالسجع واجلناس. وتنظر يف العالقة العرفية يف الكالم عن احلقيق
هنية يف التشبيهات ويف الفصاحة وحنو ذلك، مث النظر إىل العالقة الذ الكالم ملقتضى احلال

 واإلستعارات والكناايت واحملسنات املعنوية.
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 جمال يف علم البالغة -2

البديع ، وكلها حتتوي علم ( 3البيان ، و ) علم(2املعاين )علم ( 1للعلوم ، وهي ) جمالغة ثالثة لدى البال
 البعض.على عناصر دراسة تكمل بعضها 

 

 عاين. علوم املأ

علم املعاين هو القواعد والقواعد اليت تشرح أمناط اجلملة العربية حبيث ميكن تكييفها مع الظروف  
واألهداف اليت يريدها املتحدث. هدف علم املعاين هو جتنب األخطاء يف املعىن املقصود للمتحدث الذي 

 34.يُعترب املنشئ لعلوم بيان هو عبد القاهر اجلرجاين مت تسليمه إىل احملاور. كان عامل اللغة الذي كان

من مصطلحات علم املعاين الذي يريد التنسيق بني النص والسياق ، يدور موضوع الدراسة أيًضا 
حسب رغبة املتحدث.  -الرماد وليس التبعي  -حول أمناط اجلملة العربية املرئية من بيان املعىن األساسي 

يتطلبه قراءة منوذج املاين ليس بنية اجلملة نفسها ، بل "املعىن" الوارد يف خطاب وفًقا للسكاكي ، فإن ما 
ما. لذا فإن أهم شيء يف قراءة املعاين هو فهم املستمع خلطاب املتحدث ابلفهم الصحيح ، وليس على 

 35اخلطاب نفسه بشكل مستقل.

( 4( القصر )3) نشاءاإلالم ( ك2)يرب اخل( كالم 1علوم املعاين هي املواضيع التالية ، ) جمال يف
 ومساوة.،  إطناب، و  إجياز

 

 ب. علم البيان

البيان تعين كلمة الكشف والشرح والشرح. يف املصطلحات تعين األساس والقواعد اليت تفسر الرغبة  
 36يف حتقيق معىن واحد بطرق خمتلفة )أسلوب اللغة( ، هتدف إىل شرح العقالنية الداللية للمعىن.
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وضوع الدراسة أيضا فهم بيان الذي حيتوي على أساليب خمتلفة لنقل املعىن ، يدور ماخلروج من 
( 2) شبيه( ت1ان ما يلي: )حول أمناط خمتلفة من اللغة اليت هي وسائل لنقل املعىن. تشمل أهداف دراسة بي

 كناية( ال3اجملاز ، و )

  

 ج. علم البديع

 وه ديعبالملوجود ابلفعل. يف املصطلحات ، فإن هو خلق مت إنشاؤه ال يشبه الرسم ا ديعالبعلم  
اليت جتعل اجلمل مجيلة ومجيلة  -دراسة لعدة مناذج من مجال املصمم ، وبعض أنواع زخرفة اجملوهرات ابجلملة 

 37، وتطابق اجلمل مع اللطف واجلمال بعد التكيف مع املواقف والظروف.

لالفظية )مجال الكالم( ا ناتاسة ، مها: احملسبشكل عام ، تشتمل املعرفة السيئة على موضوعني للدر 
 املعناوية )مجال املعىن(. تواحملسنا

 

 االقتباس -

وصطالحا االقتباس  38قبسا مبعىن أخذ أو نقل أو استفاد. –االقتباس لغة مشتق من لفظ قبس 
الكلمة دون  هو الكلمة أّلفة املؤّلف أو الشاعر لتشمل مقتطفا من القرآن الكرمي أو احلديث إىل سلسلة من

 39أن يوضح أن هذه هي مقتطفات من القرآن الكرمي واحلديث.

وقال علي جرمي، االقتباس هو تضمني النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكرمي أو احلديث الشريف 
 40من غري داللة على أنّه وجيوز أن يغرّي يف اآلثر املقتبس قليال.
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باس احلديثي. االقتباس القرآين ا االقتباس القرآين واالقتبنقسم االقتباس ابعتبار املقتبس إىل قسمني مه
ه. واالقتباس احلديثي تعترب هو تعترب املؤلف مع إدخال الشيئ من القرآن الكرمي على وجه ال يشعر أبنّه من

 املؤلف مع إدخال الشيئ من احلديث الشريف على وجه ال يشعر أبنّه منه.

 املعىن ينقسم إىل :االقتباس إبعتبار ما فيه التعبري يف 

 ملقتبس عن معناه األصلي االقتباس الثابت املعىن وهو االقتباس الذي ال ينقل فيه من اللفظ ا
الواردة ىف اآلية القرآنية أو  إىل معىن آخر. يعين أن العبارة املقتبسة تساوي يف املعىن ابلعبارة

 احلديث.

  العبارة املقتبسة ختتلف أمعىن آخر يعين املتغري املعىن، وهو االقتباس الذي ينقل معناه إىل ،
 قتباس. النحو :يف املعىن ابلعبارة ختتلف يف املعىن ابلعبارة اليت هي موضع أخذ اال

 لئن أخطئت يف مدح # كما أخطئت يف معىن

 لقد أنزلت حاجيت     # بواد غري ذي زرع

 وأما االقتباس إبعتبار حكمه ينقسم إىل ثالثة أقسام وهي : 

  وهو ما كان يف اخلطب واملواعظمقبول : 

 مباح  : وهو ما كان يف الغزل والرسائل والقصص 

 .41مردود : وهو ما كان يف اهلزل 

 وأما االقتباس إبعتبار جنسه ينقسم إىل أربع أقسام وهي :

 ة من القرآن الكرمي أو االقتباس التام : هو أن يقتبس املؤلف أو الشاعر يف كالمه مجلة اتم
 ف بغري بغيري يف اللفظ واملعىن.احلديث الشري

  مة من القرآن الكرمي اتاالقتباس ابلتغيري : هو أن يقتبس املؤلف أو الشاعر يف كالمه مجلة
 أو احلديث الشريف ولكن مع تغيري يسري فب اللفظ واملعىن.

 حدا أو أكثر من االقتباس اللفطي : هو أن يقتبس املؤلف أو الشاعر يف كالمه لفظا وأ
 لكرمي أو احلديث الشريف يف مجلة من كالمه.القرآن ا
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 لشيئ من آية القرآن االقتباس املعنوي : هو أن يقتبس املؤلف أو الشاعر يف كالمه معىن ا
 الكرمي أو احلديث الشريف بلفظ خمتلف.

كلمة أو مجلة من   أن االقتباس يقتبس من لى بعض الفهم أعاله ميكن للباحث أن يستنتجبناًء ع
على . ن القرآن أو احلديثمديث ، مث يُدرج يف النثر أو الشعر دون توضيح أن كلمات اجلملة القرآن أو احل

إبعتبار حكمه ينقسم إىل ثالثة ىن. يعين : الثابت املعىن و املتغري املع إىل قسمني سابأساس املعىن ، ينقسم إقت
القتباس التام، االقتباس : ا وهيإبعتبار جنسه ينقسم إىل أربع أقسام : مقبول، مباح، مردود.  أقسام وهي

 ابلتغيري، االقتباس اللفظي، االقتباس املعنوي.

 

 تعريف تدريس البالغة -3

، فإن التعلم هو "تعليم الطالب على استخدام مبادئ التعليم ونظرية التعلم اليت سيف السغاىلوفًقا لـ 
ثنائية االجتاه. يتم التدريس من قبل املعلم هي احملددات الرئيسية للنجاح التعليمي". التعلم هو عملية اتصال 

، هي عملية يتم فيها تدبري بيئة الشخص عن  قاريوفًقا لتعلم  42كمعلم ، أثناء التعلم من قبل الطالب.
 قصد لتمكينه من املشاركة يف السلوك يف ظروف خاصة أو إنتاج استجاابت حلاالت معينة.

هي "عملية تفاعل الطالب مع  2003التعليم لعام  من حاالت 20قانون نظام التعليم الوطين رقم 
املعلمني وموارد التعلم يف بيئة تعليمية". التعّلم كعملية تعّلم يبنيها املعلمون لتطوير إبداع التفكري الذي ميكن 
أن حيّسن قدرات تفكري الطالب ، وميكنه حتسني القدرة على بناء معرفة جديدة يف حماولة لزايدة التمكن 

 43ن املادة.اجليد م

، فإن التعلم "عبارة عن مزيج يتكون من العناصر البشرية واملرافق املادية واملعدات  عمر ْحالكوفًقا لـ 
واإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض لتحقيق أهداف التعلم". من النظرايت اليت طرحها العديد من 

 وهي: 44،تقدماً  صيغ تعترب أكثر 3لك اْحاخلرباء يف جمال التعلم ، طرح عمر 

 

                                                             
42 - Sagala, syaiful. 2009. Konsep Dan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta (Hal. 61) 

43- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Yang Mengatur Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 20. Sekretariat Negara. 

Jakarta. 

44 - Hamalik, Oemar. 2006. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Bumi Aksara.(Hal. 239) 
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 .التعلم جهد لتنظيم البيئة لتهيئة الظروف التعليمية للطالب 

 .التعلم جهد إلعداد الطالب ليصبحوا مواطنني صاحلني 

 ليومية.التعلم عبارة عن عملية ملساعدة الطالب على التعامل مع حياة الناس ا 

التعلم هو "عملية تفاعل  تنتج أنوفًقا للخرباء أعاله ، ميكنين أن أس تدريس البالغةبناًء على فهم 
طوير إبداع التفكري الذي ميكن أن يعزز ثنائية االجتاه بني الطالب واملعلمني وموارد التعلم يف البيئة التعليمية لت

هود لتحسني إتقان املادة جقدرات التفكري لدى الطالب ، وميكن أن يعزز قدرهتم على بناء معرفة جديدة يف 
 التعلم ". اجليدة وحتقيق أهداف

 

 األسس العامة لتدريس البالغة -4

هي أمور هامة جبدر ابملدرس أن يفطن إليها، وأن يؤمن هبا ليكون سبيله إىل درس البالغة ممهدا، 
 : 45وطريقته سديدة رشيدة. ومن هذه األسس

دية، بل يف لغة األطفال، إن البالغة فطرية يف الكالم : نلمح صورها وألواهنا واألحاديث العا -1
ن الرتاكيب، ينطق ويسمع يف كل يوم عشرات م –متعلم كان أو غري متعلم  –وكل منا 

خارجة عن أصول  فيها التشبيه واإلستعارة والكناية، وفيها األمر والنهي واإلستفهام
 غة.ها القصر واحلذف والتقدمي وغري ذلك من ألوان البالاستعماالهتا، وفي

 تشحذ الفكر، أن البالغة فن أديب، ينضج الذوق، ويذكى احلس، وليست من العلوم اليت -2
من املواد  –كذلك   –أو تصقل العقل، إبضافة جديد من املعلومات واحلقائق، وليست 

لغالب عليها هو الطابع ي، فالطابع االيت تتناول مسائلها ابلتصور العقلي، أو القياس املنطق
 الفين الوجداين.

وجداين، وهلذا كان هو الطابع الفين ال –كما سبق   –أن الطايع الغالب على درس البالغة  -3
تعبري، وهذا املبذول ينتهي اجلهد املبذول يف هذا الدرس، إمنا هو النقد واملفاضلة بني تعبري و 

ليست أحكاما دائما إىل أحكام أدبية، وهي أحكام فنية تقتضى ابلقبح أو اجلمال، و 
 عقلية، تقضى ابخلطأ أو الصواب.
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تناول الفين يؤثر النظرة ذوقها، وتطورت حاجتها الفنية، وأصبح ال أن احلياة احلديثة قد تطور -4
ر البالغة هذا التطور، الشاملة، وال يسيغ الوقوف طويال عند اجلزئيات، وإذن ينبغي أن تساي
ىل دائرة تتسع للصورة إفال تقف ببحثها عند اللفظ واجلملة، بل تتجاوز هذه الدوائر الضيقة 

أدعى إىل إمتاع واخلطبة والقصة، فهذا أجدى على األدب، و  والفقرة والقطعة واملقالة
لطالب على أن ينظروا الطالب وخباصة كبارهم. وتطبيقا هلذا يف درس البالغة ينبغي مترين ا

لنص كشأهنم اإىل النص األديب نظرة فاحصة شاملة، وأن يكون شأهنم يف اجتالء هذا 
تأملون يف هذه يسم وتصوير. إهنم ال حينما يقفون أمام صورة رائعة يف أحد معارض الر 

لون أو اإلحياء أو دقة الصورة الزاخرة ابجلمال شيئا واحدا يستأثر بعنايتهم وإعجاهبم، كال
ز أو غري ذلك من الرسم أو قوة التعبري أو صدق الداللة أو عمق اإلشارة أو وضوح الرم

املة متعاونة على صر متكاملزااي الفردية، ولكن نظرهتم تشمل كل هذه النواحى ألهنا عنا
 إبراز اجلمال الفين لتلك الصورة.

ب مراعاهتا يف تعلم من الوصف أعاله ميكنين أن أستنتج أنه من بني األشياء األساسية اليت جي
كما   –الب على درس البالغة إن البالغة فطرية يف الكالم، أن البالغة فن أديب، أن الطايع الغ : البالغة
 فين الوجداين، أن احلياة احلديثة قد تطور ذوقها.هو الطابع ال –سبق 

 

 أهداف تدريس البالغة -5

سبقت اإلشارة إىل أن البالغة هي تلك القوانني واملعايري اليت حتكم األثر األديب، وأهنا ال تنفصل 
عن األدب، وإذا كان األدب ميثل الوجه املشرق جلمال التعبري. فإن البالغة تقدم األسس اليت تلون هذا 
اجلمال يف التعبري، فهي علم حيدد القوانني العامة اليت يسري يف ضوئها النمط األديب، ةهذه القوانني 

 .46استمدت من تتبع األساليب يف أرقى مستوايهتم

 

 

                                                             

 650دمشق( ص :  ، )دمشق : جامعة2، ط : يف طرائق تدريس اللغة العربية، 1997حممود أْحد السيد،  - 46
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 : 47يستهدف تدريس البالغة ما يلي

ة مجيع األحوال : منطوق فهم اإلعجاز من القرآن الكرمي، ألن إعجازه يف وفاء الداللة منه يف -أ
 ومكتوبة ومسموعة.

ة اإلحتكاك ابللغة حسن إختيار األلفاظ وانتقائها، وجودة رصفها وتركيبها، عن طريق كثر  -ب
 العربية الرفيعة.

ل إليها البالغييون تنمية الذوق السليم، وذلك ابالحتكام إىل الضوابط البالغية اليت وص -ج
 األقدمون واحملدثون.

ختطى ابلقبول والرضا من قبل املشتغلني ابلبالغة، االهتمام ابلظواهر األسلوبية، اليت  -د
 واملختصني يف اللغة العربية، وضمها إىل املباحث البالغة األخرى.

 لقدمي ابجلديد.احلفاظ على املباحث البالغية، اليت وصل إليها املتأخرون، ووصل ا    -ه

قائق علم االجتماع، ليشمل حاإلسهام يف عملية النقد األديب، يف ضوء امتداد هذا النقد     -و
 ونتائج علم النفس، ومثرات الفلسفة، من فروع املعرفة املختلفة.

ل عن اقتناع، عن طريق اإلفادة منها يف دعم احلجة، وتقوية املعىن، وحتريك املشاعر للعم    -ز
 يف الكتابة.العريف اللغوي  مالظة وجه شبه يف التشبيهة واإلستعارة، أو يف اللجوء إىل عالقة اللزوم

فهم اإلعجاز من   نها:بناء على الوصف أعاله ميكنين أن أستنتج أن تعلم البالغة له عدة أهداف م
م ابلظواهر األسلوبية، احلفاظ القرآن الكرمي، حسن إختيار األلفاظ وانتقائها، تنمية الذوق السليم، االهتما

 احلجة. إلفادة منها يف دعمعلى املباحث البالغية، اإلسهام يف عملية النقد األديب، ا

 

 مواد تدريب البالغة -6

 مفهوم التدريب -أ

األنشطة خارج  عن طريق تكليف الطالب للقيام بسلسلة التعيني هو طريقة لتقدمي املواد التعليمية
ساعات  ساعات الدراسة وجهاً لوجه.يتم تنفيذ املهمة بشكل فردي أو يف جمموعات.ألن املهام تتم خارج
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مع مصطلح الواجبات املنزلية  طريقة التعيني بني الطالب معروفة بشكل أفضل لوجه ، مث الدراسة وجها
(PRمع التكليفات .) للقيام بسلسلة من التمارين وأنشطة  يف الطالب سوف ينمو اإلبداع والعادات

 املعرفة أو املهارات. وجها لوجه ابإلضافة إىل احلصول على مسلسل التعلم يف

مصادر املعلومات وبطرق  أمهية التعلم تعمق الطالب من خالل خمتلف ب ليشعروازايدة الوعي للطال
 يف شكل أسئلة على أساس مستمر.التمرين يتم من خالل التعود على شكل مترين خمتلفة ميكن أن تكون

ماهر ومعتاد  السكن الذايت حىت يصبح الطالب أكثر نشاطًا وابتكارًا وذكاءً  هو نشاط يف التعلم والتعلم
فعل أو تكرار  فهم ممارسة التدريس وعالقات التعلم سواء يف املدرسة أو يف املنزل. على فهم املوضوع

 48.لتعزيز نتائج التعلم هادف

إىل أن التدريب كجهد لتعزيز إتقان املواد التعليمية من قبل الطالب ، جيب التخطيط انسوطيون يشري 
 .49الدروس اليومية أو األسبوعية لألنشطة وجيب اعتباره جزًءا ال يتجزأ من إعداد

معلومات  املمارسة هي مرحلة أساسية يف عملية التحرك يف حني قال روبرت إي سالفني ذلك
 .50طويل جديدة يف الذاكرة العاملة ملصطلح الذاكرة

ألشخاص الذين اعلى أن التدريب نشاط يف عملية التعلم ، ومن املؤكد أن  وسيت سومنطوينص 
ا من جوانبه. ستكون يقومون أبنشطة تدريبية لديهم الدافع لتحقيق أهداف معينة ميكن أن تطور شيئً 

 نتائج التمرين نفسه جتارب ميكن أن تغري املوضوع وتغري البيئة.

 كن استنتاج أن املمارسة أمياخلرباء أعاله ،  لبعض األسئلةبناء على العديد من متارين الفهم وفًقا  

 شكل أفضلهتدف إىل حتفيز الطالب على فهم املواد ب أنشطة التكرار يف عملية التعلم

 دروس من أجل احلصول على نتائج أفضل.

 

 

                                                             
48 - Hamalik, Oemar. 2005. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem. 

Jakarta : PT. Bumi Aksara. Hal : 95 

49 - Nasution, S., 1999, Kurikulum dan Pengajaran, Jakarta: Bumi Aksara, cet-ke-3. Hal : 

112 

50  - Robert E. Slavin. 2008. Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik. Bandung: Nusa 

Media. Hal : 292 
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 فوائد التدريب -ب

 : 51نعملية التعلم ، أل وحبسب عمر ْحاليك مترين مفيد يف فوائد التمرين يف التعلم

 الطالب . متارين لتوفري اخلربات التعليمية للفقرة1

 لوك الطالب ، مثل:سجوانب تغيري  . ميكن ملمارسة الرايضة أن تعزز نتائج التعلم واإلتقان2
 العادات واملهارات واملواقف والتفاهم والتقدير.

بشكل فردي  سواءها حلل املشاكل اليت تواجه . ممارسة الوظائف لتنمية القدرة على التفكري3
 أو يف جمموعات

 الطالب ، على سبيل املثال: نقل التعلم . التمرين مهم للحياة اليومية4

 أمتتة اإلجاابت. يدمثل: احلفظ والتقل . تساعد التمارين على طرق التعلم األكثر فعالية ،5

 .الطالب . ميكن أن تشجع التمارين الرايضية الدافع التعليمي وتوسعه6

 

 التدريبأشكال  -ج

التعلم الذي يتوافق  بعض أشكال التمارين اليت ميكن استخدامها يف العمليةدريب أشكال أسئلة الت
 :  52مبعىن عمر حالك مع نظرية التعلم حسب

 التثنية .1

ختبار هو حماولة اال ن إذاالتكرار املصنف على أنه متري التثنية تعين تكرار الفعل عدة مرات ،
 ا تصبح نتائج التعلمنتائج التعلم. وهكذ تقوية اإلتقان أو تقويتههبدف  التدريب يف سياق

 هلا وتفيد حياهتا.

 ممارسة األمتتة    . 2

 حصل تلقائيا جهود لتعزيز املهارات

                                                             
5151 - Hamalik, Oemar. 2004. Proses Belajar Mengajar. Bumi Aksara. Jakarta. Hal : 95 

52 - Hamalik, Oemar. 2004. Proses Belajar Mengajar. Bumi Aksara. Jakarta. Hal : 97 
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 املراجعة أو إعادة البحث     .3

اكتساب فهم  إعادة املواد اليت مت تدريسها بقصد هبذه الطريقة إعادة التدريس أو الدراسة
 وتوضيح هذه األمور. ع أو تعميقأو توسي

 براتيس    . 4

 جتربة عملية التدريب. التمرين هو األكثر ميكن للطالب إتقان املهارة إذا كانت كذلك
 كلما كان منط اثبت أكثر أو أقل من التلقائي  ضرورية يف ظروف التعلم. األولوية مناسبة

 متشاهبة حًقا ، على سبيل املثاليتطلب اختبارات  ال ممارسة .بةهناك حاجة إىل استجا
 تعلم الكتابة وقيادة السيارة وما إىل ذلك.

 املراجعة واملمارسة  . 5

جيب أن تتعلم  التشابه هو أن هاتني الطريقتني كلتا الطريقتني هلا أوجه تشابه واختالف.
حلل املمارسة كطريق  أمهية املراجعة ، بينما تستخدم املراجعة يف الصف ، املمارسة جانب

 االستعراض الرئيسي هو املمارسة الرئيسية هي حتسني التعلم. الغرض املشكالت. الغرض
 مهارات وعادات التدريس ، حىت الفرق هو ممارسة فعالة يف توسيع التعلم. يف هذه األثناء

وهي يف املقام األول عملية  فعالة لتعزيز التفاهم واملوقف والتقدير هي عملية فردية. املراجعة
 اجملموعة. نظر

 

 تدريبعينة أسئلة ال -د

 أو )د( أو )ج( أو )ب( أو )أ(  ختياراب صحيحةأ. أجب عن املشكلة التالية ابختيار اإلجابة ال
 )ه(

 
 ....أييت بلغة أصاًل من الكلمة األساسية بلغة اليت هلا نفس معىن الكلمة . -1
 دخل .-ه              ذهب  -د            رجع .-ج            وصل .-ب           أتى -أ
 

 .....ما هو مفهوم البالغة من حيث األصل  -2
 ذهب -ه              دخل -د وصل               -ج جاء              ب.  رجع              -أ
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 .....الكالم الذي ينسجم مع ما يستدعي املوقف ويتكون من كالم فصيح يفهمه  -3
 لبليغمتكلم ا -بليغ الكالم         ج -كالم البليغ           ب  -أ        
 متكلم الفصيح -ه     كالم الفصيحة  -د        

 
نظام يتعامل مع مشاكل اجلملة ، اليت تتعلق مبعناها ، وتكوينها ، وأتثري الروح عليها ، ومجال   -4

وحرص اختيار الكلمات مبا يتوافق مع املتطلبات. ابإلضافة إىل املعرفة املستخدمة لدراسة الطالقة اليت تشمل 
 .....املعاين ، والباقني ، والباقي فهم

 علم البالغة -علم الصرف           د -علم الكالم         ج -علم النحو             ب -أ
 علم اللغوي -ه
 
 .....فصحة يف اللغة مبعىن  -5
 الضوء -داكن                 د -واضح              ج -واضح أو ساطع          ب -أ

 الصايف -ه
 
 املوقف .....تسمى دراسة كيفية التعبري عن فكرة أو شعور يف مجلة وفًقا ملتطلبات  -6
 علم الصرف -علم املعاين       ه -علم البديع       د -علم النحو       ج -علم البيان       ب -أ

 
يف جانب اللفة أو يف جانب املعىن ، . العلم الذي يناقش إجراءات جتميل تعبري جيد -7
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 الصحيحة ابألجوبة األتية األسئلة عن أجب ب.
 ..... بديعال وعلم ، بيان ، ابملعاين املقصود شرح -1
 .....وأنواعه شبيهابلت املقصود شرح -2
 األتية..... األمثلة من شبيةالت عناصر شرح -3

 الض َِّياء   ف   َكالشَّْمس    اَْنتَ 
ْثلُ  اْلُعْمرُ   ا َقاَمة َلهُ  َلْيسَ  َكالطَّْيف    اوْ  الضَّْيف   م 

 بديع.....ال وعلم ، بيان ، املعاين تقسيم شرح -4
 ....البالغة يف البحر أنواع شرح -5
 

 العالقة بني البالغة وفنون اللغة األخرى -7

فنون اللغة العربية هي اإلستماع والتحدث والقراءة والكتابة. وعلومها قواعد النحو والصرف وعلوم 
وبناء اجلملة العربية الصحيحة، واخلط العريب(. هذه  –العروض والبالغة وقواعد الكتابة )الرسم اإلمالئي 

 دروس البالغة وغريها من فروع اللغة.. ولذلك جيب توثيق الرابطة بني 53العلوم والفنون متكاملة فيما بينها

وللبالغة صلة ابلقراءة، ألنه قد تكون النصوص اليت ستدرس يف ظالهلا األلوان البالغية نصوصا 
الريط بني البالغة والتعبري، فإن املآخذ والعيوب اليت تشوه إنساء الطالب كثري  –كذلك   –مطولة. وميكن 

 . وغري ذلك.54منها جيايف الذوق البالغي

                                                             

 53، ص : مرجع سايقم إبراهيم، عبد العلي - 53

 317، ص : املرجع نفسه - 54
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غات العربية األخرى هي بناًء على الوصف أعاله ، ميكنين أن أستنتج أن العالقة بني البالغة والل
الغية هي نصوص طويلة. وميكن بالغة تتعلق ابلقراءة ، ألن النصوص اليت ميكن فيها دراسة تظليل األلوان الب

وه الطالبات ، واليت ينفي ليت تشالعالقة بني اخلطاب والتعبري والضعف واإلعاقة ا -أيًضا  -أن يكون ذلك 
 الكثري منها الشعور ابلبالغة. واملزيد.

 

 بعض األخطاء يف تدريس البالغة -8

 :55ومن هذه األخطاء يف تدريس البالغة 

ألمثلة ومتزيقها، اعرض دروس البالغة يف جداول ترسم على السبورة. فهذه الطريقة تقضى بتحيف  -1
يف الغاية املقصودة،  وحتديد األنواع وسوق املصطلحات، كأهناحتده أقسام اجلدول، وذكر القاعدة 

 تكوين الذوق األديب. ومن البديهي أن هذا املسلك ال ميس البالغة مبعناها الصحيح، وال جيدي يف

لتجاء إىل األمثلة املقتضية جمافة النصوص األدبية اخلصبة ذات الصور البارعة، واألخيلة الرائعة، واإل -2
 املصنوعة.

حي التذوقية، ويصرف تمام ابملصطلحات والتعاريف والتقاسيم إهتماما مسرفا يطغي على النوااإله -3
 عن تبني أوجه اجلمال، أو القوة، أو الوضوح يف األساليب البالغية.

 حماولة التذوق البالغي للنص قبل فهم معناه. -4

 دة جمموعة من املوضوعات.إمهال الربط بني الوحدات البالغية أو بني عناصر كل وحدة. واملراد ابلوح -5

هناك بعض األخطاء  من الوصف أعاله ميكنين أن أستنتج أنه يف تعلم البالغة ، غالًبا ما تكون
الغة يف جداول ترسم على عرض دروس الب  األساسية اليت يرتكبها املعلمون والطالب دائًما ، مبا يف ذلك:

لنص قبل فهم معناه، إمهال لحماولة التذوق البالغي  السبورة، اإلهتمام ابملصطلحات والتعاريف والتقاسيم، 
 الربط بني الوحدات البالغية أو بني عناصر كل وحدة.

 

 

                                                             

 320 - 318، ص : املرجع نفسه - 55
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 القرآن وبالغته:  الثالثاملبحث 

 مفهوم القرآن -1

أصليا القرآن من كلمة قرأ يعين معىن التجمع ، والقرأ يعين مجع احلروف والكلمات مع بعضها البعض يف 
قرآان. يقول هللا  ، قراءة،  كان القرآن يف األصل مثل قراءة ، أي مصدر من كلمة قرأكالم مرتب بدقة.  

َنا مَجَْعهُۥ َوقـُْرَءانَهُۥ  .56(18-17َفِإَذا قَـرَأْنََُٰه َفٱتَِّبْع قـُْرَءانَُه ". )القيامة:  سبحانه وتعاىل أن هذا يعين ، " ِإنَّ َعَليـْ

راءهتا(. لذا ، فإن الكلمة هي )القراءة / كيفية ق قراءته تعين كلمة القرآن )القراءة( يف اآلية أعاله
ن نقول قرارة ، قرآن ، قرآن أ. ميكننا شكراو  غفرانمع حروف العلة مثل  فالن)اقرتان( وزن مصدر وفًقا لـ

سم القرآن )القراءة( ، وحتديداً اوقوران ، إهنا تعين نفس الشيء. هنا يُطلق على "القرآن" )املراد قراءته( 
َفال مبصدر.

َ
 تسمية امل

يتم حتديد القرآن كاسم للكتاب الذي كشف حملمد. حىت يصبح القرآن امساً فريداً للكتاب ، كاسم 
ذايت. جمتمعة ، يتم استخدام الكلمة السم القرآن ككل ، وكذلك لتسمية اآلايت. لذلك ، إذا مسعنا 

ِإَذا ُقرَِئ ٱْلُقْرَءاُن َفٱْسَتِمُعو۟ا َلهُۥ َوأَنِصُتو۟ا َلَعلَُّكْم وَ  شخًصا يقرأ آية من القرآن ، فقد نقول أنه يقرأ القرآن. "
 .57(204..." )األعراف: تـُْرَْحُونَ 

يقول بعض العلماء أن تسمية هذا الكتاب ابسم القرآن بني كتب هللا هو أن هذا الكتاب يغطي 
َعُث ىِف ُكلِّ أُمٍَّة  تعين "جوهر كتبه ، حىت أنه يشمل جوهر كل العلوم. مت التلميح يف كلمته اليت  َويـَْوَم نـَبـْ

يََٰ  َنا ِبَك َشِهيًدا َعَلىَٰ هَََُٰٰٓؤاَلَِٰٓء ۚ َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك ٱْلِكتَََٰب تِبـْ ْن أَنُفِسِهْم ۖ َوِجئـْ ًنا لُِّكلِّ َشْىٍء َوُهًدى َشِهيًدا َعلَْيِهم مِّ
 .58(89)النحل: "  َوَرْْحًَة َوبُْشَرىَٰ لِْلُمْسِلِمنيَ 

تََِٰب ِمن َشْىٍء ۚ مثَّ ِإىَلَٰ َرهبِِّْم َوَما ِمن َدآَٰبٍَّة ىِف ٱأْلَْرِض َواَل طَََِٰٰٓئٍر َيِطرُي جِبََناَحْيِه ِإالََّٰٓ أَُمٌم أَْمثَاُلُكم ۚ مَّا فَـرَّْطَنا ىِف ٱْلكِ  "
 59(.38." )األنعام: حُيَْشُرونَ 

ة. رمبا ألنه صنع كاسم للكالم الذي يعتقد بعض العلماء أن كلمة القرآن مل تكن يف األصل كلمة حتي
، واليت بشيء شيء نزل على النيب. وليست الكلمة اليت اخرتعها القرع أو رمبا أيًضا ألهنا أتيت من كلمة قرن

تعين ربط شيء ما آبخر أو أتيت أيًضا من كلمة قرعني )يف أزواج( ، ألن اآلايت واحدة مع واحد تشبه 
                                                             

 18-17:  75سورة القيامة،  - 56

 204:  7سورة األعراف،  - 57

 89:  16سورة النحل،  - 58

 38:  6سورة األنعام،  - 59
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، فإن حرف االسم هو األصلي. ومع ذلك ، فإن هذا الرأي ال يزال اآلخرين بعضها البعض. وابلتايل 
 مشكوكا فيه ، والرأي الصحيح هو الرأي األول.

ليت تصنف مجيع األنواع يف املصطلحات من الصعب حًقا إعطاء القرآن حدوًدا مع تعريفات املنطق ا
كون تعريف القرآن له يث يواألجزاء واألحكام اخلاصة: فهي حتتوي على جنس ، وفرق ، وبروبيوم ، حب
اقع ، على سبيل املثال ، نشري حدود ملموسة حًقا. التعريف امللموس للقرآن هو تقدميه يف العقل أو يف الو 

نقول ،  ،هلذا السبب  إليه على أنه القرآن على ما هو مكتوب يف املخطوطات أو تقرأه كلمة شفهية.
رب  الرْحن الرحيم ، احلمدهلل ا ، "إن القرآن هو بسم هللا"القرآن هو ما يوجد بني كتابني" ، أو نقول أيضً 

 س."انالو  نةاجل... من  العاملني

أن القرآن كالم أو كلمة هللا  ذكر العلماء تعريف القرآن الذي اقرتب من معناه بتمييزه عن غريه بقوله
الكالم هو جمموعة من ريف اليت أنزلت على حممد صلى هللا عليه وسلم. القراءة منه هي العبادة. يف تع
( ، ال يعين ذلك تضمني مجيع  األنواع اليت تشمل كل الكالم. ومن خالل اجلمع بينه وبني هللا )كلمة هللا

 كلمات البشر واجلن واملالئكة.

 ومع الكلمات املرسلة ، ال تشمل كلمات هللا اخلاصة بكلماته.

ِت َربِّ  " َنا مبِْثِلِهۦ َمَدًداُقل لَّْو َكاَن ٱْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلمََٰ ُت َربِّ َوَلْو ِجئـْ )الكهف:   لََنِفَد ٱْلَبْحُر قَـْبَل أَن تَنَفَد َكِلمََٰ
109.)60 

َعُة َأحْبٍُر مَّا نَِفَدْت كَ  " ُهۥ ِمۢن بـَْعِدِهۦ َسبـْ ٌم َوٱْلَبْحُر مَيُدُّ لََٰ َا ىِف ٱأْلَْرِض ِمن َشَجرٍَة أَقـْ ُت ٱَّللَِّ ۗ ِإنَّ َوَلْو أمنَّ  ٱَّللََّ َعزِيٌز ِلمََٰ
 .61(27". )لقمان: َحِكيمٌ 

ابقني ، مثل التوراة واإلجنيل وقصر ما مت كشفه كان على حممد فقط ، وليس مبا مت الكشف عنه لألنبياء الس
 ، إخل.

أن ما أرسله هللا  إذا اعتقدان -أما ابلنسبة للقراءة ، فهي عبادة تستبعد تقاليد أحاد وتقاليد القدسي 
واآلخرين كعبادة ، يف حني أن  ألن الكلمات تقرأ كعبادة ، وهذا يعين أمر قراءهتا يف الصالة -هو كلماته 

 ليست هي احلالة. احلديث األحدو  حديث القدستقاليد 

                                                             

 109:  18سورة الكهف،  - 60

 27:  31سورة لقمان،  - 61
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بناء على الوصف أعاله ، ميكنين أن أستنتج أن القرآن كتاب نزله هللا سبحانه وتعاىل على النيب  
سيط املالك جربيل ، الذي يشعر ابلقلق من أن القصد منه أن يكون حممد صلى هللا عليه وسلم مع الو 

 دلياًل للمسلمني

 

 القرآن مزااي -2

يف السورة ، ذكر الكثريون مزااي القرآن ابعتباره  .7-1، األعداد يسعن سورة  صباحيتحدث تفسري امل
تبدأ بكلمة ايسني. يف يوضح قريش شهاب أن هذه السورة  الكتاب األخري الذي كشفه هللا عن النيب حممد.

. يعتقد البعض أنه معىن يسهناك وجهات نظر خمتلفة حول  القرآن ، تبدأ بعض السور أبحرف معينة.
اختصار ، والبعض يقول أنه اسم السورة ، والبعض اآلخر يقول أنه هللا وحده الذي يفهم معىن ايسني. ومع 

وقال: "يبدأ العديد من سورة القرآن  ريد أن يعطي.ذلك ، مع استسالم السورة ، هناك تلميح فيها أن هللا ي
 . حتتوي مجيعها تقريًبا على ميني هللا بشأن عظمة القرآن".و امل سأبحرف أولية مثل ي

 قال قريش إن القرآن يشبه املاس الذي ينبعث منه الضوء من كل زاوية ، مع إعطاء التوجيهات.
ذي أحضره املالك جربائيل. يف اللغة العربية ، تشري الكلمات القرآن هو إميان هللا الذي كشفه النيب حممد ال

" إىل الكمال. لذلك ، القرآن هو قراءة مثالية اليت كشف عنها هللا الذي هو عظيم وحمبة. -اليت تنتهي بـ "
"قسم هللا ابلقرآن الكرمي ، كرمي يعين حكيم. هللا مسى القرآن ابلكلمة احلكيمة كشيء حي. ابلتأكيد حممد 

 شخص أرسله هللا. أنت على طريق عريض مستقيم" ، أوضح قريش. هو

وقيل أيًضا ، يف سورة ايسني أن القرآن الكرمي منذ صدوره حىت اآلن ، وحىت يف املستقبل ، حتد أي 
شخص يشك يف صدقه. ال أحد يستطيع صنع كتاب مثل القرآن. لذلك ، يعيش القرآن ويعطي احلياة ملن 

لك ، أوضح أن اجملتمع العريب الذي صادفه القرآن ألول مرة كان جمتمًعا مل يزره الرسول ابإلضافة إىل ذ يتبعه.
 منذ زمن النيب إمساعيل. جاء القرآن لتذكريهم بعدم اإلمهال.

 : يقال أن هناك فرق بني القرآن والكتب السابقة

 واحدة.أواًل ، القرآن يرتاجع شيًئا فشيًئا ، يف حني أن الكتاب السابق يسقط دفعة 

اثنياً ، إثبات حقيقة القرآن موجود داخل القرآن نفسه ، بينما يف الكتاب السابق ، إثبات حقيقته خارج ، 
 أي يف شخصية النيب الذي أحضره.
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اظ عليها حىت هناية اليوم ، يف حني أن اثلثًا ، لغة القرآن ومعانيها مكونة من هللا ، وفًقا ملعتقداتنا ، يتم احلف
 ق كان له عدة تغيريات.الكتاب الساب

لقرآن يرتاجع شيًئا ا  من الوصف أعاله ميكنين أن أستنتج أن فضائل استخدام القرآن هي كما يلي: 
، وجود داخل القرآن نفسه، إثبات حقيقة القرآن م، فشيًئا ، يف حني أن الكتاب السابق يسقط دفعة واحدة

 .لغة القرآن ومعانيها مكونة من هللا

 

 بالغة القرآن -3

يف الوقت الذي كانت فيه اللغة واألدب العريب يف ذروته قبل أربعة عشر قران ، نزل القرآن ، يف  
حىت شعروا أهنم ذلك الوقت شكك علماء اللغة وخرباء األدب مثل وليد بن مغرية يف حقيقة القرآن 

،  13هود اآلية ، وسورة  23. مث يف عدة مواضع يف القرآن مثل سورة البقرة اآلية  يستطيعون مطابقته
، حثهم هللا على أن يصنعوا أشياء مثل القرآن بكل جهودهم وجهودهم. وهذا  88وسورة اإلسراء اآلية 
 62من معجزات القرآن.

لقد ثبتت معجزات القرآن منذ بداية احنطاطه ، حيث مل يستطع أحد من الدول العربية أو غري  
ًدا من الفصح والبالغة. اعرتف بذلك أحد الكتاب العربية أن يضاهيها ، رغم أن لديهم مستوى عاٍل ج

الذي اشتهر بكونه عظيماً ومشهوراً يف ذلك الوقت ، وهو أبو الوليد بن املغرية ، بعد أن مسع كلمة هللا يف 
اليت قرأها النيب أمامه. قال "مل أمسع كلمات مجيلة هبذا القدر من قبل ، فهذه )القرآن(  24سورة املدتسر اآلية 

عرًا وال سحرًا وال كلمات ساحر. يف الواقع القرآن مثل شجرة ذات أوراق مظللة. ، جذوره غارقة ليست ش
 63يف األرض ، الكلمات مجيلة ، حلوة ، وممتعة لسماعها ، هذه ليست كلمات بشرية ، ال شيء يضاهيها.

اختلف العلماء يف جوانب اإلعجاز يف القرآن ، فالبعض يرى أن معجزات القرآن موجودة يف أقواهلم ، ويف 
أخبار املشاكل غري املرئية )أمور مستقبلية أو أحداث يف املاضي( ، وأن حمتوايهتا حتتوي على الكثري من 

، ونظامه وبنيته مجيالن ،  لفظهالاملعرفة. وهو واسع ، يقول بعض العلماء أن إعجاز القرآن موجود يف 
 64ومضمون املعىن واضح ، وأسلوب التحرير واللغة يف القرآن مرتفع للغاية ، وال شيء يضاهيه.

                                                             
62 - Manna Khalil Al-Qattan, Mabahith fi Ulum Al-Qur’an, (Kairo:Maktabah Wahbah, 2000), Hal. 

267. 

63 - Badruddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, al-Burhan Fi Ulum Al-Qur’an, Vol. 2 (Kairo : 

Maktabah Dar al-Turath, tth), Hal. 110. 

64 - Ibid, 97 
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اهليكلية يف نطاق واحد ، وهو نطاق املعرفة ابلبالغة  وأسلوب اللغة واألنظمة اللفظجوانب  
فقط يف وضوحها وأدهبا ، ولكن أيًضا وهو جانب من جوانب ختصص القرآن. لكن معجزات القرآن ليست 

يف جوانب أخرى كثرية ميكن أن تسبب معجزات القرآن. يقول مىن القطان أن هناك ثالثة جوانب مهمة يف 
(. 3( إعجاز القرآن من الناحية العلمية و )2( إعجاز القرآن من الناحية اللغوية )1إعجاز القرآن وهي )

 65ن.إعجاز القرآن من انحية تطبيق القانو 

نظر إىل األول من اجلانب ميكن دراسة إعجاز اللغاوي الوارد يف القرآن مبقارابت خمتلفة ، ميكن ال 
 بالغة(.ال من أدبيات )علم الث ميكن رؤيتهف( أو الث( ، والثاين هو الصريف )علم الصر النحوي )علم النحوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
65 - Manna Khalil Al-Qattan, Mabahith fi Ulum Al-Qur’an, (Kairo:Maktabah Wahbah, 2000), Hal. 

267. 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 منهج البحث -أ

يتم تنفيذ تطوير التصميم عن طريق تعديل . (R&D) البحث املستخدمة هي البحث والتطويرطريقة 
مت اختيار هذا النموذج ألن خطوات  .66سادميان وأصحابهمنوذج تطوير الوسائط التعليمية بواسطة 

نتجات التطوير مكتملة ووفًقا للمخطط البحثي لتطوير املواد التعليمية ، أي البحث الذي ينتج أو يطور م
مصحوبة بتجربة خرباء ومراجعة وجتربة منتجات يف  BSNPحمددة وفًقا الحتياجات ومعايري حمتوى 

 التطوير املنجز هو تطوير مادة البالغة املبنية على احلقل الختبار اجلاذبية والفائدة والراحة وفعالية املنتج.
يف شكل مواد تعليمية جديدة مثرية  تتمثل النتيجة النهائية للمنتج يف الفصل االقتباس القرآن أساس

لالهتمام وتفاعلية حتتوي على أهداف تعليمية ، وهي مادة مزودة بعينات من العروض التقدميية يف العصر 
 .احلديث وأسئلة املمارسة اليت ستكون معيارًا لفهم الطالب للمواد املعروضة

( 3غة األهداف )( صيا2اجات )( حتديد االحتي1اإلجراءات اليت يتعني تنفيذها هي كما يلي: )
( 7تحقق من اخلرباء )( ال6( إنتاج املخطوطات املادية )5( تطوير أدوات التقييم )4تطوير املواد )

 ( املواد جاهزة لالستخدام.8التنقيحات و ) 

 

 جمتمع البحث وعينته -ب

براهيم اإلسالمية ان مالك إيف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موال  فاجملتمع يف هذا البحث الطالب
ذا املستوى إىل هطالاب. وينقسم  30احلكومية ماالنج. وعينته الطالب يف مستوى السادس، عددهم 

 صفني.

 

 

 

 

                                                             
66 - Arief S. Sadiman, dkk. 2009. Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya. Jakarta: Rajawali Press 



 

42 
 

 البياانت ومصادرها -ج

 ومت مجع البياانت يف هذا البحث من عدة املصادر التالية :

نتج قيد التطوير، سواء  ابملمن اإلستبانة جيري الباحث للحصول على تقييم من اخلرباء فيما يتعلق  -1
 كان املنتج ممكنا أم ال لإلستخدام.

تصور الكفاءة اليت  من االختبار الذي جيري الباحث إلجراء املعدة لقدرة السلوك الشخص اليت -2
 ميلكها يف املادة الدراسية املعينة

 ومن الكتب أو املراجع اليت تتعلق هبذا البحث كمصادر اثنوية للبحث. -3

 

 البياانت أدوات مجع -د

 لي :وللحصول على البياانت احملاجتة إليها فاستخدم الباحث أدوات مجعها كما ي 

 االستبانة -1

تعترب االستبانة أداة مالءمة للحصول على معلومات وبياانت وحقائق مرتبطة بواقع معني، ويقدم  
واستخدم  67االستبيانة.بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد املعينني مبوضوع 

هذا االستبيان جلمع املعلومات عن احلاجات والرغبة وامليول لدى الطالب من تعلم البالغة )االقتباس( 
وحتديد املادة األساسية املطلوبة واألهداف التعليمية املناسبة للمنهج يف تدريس البالغة )االقتباس( وعن 

تباس( عن املادة الدراسية يف تدريس البالغة )االقتباس( تعليقات اخلبري يف جمال تدريس البالغة )االق
واالرشادات لتنفيذ هذه املادة فعاال لعملية التعليم وعن تثبيت مدرسي البالغة ورئيسة القسم عن صالحية 

 املنهج الدراسي يف تدريس البالغة )االقتباس(.

 

 اإلختبار  -2
السلوك الشخص اليت تصور الكفاءة اليت  اإلختبار هو أدواة إلجراء أو النشاطات املعدة لقدرة  

ويستخدم الباحث يف هذا البحث هو نوعي من اإلختبار يعين اإلختبار  68ميلكها يف املادة الدراسية املعينة.
القبلي لتعريف قدرة الطالب و اإلختبار البعدي لتعريف قدرة الطالب و أرآئهم بعد استخدام الكتاب 

 )االقتباس( على أساس القرآن.التعليمي املطور ملادة البالغة 
                                                             

 .121:  ، صمرجع سابقذوقان عبيدات واألخرون،  - 67
 135( ص : 1987مان : دار الفكر، أسالبه، )ع –أدواته ، لبحث العلم مفهوم، اذوفاال عبيدات وعبد الرْحن علمي وكائد عبد احلق -68
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  إجراءات تصميم البحث -ه

 لقد متت إجراءات التصميم هلذا البحث على ثالث مراحل اآلتية : 

 حتليل اإلحتياجات -1

عليم اللغة العربية و كان هذا التحليل مبالحظة املادة احلالية مث حلل البباحث مع رئيسة قسم ت 
احلكومية ماالنج. وكان كذلك  اجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالميةمدرسي البالغة عن املنهج احلايل يف 

الرغبة وامليول لديهم يف تعلم بتوزيع االستبانة على الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية ملعرفة احلاجات و 
 البالغة )االقتباس(. وحدد الباحث عن هذا التحليل :

 بالغة )االقتباس(.فيما يتعلق بتدريس ال الكتشاف احلاجات والرغبة وامليول لدى الطالب -

ة واألهداف الدراسية لتحديد كل ما يتعلق بتدريس البالغة )االقتباس( من الكفاءة األساسي -
 البالغة )االقتباس(. واملواد التعليمية والطرائق املناسبة والتقومي املستخدمة يف تدريس

 

 (تطوير املادة التعليمية يف تدريس البالغة )االقتباس -2

 خلطوات التالية :ااستخدم الباحث يف تطوير املادة التعليمية يف تدريس البالغة )االقتباس(  

 أوال : حتديد الكفاءة األساسية املطلوبة 

 اثنيا : حتديد األهداف الدراسية املوافقة ابلكفاءة املطلوبة

 اثلثا : إعداد املوضوع التعليمية 

  رابعا : تعيني طرائق التدريس املناسبة

 69خامسا : اختيار أدوات التقومي املناسب.

 تعليميةخمطوطات مواد السادسا : 

 

 

                                                             

 .119، القاهرة : دار الفكر. ص : دراسات يف املناهج واألساليب العامة، 1987صاحل ذايب هندي،  69
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  التحقق من صحة اخلرباء والتجارب امليدانية  -3

رباء يتكون من خرباء من قبل فريق من اخل يتم التحقق من صحة املخطوطات املواد اليت مت جتميعها 
نهج )معايري احملتوى( ، مدى مالءمة املواد مع املمواد التعلم وخرباء التصميم. من اجلانب املادي هو 

صميم ، فإنه يفحص القواعد احلقيقة والكفاية والدقة يف اختيار التطبيقات واألمثلة. بينما من جانب الت
التخطيط وخيارات و واختيار الكلمات وفًقا خلصائص اهلدف وجوانب اللغة ككل ابإلضافة إىل الشكل 

الت للتحسينات عالوة على ذلك ، إذا كانت هناك اقرتاحات أو مدخ األلوان للمكوانت املكونة.
 .والتحسينات ، فيجب مراجعة النص

 

 واملراجعة امليدانية التجربة -4

عرفة مدى مالءمة وفعالية املادة ممث يتم اختبار املواد اليت اكتملت على أنشطة التعلم. هتدف هذه التجربة إىل 
 ملواد التعليمية اليت مت إنشاؤها.التجربة امليدانية كمواد لتحسني وحتسني ا يف التعلم. يتم استخدام نتائج هذه

 

 البحث تصحيح إنتاج املادة املطور لتدريس البالغة )االقتباس( املناسب مليدان -5

وهو جاهز ، تج النهائيُتستخدم نتائج التجربة كمواد لتحسني وحتسني املواد املطورة إلنتاج املن  
وير املادة بعد عملية التصحيح وهذه املرحلة األخرية من اجراءات التطوير، حيث مت تطسة. لالستخدام يف املدر 

ل مادة تدريس البالغة ابملالحظة على اإلرشادات واالقرتاحات واملداخالت املفيدة من اخلرباء يف جما
)االقتباس( يف قسم  البالغة )االقتباس( ومن مدرسي املادة يف ميدان البحث لكي يكون املادة املطور لتدريس

 تعليم اللغة العربية صاحلا لالستعمال.

 :70توضيحا يف تصميم الدراسة يقوم الباحث تصميم البحث كما يلي

                                                             
70 - Borg, W. R. Gall, M.D. 1983. Educational Research an Introduction. New York and 

London : Longman, Inc. 
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 أساليب حتليل البياانت -و

لتحليل البياانت يف هذا البحث.   (Descriptive Analysisاستخدم الباحث التحليل الوصفي )  
وحلل الباحث بياانت االستبانة من الطالب عن احلجات والرغبة وامليول لديهم من تعلم البالغة )االقتباس( 
يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ومن مدرسي البالغة عن 

د الكفاءة األساسية املطلوبة واألهداف التعليمية املناسبة للمنهج. مث تطوير الباحث املادة اجلديدة حتدي
لتدريس البالغة )االقتباس( على أساس القرآن، وحتلل انتاج التطوير التحليل الوصفي أيضا للتأكد من 

 مداخالت وارشادات اخلرباء واملدرسني وصفيا.

 

التثبيت من مدرسي 

البالغة في ميدان 

 البحث

 التحكيم من الخبراء

1التصحيح   

2التصحيح   

اإلنتاج : المادة 

 الدراسية الجديدة

 تحليل اإلحتياجات من :

 رئيسة القسم.1
 مدرسوا البالغة.2

 الطالب.3

 ضعف رغبة الطالب -4

قلة المعلومات وضآلة  -5

المهارات التي يكتسبها 

 الطالب

المادة 

المستخدمة 

 الحالي

تطوير المادة في 

تدريس البالغة على 

 مدخل الكفاءة
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 البياانت فستأيت على نظام آيت : وأما اخلطوات لتحليل تلك  

 تعرف البياانت -1

 عرض البياانت -2

 شرح البياانت -3

 استنتاج -4

 فيما يلي املعادلة اليت سيتم استخدامها لتحديد مستوى صالحية املواد التعليمية : 

P : 
∑𝑋

∑𝑥𝑖
 x 100%  

 املعلومات :

X    :درجة إجابة املدقق 

1X    : أعلى درجة إجابة 

P     : األهليةنسبة 

 

 بينما الصيغة اليت سيتم استخدامها لتحديد مستوى فعالية املواد التعليمية هي كما يلي :

Thitung : To : 
MD

SEMD
 

 : املعلومات
DM  :Mean Difference 

SE   :Standart Error 

 

املواد من هذه النتائج لتحديد مستوى الفاعلية واالختالفات يف دافع التعلم قبل وبعد استخدام   
 التعليمية اليت يتم تطويرها، جيجب إجراء مقارنة على النحو التايل :

0H   : ميكن ملواد التدريس حتسني فهم الطالب ملواد االقتباس ال 
1H   : ميكن ملواد التدريس حتسني فهم الطالب ملواد االقتباس 
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  tabeltومقارنتها  hitungtبعد تنفيذ الفرضية ، فإن اخلطوة التالية هي إجراء عمليات حسابية إلجياد   
أكرب من  hitungt. ولكن إذا كانت  1H ورفض 0H، فسيتم قبول   tabeltأصغر من   hitungtكان  إذا

tabelt  1، فسيتم قبولH  0ورفضH 

لتحليل احلاجات والرغبة وامليول لدى  (skala likert)مقياس الليافة ليكيت واستخدم الباحث   
 الطالب من تعلم البالغة )االقتباس( يف هذا البحث على الشكل اآليت :

 تقدير درجات

 مهم جدا 81-100

 مهم 61-80

 مهم إىل حد ما 41-60

 غري مهم 21-40

 غري مهم جدا 1-20

 ال أدري 0

واالرشادات من قبل اخلرباء يف حتكيمهم ومن املدرس ورئيسة القسم وأما املعيار لتحليل املداخالت   
 فسيأيت على الشكل اآليت :

 تقدير درجات

 ممتاز 81-100

 جيد جدا 61-80

 جيد 41-60

 مقبول 21-40

 غري مقبول 1-20
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 مراحل تنفيذ البحث -ز

 اليت تبدو ابجلدول اآلتية :فقد مت هذا البحث بعد مرور مراحل تنفيذه ابالجراءات امليدانية   

 املكان مرحلة التنفيذ رقم

بدأ الباحث يف تنفيذ الدراسة ابإلطالع على مشكالت  1
البحث يف ميدان البحث وذلك ابالعتماد على مالحظات 
الباحث السابقة وعلى الدراسات السابقة اليت تتعلق بتطوير 

 املادة

 

 ماالنج

ملشاركة مناقشة اخلطة قدم الباحث خطة البحث للجامعة  2
اليت يعقدها قسم تعليم اللغة العربية فس كلية علوم الرتبية 
والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 ماالنج بعد حصول املوافقة من قبل املشرفة الكرمية

 

 ماالنج

قام الباحث بتوزيع االستبانة اليت ستكتشف األنشطة  3
طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان التعليمية عند 

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج وعن وعلى 
املدرسني لتجديد الكفاءة األساسية املطلوبة واألهداف 
التعليمية املناسبة للمنهج. وقام أيضا ابملقابلة مع رئيسة 
القسم ومدرسي البالغة فيها للتأكد من نتائج االستبانة اليت 

 د مت حتليلهاق

 

 ماالنج

قام الباحث بتحليل احلاجات عن األنشطة التعليمية وغريها  4
عند الطالب ورئيسة القسم ومدرسي البالغة يف نتائج 

 االستبانة واملقابلة اليت قد مت مجعها منهم

 

 ماالنج

يبدأ الباحث يف تطوير املادة على أساس القرآن واحلديث يف  5
العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية قسم تعليم اللغة 

احلكمية ماالنج بعد استشارة وتوجيه من حضرة املشرفة 
 الفاضلة

 

 ماالنج
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قدم الباحث انتاج تطوير املادة على أساس القرآن واحلديث  6
يف تدريس البالغة )االقتباس( قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 

احلكمية ماالنج إىل اخلرباء  موالان مالك إبراهيم اإلسالمية
يف جمال مادة تدريس البالغة للتحكيم عليه وطلب 

 املداخالت ةاالرشادات لكمال املادة

 

 ماالنج

قام الباحث بتصحيح املادة املطور السابق بعد التحكيم من  7
 اخلرباء ليكون جاهزا للتثبيت يف ميدان البحث

 ماالنج

السابق بعد التصحيح إىل  قام الباحث بتقدمي املادة املطور 8
رئيسة القسم ومدرسي البالغة للتثبيت عليه بتوزيع االستبانة 
اليت تكتشف أراء املدرسني عن مدى صالحية املادة يف قسم 
تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
احلكومية ماالنج ويطلب املداخالت منهم ليكون جاهزا 

 ان البحثلالستعمال يف ميد

 

 

 ماالنج

بدأ الباحث يف كتابة عرض بياانت البحث وحنليلها بعد   9
 استشارة وتوجيه من حضرة املشرفة الفاضلة

 ماالنج

قدم الباحث حبثه اجلاهز لرئيسة قسم تعليم اللغة العربية  10
 وتسجيله يف مناقشة البحث اليت يقوم هبا اجلامعة

 ماالنج

املناقشة من خالل املالحظات تصحح الباحث حبثه بعد  11
واملداخالت من حضرة املناقشني ليتم البحث ذو قيم عالية 

 وأمهية قائقة

 

 ماالنج
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 جدول منهجية البحث -ح

أشكال  أسئلة البحث رقم
 البياانت

أدوات مجع 
 البياانت

مصادر 
 البياانت

 حتليل البياانت

كيف تطوير مادة  1
احملسنات اللفظية مستمدة 

 القرآن من آية

البياانت 
 األساسية

الكتب أو 
 املراجع

الكتب أو 
 املراجع

التحليل 
 الوصفي

كيف صالحة تطوير مادة  2
احملسنات اللفظية مستمدة 

 من آية القرآن

البياانت 
 األساسية

من اخلرباء مادة  االستبانة
التعليمية و 
 اخلرياء التصميم

مقياس الليافة 
ليكيت 
(skala 

likert) 

تطوير مادة  ما فعالية 3
احملسنات اللفظية مستمدة 

 من آية القرآن

البياانت 
 األساسية

طالب يف قسم  االختبار
تعليم اللغة 
العربية مستوى 

 السابع

التحليل 
  الوصفي
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 

 القرآنآايت سنات اللفظية مستمدة من املبحث األول : تطوير مادة احمل 

 

 سنات اللفظية مستمدة من آايت القرآناحملعملية تطوير مادة 

إن مادة إقتطاف هذه هي نتيجة للتطوير الذي مت إجراؤه لطالب قسم تعليم اللغة العربية ملساعدة 
الطالب يف فهم مادة البالغة متاما، حبيث تكون هناك حاجة إىل حتديث من شأنه تسهيل الطالب يف 

مادة االقتباس هي نتيجة تطوير مادة ا بعد ذلك أدىن قدر من الفهم والنتائج. عملية التعلم حىت يكتسبو 
االقتباس اليت كانت موجودة من قبل عن طريق إضافة بعض مكوانت املواد وكذلك حتديث مكوانت 

 .العينة

تطوير هذه املادة من خالل إجراءات تطوير سادميان، وهي التحليل، وصياغة األهداف، وتطوير 
 وتطوير أدوات التقييم، وإنتاج املادة، والتحقق من املادة، ومراجعة املادة، واملادة جاهزة لالستخدام.املادة، 

تسرتشد املنتجات اليت ينتجها الباحث بنظرية سادميان، اليت تتكون من مثاين مراحل يف التطوير، 
يف البحث يف تطوير إلنتاج منتجات على شكل مادة التعليمية، وفيما يلي عرض لثماين خطوات نفذة 

 مادة االقتباس.

 

 حتديد االحتياجات 

اخلطوة األوىل اليت مت اختاذها يف هذا التحليل هي حتليل الكفاءات األساسية، والكفاءات 
املبدئية، واملؤشرات أيضا حىت يتم احلصول على املعلومات اليت جيب أن يتيقن الطالب 

تدريسها، حيث تظهر نتائج التحليل كال من  الكفاءات املبدئية املؤشرات للمادة اليت سيتم
الكفاءات اليت جيب ألن حيققها الطالب يف تعلم البالغة، بعد تنفيذ هذه املرحلة، مث املضي 
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يف حتديد أهداف التعلم حىت يتمكنوا بعد ذلك من تطوير املنتج، ويصف الباحث القدرات 
 ملؤشرات وذلك لتقدمي التحليل التايل.اليت ميلكها الطالب من خالل حتليل الكفاءات املبدئية ا

 

 الكفاءة األساسية

 قبول وممارسة وتقدير تعاليم دين اإلسالم -1

اظهار السلوك الصادق واالنضباط واملسؤولية واملهذبة واالهتمام والثقة يف التفائل مع  -2
 العائلة واألصدقاء واملعلمني واجلريان وحب الوطن

قبة وطرح األسئلة على أساس الفضول حول نفسه، فهم املعرفة الواقعية من خالل املرا -3
 خملوقات هللا وأنشطتهم، واألشياء اليت يواجهوهنا يف املنزل ويف املدرسة ويف املالعب

تقدمي املعرفة الواقعية بلغة واضحة ومنهجية ومنطقية يف األعمال اجلمالية يف احلركات  -4
سلوك أطفال اإلميان اليت تعكس األطفال األصحاء، ويف اإلجراءات اليت تعكس 

 والشخصية النبيلة.

 

 

 الكفاءة املبدئية

ممارسة التفويض كهداية هللا يف ممارسة اللغة العربية كلغة االتصال الدويل واملقدمة يف   -1.3
 دراسة اإلسالمية

إبداء املوقف املسؤول يف ممارسة اللغة العربية كلغة االتصال الدويل واملقدمة يف دراسة   -2.3
 اإلسالمية

 فهم مفهوم االقتباس وتقسيمه وخصائصه وإجراءات استخدامه  -3.3

 تطبيق أو عرض املعلومات املتنوعة الواردة يف مفهوم االقتباس  -4.3
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 املؤشر

الطالب قادرون على فهم مفهوم االقتباس وتقسيمه وخصائصه   -3.3.1  
 وإجراءات استخدامه

تطبيق أو عرض املعلومات املتنوعة الواردة يف الطالب قادرون على   -4.3.1  
 مفهوم االقتباس

 

 

 صياغة األهداف 

اخلطوات اليت مت اختاذها يف هذه املرحلة هي ختطيط املادة اليت سيتم تطويرها يف شكل االستخدام 
 املقصود للمنتج، وهو زايدة فهم الطالب ملادة البالغة مع الطالب كموضوع لتجارب مستخدم املنتج.

هذه املرحلة، يشري الباحث إىل أهداف تعليمية حمددة. أهداف التعلم احملددة يف صياغة القدرات  يف
أو السلوكيات اليت يتوقع أن ميلكها الطالب بعد املشاركة يف برانمج التعليم املعني، من بني األهداف 

وتصنيف، اليت جيب أن حيققها الطالب هو أنه جيب أن يكون الطالب قادرين على شرح ووصف 
وكذلك القدرة على تطبيق املادة. وهذا يتماشى مع تطوير مادة تعلم بالغة اليت هتدف حتسني فهم 
الطالب ملادة االقتباس، وميكن وصف الصيغة على النحو التايل. وبعد صياغة أهداف التعلم بعد 

 ذلك هي مرحلة تطوير املادة.

 

 أهداف التعلم

 االقتباس وتقسيمه وخصائصه وإجراءات استخدامهالطالب قادرون على فهم مفهوم  -1

 الطالب قادرون على تطبيق أو عرض املعلومات املتنوعة الواردة يف مفهوم االقتباس -2
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 و تطوير مكوانت التقييم  تطوير مادة التعليمية 

واخلطوة الرئيسية يف هذه احلالة هي تطوير املادة و تطوير مكوانت التقييم حيث حيتوي منتج 
التطوير على مادة االقتباس واليت ستوفر معلومات متماسكة مما يسهل الطالب على فهم مادة 
 االقتباس، واليت يتم التخطيط هلا بعد ذلك لتصميم التجرييب، فيما يلي وصف ملادة تطوير املنتجات.

 غالف الكتاب -أ
عليمية عرض فيه موضوع الكتاب واسم املؤلف. الكتاب املطور يسمى ب " املادة الت

 االقتباس" 

 

 املقدمة -ب
 حتتوي على التمهيد من املؤلف وفيه كلمة الشكر والتقدير وأهداف إعداد الكتاب 
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 حمتوايت الكتاب  -ج
كتب يف صفحتها املوضوع ورقم الصفحة. ذلك يهدف إلرشاد القارئني لتسهيل 

 حبث املواد املرادة.

 

 ارشاد استعمال الكتاب  -د

صفحات الكتاب ووصفها إلرشاد القارئني عن كيفية استعمال كتب فيه مظاهر 
 مكوانت الكتاب
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 األهداف التعليمية -ه

كتب فيه أهداف التعليمية مؤشر التعليمية ونتيجة من أهداف التعليمية حىت يستطيع 
 أن يتعلم أن يعلم الدرس املناسب أبهداف التعليم.

 

 نص مادة التعليمية والتقييم -و

الباحث نص املتعلقة ابملوضوع الدرس يعين "االقتباس"، حيتوي على فصل على كتب 
 مواد التعليمية وأسئلة تقييم تتعلق ابلفصل الذي متت مناقشته.
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 سرية التنمية -ز

 كتب فيه حول إجراءات تطوير املواد التعليمية

 

 وفيما يلي أمثلة على التدريب الواردة يف الكتاب اجلاري تطويره :

 ما معىن االقتباس حسب اللغة واالصطالح؟ -1
 بعد قراءة املادة أعاله، اشرح إبجياز معىن االقتباس وفقا لفهمك ! -2
 االقتباس اللفظي، واالقتباس املعنوي ؟و  االقتباس ابلتغيري،و ما الفرق بني االقتباس التام،  -3
 شمل النصيحة أدانه تقسيم االقتباس على أساس ما ؟ اشرح !ت -4

العمل أو احلياة، ألن العمل أو احلياة لن تدوم طويال إذا بدأت  اآلخرين يفال ختدع 
 خبدعة.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة 
َمُنْواۚ   ﴿ أ اليت تقر 9اآلية 

ٰ
ِذْيَن ا

َّ
َ َوال ِدُعْوَن اّٰلله خٰ ٓا يُ

َّ
َدُعْوَن ِال خْ ْشُعُرْوَن  َوَما يَ َسُهْم َوَما يَ فُ نْ
َ
 . ﴾ا

 اشرح القواعد الواردة يف مفهوم االقتباس ! -5
 وهل من القواعد املتضمنة يف االقتباس مرتابطة مع بعضها البعض ؟ -6
 ماذا سيحدث إذا مل يتم استخدام أحد هذه القواعد ؟ -7
 ؟ما إذا مسموحا لنا ابختيار أو استخدام أحد اآللية إلجراء عملية االقتباس  -8
 ! اجعل مثال االقتباس مبالحظة اآللية أعاله -9
اخليانة مثل نبات الطحالب على حافة احلجر، كلما طالت مدة منوه أكثر فأكثر، حىت  -10

 النهاية سيدمر نبات الطحالب الصخور.



 

58 
 

 بناء على النصائح أعاله، ما الدروس اليت ميكننا احلصول عليها ؟
ا، حىت يسمح هللا لنا االستمرار يف االجنراف ال تنسوا هللا، أو أن هللا سوف ينساان أيض -11

 عمل الشر

ْوٓا  َوِاَذا)توفري شرطات ساطعة لقطع من القرآن وفقا للنصيحة أعاله 
ُ
َمُنْوا َقال

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
ُقوا ال

َ
ل

ُن ُمْسَتْهِزُءْوَن  حْ
َ
ْمۙ ِانََّما ن

ُ
ْوٓا ِانَّا َمَعك

ُ
ى َشٰيِطْيِنِهْمۙ  َقال

ٰ
ْوا ِال

َ
اۚ  َوِاَذا َخل َمنَّ

ٰ
ُ يَْسَتْهِزُئ ِبِهْم  1٤ا ّٰلله

َ
ا

ُهْم ِفْي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهْوَن  ِذ  1٥َوَيُمدُّ
َّ
َك ال ٰۤىِٕ ول

ُ
َجاَرُتُهْم اْش  يَْن ا ِ

 
ْت ت ُهٰدىۖ َفَما َرِبحَ

ْ
َة ِبال

َ
ل
ٰ
ل َتَرُوا الضَّ

اُنْوا ُمْهَتِدْيَن 
َ
 (1٦َوَما ك

 اجعل املثال االقتباس ابستخدام مقتطف اآلية التالية ! -12

ِفِرْيَن 
ٰ
ك
ْ
وا اْنُظْرَنا َواْسَمُعْوا َوِلل

ُ
ْوا َراِعَنا َوُقْول

ُ
ا َتُقْول

َ
َمُنْوا ل

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّها ال

َ
ِلْيٌم ﴾﴿ يٰٓا

َ
  َعَذاٌب ا

 

 التحقق من اخلرباء 

 17حىت  15مت التحقق من صحة املواد التعليمية من قبل مدققني خرباء مت إجراؤها يف التاريخ 
م، وقد مت التحقق من صحة مواد تعليم علوم البالغة اليت أنتجها املؤلف من قبل  2020أغسطس 

املواد التعليمية، وكذلك من قبل اخلرباء يف جمال تصميم التعلم خبريين يف جماالهتم، ومها اخلرباء يف جمال 
إىل جانب املواد التعليمية مت التحقق من صحة ذلك أيضا من قبل طالب قسم تعليم اللغة العربية يف 

 املستوى السابع كأهداف حبثية، وفيما يلي معايري تسجيل اخلرباء املستخدمة يف عملية التحقق :

 

 

 

 

 

 

 تقدير درجات

 د جداجي 5
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 التقنيحات 
بعد حتقيق من اخلرباء فالباحث يصلح اإلنتاج قبل التجربة امليدانية. اإلصالح ابعتماد على   

 اقرتاحات اخلبريين إما من جهة املواد احملتوايت وإما من جهة التصميم.
 

 التجربة امليدانية 

. الحظت 2020امليدانية يوم اإلثنني يف التاريخ تسعة من نوفمبري  يقوم الباجث ابلتجربة  
 عيىة التجربة بعد اإلصالح اإلنتاج بطريقة اإلستبانة اليت يعطيها الباحث جلميع العينة البحث.

 

 ملادة جاهزةا 
يستخدم اللون األساسي هو أبيض و أخضر،  corel draw X5يصمم الباحث غالف كتاب بربجمة 

وكذلك صورة الكتاب و أنشطة التعليمية املتنوعة. يف كتابة "املادة التعليمية" مكتوبة ابستخدام 
يف كتابة "االقتباس" مكتوبة ابستخدام اجلنس كاملقياس ، Arial (body CS) 48اجلنس كاملقياس 

aldhabi 48 ،لمستوى" مكتوبة ابستخدام اجلنس كاملقياس يف كتابة "كتاب التعلم املوافق ل
traditional arabic 24،  يف كتابة "نوفا سعيد الزبري" مكتوبة ابستخدام اجلنس كاملقياسsakkal 

majalla 36. 
 

 سنات اللفظية مستمدة من آايت القرآناحملاملبحث الثاين : صالحية تطوير مادة 

 

 التحقيق من اخلرباء -أ

الصحة من اخلرباء هو بياانت كمية وبينات نوعية، مت احلصول على البياانت الكمية مجع بياانت التحقق من 
من استبيان التقييم مبقياس ليكرت، بينما مت احلصول على البياانت النوعية من النقد واالقرتاحات من املدققني. 

 فيما يلي وصف البياانت :

 نتائج التحقق من صحة اخلبري املادي -أ

تبارات التحقق من صحة املنتج خلرباء املواد من قبل خرباء أو حماضرين يف جمال يتم إجراء تقييم اخ
علم البالغة. من نتائج من صحة املواد، تكون النتائج يف شكل بيناانت كمية وبياانت نوعية، فيما يلي 

 شرح لنتائج التحقق من صحة اخلبري املادي :
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 البياانت الكمية -1

 نتائج التحقق من صحة خرباء املواد يف اجلدول أدانه:سيتم تقدمي البياانت الكمية من 

 رقم بيان P (%) Xi X املؤهل

توفر التصورات األولية للمادة عامل جذب  5 5 %100 ممتاز
 لدراستها

1 

 2 املادة مناسبة لطالب املستوى السابع 5 5 %100 متاز

 3 املواد الفرعية حسب املادة 5 5 %100 متاز

 4 املواد سهلة للفهم 5 5 %100 متاز

 5 اللغة املستخدمة يف املادة بسيطة 5 5 %100 متاز

 6 مادة وفق قواعد اللغة العربية 5 5 %100 متاز

 7 املادة حسب املؤشرات وأهداف التعليم 5 5 %100 متاز

 8 ينظر إىل حقيقة مفهوم املادة من وجهة نظر علمية 5 5 %100 متاز

 9 التقييم وفقا ألهداف التعلممواد  5 5 %100 متاز

 10 من السهل على الطالب تذكر عرض املواد 5 5 %100 متاز

 11 موضوع التعلم واضح 5 5 %100 متاز

 12 األمثلة املقدمة واضحة 5 5 %100 متاز

 13 دقة املواد واألمثلة لتطوير التعليم املستقل 5 5 %100 متاز

وجتريد املفهوم مع التطور مالءمة مستوى الصعوبة  5 5 %100 متاز
 املعريف للطالب

14 

 15 سهولة فهم تدفق املادة من خالل استخدام اللغة 5 5 %100 متاز

 16 الدقة يف استخدام اللغة واملصطلحات 5 5 %100 متاز

 17 التأدب يف اختيار اللغة 5 5 %100 متاز

 18 سهولة قراءة النص 5 5 %100 متاز

 19 املادي ملشاركة الطالب يف عملية التعلمالدعم  5 5 %100 متاز
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 20 مواد التقييم حسب املوضوع 5 5 %100 متاز

  جمموع 100 100 %100 متاز

 

 املعلومات :

X    :درجة إجابة املدقق 

1X    : أعلى درجة إجابة 

P     :نسبة األهلي 

 التحقق من صحة اخلرباء املواد حتليل البياانت الكمية -2
 ونسبة اإلجناز متاز لألسباب التالية : %100اجلدول أعاله تكون نسبة االستحقاق بناء على 
 توفر التصورات األولية للمادة عامل جذب لدراستها 
 املادة مناسبة لطالب املستوى السابع 
 املواد الفرعية حسب املادة 
 املواد سهلة للفهم 
 اللغة املستخدمة يف املادة بسيطة 
  العربيةمادة وفق قواعد اللغة 
 املادة حسب املؤشرات وأهداف التعليم 
 ينظر إىل حقيقة مفهوم املادة من وجهة نظر علمية 
 مواد التقييم وفقا ألهداف التعلم 
 من السهل على الطالب تذكر عرض املواد 
 موضوع التعلم واضح 
 األمثلة املقدمة واضحة 
 دقة املواد واألمثلة لتطوير التعليم املستقل 
 عوبة وجتريد املفهوم مع التطور املعريف للطالبمالءمة مستوى الص 
 سهولة فهم تدفق املادة من خالل استخدام اللغة 
 الدقة يف استخدام اللغة واملصطلحات 
 التأدب يف اختيار اللغة 
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 سهولة قراءة النص 
 الدعم املادي ملشاركة الطالب يف عملية التعلم 
 مواد التقييم حسب املوضوع 

 

مت ملؤه بواسطة مدققي املواد، ميكن حساب مستوى الصالحية على  من استبيان اإلجابة الذي
 النحو التايل:

P : 
∑𝑋

∑𝑥𝑖
 x 100%  

 

P : 
100

100
 x 100%  = 100%  

 

، ويتم %100احلصول على النسبة املئوية حلساب مستوى حتصيل املواد التعليمية للبالغة بنسبة يتم 
يف مؤهل ممتاز لذلك ال  %100مستوى التحصيل  ، ونسبة5حتويل هذا الرقم إىل جدول حتويل مبقياس 

 يوجد مراجعة.

 

 البياانت النوعية -3
 اسم املدقق النقد واالقرتاحات

جيب إعادة إنتاج أسئلة التدريب يف املادة التعليمية، حبيث يكون 
 فهم الطالب للمادة أفضل

عيدروس حمسن بن عغيل 
 املاجستري

 

 من صحة اخلبري املاديحتليل البياانت النوعية لنتائج التحقق  -4
استنادا إىل جدول التحقق من صحة خبري املواد أعاله، ميكن االستنتاج أنه ال تزال هناك أشياء 
حتتاج إىل حتسني، أي إبضافة أسئلة املمارسة إىل كل مادة موجودة يف املواد التعليمية. ميكن استخدام 

 حبيث ميكن أن تكون املواد التعليمية الناجتة أفضل.هذا البيان كاعتبار مادي اإلتقان املواد التعليمية، 
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 نتائج التحقق من صحة اخلبري التصميم -ب

يتم إجراء تقييم اختبارات التحقق من صحة املنتج خلرباء التصميم من قبل خرباء يف جمال تصميم 
املاجستري وهو املواد التعليمية. ومصدق التصميم ملواد تعليم العلوم البالغة هو أْحد مكي حسن 

حماضر يف كلية علوم الرتبية والتعليم، تكون النتائج يف شكل بيناانت كمية وبياانت نوعية، فيما يلي 
 شرح لنتائج التحقق من صحة اخلبري التصميم :

 

 البياانت الكمية -5

 سيتم تقدمي البياانت الكمية من نتائج التحقق من صحة خرباء املواد يف اجلدول أدانه:

 رقم بيان P (%) Xi X املؤهل

 1 املنتج له هوية 4 5 %80 جيد جدا

 2 توفر التصورات األولية للمنتج قوة دفع لدراسته 4 5 %80 جيد جدا

 3 ميكن استخدام املنتج لتفرة طويلة 4 5 %80 جيد جدا

 4 اختيار لون املنتج مناسب وواضح 4 5 %80 جيد جدا

 5 منتج سهل االستخدام 4 5 %80 جيد جدا

 6 حجم املنتج مناسب للطالب 4 5 %80 جيد جدا

 7 من السهل فهم إعداد املنتج وكتابته 4 5 %80 جيد جدا

 8 وضع املادة الفرعية على املنتج واضح وجذاب 4 5 %80 جيد جدا

 9 الرتتيب املنهجي للمواد الفرعية واضح ومناسب 4 5 %80 جيد جدا

  جمموع 36 45 %80 جيد جدا
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 املعلومات :

X    :درجة إجابة املدقق 

1X    : أعلى درجة إجابة 

P      :نسبة األهلية 

 
 التحقق من صحة اخلرباء التصميم حتليل البياانت الكمية -6

 ونسبة اإلجناز متاز لألسباب التالية : %80بناء على اجلدول أعاله تكون نسبة االستحقاق 
 املنتج له هوية 
  للمنتج قوة دفع لدراستهتوفر التصورات األولية 
 ميكن استخدام املنتج لتفرة طويلة 
 اختيار لون املنتج مناسب وواضح 
 منتج سهل االستخدام 
 حجم املنتج مناسب للطالب 
 من السهل فهم إعداد املنتج وكتابته 
 وضع املادة الفرعية على املنتج واضح وجذاب 
 الرتتيب املنهجي للمواد الفرعية واضح ومناسب 

 

استبيان اإلجابة الذي مت ملؤه بواسطة مدققي التصميم، ميكن حساب مستوى الصالحية على من 
 النحو التايل:

P : 
∑𝑋

∑𝑥𝑖
 x 100%  

 

P : 
36

45
 x 100%  = 80%  

 

، ويتم %100احلصول على النسبة املئوية حلساب مستوى حتصيل املواد التعليمية للبالغة بنسبة يتم 
يف مؤهل ممتاز لذلك ال يوجد  %80، ونسبة مستوى التحصيل 5يل مبقياس حتويل هذا الرقم إىل جدول حتو 

 مراجعة.
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 البياانت النوعية -7
 اسم املدقق النقد واالقرتاحات

أْحد مكي حسن  التخطيط حتسني -
 املاجستري

 

 حتليل البياانت النوعية لنتائج التحقق من صحة اخلبري التصميم -8
استنادا إىل جدول التحقق من صحة خبري التصميم أعاله، ميكن االستنتاج أنه ال تزال هناك 

كاملة مع جدول أشياء حتتاج إىل حتسني، أي بتحسني التخطيط، و كاملة مع الغالف، و  
كاملة مع السري الذاتية للتنمية. ، و  كاملة مع دليل االستخدام، و  كاملة مع مقدمة، و  احملتوايت

ستخدام هذا البيان كاعتبار مادي اإلتقان املواد التعليمية، حبيث ميكن أن تكون املواد ميكن ا
 التعليمية الناجتة أفضل.

 

 التقنيحات -ب
النقاط  رقم

 املنقحة
 بعد مراجعة قبل مراجعة

زايدة  1
 التدريب
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حتسني  2
 التخطيط

  

 

 القرآناملبحث الثالث : فعالية تطوير مادة البالغة على أساس 
 

 مادة التعليميةنتائج فهم الطالب لل
 يبعدلحتليل نتائج االختبار القبلي وا -أ

 مت احلصول على عرض نتائج االختبار القبلي والبعدي من نتائج التجارب امليدانية على طالب 
 تعليم اللغة العربية قسم

 
 نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي

 
االختبار  االسم رقم

 القبلي
االختبار  التقدير

 البعدي
 التقدير

جيد  90 مقبول 72 عمران اخواين 1
 جدا

 جيد 86 مقبول 70 حممد نور الرحيم 2

 جيد 86 مقبول 70 رزقي خرين األمة 3
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 جيد 88 مقبول 72 فنجي فرتى فرداىن 4

جيد  96 مقبول 86 حممد أجنازل إنساين 5
 جدا

 جيد 86 مقبول 70 مولدى فسفىت 6

 جيد 88 مقبول 70 فكري حيكالحممد  7

 جيد 86 مقبول 70 حممد عزيز 8

جيد  94 مقبول 82 سكمى موليا سلسبيلة 9
 جدا

جيد  90 مقبول 74 فيقي رهادة العيشي 10
 جدا

جيد  96 مقبول 86 رزقي عني األليف 11
 جدا

 جيد 88 مقبول 70 نور اإلسالم 12

 جيد 86 مقبول 70 أمريه سلمى خريية 13

 جيد 86 مقبول 70 النصري عبد 14

جيد  92 مقبول 84 عفيفة مواردة الصفية 15
 جدا

 جيد 86 مقبول 70 بنت إسراءن 16

 جيد 88 مقبول 70 بنت مغفرة األعني 17

 جيد 88 مقبول 70 لطيفة األمة 18

جيد  90 مقبول 70 حمرم حسيب 19
 جدا
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جيد  94 مقبول 84 سييت  ليلة عني الرْحة 20
 جدا

جيد  94 مقبول 84 حممد رضى غالم 21
 جدا

 جيد 88 مقبول 70 عفيدة الزكية 22

جيد  90 مقبول 70 ديسكى فطرايىن 23
 جدا

 جيد 86 مقبول 70 إيكى يوليا رْحة 24

 جيد 88 مقبول 70 امسي الزهرة زين الدين 25

جيد  92 مقبول 78 ليزى حبيبة عني الرفيعة 26
 جدا

 جيد 86 مقبول 70 موالان أحسن 27

 جيد 88 مقبول 70 إقبال أكمل النعام 28

جيد  90 مقبول 70 الفية النساء 29
 جدا

جيد  94 مقبول 86 خري النساء 30
 جدا

  2680  2228 اجملموع 

  89،33  74،27 املعدل 

  86  70 النتيجة األدىن 

  96  86 النتيجة األقصى 

 



 

69 
 

مت  طالب 30استناًدا إىل جدول نتائج اختبار املنتج أعاله ، مع حجم العينة اإلمجايل        
احلصول على البياانت عن طريق إجراء اختبارين ، ومها االختبار القبلي واالختبار البعدي. من 

 االختبار اكتمال ومتوسط 74،27 كان  القبلي االختبار اكتمالاالختبارين ، تبني أن متوسط 
 89،33 كان  بعديال

 

 لية املواد التعليميةعاحتليل ف -ب
تعتمد فعالية املواد التعليمية يف هذه الدراسة على اكتمال نتائج التعلم ، أي االختبار   

 الطالب اكتمال ومتوسط 74،27 القبلي االختبار يف الطالب اكتمالالقبلي والبعدي. متوسط 
 االختبار يف التعلم اكتمال نتيجة متوسط على احلصول مت إذا ، إذن 89،33 البعدي االختبار يف

ن ميك ، التعليمية املواد فعالية مبعايري يتعلق فيما كيمب  النظرية ابستخدام حتليلها يتم ، البعدي
 100-80االستنتاج أن هذه املادة التعليمية فعالة للغاية ألهنا يف املعايري 

 
 ينحتليل نتائج االختبار  أسلوب -ج
سيتم عرض نتائج  وصاحل جدا لالستخدام يف التعلم. هذه املادة التعليمية ممكن تطوير  

االختبار القبلي والبعدي اليت مت احلصول عليها يف شكل فرضية. يتم ذلك لتقييم نتائج التحليل 
 على درجات االختبار القبلي والبعدي ، وفيما يلي الفرضية:

 
0H   : الطالب ملواد االقتباسميكن ملواد التدريس حتسني فهم  ال 
1H   : ميكن ملواد التدريس حتسني فهم الطالب ملواد االقتباس 

 

 hitungtبعد تنفيذ الفرضية ، فإن اخلطوة التالية هي إجراء عمليات حسابية إلجياد   
. ولكن إذا  1H ورفض 0H، فسيتم قبول   tabeltأصغر من   hitungtكان  إذا  tabeltومقارنتها 

. املستوى املعنوي املستخدم هو 0Hورفض  1H، فسيتم قبول  tabeltأكرب من  hitungtكانت 
 ، فيما يلي عرض البياانت: 0.05
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االختبار  االسم رقم
  (x)القبلي

االختبار 
  (y)البعدي

D = 

(y – x) 

= 2D 
2x) –(y  

 324 18 90 72 عمرن اخواين 1
 256 16 86 70 حممد نور الرحيم 2
 256 16 86 70 األمةرزقي خرين  3
 256 16 88 72 فنجي فرتى فرداىن 4
 100 10 96 86 حممد أجنازل إنساين 5
 256 16 86 70 مولدى فسفىت 6
 324 18 88 70 حممد فكري حيكال 7
 256 16 86 70 حممد عزيز 8
 144 12 94 82 سكمى موليا سلسبيلة 9

 256 16 90 74 فيقي رهادة العيشي 10
 196 14 96 82 األليفرزقي عني  11
 324 18 88 70 نور اإلسالم 12
 256 16 86 70 أمريه سلمى خريية 13
 256 16 86 70 عبد النصري 14
 144 12 92 80 عفيفة مواردة الصفية 15
 256 16 86 70 بنت إسراءن 16
 324 18 88 70 بنت مغفرة األعني 17
 324 18 88 70 لطيفة األمة 18
 400 20 90 70 حمرم حسيب 19
 169 14 94 80 سييت  ليلة عني الرْحة 20
 144 12 94 82 غالم حممد رضى 21
 324 18 88 70 عفيدة الزكية 22
 400 20 90 70 ديسكى فطرايىن 23
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 256 16 86 70 إيكى يوليا رْحة 24
 324 18 88 70 امسي الزهرة زين الدين 25
 169 14 92 78 ليزى حبيبة عني الرفيعة 26
 256 16 86 70 موالان أحسن 27
 324 18 88 70 إقبال أكمل النعام 28
 400 20 90 70 الفية النساء 29
 144 12 94 82 خري النساء 30
 N = 30   ∑D =  372  ∑D2 =   7791 

 

MD = 
∑𝐷

𝑛
 

MD = 
372

30
 

MD = 12,4 

 

SEMD = √
∑D2

n
− (

∑D

n
)2 

SEMD = √
7791

30
− (

372

30
)2 

SEMD = √259,7 − 153,7 

SEMD = √106 

SEMD = 10,2 

 

SEMD = 
SDD

√𝑛−1
 

SEMD = 
10,2

√30−1
 

SEMD = 
10,2

√29
 

SEMD = 
10,2

5,3
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SEMD = 1,9 

 

 

thitung = t0  = 
MD

SEMD
 

thitung = 
12,4

1,9
 

thitung = 6,5 

 

df = n – k 

df = 30 – 2 

ttabel = 2,04 

 

لذلك  tabelt  =04،2أكرب من   hitungt  =5،6بناًء على نتائج التحليل أعاله ، يُظهر أن  
. وابلتايل ميكن استنتاج أن هناك فرًقا كبريًا بني االختبار القبلي واالختبار البعدي ، 0H ورفض 1Hيتم قبول 

 وميكن استخدام هذه املادة التعليمية بشكل فعال
 
 البحتليل فهم الط -د

ونظرية التعلم واليت تعد يتمثل جوهر التعلم يف تقدمي الدروس للطالب ابستخدام املبادئ التعليمية  
من العوامل احلامسة يف جناح عملية التعلم. التعلم هو عملية اتصال حتدث بني احملاضر والطالب. من هذا 

ل أو اتصال بني احملاضر والطالب ئلية التعلم جيب أن يكون هناك تفاالفهم للتعلم ، ميكن استنتاج أنه يف عم
ل أو ئملادة ، ميكن للطالب أيًضا التفا شرح احملاضر فيما يتعلق ابحبيث ابإلضافة إىل القدرة على فهم معىن

 السؤال عن املادة اليت يتم دراستها.
تقسم اخلطوات اليت يتم اختاذها ملعرفة مستوى فهم الطالب أنشطة التعلم إىل قسمني ، ومها  

ىل لفهم مستوى فهم الطالب االختبار القبلي واالختبار البعدي. يتم استخدام االختبار التمهيدي كخطوة أو 
للمادة ابستخدام مواد التدريس ومناذج التعلم السابقة ، بينما تعترب نتائج االختبار التمهيدي غري مرضية ألن 
الطالب ال يفهمون املادة حبيث جيدون صعوبة يف اإلجابة على األسئلة اليت طرحها احملاضر. عالوة على 

تعليمية املطورة حديثًا ألن املواد التعليمية اليت شعرت سابًقا كانت أقل ذلك ، مت التعلم ابستخدام املواد ال
قدرة على جذب انتباه الطالب لدراستها ألهنا كانت معبأة يف شكل بسيط وعدمي اللون. لذلك ، مت تطوير 
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تمال هذه املادة التعليمية إبضافة مكوانت خمتلفة تكون قادرة على جذب انتباه الطالب لتعلمها ، وبعد اك
 عملية التعلم يتم إجراء اختبار الحق.

 
 نتائجميكن رؤية مستوى فهم الطالب من نتائج االختبار التمهيدي والبعدي ويدعمه متوسط  
للطالب هو  القبليدرجات االختبار  متوسط أن مالحظة ميكن ، أعاله اجلدول إىل استناًدا. االختبارين
 مدعوم الطالب تعلم عملية جناح أن كما  89،33 البعدي االختبار يف الطالب درجةومتوسط  74،27
من هذه البياانت ميكن  2،04 < 5،6أو  hitungt > tabelt أن احلساب يوضح. االختبارين من ببياانت

مالحظة أن هناك فرقًا كبريًا بني قبل وبعد استخدام املواد التعليمية. هذا يدل على أن الطالب يواجهون 
 الفهم بعد استخدام منتجات املواد التعليميةزايدة يف 
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 الفصل اخلامس
 االختتام

 
 خالصة البحث -أ

 : فيما يلي نتائج االستنتاجات من البحث حول تطوير منتجات املواد التعليمية
ومتطلبات  االقتباسعلى مواد خمتلفة ترتاوح بني معىن  االقتباسحيتوي تطوير منتج املواد التعليمية  .1

 .سادميان. مت تطوير هذا املنتج التعليمي ابستخدام نظرية التطور لـ االقتباسوقانون  االقتباس
مت تطوير هذا املنتج من خالل عملية التحقق من صحة من قبل اثنني من اخلرباء ، ومها خرباء املواد  .2

حية املنتج. أما ابلنسبة وخرباء تصميم املنتجات ، مما أدى إىل مستوايت خمتلفة من صال البالغة
( يصل مستوى صالحية املواد 1لنتائج التحقق من صحة البياانت الكمية من اخلرباء فهي كالتايل: )

( يصل 2وال حيتاج إىل مراجعة ) ممتاز٪ مما يعين أن هذا املنتج 100التعليمية وفًقا خلرباء املواد إىل 
٪ وهي يعين أن هذا املنتج صاحل 80يم املواد إىل مستوى صالحية املواد التعليمية وفًقا خلرباء تصم

جًدا وال حيتاج إىل مراجعة. ميكن رؤية مستوى فعالية هذه املادة التعليمية من خالل اكتمال نتائج 
 درجة مبتوسط مقارنتها عند 89،33 االختبار بعد ما درجةتعلم الطالب الذين حققوا متوسط 

 تطويرها يتم اليت التعليمية املواد تعترب أن يثبت وهذا 74،27 فقط كان  الذي االختبار قبل الطالب
 للمادة الطالب فهم زايدة يف للغاية فعالة

ثبت أن نتائج تطوير املواد التعليمية حتسن فهم الطالب للمادة ، وميكن مالحظة ذلك من خالل  .3
بناء على نتائج االختبارات اليت مت إجراؤها، النتائج    تعلم الطالب اليت زادت بشكل كبري  نتائج 

بناًء على نتائج التحليل أعاله ، يُظهر  2،4 < 5،6أو  hitungt> tabeltاليت مت احلصول عليها 
. وابلتايل ميكن استنتاج 0H ورفض 1Hلذلك يتم قبول  tabelt  =4،2أكرب من  hitungt  =5،6أن 

االختبار القبلي واالختبار البعدي ، وميكن استخدام هذه املادة التعليمية أن هناك فرًقا كبريًا بني 
زايدة يف نتائج تعلم الطالب ألن املواد التعليمية اليت مت تطويرها مزودة بتفسريات كاملة  بشكل فعال

 للغاية ومكملة أبسئلة ممارسة فعالة للغاية لتطوير قدرة الطالب على فهم املادة التعليمية.
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 اتقرتاحاال -ب
 
. ابلنسبة للمحاضرين ، فإن املواد التعليمية اليت مت تطويرها هذه املرة تقتصر فقط على مادة اإلقتباس ، 1

 لذلك من املؤمل أن يكون هناك مزيد من التطوير للمواد املتعلقة بعلم البالغة
 
رة وتسهل على الطالب فهم كل مادة . ابلنسبة للطالب ، من املأمول أن تدعم هذه املواد التعليمية املطو 2

 يتم تدريسها
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 البياانت البيولوجية ملؤسسات البحث

 اتريخ قسم تعليم اللغة العربية -أ
قسم تعليم اللغة العربية هي أحد الربامج الدراسية احلالية يف كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان  

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. إن وجود قسم تعليم اللغة العربية يف هذه الكلية مبين على قرار 
سابقا كان هذا القسم يف كلية علوم اإلنسانية والذي   .Un.3/PP.00.9/1211/2014املدير اجلامعة رقم 

 بتاريخ Dj.I/Dt.I.IV/1/PP.00.9/510.B/2007أتسس بناء على قرار مدير عام الرتبية اإلسالمية رقم 
بشأن تصريح التشغيل برانمج دراسة مستوى بكالوريوس لقسم تعليم اللغة العربية. قرار  2007مايو  31

بشأن متديد تصريح برانمج الدراسة. مث حصلت على  2012لسنة  1223رقم مدير الرتبية اإلسالمية 
فيما يتعلق  BAN-PT/AK-XIII/S1/I/2011/036 رقم BAN PTدرجة( وفقا ملرسوم  340)ب اعتماد 

 .2011يناير  7حبالة ورتبة ونتائج اعتماد برانمج البكالوريوس يف التعليم العايل يف 
لعربية هي "تصبح برانجما دراسيا رائدا يف تنظيم مؤسسات التعليم العايل تتمثل رؤية قسم تعليم اللغة ا 

الثالثية إلنتاج متخرجني يف تعليم اللغة العربية لديهم عمق روحي، وعظمة أخالقية، واتساع املعرفة، 
 والنضج املهين، ويصبحون حشدا جملتمع على استعداد للتنافس على املستويني الوطين والدويل". ابإلشارة

( تنفيذ تعليم العايل إلنتاج معلم 1إىل الرؤية املذكورة أعاله، فإن قسم تعليم اللغة العربية حيمل املهمة : )
( إجراء برامج حبث وخدمة اجملتمع لتطوير 2اللغة العربية يف املدارس، واملعاهد، واجملتمعات غري املدرسية )

ملصلحة يف منطقة اآلسيان يف اجلوانب الثالث ( إقامة شراكات مع أصحاب ا3برامج الدراسية العلمية )
 دارما من مؤسسات التعليم العايل. 

( إنتاج 1ابإلشارة إىل الرؤية واملهمة املذكورة أعاله، فإن أهداف قسم تعليم اللغة العربية هي : ) 
رجني الذين لديهم ( إنتاج املتخ2املتخرجني كمعلم اللغة العربية الذين لديهم كفاءة املعلم والنزاهة الدينية )

( إنتاج املتخرجني يتمتعون بكفاءة كبيئة 3القدرة على تطوير االبتكارات التعليمية أو تعلم اللغة العربية )
( إنتاج املتخرجني يتقنون منهجية 4غري تعليمية )مرتجم، صحفي، مرشد، رايدة أعمال يف جمال التعليم( )

( 5وسيع الرؤي العملية واإلسالمية والفنية والثقافية واحلضارية )البحث يف تعليم وتعلم اللغة العربية كأداة لت
إنتاج نتائج البحث اليت ميكن استخدامها كمرجع يف تطوير اللغة العربية يف املدارس واملعاهد واملؤسسات 

( توسيع 7( توسيع نسيج التعاون مع املؤسسات التعليمية يف الداخل واخلارج )6التعليمية األخرى )
 مع املؤسسات غري التعليمية يف إندونيسية وخارجها. التعاون
مت إعداد تقرير التقييم الذايت هذا من أجل احلصول على نتائج اعتماد قسم تعليم اللغة العربية  

. تشتمل اجلوانب اليت 340م بنتيجة  2015 – 2011يف عام ب وحتسينه بعد احلصول على االعتماد 
( الرؤية واملهمة واألهداف واسرتاجتيات 1مت حتليلها يف هذا التقييم الذايت على سبعة مكوانن، وهي : )

( املوارد 4( الطالب واملتخرجني )3( القياد، نظم اإلدارة، ضمان اجلودة ونظم املعلومات )2اإلجناز )
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( البحث واخلدمة 7( التمويل واملرافق والبنية التحتية )6واجلو األكادميي ) ( املناهج والتعلم5البشرية )
 اجملتمع والتعاون.

تكمن قوة قسم تعليم اللغة العربية يف رؤيته رائد يف تنظيم مؤسسات التعليم العايل الثالثية إلنتاج  
، والنضج املهين، ويصبحون متخرجني يف التعليم العريب لديهم عمق روحي، وعظمة أخالقية، واتساع املعرفة

حشدا حمليا جاهزا للتنافس على املستويني الوطين والدويل يتم حتقيق الرؤية من خالل عملية التعلم على 
أساس املناهج القائمة على الكفاءة وعلى أساس إطار املؤهالت الوطين اإلندونسي املتكامل بني العلم 

مة أيضا ألن جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية واإلسالم. يتم تسهيل حتقيق هذه الرؤية وامله
ماالنج مؤسسيا يقدم الدعم املؤسسي، والربامج األكادميية، واألنشطة املوجودة يف هذا احلرم اجلامعي 
تعتمد يف الغالب على اللغة العربية. ميكن القول أن جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

رم جامعي لديها اهتمام كبري بتطوير اللغة العربية. املؤشر هو جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج هي ح
اإلسالمية احلكومية ماالنج وهو حاليا احلرم اجلامعي االوحيد يف إندونيسيا الذي حيتوي على قسم تعليم 

ضافة إىل ذلك، تنص السياسة اللغة العربية مبرحلة البكالوريوس، ومرحلة املاجستري، واملرحلة الدكتورة. ابإل
يف هذا احلرم اجلامعي على أنه جيب على مجيع الطالب اجلدد ملدة عام واحد، من الساعة الثانية هنارا 
حىت الساعة الثامنة ليال حضور برانمج املكثف لتعليم اللغة العربية ويسكنون يف معهد سوانن أمبيل 

 العايل.
م تعليم اللغة العربية له وظيفة اسرتاجتية للغاية، على األقل إن وجود معهد سوانن أمبيل العايل لقس 

من حيث شيئني، أوال : تكوين بيئة للغة العربية، اثنيا : تنفيذ منهج تكاملي منظم من خالل جتميع 
 منوذج التعلم يف املعهد اإلسالمية واجلامعة.

 
نه يوضح أن وضع برانمج الدراسة بني املكوانت السبعة لالقييم الذايت، فإ SWOTاستنادا إىل حتليل  

يف الربع الرابع، مما يعين أن لديه نقاط قوة أكثر من نقاط الضعف، ولديه فرصة أكرب من التهديدات. 
 – 2011متكن املشكلة يف أن نقاط القوة والفرصة هذه مل يتم حتسينها لتحقيق هدف منتصف املدة 

عة اإلقليمية )االعرتاف اإلقليمي(،  أي حتسني الذي يهدف إىل الوصول إىل املرحلة حنو السم 2015
جودة املؤسسات على املستوى الدويل للبلدان اجملاورة وهو اهلدف املستهدف للخطة االسرتاجتية أي 

 السمعة دويل )اعرتاف دويل(.
ولتحقيق هذا اهلدف، فإن اسرتاجتيات تطوير أو حتسني الربانمج اليت مت تنفيذها، واليت سيتم تنفيذها  

 وستستمر يف تنفيذها هي :
حتسني جودة احملاضرين كما طلبت اجلامعة كما هو مذكور يف خطة اإلسرتاجتية جامعة موالان مالك إبراهيم  -1

من املتوقع أن حيصل مجيع احملاضرين على درجة الدكتورة.  2020اإلسالمية احلكومية ماالنج، أنه يف عام 
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يف قسم تعليم اللغة العربية حاصلني على درجات الدكتورة، حماضرا دائما  14وقد مت حتقيق ذلك حيث أن 
 أشخاص حاليا درجات الدكتورة املتقدمة الذين يعيشون حاليا إلكمال أطروحتهم. 6ويدرس 

متشيا مع اسرتاجتية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، اليت أدركت شراء أرض احلرم  -2
هكتار، يتم توفري مرافق خمترب إنتاج  100مدينة ابتو اليت تغطي مساحة مدة  اجلامعي اجلديدة يف منطقة

 إعالمي مهم على الفور وختصيص أموال.
للحصول على املزيد من املتحمسني لربانمج الدراسة االنتقائي واملستدام، من املهم متابعة التنشئة  -3

يف أورواب الشرقية والصني وجنوب شرق  االجتماعية النشطة والتعاون مع البلدان اليت يقطنها املسلمون
 آسيا.

وفقا لرؤية الربانمج، ورسالته، واهدافه، وغايته، صمم متخرجني قسم تعليم اللغة العربية اقرتاحا إلعداد  -4
 خمترب مدرسي )مدرسة معملية( كممارسة تعليمية حقيقية.

واحرتاف املوارد البشرية، ومرونة تكمن قوة قسم تعليم اللغة العربية يشكل رئيسي يف الرؤية والرسالة،  -5
املناهج والفرص املتاحة للمتخرجني ليصبحوا معلمني يف دراسات اللغة العربية يف مجيع مستوايت التعليم، 
سواء املدارس أو املعاهد. هذه القوة والفرص مل يتم حتسينها. لذلك، ال يزال برانمج الدراسة حباجة إىل 

والغاايت، وكذلك حتقيق الربانمج للقادة وأصحاب املصلحة بشكل  توصيل الرؤية والرسالة واألهداف
 مستمر.

 

 رؤية قسم تعليم اللغة العربية -ب
كن برانجما دراسيا رائدا تنظيم دارما للتعليم العايل إلنتاج متخرجني يف جمال التعليم اللغة العربية  

حون حشدا للمجتمعا مستعدا لديهم عمق روحي وعظمة أخالقية واتساع املعرفة والنضج املهين، ويصب
 للتنافس على املستوى الوطين والدويل.

 

 مأمورية قسم تعليم اللغة العربية -ج

 تنفيذ تعليم متفوق معلم اللغة العربية يف املدرسة أو املعهد واجملتمع خارج املدرسة -1
 تنفيذ برامج البحث وخدمة اجملتمع لتطوير برامج الدراسة العلمية -2
 أصحاب املصلحة يف منطقة اآلسيا يف اجلانب ثالثي دارما للتعليم العايلإقامة شراكات مع  -3
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 أهداف قسم تعليم اللغة العربية -د
 إنتاج املتخرجني كمعلمني اللغة العربية ولديهم كفاءة املعلم والنزاهة الدينية -1
 إنتاج املتخرجني مؤهلني لتطوير االبتكارات التعليمية وتعلم اللغة العربية -2
املتخرجني ذوي الكفاءة كمعايري غري تعليمية )املرتمجني والصحفيني واملرشدين ورجال األعمال إنتاج  -3

 يف جمال التعليم(
إنتاج املتخرجني الذين يتقنون منهجية البحث الرتبوي وتعلم اللغة العربية كأداة لتوسيع الرؤى العلمية  -4

 واإلسالمية والفنية والثقافية واحلضارية
ث اليت ميكن استخدامها كمرجع  يف تطوير اللغة العربية يف املدارس أو املعاهد إنتاج نتائج البح -5

 واملؤسسات التعليمية األخرى
 توسيع نسيج التعاون مع املؤسسات التعليمية يف الداخل واخلارج -6
 توسيع نسيج التعاون مع املؤسسات غري التعليمية يف الداخل واخلارج -7

 

 يةاستهداف قسم تعليم اللغة العرب -ه

إىل  2011حتقيق املتخرجني استيعاهبم يف املؤسسات التعليمية ذات السمعة الوطنية واآلسيوية يف  -1
2020 

حتقيق املتخرجني املستوعبني يف املؤسسات غري التعليمية كمرتمجني وصحفيني ومرشدين ورجال  -2
 2020إىل  2011أعمال يف جمال التعليم يف 

برامج الدراسات العليا ذات السمعة الطيبة، سواء يف الداخل حتقيق املتخرجني ملزيد من الدراسة يف  -3
 2020إىل  2011أو اخلارج يف 

حتقيق املتخرجني كباحثني يف تطوير تعليم اللغة العربية الذي ساهم يف تطوير العلوم واإلسالم والفن  -4
 2020إىل  2011والثقافة واحلضارة يف 

يف تطوير التعليم االغة العربية يف املدارس أو زايدة نتائج البحث اليت ميكن استخدامها كمرجع  -5
 2020إىل  2011املعاهد واملؤسسات التعليمية األخرى يف 

 2020إىل  2011زايدة التعاون مع املؤسسات التعليمية يف الداخل واخلارج يف  -6
 2020إىل  2011زايدة التعاون مع غري املؤسسات التعليمية يف الداخل واخلارج يف  -7
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 يات اإلجناز قسم تعليم اللغة العربيةاسرتاجت -و

ترتيب جمموعة املعرفة بتعليم اللغة العربية واليت يتم استخدامها بعد ذلك كأساس لتصميم املناهج  -1
 القادرة على حتقيق الكفاءات الرتبوية واملهنية والشخصية واالجتماعية والقيادية

احلد األدىن من السمعة يف كل من إرسل الطالب إىل برانمج التدريب الوظيفي يف املدارس مع  -2
 اجملالني الوطين واآلسيوي

 تصميم تدويل مناهج الربامج الدراسية مع احتاد مدرس اللغة العربية -3
تنظيم عملية التعلم ابستخدام اللغة العربية ابستثناء موضوعات معينة مثل اإلحصاء، اللغة  -4

 اإلندونيسية، تعليم املواطنة، واللغة اإلجنليزية
 برانمج فصول دويل لربانمج دراسة اللغة العربيةتنظيم  -5
عقد برانمج يوم العريب مرة واحدة يف األسبوع كمكان لتعبري الطالب لتحسني كفاءاهتم اللغوية  -6

 املنهجية
تطوير منهج الدورات االختيارية اليت جتهز الطالب ليكونوا قادرين على املسامهة يف اجملال غري  -7

 التعليمية
برامج اهتمامات املواهب الطالبية مثل الكندي )جمال املناظرة العلمية، إنشاد الشعر، تسهيل تطوير  -8

 اخلطابة، وتقدمي القصة( الفاتح )النشرة( وعيادة اللغة
 ترتيب دروس الكالم أصلية لدورات مهارات اللغة -9

 إشراك اجملتمع األكادميي بربامج دراسة اللغة العربية يف البحوث الوطنية والدولية -10
 راء ورش عمل ملنهجية البحث للمحاضرين والطالب كل عامإج -11
 تنظيم برانمج تقدير اخلزانة العربية مرة يف السنة كوسيلة للتعاون مع املؤسسات التعليمية -12
 ترتيب التوجيه الفين لتطوير املناهج العربية يف املدارس -13
 العربية يف املدارس أو املعاهد  تنظيم املساعدة الفنية لتحسني الكفاءة الرتبوية واملهنية ملعلم اللغة -14
 القيام أبنشطة توجيه اللغة العربية لطالب املدارس املعتمدين -15
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 تصريح البحث
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 أداة تقييم خبري املواد
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 أداة تقييم خبري التصميم
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 االختبار القبلي
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 االختبار البعدي
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 األسئلة من اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي

 
 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

 



 

97 
 

  كتاب مادة التعليمية املطور
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 مقدمة

 السالم عليكو ورمحة هللا وبركاته

نشكر هللا سبحانه وتعاىل على إمتام كتاب "تطوير مادة االقتباس" لطالب قسم تعليم اللغة العربية 
 2020يف كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يف عام الدراسي 

صلى هللا عليه وسلم سيد اخَللِق م. صالة وسالما دائمني متالزمني على حبيبنا املصطفى حممد  2021 –
 واخلُلِق.

هذا الكتاب نتيجة تطوير العديد من كتب البالغة املوجودة ابلفعل، واليت حتتوي حتديدا على أحكام 
وإجراءات لكتابة األعمال األدبية على أساس االقتباس، يف قسم اللغة العربية وآداهبا، يف قسم اللغة اإلجنليزية 

 يم اللغة اإلجنليزية، وخاصة يف قسم تعليم اللغة العربية.وآداهبا، يف قسم تعل

وابلطبع متت دراسة خمطوطة تطوير مادة االقتباس بعمق، على الرغم من أهنا ليست خالية من 
العيوب. يف املستقبل، جيب أن يكون هناك تطوير خاص لكل قسم، وخاصة األقسام اليت تدرس اللغات 

 ية، حبيث يقوم الطالب بتطبيق حمتوايت تطوير مادة االقتباس بسهولة.األجنبية مثل العربية واإلجنليز 

شكرا جلميع أولئك الذي ساعدوا يف إكمال كتاب التطوير وأنمل أن يكون كتاب تطوير مادة 
 االقتباس مفيدا.

 

 والسالم عليكو ورمحة هللا وبرك
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 ابب االقتباس
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1
اقرأ فهرس الكتاب•

2
فهم األهداف واملؤشرات التعليمية•

3
فهم لكل فصل فرعي•

4
يةقم ابلتدريبات جيدا لتحسني مهاراتك يف عرض األفكار الرئيس•

5
تطابق نتائج عملك مع املادة أعاله•

  

 تعليمات الستخدام املادة التعليمية



 

102 
 

 

 

 أهداف التعلم

 الطالب قادرون على فهم معىن االقتباس جيدا  -1

 االقتباس لفة من املعلومات املتعلقة مبعىنالطالب من العثور على أنواع خمت يستطيع  -2

عليها املتعلقة مبعىن االقتباس  يستطيع الطالب تلخيص مجيع املعلومات اليت مت احلصول -3
 ابستخدام لغاهتم

 

 املؤشر

 الطالب قادرون على فهم معىن االقتباس جيدا  -3.3.1  
 يستطيع الطالب من العثور على أنواع خمتلفة من املعلومات املتعلقة مبعىن االقتباس  -3،3،2

عليها املتعلقة مبعىن االقتباس يستطيع الطالب تلخيص مجيع املعلومات اليت مت احلصول   -4.3.1  
 ابستخدام لغاهتم
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 مادة التعليمية
 

 مفهوم االقتباس
االقتباس حسب اللغة يعين إطالق النار، وصطالحا االقتباس هو تعبري الكالم نثرا أو نظما  

مشتق من آية القرآن أو احلديث، لكن التعبري ليس القرآن أو احلديث بل اجلوهر مأخوذ من 
 القرآن أو احلديث دون ذكر العبارة أتيت من القرآن أو احلديث.

وقال علي جرمي، االقتباس هو تضمني النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكرمي أو احلديث  
 الشريف من غري داللة على أنّه وجيوز أن يغرّي يف اآلثر املقتبس قليال.

شيئا من القرآن أو احلديث ال وقال حفين بن نصحيف، االقتباس هو أن يضمن الكالم  
 على أنه منه.

 
 التدريب

 
 ما معىن االقتباس حسب اللغة ؟ -1
 ما معىن االقتباس حسب املصطلح ؟ -2
 كيف يتم تعريف االقتباس حسب علي جرمي ؟ -3
 كيف يتم تعريف االقتباس حسب حفين بن نصحيف ؟ -4
 بعد قراءة املادة أعاله، اشرح إبجياز معىن االقتباس وفقا لفهمك ! -5
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1
اقرأ فهرس الكتاب•

2
فهم األهداف واملؤشرات التعليمية•

3
فهم لكل فصل فرعي•

4
يةقم ابلتدريبات جيدا لتحسني مهاراتك يف عرض األفكار الرئيس•

5
تطابق نتائج عملك مع املادة أعاله•

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تعليمات الستخدام املادة التعليمية
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 أهداف التعلم

 
 الطالب قادرون على شرح تقسيم االقتباس جيدا  -1

 جيدا االقتباس التمييز بني تقسيمالطالب  يستطيع  -2

 الطالب قادرون على تصنيف تقسيم االقتباس جيدا -3

 

 املؤشر
   

 قادرون على شرح تقسيم االقتباس جيداالطالب   -3.3.1
 جيدا االقتباس التمييز بني تقسيمالطالب  يستطيع  -3،3،2

 الطالب قادرون على تصنيف تقسيم االقتباس جيدا  -4.3.1  
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 مادة التعليمية
 

 تقسيم االقتباس

واالقتباس نقسم االقتباس ابعتبار املقتبس إىل قسمني مها االقتباس القرآين ي
احلديثي. االقتباس القرآين هو تعترب املؤلف مع إدخال الشيئ من القرآن الكرمي على وجه 
ال يشعر أبنّه منه. واالقتباس احلديثي تعترب املؤلف مع إدخال الشيئ من احلديث الشريف 

 على وجه ال يشعر أبنّه منه.

 االقتباس إبعتبار ما فيه التعبري يف املعىن ينقسم إىل :

القتباس الثابت املعىن وهو االقتباس الذي ال ينقل فيه من اللفظ املقتبس عن معناه األصلي ا -
إىل معىن آخر. يعين أن العبارة املقتبسة تساوي يف املعىن ابلعبارة الواردة ىف اآلية القرآنية أو 

 احلديث.
ة املقتبسة ختتلف ، العبار ي ينقل معناه إىل معىن آخر يعيناملتغري املعىن، وهو االقتباس الذ -

 يف املعىن ابلعبارة ختتلف يف املعىن ابلعبارة اليت هي موضع أخذ االقتباس. النحو :
 لئن أخطئت يف مدح # كما أخطئت يف معىن

 لقد أنزلت حاجيت     # بواد غري ذي زرع

 وأما االقتباس إبعتبار حكمه ينقسم إىل ثالثة أقسام وهي : 

 واملواعظمقبول : وهو ما كان يف اخلطب  -
 مباح  : وهو ما كان يف الغزل والرسائل والقصص -
 مردود : وهو ما كان يف اهلزل. -
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 وأما االقتباس إبعتبار جنسه ينقسم إىل أربع أقسام وهي :

االقتباس التام : هو أن يقتبس املؤلف أو الشاعر يف كالمه مجلة اتمة من القرآن الكرمي أو  -
 اللفظ واملعىن.احلديث الشريف بغري بغيري يف 

االقتباس ابلتغيري : هو أن يقتبس املؤلف أو الشاعر يف كالمه مجلة اتمة من القرآن الكرمي  -
 اللفظ واملعىن. ديث الشريف ولكن مع تغيري يسري يفأو احل

االقتباس اللفطي : هو أن يقتبس املؤلف أو الشاعر يف كالمه لفظا وأحدا أو أكثر من  -
 الشريف يف مجلة من كالمه.القرآن الكرمي أو احلديث 

االقتباس املعنوي : هو أن يقتبس املؤلف أو الشاعر يف كالمه معىن الشيئ من آية القرآن  -
 .الكرمي أو احلديث الشريف بلفظ خمتلف

 التدريب
 أذكر واشرح تقسيم االقتباس طبقا لتصنيفه ! -1
 ! ابعتبار املقتبس أذكر واشرح تقسيم االقتباس -2
 ! إبعتبار ما فيه التعبري يف املعىن االقتباسأذكر واشرح تقسيم  -3
 ! إبعتبار حكمه أذكر واشرح تقسيم االقتباس -4
 ! إبعتبار جنسه أذكر واشرح تقسيم االقتباس -5
 ما الفرق بني االقتباس القرآين واالقتباس احلديثي ؟ -6
 ما الفرق بني االقتباس الثابت املعىن واالقتباس املتغري املعىن ؟ -7
 ، مباح، ومردود مستخدما يف االقتباس ؟ مىت القانون مقبول -8
 ما الفرق بني االقتباس التام، االقتباس ابلتغيري،االقتباس اللفظي، واالقتباس املعنوي ؟ -9

 شمل النصيحة أدانه تقسيم االقتباس على أساس ما ؟ اشرح !ت -10
العمل أو احلياة، ألن العمل أو احلياة لن تدوم طويال إذا بدأت  ال ختدع اآلخرين يف

 خبدعة.
النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 

َمُنْوا ۚ اليت تقرأ 9
ٰ
ِذْيَن ا

َّ
َ َوال ِدُعْوَن اّٰلله خٰ َسُهْم َوَما ﴿يُ فُ نْ

َ
آ ا

َّ
َدُعْوَن ِال خْ ْشُعُرْوَن  َوَما يَ واليت هتدف إىل تعليمنا   ﴾يَ
 أال خندع األخرين بسهولة يف احلياة االجتماعية.
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1
اقرأ فهرس الكتاب•

2
فهم األهداف واملؤشرات التعليمية•

3
فهم لكل فصل فرعي•

4
يةقم ابلتدريبات جيدا لتحسني مهاراتك يف عرض األفكار الرئيس•

5
تطابق نتائج عملك مع املادة أعاله•

  

 تعليمات الستخدام املادة التعليمية
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 أهداف التعلم

 
 الطالب قادرون على فهم قواعد االقتباس جيدا  -1

 يستطيع الطالب شرح قواعد االقتباس -2

 املعلومات املختلفة املتعلقة بقواعد االقتباسيستطيع الطالب حتليل  -3

 

 املؤشر
   

 الطالب قادرون على فهم قواعد االقتباس جيدا  -3.3.1
 يستطيع الطالب شرح قواعد االقتباس  -3،3،2

 يستطيع الطالب حتليل املعلومات املختلفة املتعلقة بقواعد االقتباس  -4.3.1  
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 مادة التعليمية
 

 االقتباس قواعد
 
 األمانة العلمية وتعين ضرورة اإلشارة إىل املصادر اليت مت االقتباس منها. -1
 الدقة وتعين عدم تشوية املعىن ابحلذف أو اإلضافة -2
املوضوعية يف االقتباس وتعين عدم اقتصار االقتباسات على ما يؤدي رأى الباحث  -3

 وإمهال املصادر اليت ختتلف مع وجهه نظر الباحث
يف االقتباس ويعين إال يصبح البحث جمرد اقتباسات من اآلخرين دون االعتدال  -4

 أملسامهه يف البحث
 مراعاة القواعد الشكلية يف االقتباس والتوثيق -5
إن تكون األفكار املقتسبة ذات صلة ابلبحث وجتنب احلشو الزائد وإقحام األفكار  -6

 املقتسبة يف البحث لسبب أو ألخر
 موثقة علمياجتنب االقتباس من مصادر غري  -7

 
 التدريب

 
 اشرح القواعد الواردة يف مفهوم االقتباس ! -1
 وهل من القواعد املتضمنة يف االقتباس مرتابطة مع بعضها البعض ؟ -2
 ماذا سيحدث إذا مل يتم استخدام أحد هذه القواعد ؟ -3
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1
اقرأ فهرس الكتاب•

2
فهم األهداف واملؤشرات التعليمية•

3
فهم لكل فصل فرعي•

4
يةقم ابلتدريبات جيدا لتحسني مهاراتك يف عرض األفكار الرئيس•

5
تطابق نتائج عملك مع املادة أعاله•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعليمات الستخدام املادة التعليمية
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 أهداف التعلم

   
 الطالب قادرون على فهم آليات االقتباس جيدا -1
 يستطيع الطالب شرح آليات االقتباس  -2
 الطالب قادرون على تطبيق آلية االقتباس يف االقتباس من الكتابة املقال  -3

 

 املؤشر
   

 الطالب قادرون على فهم آليات االقتباس جيدا  -3.3.1
 يستطيع الطالب شرح آليات االقتباس  -3،3،2

 الطالب قادرون على تطبيق آلية االقتباس يف االقتباس من الكتابة املقال  -4.3.1  
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 مادة التعليمية
 

 آليات االقتباس
 
  ميكن للباحث أن يقتبس فكرة وردة عند غريه بنصها الكامل دون تغيري أو تعديل فإذا كانت

النصوص يف البحث ولكنه مييز  الفكرة أو النص قصري أقل من مخسة اسطر فأنه يكتب كسائر
 بوضعه بني اقواس صغرية يف بدايته وهنايته "......."

  أماذا كان النص املقتبس طويال )أكثر من مخسة اسطر( فالبد من التمييز عن غريه من النصوص
 أو ميكن للباحث أن يتبع ما يلي :

 كتابة النص املقتبس خبط أصغر أو مبسافة أصغر بني االسطر -1
النص بعد مخس مسافات عن بداية االسطر العادية وينتهي قبل مخس مسافات يبدأ  -2

 من هناية االسطر العادية وال تستخدم االقواس يف هذه احلالة.
 

 التدريب
 

 اشرح اآللية جيب القيام هبا يف تنفيذ مفهوم االقتباس ! -1
 وهل من اآللية املتضمنة يف االقتباس مرتابطة مع بعضها البعض ؟ -2
 سيحدث إذا مل يتم استخدام أحد هذه اآللية ؟ماذا  -3
 ما إذا مسموحا لنا ابختيار أو استخدام أحد اآللية إلجراء عملية االقتباس ؟ -4
 اجعل مثال االقتباس مبالحظة اآللية أعاله -5
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1
اقرأ فهرس الكتاب•

2
فهم األهداف واملؤشرات التعليمية•

3
فهم لكل فصل فرعي•

4
يةقم ابلتدريبات جيدا لتحسني مهاراتك يف عرض األفكار الرئيس•

5
تطابق نتائج عملك مع املادة أعاله•
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 أهداف التعلم

 
 مثال اقتباس مت إعطاءه جيداالطالب قادرون على فهم  -1
 الطالب قادرون على حتديد أمثلة لالقتباس -2
 الطالب قادرون على تطبيق األية القرآنية يف مثال االقتباس  -3

 

 املؤشر
 

 الطالب قادرون على فهم مثال اقتباس مت إعطاءه جيدا  -3.3.1  
 الطالب قادرون على حتديد أمثلة لالقتباس  -3،3،2

 قادرون على تطبيق األية القرآنية يف مثال االقتباس الطالب  -4.3.1  
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 مادة التعليمية
 

 األمثال من االقتباس
 
 العمل أو احلياة، ألن العمل أو احلياة لن تدوم طويال إذا بدأت خبدعة. ال ختدع اآلخرين يف -1

سورة البقرة اآلية النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من 
َمُنْوا ۚ اليت تقرأ 9

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
َ َوال ْنُفَسُهْم َوَما يَْشُعُرْوَن  ﴿ُيٰخِدُعْوَن اّٰلله

َ
آ ا
َّ
واليت هتدف إىل تعليمنا   ﴾َوَما َيْخَدُعْوَن ِال
 أال خندع األخرين بسهولة يف احلياة االجتماعية.

 
فستفقد ثقة اآلخرين بك. مبجرد أن  احدةمرة و  ال تقم الكذب ألي سبب، ألن الكذب -2

حىت تتسبب الكذبة يف النهاية يف مشكلة  ،لسبب آخريوما تكذب، ستكرر الكذب 
جديدة مل تفكر هبا من قبل، ال تعترب هذا فعال اتفها ألن الكذبة اليت تقوم هبا اآلن ميكن 

 أن تكون عادات يف حياتك.
ن إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ م

ُ َمَرًضاۚ  اليت تقرأ 10 َرٌضۙ َفَزاَدُهُم اّٰلله ْوِبِهْم مَّ
ُ
ِلْيٌم ۢ ﴿ِفْي ُقل

َ
ُهْم َعَذاٌب ا

َ
ِذُبْوَن  ەۙ َول

ْ
اُنْوا َيك

َ
واليت هتدف  ﴾ ِبَما ك

لن  يؤمل ألن هبا ستسبب املرض، أحدهاإىل تعليمنا أال نكون كاذبني، ألن األكاذيب اليت تقوم 
 كلماتنا.  ايصدق أحد

 

رث البتالع النظام ، بدون توازن ستأيت الكواتوازن حىت تستتمر احلياةحيتاج الكون إىل  -3
 كلما زاد مستوى الضرر الطبيعي، كان يوم القيامة أسرع.  . لذلك،يف ذلك البيئي

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ُهْم اليت تقرأ  11

َ
 ل
َ
ْرِضۙ ﴿َوِاَذا ِقْيل

َ
ا
ْ
ا ُتْفِسُدْوا ِفى ال

َ
ُن ُمْصِلُحْوَن ﴾ل حْ

َ
ْوٓا ِانََّما ن

ُ
واليت هتدف إىل تعليمنا    َقال

 حىت تستمر احلياة.أنه جيب علينا االستمرار يف ْحاية البيئة 
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ستصبح الشخص الذي يكرهه أكثر وستصبح التنصح شخصا ال يعرف شيئا ألن يوما  -4
تصبح أحد الشخصيات اليت حيبها  لكن انصح شخصا ذكيا ألنك يوما مكروها له.

 وسيصبح الشخص الذي حتبه أكثر.
البقرة اآلية  النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة

َفَهاُۤء   اليت تقرأ  13 َمَن السُّ
ٰ
َمآ ا

َ
ُنْؤِمُن ك

َ
ْوٓا ا

ُ
َمَن النَّاُس َقال

ٰ
َمآ ا

َ
ِمُنْوا ك

ٰ
ُهْم ا

َ
 ل
َ
َفَهاُۤء ﴿َوِاَذا ِقْيل ٓا ِانَُّهْم ُهُم السُّ

َ
ل
َ
ا

ُمْوَن 
َ
ا َيْعل

َّ
ِكْن ل

ٰ
 واليت هتدف إىل تعليمنا أال نكون ْحقى  ﴾ َول
 

االستمرار يف االجنراف أيضا، حىت يسمح هللا لنا  أو أن هللا سوف ينساان ال تنسوا هللا، -5
 عمل الشر

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ُ يَْسَتْهِزُئ ِبِهْم اليت تقرأ  15 ّٰلله

َ
ُهْم ِفْي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهْوَن ﴿ ا حىت ال   ليت هتدف إىل تعليمناوا ﴾ َوَيُمدُّ

 نتأرجح يف العصيان.

 

فعل اخلري. سيكون مؤملا  ئما فعل اخلري لآلخرين، لذلك ال تتوقف عن االستمرارننوي دا -6
عمل سيئ لآلخرين. ألننا بولكن يرافقهم أيضا  خريبعمل ن إذا كان هناك أشخاص يقومو 

ب ختفيض املكافأة ألننا نقوم ابألفعال جي املكافأة اليت حصلنا عليها إذا كان ال نعرف مقدرا
 السيئة. 

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ُ ِبُنْوِرِهْم ﴿اليت تقرأ  17 ٗه َذَهَب اّٰلله

َ
َضاَۤءْت َما َحْول

َ
آ ا مَّ

َ
ِذى اْسَتْوَقَد َناًرا ۚ َفل

َّ
َمَثِل ال

َ
ُهْم ك

ُ
ٰمٍت َمَثل

ُ
ُهْم ِفْي ُظل

َ
َوَترَك

ا ُيْبِصُرْوَن 
َّ
ء السيئة اليت ميكن أن متحو مكافأة حىت ال تفعل األشيا  واليت هتدف إىل تعليمنا ﴾ ل

بعد ذلك مت إمخاد شمعة لدفن الظالم يف منزله، ولكن شخص ال، مثل يشعل اخلري اليت نقوم به
 .الشمعة حىت يصبح منزله قامتا
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العبادة، فيجب علينا أن تنافس مع اخلطاة يف  نافس مع الصاحلني يفكن من التإذا مل نتم -7
، وجتعل السيئة، ستجعل أعيننا تعمى لرؤية اخلري نفعلطلب املغفرة من هللا. ألن كلما 

 .اخلرياخلري، كما جتعل أفواهنا صامتة لقول  آذاننا صماء لسماع
النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 

ا يَْرِجُعْوَنۙ ﴾اليت تقرأ  18
َ
ٌم ُعْمٌي َفُهْم ل

ْ
أال نفعل ابلسوء ألنه واليت هتدف إىل تعليمنا  ﴿ُصمٌّ ۢ ُبك

جتعل أفواهنا صامتة  ماع اخلري، كمانا صماء لسستجعل أعيننا تعمى لرؤية اخلري، وجتعل آذان
 لقول اخلري.

 

مت منح البشر القدرة على  من انتشار األرض على نطاق واسع، ألنلقد استفاد البشر  -8
يف صنع األدوية ألنواع بشر قادرون على استخدام النبااتت ال واحد منهم يعيناستخدامها، 

 األمراض، حىت تلك األدوية تستمر املتقدمة، ويستمر استخدامها اليوم.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
َماَۤء بَِناۤءً ﴿ اليت تقرأ  22 السَّ ْرَض ِفَراًشا وَّ

َ
ا
ْ
ُم ال

ُ
ك
َ
 ل
َ
ِذْي َجَعل

َّ
ْخرََج ِبٖه ِمَن الثََّمٰرِت ۖ ال

َ
َماِۤء َماًۤء َفا  ِمَن السَّ

َ
ْنَزل

َ
ا وَّ

 
َ
ْمۚ  َفل

ُ
ك
َّ
ُمْوَن ﴾ِرْزًقا ل

َ
ْنُتْم َتْعل

َ
ا ْنَداًدا وَّ

َ
ِ ا ه ْوا ّٰللِ

ُ
َعل جْ

َ
واليت هتدف إىل تعليمنا أن هللا نشر السماوات و  ا ت

 األرض للبشر كقوة للبقاء.
 

خرين، الذين يدمرون عملنا أو أحد املتطلبات الرئيسية لكون فناان هو الالمبالة آبراء لآل -9
حنتاج أيضا أن نطلب منهم القيام بعمل مماثل للعمل الذي نقوم به،  يسخرون منه، وأحياان

قوم به أو حىت أفضل من عملنا، وجب علينا إذا استطاعوا القيام بعمل مثل العمل الذي ن
يستطيعون القيام أبعمال  نقد بناء، ولكن إذا اتضح أهنم ال اع إىل انتقاداهتم على أهناأن مس

 ضل مما يقولون.أف ارية مثلنا، فإن عملناجت

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ْثِلهٖ ﴿اليت تقرأ  23 ْن م ِ تُْوا ِبُسْوَرٍة م ِ

ْ
ى َعْبِدَنا َفأ

ٰ
َنا َعل

ْ
ل ا نَزَّ ْنُتْم ِفْي َرْيٍب ّم َِّ

ُ
ْن ُدْوِن ۖ َوِاْن ك ْم م ِ

ُ
 َواْدُعْوا ُشَهَداَۤءك

 ِ ْنُتْم ٰصِدِقْيَن ﴾اّٰلله
ُ
 واليت هتدف إىل تعليمنا عدم الشك أو التقليل من عمل اآلخرين.  ِاْن ك
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تشعر  عندما استمر يف فعل اخلري لآلخرين حىت إذا كان الفعل يستنزف طاقتك، فاعلم -10
ابلتعب ستختفي قريبا بينما املكافآة اليت حتصل عليها ستستمر يف التدفق حىت عندما 

 متوت.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
َما ُر اليت تقرأ  25

َّ
ل
ُ
ْنٰهُر   ك

َ
ا
ْ
ِتَها ال حْ

َ
ِرْي ِمْن ت جْ

َ
ُهْم َجنهٍت ت

َ
نَّ ل

َ
ِلٰحِت ا وا الصه

ُ
َمُنْوا َوَعِمل

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
ِر ال ِزُقْوا ِمْنَها ﴿َوَبش ِ

زْ  ِ
ُهْم ِفْيهَ ِمْن َثَمَرٍة ر 

َ
تُْوا ِبٖه ُمَتَشاِبًها  َول

ُ
 َوا

ُ
ِذْي ُرِزْقَنا ِمْن َقْبل

َّ
ْوا ٰهَذا ال

ُ
ُهْم ِفْيَها ٰخِلُدْوَن  آًقاۙ  َقال َرٌة وَّ َطهَّ ْزَواٌج مُّ

َ
ا

واليت هتدف إىل تعليمنا أن هناك الكثري من األخبار اجليدة ألولئك منا الذي يقومون دائما  ﴾
 بعمل جيد.

 
أن نفي به. حىت ليس  دا لشخص آخر، ولكن الصعبةقول وعكون السهل أن يي أحياان -11

خرين يرتددون يف أي جهد لالعتذار انهيك عن حماولة الوفاء هبذا الوعد. هذا ما جيعل اآل
، حىت أهنم لن يرتددوا يف م مرتددين يف تكوين صداقات معناكلماتنا، وجيعلهاإلميان أبي  

 قطع العالقة معنا.
النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 

ِ ِمْنۢ َبْعِد ِمْيَثاِقهٖۖ ﴿اليت تقرأ  27 ِذيَْن َيْنُقُضْوَن َعْهَد اّٰلله
َّ
 َوُيْفِسُدْوَن ِفى  ال

َ
ْوَصل ْن يُّ

َ
ُ ِبٖهٓ ا

َمَر اّٰلله
َ
َوَيْقَطُعْوَن َمآ ا

ْرِض  
َ
ا
ْ
ٰۤىِٕ ال ول

ُ
ٰخِسُرْوَن ا

ْ
 لآلخرين.خيسر من خيالف الوعد واليت هتدف إىل تعليمنا كيف   ﴾ َك ُهُم ال

 
أن تكون انتقائيا يف السعي وراء املعرفة، ألن السعي وراء املعرفة ليس شيئا يسهل احلصول  -12

عليه. إهنا مشكلة كبرية وخطرية. جيب أال تكون تعسفية أو مرحة، مبا ذلك احلالة اختيار 
 اسب ليكون مدرسا.شخص من

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
َها﴿اليت تقرأ  31

َّ
ل
ُ
ْسَماَۤء ك

َ
ا
ْ
َدَم ال

ٰ
َم ا

َّ
ْنُتمْ  َوَعل

ُ
ۤاِء ِاْن ك

َ
ُؤل ْسَماِۤء هٰٓ

َ
ْي ِبا ْونِ ُـٔ ْنِۢب

َ
 ا

َ
ِة َفَقال

َ
َملٰۤىِٕك

ْ
ى ال

َ
 ُثمَّ َعَرَضُهْم َعل

واليت هتدف إىل تعليمنا أن نتعلم دائما كل شيء ، ويعلمنا أيضا أن نكون حذرين يف  ٰصِدِقْيَن ﴾
اختيار الشخصيات لتكون معلما. حىت تكون املعرفة اليت نكتسبها مفيدة وكذلك حىت ال 

 تضللنا املعرفة اليت حنصل عليها.
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أوقات نشعر فيها ابلسعادة، وهناك  احلياة يف هذا العامل هي جمرد مسألة تغيري املصري، هناك -13
أوقات نشعر فيها ابحلزن أيضا. لذا تذكر عندما نكون يف القمة، ال جيب أن نقلل من 
اآلخرين الذين وضعنا دوننا. نظرا ألن األشخاص يف املناصب األعلى هم أكثر عرضة 

خاص لالنزالق حىت عندما يسقطون، فإن سرعة هبوطهم تكون أسرع عند مقارنتها ابألش
 ذوي املواقف املنخفضة.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
َبرَۖ ﴿اليت تقرأ  34

ْ
بٰى َواْسَتك

َ
ٓا ِاْبِلْيَس  ا

َّ
ا ِال َدَم َفَسَجُدْوٓ

ٰ
ِة اْسُجُدْوا ِلا

َ
َملٰۤىِٕك

ْ
َنا ِلل

ْ
ِفِرْيَن  َوِاْذ ُقل

ٰ
ك
ْ
اَن ِمَن ال

َ
  ﴾ َوك

واليت هتدف إىل تعليمنا أال نكون متغطرسني، ألن احلياة ليست سوى مسألة تغيري املصري، 
 وأحيان نكون يف القمة وليس من النادر أن نكون يف القاع.

 
غري مناسب للمسلمني إذا اختذ هللا ورسوله قرارا بشأن قاعدة ولكن حنن كشعبة ما زلنا  -14

أن نطيع كل ما أصبح قواعده وحيظر علينا جتاهل  ريقا آخر، تذكر أن وظيفتنا هيخنتار ط
 .كل ما يصبح القاعدة له

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ا ِمْنَها َرَغًدا َحْيُث ﴿اليت تقرأ  35

َ
ل
ُ
َجنََّة َوك

ْ
نَْت َوَزْوُجَك ال

َ
ْن ا

ُ
َدُم اْسك

ٰ
َنا يٰٓا

ْ
َجَرَة ِشْئُتَماۖ َوُقل ا َتْقَرَبا ٰهِذِه الشَّ

َ
 َول

ِلِمْيَن ﴾ ْوَنا ِمَن الظه
ُ
واليت هتدف إىل تعليمنا أن نكون شخصا يطيع القواعد، وليس أن يكون  َفَتك

 شخصا حيب جتاوز القواعد.
 

اعتذر ألي شخص إذا أساءان إليهم، ألن ما يريدونه هو أننا جنرؤ على االعرتاف بكل خطأ  -15
م بدال من التمسك ابالعتقاد أبن ما نقوم به جتاههم هو الشيء الصحيح الذي نرتكبه هل

 جيب القيام به.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ْيهِ ﴿اليت تقرأ  37

َ
ِلٰمٍت َفَتاَب َعل

َ
ٖه ك ِ

ب  َدُم ِمْن رَّ
ٰ
ى ا قّٰٓ

َ
ِحْيُم ﴾ ِانَّٗه ُهوَ   َفَتل اُب الرَّ واليت هتدف إىل تعليمنا   التَّوَّ

أن نكون أشخاصا جيرؤون على االعرتاف ابألخطاء، وأن نكون أشخاصا يعتذرون دائما إذا 
 ارتكبوا أخطاء، وليس شخصا يدافع دائما عن اإلرادة.
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ما وميكن رؤية جمد املسلم من مدى إتباعه لنموذج النيب صلى هللا عليه وسلم، ألنه كل -16
 اتبعت املثابرة، كان موقفه أنبل يف أعني البشر وهللا ورسوله

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ْي ُهًدى اليت تقرأ  38 ن ِ ْم م ِ

ُ
ِتَينَّك

ْ
ا َيأ َنا اْهِبُطْوا ِمْنَها َجِمْيًعاۚ  َفِامَّ

ْ
ا َفَمْن َتِبَع ﴿ُقل

َ
ْيِهْم َول

َ
ا َخْوٌف َعل

َ
ُهَداَي َفل

َزُنْوَن  واليت هتدف إىل تعليمنا أنه جيب علينا اتباع التعليمات طاملا ميكن التحقق من  ﴾ُهْم َيحْ
 التعليمات.

 

إجناب أطفال جيدين ومطيعني وذكيني هو ما يريدخ كل والد، لذا فإن تعليم األطفال إن  -17
طريق إعطاء أمثلة مباشرة أمام األطفال، حىت يتمكن منذ سن مبكرة مسؤولية كل والد عن 

األطفال من التعلم على الفور عن الطريق التقليد للقيام بذلك والتعلم أيضا من توجيه 
والديهم، ال جيب على اآلابء إخبار األطفال فقط دون إعطاء أمثلة قبل أن يشعر الطفل 

 ابلكسل للقيام بذلك.رهاق للقيام بذلك حىت يشعر ابإل
النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 

مْ ﴿۞ اليت تقرأ  44
ُ
ْنُفَسك

َ
ِبر ِ َوَتْنَسْوَن ا

ْ
ُمُرْوَن النَّاَس ِبال

ْ
َتأ
َ
ْوَن ﴾ ا

ُ
ا َتْعِقل

َ
َفل
َ
ِكٰتَب   ا

ْ
ْوَن ال

ُ
نُْتْم َتْتل

َ
واليت هتدف   َوا

لآلخرين، ليس فقط أن نكون قادرين على القول دون أن نكون  إىل تعليمنا أن نكون مثاال
 قادرين على فعل ما نقول.

 

شاه جيب أن خنالثروة اليت حنصل عليها، لكن  من مقدار أو القليل من الجيب أن خناف -18
 حنصل عليه لشراء الطعام الذي سنعطيه لعائالتنا. الثروة احلالل أو احلرام

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ٰوى  اليت تقرأ  57

ْ
ل َمنَّ َوالسَّ

ْ
ُم ال

ُ
ْيك

َ
َنا َعل

ْ
نَْزل
َ
َغَماَم َوا

ْ
ُم ال

ُ
ْيك

َ
َنا َعل

ْ
ل
َّ
مْ ﴿َوَظل

ُ
ٰبِت َما َرَزْقٰنك ِ

ْوا ِمْن َطي 
ُ
ل
ُ
 َوَما    ك

انُ 
َ
ِكْن ك

ٰ
ُمْوَنا َول

َ
ْنُفَسُهْم َيْظِلُمْوَن ﴾َظل

َ
واليت هتدف إىل تعليمنا أننا انتقائيون يف البحث عن ثروة  ْوٓا ا

 نعطيها ألسرتنا. حبيث أن الرزق الذي حنصل عليه وأنكله هو الرزق احلالل.
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اخليانة مثل نبات الطحالب على حافة احلجر، كلما طالت مدة منوه أكثر فأكثر، حىت  -19
 حالب الصخور.النهاية سيدمر نبات الط

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
َن اليت تقرأ  59 ُمْوا ِرْجًزا م ِ

َ
ِذيَْن َظل

َّ
ى ال

َ
َنا َعل

ْ
ْنَزل
َ
ُهْم َفا

َ
 ل
َ
ِذْي ِقْيل

َّ
ا َغْيَر ال

ً
ُمْوا َقْول

َ
ِذيَْن َظل

َّ
 ال

َ
ل َماِۤء ِبَما ﴿َفَبدَّ السَّ

ا
َ
 واليت هتدف إىل تعليمنا عدم إساءة استخدام األوامر مع ما ال أيمر أو اخليانة. ُنْوا َيْفُسُقْوَن ࣖ ﴾ك
 

ال حتزن ألن العمل الذي تقوم به اآلن غري قادر على تلبية احتياجاتك اليومية. استمر يف  -20
 وجيعلك شخصا انجحا. اآلن سينجح يوما احملاولة وأتكد من أن العمل الذي تقوم به

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
َحَجرَ  َفاْنَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة َعْيًنا﴿۞ َوِاِذ اْسَتْسٰقى ُمْوٰسى ِلَقْوِمٖه اليت تقرأ  60

ْ
َنا اْضِرْب ِب َعَصاَك ال

ْ
   َفُقل

ْرِض ُمْفِسِدْيَن 
َ
ا
ْ
ا َتْعَثْوا ِفى ال

َ
ِ َول ْزِق اّٰلله ِ

ْوا َواْشَرُبْوا ِمْن ر 
ُ
ل
ُ
ْشَرَبُهْم   ك َناٍس مَّ

ُ
 ا
ُّ
ل
ُ
واليت هتدف إىل   ﴾َقْد َعِلَم ك

 تعليمنا أمهية االستمرار يف احملاولة وعدم االستسالم يف احملاولة.
 

أكثر كسوال للتحرك و اختيار االستلقاء  أحيان عندما أنكل ونشعر معدتنا ابالمالء، نصبح -21
على الفراش بدال من استخدامه للتحرك وممارسة الرايضة. لذا من األفضل أن أيكل ما 

 يكفي لعدم جعل معدتنا تشعر ابلشبع، ألن املعدة املمتلئة ستجعلنا كساىل للتحرك.

سورة البقرة اآلية  النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من
ْر ﴿  اليت تقرأ 61

َ
ا
ْ
ا ُتْنِۢبُت ال َنا ّمَِّ

َ
َنا َربََّك ُيخْرِْج ل

َ
اِحٍد َفادُْع ل ى َطَعاٍم وَّ

ٰ
ْن نَّْصِبَر َعل

َ
ُتْم ٰيُمْوٰسى ل

ْ
ُض ِمْنۢ َوِاْذ ُقل

ْوَن َبْقِلَها َوِقثَّاۤىَِٕها َوُفْوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها  
ُ
تَْسَتْبِدل

َ
 ا
َ
ِذْي   َقال

َّ
ْدنٰى ِبال

َ
ِذْي ُهَو ا

َّ
ُهَو َخْيٌر   ِاْهِبُطْوا ِمْصًرا َفِانَّ  ال

نَُّه 
َ
ِ   ٰذِلَك ِبا َن اّٰلله َنُة َوَباُۤءْو ِبَغَضٍب م ِ

َ
َمْسك

ْ
ُة َوال

َّ
ل ِ
ْيِهُم الذ 

َ
ُتْم   َوُضِرَبْت َعل

ْ
ل
َ
ا َسا ْم مَّ

ُ
ك
َ
ِ ل ٰيِت اّٰلله

ٰ
ُفُرْوَن ِبا

ْ
اُنْوا َيك

َ
ْم ك

وْ 
ُ
ِ َوَيْقُتل

َحق 
ْ
َن ِبَغْيِر ال ِبي ٖ

اُنْوا َيْعَتُدْوَن ࣖ ﴾  َن النَّ
َ
واليت هتدف إىل تعليمنا عدم اإلفراط يف   ٰذِلَك ِبَما َعَصْوا وَّك

طلب شيء، أحدها من حيث األكل، تناول الطعام ابعتدال، ال تفرط يف ذلك حىت تشعر 
 الشعور ابلكسل للتحرك.معدتك ابالمتالء، ألن املعدة املمتلئة يف الواقع ستسبب فقط 
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جعل األعمال الصاحلة والسيئة اليت يقوم هبا اآلخرون درسا لنفسك، حىت تتمكن من  -22
 التمييز بني ما هو مناسب للقيام به وما هو غري مناسب للقيام به.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
مْ ﴿ تقرأاليت 66 - 65

ُ
ِذيَْن اْعَتَدْوا ِمْنك

َّ
َقْد َعِلْمُتُم ال

َ
ْيَن فَ  َول ِـٕ ْوُنْوا ِقَرَدًة ٰخِس

ُ
ُهْم ك

َ
َنا ل

ْ
ْبِت َفُقل ٰنَها ِفى السَّ

ْ
َجَعل

َفَها
ْ
َما َبْيَن َيَدْيَها َوَما َخل ِ

 
ا ل
ً
ِقْيَن ﴾ َنَكال ُمتَّ

ْ
ل ِ
 
كل واليت هتدف إىل تعليمنا أن أنخذ دروسا من    َوَمْوِعَظًة ل

عمل جيد أو سيئ نقوم به مبفردان من خالل اآلخرين، حىت تصبح حياتنا منظمة وال ترتكب 
 أي أخطاء يف احلياة االجتماعية.

 

مهما كانت احلكومة اليت حتظر علينا االبتعاد عنها، ومهما كانت األوامر احلكومية اليت  -23
ألن كلما شككنا يف القرار، جيب أن ننفذها وفقا لقدراتنا، جيب أال نشكك يف القرار كثريا، 

 كان ذلك يشري إىل لسنا على دراية.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
 ﴿اليت تقرأ  67

َ
ْوٓا ا

ُ
ْوا َبَقَرًة   َقال ْن َتْذَبحُ

َ
ْم ا

ُ
ُمرُك

ْ
َ َيأ  ُمْوٰسى ِلَقْوِمٖهٓ ِانَّ اّٰلله

َ
ِ   َتتَِّخُذَنا ُهُزًواَوِاْذ َقال ُعْوُذ ِباّٰلله

َ
 ا
َ
 َقال

ٰجِهِلْيَن ﴾
ْ
ْوَن ِمَن ال

ُ
ك
َ
ْن ا

َ
واليت هتدف إىل تعليمنا إطاعة القواعد احلكومية وعدم التشكيك كثريا يف  ا

 القرار.
 

قد تكون قادرا على االختباء من كل األخطاء اليت ارتكتها لآلخرين، ولكنك لن تتمكن  -24
 ما قمت به لآلخرين. من جتنب الندم على

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ُتُمْوَن ﴿اليت تقرأ  72

ْ
ْنُتْم َتك

ُ
ا ك ُ ُمخْرٌِج مَّ َرْءُتْم ِفْيَها   َواّٰلله ُتْم َنْفًسا َفاده

ْ
واليت هتدف إىل تعليمنا   ﴾ۚ َوِاْذ َقَتل

عن مدى ذكاء حفظنا لشيء ما انهيك عن أنه خطاء نرتكبه لآلخرين،  أنه بغض النظرى
 فسيعرف اآلخرون ذات بوم األخطاء اليت نرتكبها أيضا.
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كن شخصا ميتلك خصائص مثل املياه اليت تتبع دائما حيث يتدفق النهر، وليس أن يكون  -25
يعين  شخصية ذات خصائص مثل الصخور الصلبة واخلشنة ولكن السهل تدمريها، وهذا

أن تكون شخصا قادرا على حتديد موقفك وفقا للشخص الذي تتحدث إليه، حىت ال 
 تصبح شخصا يلوم بسهولة آراء اآلخرين.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ْنۢ َبْعِد ٰذِلَك ﴿اليت تقرأ  74 ْم م ِ

ُ
ْوبُك

ُ
ُر  ُثمَّ َقَسْت ُقل َما َيَتَفجَّ

َ
َجاَرِة ل حِ

ْ
َشدُّ َقْسَوًة   َوِانَّ ِمَن ال

َ
ْو ا
َ
َجاَرِة ا حِ

ْ
ال

َ
َفِهَي ك

َماُۤء  
ْ
ُق َفَيْخرُُج ِمْنُه ال قَّ َما يَشَّ

َ
ْنٰهُر   َوِانَّ ِمْنَها ل

َ
ا
ْ
َما َيْهِبُط ِمْن ِمْنُه ال

َ
ُ ِبَغاِفٍل َعمَّ  َوِانَّ ِمْنَها ل ِ  َوَما اّٰلله ا َخْشَيِة اّٰلله

ْوَن ﴾
ُ
واليت هتدف إىل تعليمنا أن نكون أانسا غري عناد، وأن نكون أشخاصا يريدون  َتْعَمل

االستماع إىل نصائح اآلخرين، وأن نكون شخصا ليس من اليهل إلقاء اللةم على آراء اآلخرين، 
 وأن نكون شخصية يسهل وضعها يف أي مكان.

 
مقارنة حبياتنا، رمبا ال نعلم أن احلياة نفرتض يف بعض األوقات أن حياة اآلخرين أسعادة  -26

اليت يعيشوهنا أكثر حزان من حياتنا، لكنهم اعتادوا على العيش فيها وال حيبون تقدمي 
 شكوى لآلخرين.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ْوَن ﴿ اليت تقرأ  78 يُّ م ِ

ُ
ْوَن َوِمْنُهْم ا ا َيُظنُّ

َّ
يَّ َوِاْن ُهْم ِال َمانِ

َ
ٓا ا
َّ
ِكٰتَب ِال

ْ
ُمْوَن ال

َ
ا َيْعل

َ
واليت هتدف إىل تعليمنا   ﴾ ل

 أن ال نكون مضاربة، ألننا ال نعرف أن أدعاءاتنا صحيحة أو خاطئة.
 

إذا كان شخص ما يلوم اآلخرين، فهو حباجة إىل تعلم الكثري. إذا كان شخص ما يلوم  -27
الواقع يف عملية التعلم. وإذا توقف شخص عن إلقاء اللوم على أي شخص، نفسه، فهو يف 

 فاعلم أن شخصا قد خترج من عملية التعلم.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
يِْديْ ﴿اليت تقرأ  79

َ
ِكٰتَب ِبا

ْ
ُتُبْوَن ال

ْ
ِذيَْن َيك

َّ
ل
 
 ِل
ٌ
ِ َفَوْيل ْوَن ٰهَذا ِمْن ِعْنِد اّٰلله

ُ
  ِهْم ُثمَّ َيُقْول

ٌ
ا  َفَوْيل

ً
ِلَيْشَتُرْوا ِبٖه َثَمًنا َقِلْيل

ِسُبْوَن ﴾
ْ
ا َيك ُهْم ّم َِّ

َّ
 ل
ٌ
ْيِدْيِهْم َوَوْيل

َ
َتَبْت ا

َ
ا ك ُهْم ّم َِّ

َّ
واليت هتدف إىل تعليمنا عدم اهتام فعل نقوم به  ل

 لآلخرين.
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ليها لوحة مجيلة، حبيث ميكن لكل من ينظر إىل اللوحة أن يتبسم احلياة مثل اللوحة، ارسم ع -28
 عندما ترى كل سطر من الرسم الذي ختدشه على القماش.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
 اليت تقرأ  83

َ
َخْذَنا ِمْيَثاَق َبِنْيٓ ِاْسَراِۤءْيل

َ
َ ﴿َوِاْذ ا ا اّٰلله

َّ
ا َتْعُبُدْوَن ِال

َ
َيٰتٰمى ل

ْ
ُقْربٰى َوال

ْ
ِذى ال َوالَِديِْن ِاْحَساًنا وَّ

ْ
َوِبال

ْوا ِللنَّاِس ُحْسًنا
ُ
َمٰسِكْيِن َوُقْول

ْ
ْعِرُضْوَن  َوال نُْتْم مُّ

َ
ْم َوا

ُ
ْنك ا م ِ

ً
ا َقِلْيل

َّ
ْيُتْم ِال

َّ
وةَ  ُثمَّ َتَول

ٰ
ُتوا الزَّك

ٰ
وَة َوا

ٰ
ل ِقْيُموا الصَّ

َ
ا  ﴾ وَّ

واليت هتدف إىل تعليمنا أن نفعل اخلري للجميع، حىت يبتسم اآلخرون دائما عندما يروننا، حىت 
 اآلخرين يتذكروننا دائما على الرغم من أننا ما تنا ألننا قمنا بعمل جيد هلم.

 

هناك أوقات ال ميلك فيها الشخص القوة ملواصلة القتال، بغض النظر عن مدى صعوبة  -29
 احلدود.حماولته حملاربة 

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
قُ  اليت تقرأ 83

ْ
ِذى ال َوالَِديِْن ِاْحَساًنا وَّ

ْ
َ َوِبال ا اّٰلله

َّ
ا َتْعُبُدْوَن ِال

َ
 ل
َ
َخْذَنا ِمْيَثاَق َبِنْيٓ ِاْسَراِۤءْيل

َ
ْربٰى ﴿َوِاْذ ا

مَ 
ْ
َيٰتٰمى َوال

ْ
وةَ  َوال

ٰ
ُتوا الزَّك

ٰ
وَة َوا

ٰ
ل ِقْيُموا الصَّ

َ
ا اِس ُحْسًنا وَّ ْوا ِللنَّ

ُ
ْنُتْم ٰسِكْيِن َوُقْول

َ
ْم َوا

ُ
ْنك ا م ِ

ً
ا َقِلْيل

َّ
ْيُتْم ِال

َّ
 ُثمَّ َتَول

ْعِرُضْوَن   واليت هتدف إىل تعليمنا عدم فرض إرادتنا حىت نصبح معارضني. ﴾ مُّ

 

ع ضجيج أصوات األطفال بني الصلوات، فاستعد إذا مل يعد إبمكانك يف يوم من األايم مسا  -30
ملواجهة جيل من اإلميان الضعيف. ألنك خلقت اجليل الضعيف بنفسك مبنعه من اللعب 

 يف املسجد مث جتعله يشعر ابلوبخ وأخريا يشعر ابلصدمة للذهاب إىل املسجد مرة أخرى

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
َخْذنَا اليت تقرأ  84

َ
مْ ﴿َوِاْذ ا

ُ
ْن ِدَياِرك ْم م ِ

ُ
ْنُفَسك

َ
خِْرُجْوَن ا

ُ
ا ت

َ
ْم َول

ُ
ْوَن ِدَماَۤءك

ُ
ا تَْسِفك

َ
ْم ل

ُ
ْنُتْم ۖ ِمْيَثاَقك

َ
ْقَرْرُتْم َوا

َ
 ُثمَّ ا

 اليت هتدف إىل تعليمنا أال نفعل أشياء سيئة لآلخرين خاصة إلخراجهم وقتلهم.و  تَْشَهُدْوَن﴾
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 عالمة واحدة حنب شيء هي أننا سندعوه دائما لفعل اخلري، وليس دعوته يف حالة سيئة -31

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ْيٰمُن اليت تقرأ  102

َ
َفَر ُسل

َ
ْيٰمَنۚ  َوَما ك

َ
ِك ُسل

ْ
ى ُمل

ٰ
ٰيِطْيُن َعل وا الشَّ

ُ
َفُرْوا ﴿ َواتََّبُعْوا َما َتْتل

َ
ٰيِطْيَن ك ِكنَّ الشَّ

ٰ
َول

ْحَر  ُمْوَن النَّاَس الس ِ ِ
 
  ُيَعل

َ
ٰمِن ِمْن ا ِ

 
 َهاُرْوَت َوَماُرْوَت   َوَما ُيَعل

َ
ْيِن بَِباِبل

َ
ك
َ
َمل
ْ
ى ال

َ
 َعل

َ
ْنِزل

ُ
ٓا ِانََّما  ٍد َح َوَمآ ا

َ
ى َيُقْول َحته

َمْرِء َوَزْوِجٖه   َوَما ُهْم 
ْ
ُقْوَن ِبٖه َبْيَن ال ُمْوَن ِمْنُهَما َما ُيَفر ِ

َّ
ُفْر   َفَيَتَعل

ْ
ا َتك

َ
ُن ِفْتَنٌة َفل حْ

َ
ا ِبِاْذِن ن

َّ
َحٍد ِال

َ
ْيَن ِبٖه ِمْن ا ِ

ِبَضۤار 

ا يَ 
َ
ُهْم َول ُمْوَن َما َيُضرُّ

َّ
ِ   َوَيَتَعل ِبْئَس َماَشَرْوا   َفُعُهمْ نْ اّٰلله

َ
اٍق   َول

َ
ِخَرِة ِمْن َخل

ٰ
ا
ْ
ٗه ِفى ال

َ
َمِن اْشَتٰرىُه َما ل

َ
َقْد َعِلُمْوا ل

َ
 َول

ُمْوَن ﴾
َ
اُنْوا َيْعل

َ
ْو ك

َ
ْنُفَسُهْم   ل

َ
 واليت هتدف إىل تعليمنا عدم إعطاء تعليم سيئة لآلخرين. ِبٖهٓ ا

 

زلت تعود إىل حياة مليئة ابلعصيان، فالصوم إذا ابتعدت عنك بعد شهر رمضان، ولكنك ما  -32
 الذي تعيشه حىت اآلن مل يتلق شيئا من هللا إال اجلوع والعطش فقط

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ْونَ ﴿ اليت تقرأ 109 ْو َيُردُّ

َ
ِكٰتِب ل

ْ
ْهِل ال

َ
ْن ا ِثْيٌر م ِ

َ
اًراۚ َودَّ ك فَّ

ُ
ْم ك

ُ
ْنۢ َبْعِد ِاْيَماِنك ْم م ِ

ُ
ْنۢ ك ْنُفِسِهْم م ِ

َ
ْن ِعْنِد ا  َحَسًدا م ِ

َ عَ  ْمِرٖه   ِانَّ اّٰلله
َ
ُ ِبا َي اّٰلله تِ

ْ
ى َيأ ۚ  َفاْعُفْوا َواْصَفُحْوا َحته َحقُّ

ْ
ُهُم ال

َ
ىَبْعِد َما َتَبيََّن ل

ٰ
ِ َشْيٍء َقِدْيٌر ﴾ ل

 
ل
ُ
واليت هتدف   ك

 نعود إىل الشر بعد عمل اخلري. أال إىل تعليمنا

 

إذا كان لكل حل، فاعتقد أن كل مسكلة تواجهها هلا طريقة. لذلك تضيق طريقك يف  -33
 قضية مع نفسك ابحملاولة والصالة والثقة يف هللا.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ى ﴿ اليت تقرأ 112

ٰ
ِ َوُهَو ُمْحِسٌن َبل ه َم َوْجَهٗه ّٰللِ

َ
ْسل
َ
َزُنْوَن  َمْن ا ا ُهْم َيحْ

َ
ْيِهْم َول

َ
ا َخْوٌف َعل

َ
ٖهۖ َول ِ

ْجُرٗه ِعْنَد َرب 
َ
ٗهٓ ا
َ
َفل

 أن نواصل جهودان مصحوبة ابلصالة مث نثق قي هللا. واليت هتدف إىل تعليمنا  ࣖ ﴾
 
 
 
 



 

127 
 

ك أفضل مما تريده لنفسك. اجعل كن الشخص الذي لديه مبدأ احلياة أن ما يريده هللا ل -34
 هذا كمقبض يف حياتك.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ى َشْي ﴿ اليت تقرأ 112

ٰ
َيُهْوُد َعل

ْ
ْيَسِت ال

َ
ِت النَّٰصٰرى ل

َ
َقال ى َشْيٍءۖ وَّ

ٰ
ْيَسِت النَّٰصٰرى َعل

َ
َيُهْوُد ل

ْ
ِت ال

َ
ُهْم  ءٍۙ َوَقال وَّ

 
ْ
ُم َبْيَنُهْم َيْوَم ال

ُ
ك ُ َيحْ  َقْوِلِهْمۚ  َفاّٰلله

َ
ُمْوَن ِمْثل

َ
ا َيْعل

َ
ِذيَْن ل

َّ
 ال
َ
ٰذِلَك َقال

َ
ِكٰتَب  ك

ْ
ْوَن ال

ُ
اُنْوا ِفْيِه َيْخَتِلُفْوَن ِقٰيَمِة ِفْيَما َيْتل

َ
ك

 أنه يف احلياة جيب أن لدينا مبادئ يف احلياة. واليت هتدف إىل تعليمنا  ﴾

 

السعادة واحلزن يعلمنا كيف نشعر ابالمتنان ملا أعطاان هللا، وكيف نتحلى ابلصرب جلميع  -35
املشاكل أوكلها هللا إلينا. حىت نتمكن يف النهاية من إجياد بقعة من الرتف من وراء كل كومة 

 من املشاكل اليت نواجهها حاليا.

القرآن من سورة البقرة اآلية  النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت
َنِذْيًراۙ ﴿ اليت تقرأ 119 ِ َبِشْيًرا وَّ

َحق 
ْ
ٰنَك ِبال

ْ
ْرَسل

َ
َجِحْيِم ﴾ ِانَّآ ا

ْ
ْصٰحِب ال

َ
 َعْن ا

ُ
ل َـٔ ا تُْس

َ
ل واليت هتدف إىل  وَّ

 أن نقدم دائما أخبارا جيدة وأن ننصح أو حنذر شخصا ما بطريقة جيدة. تعليمنا

 

البكاء ميكن أن ميحو كل اخلطااي وجيعل قلوبنا انعمة، ويبكى مثل مضاعفة البكاء ألن  -36
 املطر الذي ينظف الغبار أو األوساخ يف املنزل.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
  اليت تقرأ 125

َ
ِلنَّاِس َوا

 
َبْيَت َمَثاَبًة ل

ْ
َنا ال

ْ
ى  ﴿َوِاْذ َجَعل

ًّ
َقاِم ِاْبٰرٖهَم ُمَصل ُذْوا ِمْن مَّ خِ

َّ
ٰٓى ِاْبٰرٖهَم ْمًنا  َوات َوَعِهْدنَآ ِال

ُجْودِ  ِع السُّ
َّ
ٰعِكِفْيَن َوالرُّك

ْ
اۤىِِٕفْيَن َوال َرا َبْيِتَي ِللطَّ ْن َطه ِ

َ
 ا
َ
أن حنافظ  واليت هتدف إىل تعليمنا  ﴾ َوِاْسٰمِعْيل

 على نظافة منزلنا وأنفسنا، وجيب علينا أن تطهري قلوبنا من احلسد.
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ال تقلق إذا بدأ اجلميع يكرهونك، ولكن تقلق عندما تبدأ يف كرههم. ألنه إذا حدث ذلك،  -37
 فاعلم أن قلبك سيكون ملواث بكراهيتك لذلك.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ا َمْن َسِفَه َنْفَسهٗ ﴿ اليت تقرأ 130

َّ
ِة ِاْبٰرٖهَم ِال

َّ
ل نَْياۚ َوِانَّٗه ِفى ا  َوَمْن يَّْرَغُب َعْن م ِ َقِد اْصَطَفْيٰنُه ِفى الدُّ

َ
ِمَن َول

َ
ِخَرِة ل

ٰ
ا
ْ
ل

ِلِحْيَن   أال نكون أشخاصا يكرهون اآلخرين بسهولة.  واليت هتدف إىل تعليمنا   ﴾الصه

 

لديك أكثر من سليل واحد يشبه امتالك جمموعة من املوز، على الرغم من كل فرد لديه  -38
 شخصيات وأفكار خمتلفة، لكنهم ال يزالون أطفالنا ألهنم ولدوا من أرحامنا.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
 َوِاْسٰحَق َوَيْعقُ  اليت تقرأ 136

َ
ٰٓى ِاْبٰرٖهَم َوِاْسٰمِعْيل  ِال

َ
نِْزل

ُ
ْيَنا َوَمآ ا

َ
 ِال

َ
ْنِزل

ُ
ِ َوَمآ ا َمنَّا ِباّٰلله

ٰ
ْوٓا ا

ُ
ْسَباِط ﴿ُقْول

َ
ا
ْ
ْوَب َوال

ْوتِ 
ُ
ِهْمۚ َوَمآ ا ِ

ب  ْوَن ِمْن رَّ َي النَِّبيُّ ْوتِ
ُ
َحٍد َي ُمْوٰسى َوِعْيٰسى َوَمآ ا

َ
ُق َبْيَن ا ا ُنَفر ِ

َ
ْنُهمْۖ ل ٗه ُمْسِلُمْوَن ﴾ م ِ

َ
ُن ل حْ

َ
واليت هتدف  َون

 أننا نصبح شخصا ال مييز بسهولة بني شحص واحد و شخص آخر. إىل تعليمنا

 

األنضمام إىل االعتقاد أبن مجيع األداين يف العامل التسامح يف األساس ال جيرب الناس على  -39
تعلم عن التعليم احلقيقية، ولكن التسامح هو تعليم أتباع الدايانت األخرى احرتام دايانت 

 بعضهم البعض يف تنفيذ دايانهتم.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ْمۚ  تقرأ اليت 139

ُ
ِ َوُهَو َربَُّنا َوَربُّك ْونََنا ِفى اّٰلله اۤجُّ حَ

ُ
ت
َ
 ا
ْ
مْۚ ﴿ُقل

ُ
ك
ُ
ْعَمال

َ
ْم ا

ُ
ك
َ
َنا َول

ُ
ْعَمال

َ
َنآ ا

َ
ٗه ُمْخِلُصْوَنۙ  ﴾ َول

َ
ُن ل حْ

َ
  َون

 أن نكون متساحمني يف احلياة االجتماعية. واليت هتدف إىل تعليمنا
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نبح خلفه، وسيستمر يف السري إىل األمام لن يدير األسد رأسه جملرد أنه يسمع كلب ي -40
والرتكيز على احليواانت األخرى اليت مت استهدافها  للصيد. وابملثال معنا كبشر، جيب أال 
ننتبه أبدا إىل كلمات اآلخرين الذين جييدون فقط تقييم عملنا الشاق والتعليق عليه، 

األايم، حىت يف النهاية واالستمرار يف التأكد من أنك ستصبح شخصا انجحا يف يوم من 
 سيعرفون أي األسد احلقيقي وأي كلب ميكنه أن ينبح فقط.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ًة َتْرٰضىَهاۖ   اليت تقرأ 144

َ
َينََّك ِقْبل ِ

 
ُنَول

َ
َماِۤءۚ َفل َب َوْجِهَك ِفى السَّ

ُّ
َمْسِجِد ﴿َقْد نَٰرى َتَقل

ْ
ِ َوْجَهَك َشْطَر ال

 
َفَول

حََرامِ 
ْ
نَُّه    ال

َ
ُمْوَن ا

َ
َيْعل

َ
ِكٰتَب ل

ْ
ْوُتوا ال

ُ
ِذيَْن ا

َّ
ْم َشْطَرٗه   َوِانَّ ال

ُ
ْوا ُوُجْوَهك

ُّ
ْنُتْم َفَول

ُ
ِهْم   َوَما  َوَحْيُث َما ك ِ

ب  َحقُّ ِمْن رَّ
ْ
ال

 ُ ْوَن  اّٰلله
ُ
ا َيْعَمل  الرتكيز على هدف واحد فقط. واليت هتدف إىل تعليمنا  ﴾ِبَغاِفٍل َعمَّ

 

ال ختفي احلقيقة أبدا، ألن احلقيقة ستجد يف يوم من األايم طريقها اخلاص للكشف، متاما  -41
 مثل الظل الذي سيجد صاحبه دائما عندما تشرق الشمس.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
بَْناَۤءُهْم    اليت تقرأ 146

َ
َما َيْعِرُفْوَن ا

َ
ِكٰتَب َيْعِرُفْوَنٗه ك

ْ
َتْيٰنُهُم ال

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
ل
َ
َحقَّ َوُهْم ﴿ا

ْ
ُتُمْوَن ال

ْ
َيك

َ
ْنُهْم ل َوِانَّ َفِرْيًقا ِم 

ُمْوَن 
َ
أال خنفي احلقيقة بينما يعلمنا يف نفس الوقت أن نكشف  واليت هتدف إىل تعليمنا ﴾ َيْعل

 احلقيقة.
 

إذا تريد شيئا فلن تشعر ابلرتدد يف االستمرار السؤال، ألن يف قلبك هناك شعور ابليقني  -42
 يف يوم من األايم ستتحقق رغبتك.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
َك  اليت تقرأ 147 ِ

ب  َحقُّ ِمْن رَّ
ْ
ل
َ
ُمْمَتِرْيَن ﴿ا

ْ
ْوَننَّ ِمَن ال

ُ
ا َتك

َ
أال شك يف  واليت هتدف إىل تعليمنا ࣖ ﴾ َفل

 احلقيقة.
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دا أو حىت يسخرون منك، تذكر أن استمر يف فعل اخلري للجميع حىت لو مل يهتموابك أب -43
الشمس اجلميلة ال تتأخر أبدا عن شروق الشمس على الرغم من أن الناس ال يزالون غري 

 مستيقظني من أحالمهم.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ْيَها  اليت تقرأ 148 ِ

 
ْجَهٌة ُهَو ُمَول ِ ٍ و 

 
َخْيٰرِت  ﴿َوِلُكل

ْ
َ  َفاْسَتِبُقوا ال ُ َجِمْيًعا   ِانَّ اّٰلله ُم اّٰلله

ُ
ِت ِبك

ْ
ْوُنْوا يَأ

ُ
يَْن َما َتك

َ
ا

ِ َشْيٍء َقِدْيٌر ﴾
 
ل
ُ
ى ك

ٰ
أننا نتنافس يف فعل اخلري دون توقع الثناء من  واليت هتدف إىل تعليمنا   َعل

 اآلخرين.
 

 من األشياء اليت ال نفهمها يف هذه احلياة. ورمبا عندما نبدأ يف إدراكها، حتول هناك الكثري -44
 شيء ما إىل ندم حىت جند يف النهاية صعوبة يف جنعلها كاملة مرة أخرى.

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
ِذ  اليت تقرأ 167

َّ
 ال

َ
ُءْوا ِمنَّا  يَْن اتََّبُعْوا ﴿َوَقال َما َتَبرَّ

َ
 ِمْنُهْم   ك

َ
ا ًة َفَنَتَبرَّ رَّ

َ
َنا ك

َ
نَّ ل

َ
ْو ا

َ
ُهْم ل

َ
ْعَمال

َ
ُ ا ٰذِلَك ُيِرْيِهُم اّٰلله

َ
 ك

ْيِهْم   َوَما ُهْم ِبخِٰرِجْيَن ِمَن النَّاِر ࣖ ﴾
َ
أن الندم الذي أييت أخريا مل  واليت هتدف إىل تعليمنا  َحَسٰرٍت َعل

 يعد مفيدا.
 

 كان سيف العدالة حادا، فاعلم أن السيف لن يقطع رأس الشخص الربيء أبدا.مهما   -45

النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية 
 ﴿يٰٓ  اليت تقرأ 178

َ
ِتَب َعل

ُ
َمُنْوا ك

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّها ال

َ
ى  ا

ٰ
َقْتل

ْ
ِقَصاُص ِفى ال

ْ
ُم ال

ُ
ْنٰثى  ْيك

ُ
ا
ْ
َعْبِد َوال

ْ
َعْبُد ِبال

ْ
حُر ِ َوال

ْ
حُرُّ ِبال

ْ
ل
َ
ا

 
َ
ْيِه ِبِاْحَساٍن   ٰذِلَك ت

َ
َداٌۤء ِال

َ
َمْعُرْوِف َوا

ْ
ِخْيِه َشْيٌء َفات َِباٌع ِۢبال

َ
ٗه ِمْن ا

َ
ْنٰثى  َفَمْن ُعِفَي ل

ُ
ا
ْ
ْم َوَرْحَمٌة  ِبال

ُ
ك ِ
ب  ْن رَّ َفَمِن ْخِفْيٌف ِم 

ِلْيٌم ﴾
َ
ٗه َعَذاٌب ا

َ
أنه جيب علينا دائما التمسك ابلقانون  واليت هتدف إىل تعليمنا  اْعَتٰدى َبْعَد ٰذِلَك َفل

 حبكمة وبشكل ححيح.
 
 
 
 



 

131 
 

تصرف كما هو اي ولدي، ألن ما يسمى ابلفنان احلقيقي، فقد استوف مجيع أنواع املطلبات  -46
 يف الفن

 االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآليةالنصيحة أعاله هي مثال على 
ْقَرِبْيَن ﴿ اليت تقرأ 180

َ
ا
ْ
َوالَِديِْن َوال

ْ
ُة ِلل َوِصيَّ

ْ
ال
ۨ
َمْوُت ِاْن َتَرَك َخْيًراۖ  

ْ
ُم ال

ُ
َحَدك

َ
ْم ِاَذا َحَضَر ا

ُ
ْيك

َ
ِتَب َعل

ُ
ك

َمْعُرْوِفۚ 
ْ
ِقْيَن   ﴾ِبال ُمتَّ

ْ
ى ال

َ
ا َعل  أن نقدم دائما نصيحة جيدة للجميع. ىل تعليمناواليت هتدف إ  َحقًّ

 
نعلم أن أدمغتنا يف الواقع متحيزة، ألننا منيل إىل التحيز سلبا على اآلخرين، وهذا هو  -47

السبب أسهل علينا أن نتذكر األشياء السيئة عند مقارنتها بتذكر األشياء اجليدة، لذا اعنت 
 بنفسك قدر اإلمكان.

 االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية النصيحة أعاله هي مثال على
ْيِه  ﴿ اليت تقرأ 182

َ
آ ِاْثَم َعل

َ
َح َبْيَنُهْم َفل

َ
ْصل

َ
ْو ِاْثًما َفا

َ
ْوٍص َجَنًفا ا ِحْيٌم ࣖ ﴾ َفَمْن َخاَف ِمْن مُّ َ َغُفْوٌر رَّ  ِانَّ اّٰلله

أننا غري منحازين يف التعامل مع مشكلة، خاصة عندما نواجه مشاكل  واليت هتدف إىل تعليمنا
 قانونية.

 

تذكر إذا كان إبمكان أن جتعل السهل على أعمال اآلخرين فعليك أن جتعل السهل على  -48
أعماهلم، أال حتاول أن جتعل األمر صعبا عليك آلخر، ألن عندما تساعد اآلخرين، فإنك 

املكافأة من هللا، لذلك ال تستهني أبقل فرصة تساعد نفسك ابلفعل على احلصول 
 لالستمرار يف فعل اخلري.

 النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية
َن  اليت تقرأ 185 ٰنٍت ِم  ِ

اِس َوَبي  لنَّ
 
ُن ُهًدى ِل

ٰ
ُقْرا

ْ
 ِفْيِه ال

َ
ْنِزل

ُ
ِذٓيْ ا

َّ
ُفْرَقاِنۚ َفَمْن ﴿َشْهُر َرَمَضاَن ال

ْ
ُهٰدى َوال

ْ
ال

َيُصْمُه   
ْ
ْهَر َفل ُم الشَّ

ُ
َخَر  َشِهَد ِمْنك

ُ
يَّاٍم ا

َ
ْن ا ٌة ِم  ى َسَفٍر َفِعدَّ

ٰ
ْو َعل

َ
اَن َمِرْيًضا ا

َ
ا يُِرْيُد  َوَمْن ك

َ
ُيْسَر َول

ْ
ُم ال

ُ
ُ ِبك ُيِرْيُد اّٰلله

ُرو ِ
ب 
َ
َة َوِلُتك ِعدَّ

ْ
وا ال

ُ
ِمل
ْ
ُعْسَرۖ  َوِلُتك

ْ
ُم ال

ُ
ُرْوَن ﴾ِبك

ُ
ْم تَْشك

ُ
ك
َّ
َعل
َ
ْم َول

ُ
ى َما َهٰدىك

ٰ
َ َعل  واليت هتدف إىل تعليمنا ا اّٰلله

 املساعدة يف ختفيف العبء عن اآلخرين.
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توقف عن نشر اخلزي لآلخرين على الرغم أفعاهلم قد آذتنا، ألن يف الواقع ميكنك رؤية  -49
األوساخ اليت تلتصق الشوائب الصغرية املوجودة يف اآلخرين، ولكنك ال تستطيع رؤية 

 بنفسك. تذكر أن لديهم عيوان لرؤيتها وفما للحديث

 النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية
ْم   اليت تقرأ 187

ُ
ى ِنَساۤىِٕك

ٰ
َفُث ِال َياِم الرَّ َة الص ِ

َ
ْيل
َ
ْم ل
ُ
ك
َ
 ل
َّ
ِحل

ُ
ْم وَ ﴿ا

ُ
ك
َّ
ُهنَّ  ُهنَّ ِلَباٌس ل

َّ
ْنُتْم ِلَباٌس ل

َ
ْم   ا

ُ
نَّك
َ
ُ ا  َعِلَم اّٰلله

َتَب ا
َ
َن َباِشُرْوُهنَّ َواْبَتُغْوا َما ك ـ ٰ

ْ
ْمۚ  َفال

ُ
ْم َوَعَفا َعْنك

ُ
ْيك

َ
ْم َفَتاَب َعل

ُ
ْنُفَسك

َ
ْخَتاُنْوَن ا

َ
ْنُتْم ت

ُ
ْوا َواْشَرُبْوا ك

ُ
ل
ُ
ْم   َوك

ُ
ك
َ
ُ ل ّٰلله

 
ْ
َخْيُط ال

ْ
ُم ال

ُ
ك
َ
ى َيَتَبيََّن ل نْتُ َحته

َ
ا تَُباِشُرْوُهنَّ َوا

َ
ْيِلۚ َول

َّ
ى ال

َ
َياَم ِال وا الص ِ ِتمُّ

َ
َفْجِرۖ ُثمَّ ا

ْ
ْسَوِد ِمَن ال

َ
ا
ْ
َخْيِط ال

ْ
ْبَيُض ِمَن ال

َ
ْم ا

َع 
َ
اِس ل ٰيِتٖه ِللنَّ

ٰ
ُ ا ُن اّٰلله ٰذِلَك ُيَبي ِ

َ
ا َتْقَرُبْوَها  ك

َ
ِ َفل َك ُحُدْوُد اّٰلله

ْ
َمٰسِجِد   ِتل

ْ
 ٰعِكُفْوَنۙ ِفى ال

َّ
ُقْوَن ﴾ل واليت هتدف  ُهْم َيتَّ

 التسرت عار اآلخرين وعدم نشره على كل شخص نلتقي به. إىل تعليمنا

 

غالبا ما يؤدي تناول الكعام غري املشروع إىل جعل شخصا يشعر ابليقني أن ما فعله كان  -50
صحيحا على الرغم أنه كان فعال خاطئا، وأن يتخذ إجراءات خاطئة بشكل صحيح وفقا 

 له.

 يحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآليةالنص
َباِطِل ﴿ اليت تقرأ 188

ْ
ْم ِبال

ُ
ْم َبْيَنك

ُ
ك
َ
ْمَوال

َ
ْوٓا ا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا َتأ

َ
ْمَواِل النَّاِس  َول

َ
ْن ا ْوا َفِرْيًقا ِم 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ُحكَّاِم ِلَتأ

ْ
ى ال

َ
ْوا ِبَهآ ِال

ُ
َوُتْدل

ُمْوَن ࣖ ﴾
َ
ْنُتْم َتْعل

َ
ِاْثِم َوا

ْ
أال أنكل طعاما حراما ويشجعنا على أكل طعام  واليت هتدف إىل تعليمنا ِبال

ة على أهنا إجراءات حالل. ألن عندما أنكل طعاما حراما سيجعلنا ننظر إىل األعمال اخلاطئ
 صحيحة وأفعال صحيحة لتكون إجراءات خاطئة.

 
يف احلياة االجتماعية جيب أن يكون هناك نكتة بني كل من أعضائها حىت ال تبدو جامدة  -51

 يف اجملتمع، ولكن ال تتجاوز حد اإلنصاف للنكتة حبيث تسيء إىل اآلخرين.
 ى آايت القرآن من سورة البقرة اآليةالنصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحد

ا َتْعَتُدْوا﴿ اليت تقرأ 190
َ
ْم َول

ُ
ْونَك

ُ
ِذيَْن ُيَقاِتل

َّ
ِ ال ْوا ِفْي َسِبْيِل اّٰلله

ُ
ُمْعَتِدْيَن﴾  َوَقاِتل

ْ
بُّ ال ا ُيحِ

َ
َ ل واليت   ِانَّ اّٰلله

أن ننسجم مع اجملتمع، ولكن أال جيب أن تتجاوز حدود املعقولية يف التنشئة  هتدف إىل تعليمنا
 االجتماعية.
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عندما أييت إليك شخص ما للتحدث عن قبح اآلخرين، فيجب علينا التحقيق يف األمر  -52
مسبقا حول حقيقة األخبار، حىت ال أنسف ابدا للتحدث عن شخص آخر على الرغم من 

 اء أو كذبة.أن مانتحدث عنه هو جمرد افرت 

 النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية
ْم  اليت تقرأ 191

ُ
ْخَرُجوْك

َ
ْن َحْيُث ا ْخِرُجْوُهْم م ِ

َ
ْوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُمْوُهْم َوا

ُ
َقْتِلۚ ﴿َواْقُتل

ْ
َشدُّ ِمَن ال

َ
ِفْتَنُة ا

ْ
ا  َوال

َ
َول

ْوُهمْ 
ُ
ِفِريْ  ُتٰقِتل

ٰ
ك
ْ
ٰذِلَك َجَزاُۤء ال

َ
ْوُهمْ  ك

ُ
ْم َفاْقُتل

ُ
وْك
ُ
ۚ َفِاْن ٰقَتل ْم ِفْيِه

ُ
وْك
ُ
ى ُيٰقِتل حََراِم َحته

ْ
َمْسِجِد ال

ْ
واليت  َن ﴾ِعْنَد ال

 أننا ال نفرتي على اآلخرين بسهولة، ألن الفتنة أشد من القتل.  هتدف إىل تعليمنا

 

ابلشر لك، ألن العدالة ابلنسبة هلم هس مؤملة مثل حافظ على العدالة ألولئك الذين قاموا  -53
 .اجلرمية اليت فعلوها بك

 النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية
حُُرٰمُت ِقَصاٌص   اليت تقرأ 194

ْ
حََراِم َوال

ْ
ْهِر ال حََراُم ِبالشَّ

ْ
ْهُر ال لشَّ

َ
ْيِه ِبِمْثِل  َفَمِن اْعَتٰدى عَ ﴿ا

َ
ْم َفاْعَتُدْوا َعل

ُ
ْيك

َ
ل

ْم ۖ 
ُ
ْيك

َ
ِقْيَن ﴾ َما اْعَتٰدى َعل ُمتَّ

ْ
َ َمَع ال نَّ اّٰلله

َ
ُمْوٓا ا

َ
َ َواْعل أن نرد مجيع   واليت هتدف إىل تعليمنا َواتَُّقوا اّٰلله

 أذوان بفرض القانون عليهم مجيعا.
 

لم أن الشخص هو يف ال يغضب إذا جاء شخص ما فجأة منزلك لطلب املساعدة، فاع -54
 الواقع شخص يقود هللا جللب املكافأة إىل اآلخرة يف وقت الحق.

 النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية
ى ﴿ اليت تقرأ 194

َ
ْم ِال

ُ
يِْدْيك

َ
ُقْوا ِبا

ْ
ا ُتل

َ
ِ َول ْنِفُقْوا ِفْي َسِبْيِل اّٰلله

َ
ةِ َوا

َ
ك
ُ
ْهل ُمْحِسِنْيَن ۛ التَّ

ْ
بُّ ال َ ُيحِ ْحِسُنْواۛ  ِانَّ اّٰلله

َ
 َوا

 تقدمي املساعدة دائما إىل اآلخرين احملتاجني. واليت هتدف إىل تعليمنا ﴾
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ال تنخدع بسهولة يف سن مبكرة، ألن حالة الوفاة ليست دائما الشيوخة اليت متوت أوال،  -55
ليست جمرد جسد مريضة متوت أوال، مث أعد  وال تنخدع جبسم صحي، ألن حالة الوفاة

 أحكامك قدر اإلمكان.

 النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية
ا ُفُسْوَق وَ  اليت تقرأ 197

َ
ا َرَفَث َول

َ
َحجَّ َفل

ْ
ْوٰمٌتۚ  َفَمْن َفَرَض ِفْيِهنَّ ال

ُ
ْعل ْشُهٌر مَّ

َ
َحجُّ ا

ْ
ل
َ
ِ   ﴿ا

َحج 
ْ
 ِفى ال

َ
ا ِجَدال

َ
ل

   ُ ْمُه اّٰلله
َ
ْعل ْوا ِمْن َخْيٍر يَّ

ُ
ْقٰوىۖ َوَما َتْفَعل اِد التَّ ُدْوا َفِانَّ َخْيَر الزَّ َباِب ﴾ َوَتَزوَّ

ْ
ل
َ
ا
ْ
ى ال ولِ

ُ
واليت هتدف إىل  َواتَُّقْوِن يٰٓا

 أننا نعد إمدادات املوت لدينا قدر اإلمكان. تعليمنا

 

هي اآلالف من الناس كل يوم، حىت الصدقات اخلاصة بك  على الرغم من أن صلواتك -56
هي ماليني الساعة كل ساعة، على الرغم من حجك عشرات املرات طوال حياتك، ولكن 
عندما ختدش اجلروح يف قلب والدتك، فإن السماء وكل شيء لن يكون لك، ألن عندما 

 تؤذي أمك، مث يف الواقع لقد آذيت هللا.

 على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية النصيحة أعاله هي مثال
ِ  ﴿ اليت تقرأ 207 ِعَباِد ﴾َوِمَن النَّاِس َمْن يَّْشِرْي َنْفَسُه اْبِتَغاَۤء َمْرَضاِت اّٰلله

ْ
ُ َرُءْوٌفۢ ِبال واليت هتدف إىل  َواّٰلله

 م نطلب رضى هللا.أننا سعداء لكال الوالدين،وال تؤذيه، وجيب علينا أ  تعليمنا
 

استمر يف فعل اخلري، مث ختلص من دليل لطفك حىت اآلن أنك ستنسى قريبا أنك قمت  -57
 بعل جيد، وال تضع أيضا اخلري يف جفنك حىت ال ترى دائما لطفك وأخريا جتعلك متغطرسا.

 النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية
ْونََك َماَذا ُيْنِفُقْوَن    اليت تقرأ 215

ُ
ل َـٔ َمٰسِكْيِن ﴿يَْس

ْ
َيٰتٰمى َوال

ْ
ْقَرِبْيَن َوال

َ
ا
ْ
َوالَِديِْن َوال

ْ
ْن َخْيٍر َفِلل ْنَفْقُتْم م ِ

َ
 َمآ ا

ْ
ُقل

ِبْيِل  َ ِبٖه َعِلْيٌم ﴾  َواْبِن السَّ ْوا ِمْن َخْيٍر َفِانَّ اّٰلله
ُ
أننا نقوم دائما بعمل   تعليمناواليت هتدف إىل   َوَما َتْفَعل

 جيد ونساعد اآلخرين الذي يواجهون مشاكل.
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األمل الذي تشعر به يف كل صراع يف حياتك هو مؤقت فقط، األمل الذي ختتربة يف كل  -58
جهودك هو جمرد عملية جيب أن متر هبا لتصبح شخصا انجحا. ولكن إذا ختليت عن هذا 

سيكون األمل مضرواب أكثر وأكثر من الندم الذي أييت يف األمل فستشعر به دائما إىل األبد، 
 النهاية.

 النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية
ْمۚ   اليت تقرأ 216

ُ
ك
َّ
ْرٌه ل

ُ
 َوُهَو ك

ُ
ِقَتال

ْ
ُم ال

ُ
ْيك

َ
ِتَب َعل

ُ
ُهَو ﴿ك ا وَّ ًـٔ َرُهْوا َشْي

ْ
ْن َتك

َ
ى ا ْن َوَعسٰٓ

َ
ى ا ْمۚ  َوَعسٰٓ

ُ
ك
َّ
َخْيٌر ل

ْم  
ُ
ك
َّ
ُهَو َشرٌّ ل ا وَّ ًـٔ ْوا َشْي بُّ حِ

ُ
ُمْوَن ࣖ ﴾ ت

َ
ا َتْعل

َ
ْنُتْم ل

َ
ُم َوا

َ
ُ َيْعل أن ما نعتقد أنه   واليت هتدف إىل تعليمنا َواّٰلله

ابلنسبة لنا ليس ابلضرورة جيدا حبسب هللا، وما نراه سيئا يذهب سيئا، لسنا ابلضرورة سيئني 
 وفقا هلل.

 
توقف عن كونك قاسيا على نفسك، حتب كل ما حتب، ال حتتاج إىل إلقاء اللوم على أي  -59

 شخص، مبا يف ذلك إلقاء اللوم على نفسك.

 قتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآليةالنصيحة أعاله هي مثال على اال
ٰتِنۖ  اليت تقرأ 229 اُق َمرَّ

َ
ل لطَّ

َ
آ ﴿ا ُخُذْوا ّمَِّ

ْ
ْن َتأ

َ
ْم ا

ُ
ك
َ
 ل
ُّ
ل ا َيحِ

َ
ْو تَْسِرْيٌحۢ ِبِاْحَساٍن   َول

َ
 َفِاْمَساٌكۢ ِبَمْعُرْوٍف ا

ا ًـٔ َتْيُتُمْوُهنَّ َشْي
ٰ
ا  ا

َّ
ل
َ
َخاَفآ ا ْن يَّ

َ
ٓا ا

َّ
ْيِهَما ِفْيَما ِال

َ
ا ُجَناَح َعل

َ
ۙ  َفل ِ ا ُيِقْيَما ُحُدْوَد اّٰلله

َّ
ل
َ
ِ   َفِاْن ِخْفُتْم ا ُيِقْيَما ُحُدْوَد اّٰلله

ِلمُ  ٰۤىَِٕك ُهُم الظه ول
ُ
ِ َفا َتَعدَّ ُحُدْوَد اّٰلله ا َتْعَتُدْوَهاۚ َوَمْن يَّ

َ
ِ َفل َك ُحُدْوُد اّٰلله

ْ
ف إىل واليت هتد ْوَن ﴾اْفَتَدْت ِبٖه   ِتل

 أننا جيدون يف االمتناع عن إلقاء اللوم على أنفسنا أو اآلخرين بسهولة.  تعليمنا
 

إذا مل نتمكن من االستمرار يف فعل اخلري لآلخرين، فال جيب أن نكون حاجزا أمام اآلخرين  -60
 ملواصلة فعل اخلري.

 البقرة اآلية النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة
ْزَواَجُهنَّ ِاَذا َتَراَضْوا﴿ اليت تقرأ 232

َ
ْنِكْحَن ا ْن يَّ

َ
ْوُهنَّ ا

ُ
ا َتْعُضل

َ
ُهنَّ َفل

َ
َجل
َ
ْغَن ا

َ
َساَۤء َفَبل ِ

ْقُتُم الن 
َّ
َبْيَنُهْم  َوِاَذا َطل

َمْعُرْوِف 
ْ
َيْوِم   ِبال

ْ
ِ َوال ْم ُيْؤِمُن ِباّٰلله

ُ
اَن ِمْنك

َ
ْنُتْم  ٰذِلَك ُيْوَعُظ ِبٖه َمْن ك

َ
ُم َوا

َ
ُ َيْعل ْطَهُر   َواّٰلله

َ
ْم َوا

ُ
ك
َ
ى ل
ٰ
ْزك
َ
ْم ا

ُ
ِخِر   ٰذِلك

ٰ
ا
ْ
ال

ُمْوَن ﴾
َ
ا َتْعل

َ
أنه إذا مل نتمكن من االستمرار يف فعل اخلري، فال جيب أن   واليت هتدف إىل تعليمنا ل

 نصبح عقبات أمام اآلخرين الذين يفعلون اخلري.
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املساعدة من اآلخرين، ولكن العيش يف احلياة من خالل يف هذه احلياة، حنتاج ابلتأكيد إىل  -61
 فرض مجيع املشاكل اليت نواجهها على اآلخرين هو أمر غري عادل.

 النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية
  اليت تقرأ 233

َ
اَدُهنَّ َحْول

َ
ْول
َ
ٰولِٰدُت ُيْرِضْعَن ا

ْ
ٗه ﴿۞ َوال

َ
ْوِد ل

ُ
َمْول

ْ
ى ال

َ
َضاَعَة   َوَعل ِتمَّ الرَّ ْن يُّ

َ
َراَد ا

َ
ْيِن ِلَمْن ا

َ
اِمل

َ
ْيِن ك

َمْعُرْوِف  
ْ
ا ُوْسَعَهاِرْزُقُهنَّ وَِكْسَوُتُهنَّ ِبال

َّ
ُف َنْفٌس ِال

َّ
ا ُتَكل

َ
َواِرِث ۚ ل

ْ
ى ال

َ
ِدٖه َوَعل

َ
ٗه ِبَول

َّ
ْوٌد ل

ُ
ا َمْول

َ
ِدَها َول

َ
ا ُتَضۤارَّ َوالَِدٌة ِۢبَول

َ
 ل

 
َ
ْم ا َرْدتُّ

َ
ْيِهَما  َوِاْن ا

َ
ا ُجَناَح َعل

َ
ْنُهَما َوتََشاُوٍر َفل ا َعْن َتَراٍض ِم 

ً
َراَدا ِفَصال

َ
 ٰذِلَكۚ  َفِاْن ا

ُ
ْم ِمْثل

ُ
ادَك

َ
ْول
َ
ْن تَْسَتْرِضُعْوٓا ا

 
َ
َ ِبَماَفل نَّ اّٰلله

َ
ُمْوٓا ا

َ
َ َواْعل َمْعُرْوِف  َواتَُّقوا اّٰلله

ْ
َتْيُتْم ِبال

ٰ
آ ا ْمُتْم مَّ

َّ
ْم ِاَذا َسل

ُ
ْيك

َ
ْوَن َبِصْيٌر ﴾ ا ُجَناَح َعل

ُ
واليت  َتْعَمل

 عدم العمل على اآلخرين خارج حدود إمكانياهتم. هتدف إىل تعليمنا

 

عر بعد ذلك أبكرب قدر من احلق يف تقدمي املشورة أحيان عندما نلرى قبح اآلخرين، فإننا نش -62
هلم، ولكننا ننسى أن لدينا نفس األخطاء ولديهم أيضا احلق يف تقدمي املشورة لنا عندما 

 نرتكب األخطاء.

 النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية
ُهمْ  اليت تقرأ 247

َ
 ل
َ
ْوَت َمِلًكا   ﴿َوَقال

ُ
ْم َطال

ُ
ك
َ
َ َقْد َبَعَث ل ُهْم ِانَّ اّٰلله ُن َنِبيُّ حْ

َ
ْيَنا َون

َ
ُك َعل

ْ
ُمل
ْ
ُه ال

َ
ْوُن ل

ُ
نهى َيك

َ
ْوٓا ا

ُ
 َقال

ْم َوَزاَدٗه َبْسَطًة 
ُ
ْيك

َ
َ اْصَطٰفىُه َعل  ِانَّ اّٰلله

َ
َمالِ  َقال

ْ
َن ال ْم ُيْؤَت َسَعًة ِم 

َ
ِك ِمْنُه َول

ْ
ُمل
ْ
َحقُّ ِبال

َ
ْسِم ِفى اا جِ

ْ
ِم َوال

ْ
ِعل
ْ
ُ   ل  َواّٰلله

ُ َواِسٌع َعِلْيٌم ﴾ ٗه َمْن يََّشاُۤء   َواّٰلله
َ
ك
ْ
ْي ُمل أنه ال ينبغي أن نكون أكثر  واليت هتدف إىل تعليمنا ُيْؤتِ

 األشخاص الذين حيق هلم تقدمي املشورة لآلخرين حىت لو ارتكبوا أخطاء.
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دوننا، ألننا ال نعرف أبدا الصعوابت اليت مروا هبا ال تنظر ابدا إىل اآلخرين فإن موقفهم  -63
حىت اآلن، كما أننا ال نعرف أبدا مدى كفاحهم للتغلب على كل هذه املشاكل، إذا كان 
قادرين على ذلك، جيب أن نساعدهم، ألن يف يوم من األايم لن يكون من املستحيل أن 

 حنتاج إىل مساعدهتم أيضا.

 قتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآليةالنصيحة أعاله هي مثال على اال
ْورِ  ﴿ اليت تقرأ 257 ى النُّ

َ
ٰمِت ِال

ُ
ل َن الظُّ َمُنْوا ُيخِْرُجُهْم ِم 

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يُّ ال ُ َولِ

ّٰلله
َ
اُغْوُت  ا ْوِلَياُۤؤُهُم الطَّ

َ
ا ا َفُرْوٓ

َ
ِذيَْن ك

َّ
َوال

 
ُ
ل ى الظُّ

َ
ْوِر ِال َن النُّ ْصٰحُب النَّاِرۚ ُهْم ِفْيَها ٰخِلُدْوَن ࣖ ﴾ُيخِْرُجْوَنُهْم ِم 

َ
َك ا ٰۤىِٕ ول

ُ
أننا  واليت هتدف إىل تعليمنا ٰمِت  ا

 نساعد اآلخرين على اخلروج من مجيع املشاكل اليت يواجهوهنا.

 

إذا كنت غاضبا منك فعليك أن تساحمين، وإذا كنت غاضبا مين فيجب أن أغفر لك، ألن  -64
 فكم من الوقت سنفكك العالقة. إذا مل يكن لدينا هذا املوقف،

 النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية
ًذى﴿۞  اليت تقرأ 263

َ
ْتَبُعَهآ ا ْن َصَدَقٍة يَّ َمْغِفَرٌة َخْيٌر م ِ ْعُرْوٌف وَّ  مَّ

ٌ
ُ َغِنيٌّ َحِلْيٌم ﴾  َقْول واليت هتدف   َواّٰلله

 أننا جيب أن نسامح ناإىل تعليم
 

ال تذكر اهلدية اليت قدمتها لآلخرين، وال تؤذي قلوهبم، ألهنم يستطيعون أيضا أن يفعلوا  -65
 نفس الشيء لك يوما ما.

 النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية
َمُنوْ ﴿ اليت تقرأ 264

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّها ال

َ
ٰذىۙ يٰٓا

َ
ا
ْ
ِ َوال

َمن 
ْ
ْم ِبال

ُ
ْوا َصَدٰقِتك

ُ
ا ُتْبِطل

َ
ا  ا ل

َ
ٗه ِرَئاَۤء النَّاِس َول

َ
ِذْي ُيْنِفُق َمال

َّ
ال
َ
ك

دً 
ْ
ٗه َصل

َ
 َفَترَك

ٌ
َصاَبٗه َواِبل

َ
ْيِه ُتَراٌب َفا

َ
َمَثِل َصْفَواٍن َعل

َ
ٗه ك

ُ
ِخرِ  َفَمَثل

ٰ
ا
ْ
َيْوِم ال

ْ
ِ َوال ى َشْيٍء ُيْؤِمُن ِباّٰلله

ٰ
ا َيْقِدُرْوَن َعل

َ
ا   ل

ا َيْهِدى ا
َ
ُ ل َسُبْوا   َواّٰلله

َ
ِفِرْيَن ﴾ِّم َّا ك

ٰ
ك
ْ
َقْوَم ال

ْ
 عدم ذكر عطاءان لآلخرين. واليت هتدف إىل تعليمنا ل
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مقدار العمل الذي يتحول يف النهاية إىل مشكلة ألن لدينا نية خاطئة يف القيام ابلعمل،  -66
تذكر أن النية مثل العنوان يف الرسالة، إذا كتبنا العنوان اخلطأ يف الرسالة، فإن الغرض من 

 سيكون خاطئا. تسليم الرسالة

 النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية
ْم   اليت تقرأ 272

ُ
ْنُفِسك

َ
َ َيْهِدْي َمْن يََّشاُۤء  َوَما ُتْنِفُقْوا ِمْن َخْيٍر َفِلا ِكنَّ اّٰلله

ٰ
ْيَك ُهٰدىُهْم َول

َ
ْيَس َعل

َ
َوَما ﴿۞ ل

 
َّ
ِ  ُتْنِفُقْوَن ِال ُمْوَن ﴾ا اْبِتَغاَۤء َوْجِه اّٰلله

َ
ا ُتْظل

َ
ْنُتْم ل

َ
ْم َوا

ُ
ْيك
َ
َوفَّ ِال  واليت هتدف إىل تعليمنا َوَما ُتْنِفُقْوا ِمْن َخْيٍر يُّ

 أهيمة على النوااي احلسنة، حبيث تكون األهداف اليت نريد حتقيقها موجهة بشكل صحيح.

 

دعوهتم لزايرة منزهلم هو طلب ال ترفض دعوات من أي وقت مضى، ألن الغرض من  -67
املساعدة منا، مث جيب علينا أن حضور دعوة منهم، ألن يف يوم من األايم سوف ندعوهم 

 ابلتأكيد لطلب املساعدة.

 النصيحة أعاله هي مثال على االقتباس املأخوذ من إحدى آايت القرآن من سورة البقرة اآلية
مَ  اليت تقرأ 282

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّها ال

َ
َعْدِلۖ ﴿يٰٓا

ْ
اِتٌبۢ ِبال

َ
ْم ك

ُ
ُتْب بَّْيَنك

ْ
َيك

ْ
ُتُبْوهُ  َول

ْ
ى َفاك َسمًّ َجٍل مُّ

َ
ٰٓى ا ُنْوٓا ِاَذا َتَداَيْنُتْم ِبَدْيٍن ِال

َيتَِّق 
ْ
َحقُّ َول

ْ
ْيِه ال

َ
ِذْي َعل

َّ
ُيْمِلِل ال

ْ
ُتْبۚ َول

ْ
َيك

ْ
ُ َفل َمُه اّٰلله

َّ
َما َعل

َ
ُتَب ك

ْ
ْن يَّك

َ
اِتٌب ا

َ
َب ك

ْ
ا َيأ

َ
َ  َول ا َيْبَخْس ِمْنُه اّٰلله

َ
َربَّٗه َول

ُيْملِ 
ْ
 ُهَو َفل

َّ
ِمل ْن يُّ

َ
ا يَْسَتِطْيُع ا

َ
ْو ل
َ
ْو َضِعْيًفا ا

َ
َحقُّ َسِفْيًها ا

ْ
ْيِه ال

َ
ِذْي َعل

َّ
اَن ال

َ
ا  َفِاْن ك ًـٔ َعْدلِ  َواْسَتْشِهُدْوا َشْي

ْ
ٗه ِبال  َوِليُّ

ْ
ل

ْوَنا َر 
ُ
ْم َيك

َّ
ْمۚ َفِاْن ل

ُ
َجاِلك َر َشِهْيَدْيِن ِمْن ِر  ِ

 
 ِاْحٰدىُهَما َفُتَذك

َّ
ْن َتِضل

َ
اِء ا َهدَۤ ْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ ٰتِن ّمَِّ

َ
اْمَرا  وَّ

ٌ
ْيِن َفَرُجل

َ
ُجل

ْخٰرى  
ُ
ا
ْ
اُء ِاَذا َما ُدُعْواِاْحٰدىُهَما ال َهدَۤ َب الشُّ

ْ
ا َيأ

َ
َجلِ   َول

َ
ٰٓى ا ِبْيًرا ِال

َ
ْو ك

َ
ُتُبْوُه َصِغْيًرا ا

ْ
ْن َتك

َ
ُمْوٓا ا َـٔ ا تَْس

َ
ْم  َول

ُ
هٖ  ٰذِلك

اَرًة َحاِضَرًة تُ  ْوَن ِتجَ
ُ
ْن َتك

َ
ٓا ا

َّ
ا َتْرَتاُبْوٓا ِال

َّ
ل
َ
ْدنٰٓى ا

َ
َهاَدِة َوا ْقَوُم ِللشَّ

َ
ِ َوا ْقَسُط ِعْنَد اّٰلله

َ
ْم ا

ُ
ْيك

َ
ْيَس َعل

َ
ْم َفل

ُ
ِديُْرْوَنَها َبْيَنك

ا
َ
ا ِاَذا تََباَيْعُتْمۖ  َول ْشِهُدْوٓ

َ
ُتُبْوَها  َوا

ْ
ا َتك

َّ
ل
َ
ا َشِهْيٌد  ُجَناٌح ا

َ
ل اِتٌب وَّ

َ
ْم   َواتَُّقوا  ە  ُيَضۤارَّ ك

ُ
ْوا َفِانَّٗه ُفُسْوٌقۢ ِبك

ُ
َوِاْن َتْفَعل

ِ َشْيٍء َعِلْيٌم ﴾
 
ُ ِبُكل ُ   َواّٰلله ُم اّٰلله

ُ
ُمك ِ

 
َ   َوُيَعل أنه جيب علينا أن حضور دعوة  واليت هتدف إىل تعليمنا اّٰلله

 اآلخرين وعدم حماولة رفض
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 التدريب 

 
اخليانة مثل نبات الطحالب على حافة احلجر، كلما طالت مدة منوه أكثر فأكثر، حىت  -1

 النهاية سيدمر نبات الطحالب الصخور.
 بناء على النصائح أعاله، ما الدروس اليت ميكننا احلصول عليها ؟

ف ال تنسوا هللا، أو أن هللا سوف ينساان أيضا، حىت يسمح هللا لنا االستمرار يف االجنرا -2
 عمل الشر

ْوٓا  َوِاَذا)توفري شرطات ساطعة لقطع من القرآن وفقا للنصيحة أعاله 
ُ
َمُنْوا َقال

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
ُقوا ال

َ
ل

ُن ُمْسَتْهِزُءْوَن  حْ
َ
ْمۙ ِانََّما ن

ُ
ْوٓا ِانَّا َمَعك

ُ
ى َشٰيِطْيِنِهْمۙ  َقال

ٰ
ْوا ِال

َ
اۚ  َوِاَذا َخل َمنَّ

ٰ
ُ يَْسَتْهِزُئ ِبِهْم  1٤ا ّٰلله

َ
ا

ُهْم ِفْي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهْوَن  ِذ  1٥َوَيُمدُّ
َّ
َك ال ٰۤىِٕ ول

ُ
َجاَرُتُهْم اْش  يَْن ا ِ

 
ْت ت ُهٰدىۖ َفَما َرِبحَ

ْ
َة ِبال

َ
ل
ٰ
ل َتَرُوا الضَّ

اُنْوا ُمْهَتِدْيَن 
َ
 (1٦َوَما ك

 اجعل املثال االقتباس ابستخدام مقتطف اآلية التالية ! -3

ِفِرْيَن 
ٰ
ك
ْ
وا اْنُظْرَنا َواْسَمُعْوا َوِلل

ُ
ْوا َراِعَنا َوُقْول

ُ
ا َتُقْول

َ
َمُنْوا ل

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّها ال

َ
ِلْيٌم ﴾﴿ يٰٓا

َ
  َعَذاٌب ا
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تطوير التعديل منوذج بتطوير التصميم  هييف جتميع هذا الكتاب  الطريقة املستخدمة 
مت اختيار هذا النموذج ألن خطوات التطوير مكتملة ووفًقا  .سادميان وأصحابهالوسائط التعليمية بواسطة 

للمخطط البحثي لتطوير املواد التعليمية ، أي البحث الذي ينتج أو يطور منتجات حمددة وفًقا الحتياجات 
مصحوبة بتجربة خرباء ومراجعة وجتربة منتجات يف احلقل الختبار اجلاذبية  BSNPومعايري حمتوى 

يف الفصل  القرآن أساس التطوير املنجز هو تطوير مادة البالغة املبنية على عالية املنتج.والفائدة والراحة وف
تتمثل النتيجة النهائية للمنتج يف شكل مواد تعليمية جديدة مثرية لالهتمام وتفاعلية حتتوي على  االقتباس

وأسئلة املمارسة اليت  أهداف تعليمية ، وهي مادة مزودة بعينات من العروض التقدميية يف العصر احلديث
 .ستكون معيارًا لفهم الطالب للمواد املعروضة

( 3( صياغة األهداف )2( حتديد االحتياجات )1اإلجراءات اليت يتعني تنفيذها هي كما يلي: )
( 7( التحقق من اخلرباء )6( إنتاج املخطوطات املادية )5( تطوير أدوات التقييم )4تطوير املواد )

 املواد جاهزة لالستخدام. (8التنقيحات و ) 

أثناء مجع املواد الواردة يف هذا الكتاب واليت مت احلصول عليها من خالل البحث عن البياانت 
الداعمة املختلفة من العديد من الكتب املرجعية، واختبار جدوي هذا الكتاب الذي مت احلصول عليه من 

 فزخالل تقييم اخلرباء من خالل االستبيان أعطاه له املؤل
 

 

 

 

 

 

 

 

 سرية التنمية
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 التجربة امليدانية
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