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 االستهالل
 

 

 الرَِّحيمِ  الرَّْْحَنِ  اللَّهِ  ِبْسمِ 

 ))ِإنَّا أَنـْزَْلَناُه قـُْرآنًا َعرَبِيِّا لََّعلَُّكْم تـَتـَُّقْوَن((

 (1سورة يوسف آية )
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 إهداء
 والدي ووالديتإىل 

دق والوفاء الكرميتني أول مبادئ الص ي تلقيت على يديهالذ ادلعلم األول
 وسالمة الطوية ونقاء الضمري تقدمةحة والطيبة وعرفت يف نفسهما السم

 إجالل واحرتام
  بياين صغريارْحهما كما ر رب ا

 
 ي احملبوبنيزوجي احملبوب وابناإىل 

 ين فيما أحتاج إليوو يساعدين يف ىذه الدراسات العليا و و يشّجع نالذي
 

 الذين أدين ذلم بالكثري تقديرا وإجالال يتإىل أساتذ
 وأخيت الشقيقة  ألشقاءا يناخو إأسريت و إىل 

 
 وإىل كافة الزمالء والزميالت يف برنامج الدراسات العليا

  ختصص تعليم اللغة العربية
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 شكر وتقدير
 حبّ  على النفوس وفطر صنعاً، شيء   كلّ  أتقن الذي العادلُت ربّ  هلل احلمد

 مجال   من فيو ما إعجازه ومن النفوس، إلييا متيلُ  روائعَ  بزينات   خَلقَ  ما وزّين اجلمال،
 .الفصحاء مجيعِ  فصاحة وال البلغاء، مجيع بالَغةُ  ِمْثليا إىل ترقى ال رائعة وبالغة   بياينّ 

 ُمتَكفِّالً  عليو فأنزلَوُ  اخلامت، بالّدينِ  اهلل َخصَّو َمنْ  زلّمد   رُسولِنا على والسالم والصالة
 وسائلِ  من لو فيّيأ نسيان، أو بَقْصد   والنقصان، والزيادة والتبديل التغيَت ِمنَ  حبفظوِ 
 .الصويت التسجيل وأدواتِ  والصُّدور السُُّطور يف أنـْزَلَوُ  كما باقياً  َجَعلوُ  ما احلفظِ 

قد مّن اهلل علي باالنتياء من إعداد ىذا البحث، فلو سبحانو أذلج ف، بعد أما 
باحلمد والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمك وعظيم عطائك 

أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان ذلم  –بعد محد اهلل تعاىل  –ويشرفٍت 
يبخل أحدىم بشئ طلبت، ومل يكن ىذا البحث إىل حيز الوجود ومل  جخرا إفضل يف 

 حيدوىم إال العمل اجلاد ادلخلص. ومنيم : 
 اإلسالمية  إبراىيم مالك موالنا جامعةاحلاج إمام سفرايوغو، مدير  .د.مساحة أ

 .ماالنج احلكومية

  إبراىيم مالك موالنا جامعة، عميد كلية الدراسات العليا مييمند .أمساحة 
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية

، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا شيداءمساحة الدكتور 
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة

، سكرتَت قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات مبارك زلفيمساحة الدكتور 
  .ماالنج احلكومية اإلسالمية  إبراىيم مالك موالنا جامعةالعليا 

، ادلشرف األول الذي أفاد الباحث علميًا وعملياً مسار زلمد عينُت .دأ.مساحة 
ووجو خطواتو ىف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت االنتياء 

 منو، فلو من اهلل خَت اجلزاء والربكة ومٍت عظيم الشكر والتقدير.



 ه
 

، ادلشرف الثاين، فحقاً يعجز لساىن عن شكره  ولدانا واركاديناتا الدكتورمساحة 
وتقديره فقد قدم يل كل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا البحث ، وكان لتفضلو 
مبناقشة ىذا البحث أكرب األثر يف نفسي فلو مٍت خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم 

 الثواب والنعمة. 
األساتذة ادلعلمُت يف قسم تعليم  بكل الشكر والتقدير إىل الباحثة تقدمتكما   

 احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعةاللغة العربية كلية الدراسات العليا 
 جزاىم اهلل عٌت خَت اجلزاء. . ماالنج

الكرًن الذي كان لو بعد اهلل تعاىل فضل إمتام ىذا  وعلى رأسيا أيب أما أسريت
البحث مبا غرسو يف نفسي من حب للعلم وادلعرفة واإلخالص يف العمل، ووالديت احلبيبة 

 اليت يطوق فضليا عنقي وكان دعائيا ادلستمر خَت معُت يل يف حيايت.
، رئيس أمَتالدين ادلاجستَتالدكتوراندوس بكل الشكر والتقدير إىل  أتقدمكما 

كما يطيب يل   اإلسالمية احلكومية المبونج إنتانقسم تعليم اللغة العربية جبامعال رادين 
أتوجو بكل احلب والشكر لزمالئي األعزاء يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية شيخ نور جايت 

 وادلركز اللغة العربية. 
عمل سيم ىف إخراج ىذا الأوألشقائي وزمالئي وأصدقائي األحباء وكل من 

ادلتواضع إىل حيز الوجود ولو بكلمة تشجيع، ذلم مجيعًا خالص الشكر وعظيم التقدير 
 واالمتنان.

 .واهلل ويل التوفيق
 م 1111يونيو  3ماالنج،        
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 مجهورية إندونيسيا
 وزارة  الشـؤون الدينيـة

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباالنج
 العربيـة ات العليا قسم تعليـم اللغـةسالدرا كليـة

 
 تقرير ادلشرفني

بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف 
 األنبياء وادلرسلُت وعلى آلو وصحبو أمجعُت. 

 : ةو الطالبتالذي حضر التكميلي بعد االطالع على البحث  
 سيت مشيطة:  االسم الكامل

 14211121:  التسجيلرقم 
تطوير منيج تدريس البالغة على مدخل الكفاءة )حبث تطويري :  موضوع البحث

 اإلسالمية احلكومية المبونج( إنتانيف جامعة رادين 
 وافق ادلشرفان على تقدديو إىل رللس اجلامعة.

 
 ادلشرف األول

 
 األستاذ الدكتور زلمد عينُت، ادلاجستَت

 
 ادلشرف الثاين

 
 ، ادلاجستَتاركاديناتولدانا و الدكتور 

 141117111432111111رقم التوظيف:        142110141443101111 رقم التوظيف :
 االعتماد،

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 

 شيداءالدكتور 
 142111111110111111رقم التوظيف: 
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 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباالنججامعة موالنا 
 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

 

 اعتماد جلنة ادلناقشة
 عنوان البحث:

 تطوير منهج تدريس البالغة على مدخل الكفاءة 
  اإلسالمية احلكومية المبونج( إنتان)حبث تطويري يف جامعة رادين 

 
 14211121رقم التسجيل   :    مشيطةسيت :    ةإعداد الطالب

عن ىذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة ادلاجستَت  ةالطالب تقد دافع
 م. 1111 يوليو 17، اخلامسيف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

 
 وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة:

 التوقيع: .................. ومناقشارئسيا  نور حسن عبد الرب كتورد ال -1
 التوقيع: .................. مناقشا عفيف الدين دمياطيالدكتور  -1
 التوقيع: .................. مشرفا ومناقشا  األستاذ الدكتور زلمد عينُت مسار -0
 التوقيع: .................. مشرفا ومناقشا  ولدانا وركاديناتا الدكتور -7

 

 د،تميع
 عميد كلية الدراسات العليا

 
 مهيمناألستاذ الدكتور 

 140111111430101110 رقم التوظيف :
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 ةإقرار الطالب
 أدناه، وبيانايت كاآليت:  ةأنا ادلوقع

 سيت مشيطة:  االسم الكامل
 14211121:  رقم التسجيل

 
تعليم اللغة لنيل درجة ادلاجستَت يف بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط  أقرّ 

كلية الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراىيم ماالنج   العربية
 حتت عنوان: 

 تطوير منهج تدريس البالغة على مدخل الكفاءة 
 اإلسالمية احلكومية المبونج( إنتان)حبث تطويري يف جامعة رادين 

غَتي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد حضرهتا وكتبتيا بنفسي وما زورهتا من إبداع 
استقباال أهنا من تأليفو وتبُت أهنا فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية  على ذلك، 

كلية الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية  كون ادلسؤولية على ادلشرف أو علىولن ت
 احلكومية موالنا مالك إبراىيم ماالنج. 

 ناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك. ىذا، وحررت ىذا اإلقرار ب
 
 م   1111يونيو  10النج، ما

 اإلقرار  ةتوقيع صاحب   
 

 سيت مشيطة       
 14211121 رقم التسجيل:                                                           
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 مستخلص البحث
تطوير منيج تدريس البالغة على مدخل الكفاءة )حبث ، م1111 ،سيت مشيطة

رسالة ادلاجستَت  .اإلسالمية احلكومية المبونج( إنتانتطويري يف جامعة رادين 
برنامج الدراسات العليا، قسم تعلم اللغة العربية، اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 ماالنج.
  .مسار زلمد عينُت: أ. د.  ادلشرف األول
 .ولدانا وركاديناتا : د. ادلشرف الثاين

 

 تطوير ادلنيج، تدريس البالغة، مدخل الكفاءةالكلمات األساسية : 
دراسة البالغة ىي عملية التعليم لتنمية الذوق الفٍت لألدب لدى الطلبة، فال 
يقتصرون على مجيع ادلعاين وفيميا، بل يغوصون وراء الصياغة وما تنشره يف النفس من 

اإلسالمية احلكومية  إنتانرادين  شكلة اليت يواجييا جامعةوادل .مشاعر وأحاسيس
يف قسم تعليم اللغة العربية. أن ادلنيج ادلستعمل مل يناسب مبا  لتدريس البالغة المبونج

فًتى الباحثة أهنا يف حاجة ماسة . حتقيق الغرض التطبيقي اجلمايل يف اللغةييدف عن 
واختارت الباحثة منيج  ادلتكامل مبفيوم دراسة البالغة.إىل تطوير ادلنيج لتدريس البالغة 

من أنو يتجو إىل احلصول على  على مدخل الكفاءة يف تطويره دلا لو من مميزات مفيدة
 الكفاءة اليت تتناسب مع كفاءة الطالب.

قائم على مدخل ادلنيج ال تطوير كيف يتم (1)ىي:  ىذا البحث ومشكلة
ما مدى مالئمة ادلنيج ( 1) ىف ادلستوى اجلامعي ؟ للطلبة الكفاءة يف تدريس البالغة

القائم على مدخل الكفاءة لتدريس البالغة جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية 
 المبونج؟

 



 ي
 

وأما  .باستخدام ادلدخل الكيفي R&D)) يطوير ومنيج ىذا البحث ىو البحث الت
ابع يف قسم تعليم اللغة العربية الر  لسمسًترلتمع ىذا البحث فيم مجيع الطالب من ا

طالبا و  02اإلسالمية احلكومية المبونج. وعددىم  إنتاندرسي البالغة جبامعة رادين مو 
 ( الوثائق.0( ادلقابلة، )1( اإلستبانة، )1ومن األدوات جلمع البيانات : )مدرسا.  7

إعداد ادلنيج لتدريس البالغة القائم على مدخل  فييىذا البحث  أما نتائج
اإلسالمية احلكومية المبونج الذي مت حتكيمو عند خبَتين  إنتانيف جامعة رادين  الكفاءة

( مفيوم 1( مقدمة، )1يف رلال منيج تعليم اللغة العربية. ويتكون ىذا ادلنيج من )
( ادلنيج يف 7علم البيان، )( ادلنيج يف تدريس 0ادلنيج على مدخل الكفاءة وعناصره، )

 ( ادلخطط الدراسي.1( ادلنيج يف تدريس علم البديع، )0تدريس علم ادلعاين، )
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Siti Masyithah, 2011 M, Developing of balaghoh learning curriculum with the 

competence approach. (research of development at “Raden Intan” 

Islamic institute in Lampung.)Thesis for postgraduate at “Maulana 

Malik Ibrahim”  Islamic university in Malang.  

Advisors: 1). Prof. Dr. Moh. Ainin, M.Pd, 2). Dr. Wildana Wargadinata, LC. 
 

Key words: Developing of curriculum, the learning balaghoh, the competence 

approach 

 The balaghoh learning is the learning process to increase students ability in 

appraise of letters, and in learning process knews the definition and 

undesrstanding not enough only. Islamic state Institute of Raden Intan Lampung is 

one of Islamic Institute who is include the balaghoh lesson for subject lesson in 

Arabic education department. But the problems in this institute is doesn’t suitable 

with the principal purpose in the balaghoh learning based on the texs above. 

Therefore, the researches opinion that the institute needed the integrated 

developing curriculum in suitable learning balaghoh with purpose learning 

balaghoh.  

 Problem statement of this research is: (1) How is the curriculum 

development at the entrance to the existing competence in the Balaghah teaching 

to students at the university level? (2) What is the appropriate method based on 

entrance competency for Balaghah learning at the Raden Intan Islamic Institut of 

Lampung? 

 In this research, the researcher used research & development (R&D) 

methodology with quantitative approach. The population of this research is all 

(57) students and (4) teachers of balaghoh in Raden Intan Raden Intan Islamic 

Institut of Lampung. Instruments for this research were researcher him self, 

questionnaire, interview schedule and documentation.  

  

The results of this research is to prepare the curriculum for the teaching of 

rhetoric based on the entrance efficiency at the Raden Intan Islamic Institut of 

Lampung, which is a polite way when two experts in the field of teaching Arabic 

language curriculum. And consists of this approach (1) Introduction, (2) the 

concept of the curriculum at the entrance of efficiency and its components, (3) 

approach in teaching Bayan, (4) curriculum in the teaching of Ma'ani, (5) 

approach in teaching Badi', (6) Syllabus 

. 
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Siti Masyithah, 2011 M, Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Balaghah 

Dengan Pendekatan Kompetensi (Penelitian Pengembangan di Institut 

Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung). Thesis. Program Pascasarjana 

Unoversitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing    (1) Prof. Dr. Moh. Ainin,M.Pd, 

   (2) Dr. H. Wildana Wargadinata,Lc. MA. 
 

Kata kunci : Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran Balaghah, Pendekatan 

Kompetensi. 

 

Pembelajaran Balaghah adalah suatu kegiatan belajar yang bertujuan untuk 

meningkatan daya rasa peserta didik dalam menilai aspek keindahan sastra, maka 

dalam prakteknya tidak cukup hanya mengetahui makna dan memahaminya. IAIN 

Raden Intan Lampung adalah salah satu sekolah tinggi Islam yang menjadikan 

mata kuliah Balaghah sebagai mata kuliah pokok di Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab (PBA). Namun demikian masalah yang dihadapi oleh Institut ini adalah 

kurikulum yang ada tidak sesuai dengan tujuan utama pembelajaran Balaghah 

sebagaimana tertulis diatas.  

Oleh karena itu, Peneliti melihat bahwa Institut ini sangat membutuhkan 

pengembangan kurikulum terpadu pembelajaran Balaghah yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran Balaghah. Tujuan penelitian ini adalah mempersiapkan 

kurikulum baru dalam pembelajaran Balaghah yang sesuai dengan peserta didik 

ditingkat tinggi dengan pendekatan kompetensi, juga mengetahui sejauh mana 

kelayakan kurikulum ini digunakan di IAIN Raden Intan Lampung.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan (R&D) dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini 

adalah mahasiswa semester empat jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dan 

dosen Balaghah di jurusan ini yang terdiri dari 57 mahasiswa dan 4 dosen. 

Kemudian semua populasi ini peneliti tetapkan sebagai sampel penelitian, 

sehingga dapat mengungkap kebutuhan dan pandangan mereka secara nyata. 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan 

instrument penelitian angket dan pedoman wawancara ditambah data – data 

sekunder. Sedangkan untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode 

analisis deskriptif. 

Hasil penelitian ini adalah menghasilkan produk kurikulum pembelajaran 

Balaghah dengan pendekatan kompetensi untuk Jurusan Pengajaran Bahasa Arab 

Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, yang divalidasi oleh dua ahli 

dibidang kurikulum pembelajaran Bahasa Arab. Kurikulum tersebut terdiri dari: 

(1) Pendahuluan, (2) Pengertian Kurikulum dengan Pendekatan Kompetensi, (3) 

Kurikulum Pembelajaran Ilmu Bayan, (4) Kurikulum Pembelajaran Ilmu Ma'ani, 

(5) Kurikulum Pembelajaran Ilmu Badi', (6) Silabus. 

 

 حمتويات البحث
 



 م
 

 الصفحة ادلوضوع

  

 أ .......................................................... استيالل

 ب ..........................................................    إىداء

 ج ..................................................     تقديرو  شكر

 ه ....................................................  ادلشرفُت تقرير

 و ................................................ دلناقشةا جلنة عتمادا

 ز ......................................................  ةالبالط إقرار

 ح .....................................باللغة العربية البحث لصستخم
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Abstract
Siti Masyithah, 2011 M, Developing of balaghoh learning curriculum with the 

competence approach. (research of development at “Raden Intan” 

Islamic institute in Malang.)Thesis for postgraduate at “Maulana Malik 

Ibrahim”  Islamic university in Malang. Advisors: 1). Prof. Dr. Moh. 

Ainin, M.Pd, 2). Dr. Wildana Wargadinata, LC. 

 

Key words: Developing of curriculum, the learning balaghoh, the competence 

approach 

 The balaghoh learning is the learning process to increase students ability in 

appraise of letters, and in learning process knews the definition and 

undesrstanding not enough only. But the students can understand and explain 

what they do until the effect turn up from a beauty in the soul. As far as, the 

students can ekspress a feeling of the beautiful letters in various expression. 

 Islamic state Institute of Raden Intan Lampung is one of Islamic Institute 

who is include the balaghoh lesson for subject lesson in Arabic education 

department. But the problems in this institute is doesn’t suitable with the principal 

purpose in the balaghoh learning based on the texs above. And so is the balaghoh 

learning techniques that is used in the learning process is doesn’t suitable with 

students abilities and wishes, and present for example in letters is more of  poem.   

 Therefore, the researches opinion that the institute needed the integrated 

developing curriculum in suitable learning balaghoh with purpose learning 

balaghoh. The risearches was choses the competence approach for curriculum 

approach with assumption that curriculum can achieve the suitable competence 

students. The learning process focus on students and be oriented to process and 

result, and using variation and flourish teaching methods. The teachers and the 

books aren’t the only one sources of the learning. 

 In this research, the researcher used research & development (R&D) 

methodology with quantitative approach. The population of this research is all 

(57) students and (4) teachers of balaghoh in Islamic state Institute of Raden Intan 

Lampung. 

  



 ك
 

The result of the research is developing of balaghoh learning curriculum 

with the competence approach which has been validated by two experts in the 

field of balaghoh learning curriculum. After that, the curriculum product is 

presented before the director and all teachers to get their approval that this 

curriculum design is able to be appropriately used at Islamic state Institute of 

Raden Intan Lampung. 

To approve this curriculum, they answered questions on the questionnaire 

given by the researcher, that 75-100% of each point of the questionnaire related to 

the appropriateness of the curriculum was answered. As the result, developing of 

balaghoh learning curriculum having been designed by the researcher is 

appropriate to be implemented in Islamic state Raden Intan Lampung. 
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ABSTRAK 

 

Siti Masyithah, 2011 M, Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Balaghah 

Dengan Pendekatan Kompetensi (Penelitian Pengembangan di Institut 

Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung). Thesis. Program Pascasarjana 

Unoversitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 Pembimbing (1) Prof. Dr. Moh. Ainin,M.Pd, 

 Pembimbing (2) Dr. Wildana Wargadinata,Lc. 
 

Kata kunci : Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran Balaghah, Pendekatan 

Kompetensi. 

 

Pembelajaran Balaghah adalah suatu kegiatan belajar yang bertujuan untuk 

meningkatan daya rasa peserta didik dalam menilai aspek keindahan sastra, maka 

dalam prakteknya tidak cukup hanya mengetahui makna dan memahaminya. Akan 

tetapi peserta didik juga mampu menyelami maksud pembuatannya hingga 

pengaruh yang timbul dari keindahan tersebut didalam jiwa. Lebih jauh lagi, 

peserta didik juga mampu mengekspresikan keindahan sastra dalam berbagai 

ungkapan- ungkapan tertentu. 

IAIN Raden Intan Lampung adalah salah satu sekolah tinggi Islam yang 

menjadikan mata kuliah Balaghah sebagai mata kuliah pokok di Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Namun demikian masalah yang dihadapi oleh 

Institut ini adalah tidak sesuai dengan tujuan utama pembelajaran Balaghah 

sebagaimana tertulis diatas. Demikian pula dengan tehnik- tehnik pembelajaran 

Balaghah yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dianggap tidak sesuai 

dengan kemampuan serta keinginan para peserta didik, ditambah dengan 

penyajian contoh- contoh sastra yang lebih banyak menyajikan sya'ir. 

Oleh karena itu, Peneliti melihat bahwa Institut ini sangat membutuhkan 

pengembangan kurikulum terpadu pembelajaran Balaghah yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran Balaghah. Peneliti memilih pendekatan kompetensi sebagai 

pendekatan kurikulum ini dengan asumsi bahwa kurikulum ini dapat mencapai 

kompetensi yang sesuai dengan kompetensi peserta didik. Pembelajaran berpusat 

pada peserta didik dan berorientasi pada proses dan hasil, serta menggunakan 

metode pengajaran yang bervariasi dan berkembang. Guru dan buku bukan satu- 

satunya sumber pembelajaran. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan (R&D) dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini 

adalah mahasiswa semester empat jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dan 

dosen Balaghah di jurusan ini yang terdiri dari 57 mahasiswa dan 4 dosen. 

Kemudian semua populasi ini peneliti tetapkan sebagai sampel penelitian, 

sehingga dapat mengungkap kebutuhan dan pandangan mereka secara nyata. 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan 

instrument penelitian angket dan pedoman wawancara ditambah data – data 

sekunder. Sedangkan untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode 

analisis deskriptif. 



 م
 

Hasil penelitian ini adalah menghasilkan produk kurikulum pembelajaran 

Balaghah dengan pendekatan kompetensi untuk Jurusan Pengajaran Bahasa Arab 

Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, yang divalidasi oleh dua ahli 

dibidang kurikulum pembelajaran Bahasa Arab. Kurikulum tersebut terdiri dari: 

(1) Pendahuluan, (2) Pengertian Kurikulum dengan Pendekatan Kompetensi, (3) 

Kurikulum Pembelajaran Ilmu Bayan, (4) Kurikulum Pembelajaran Ilmu Ma'ani, 

(5) Kurikulum Pembelajaran Ilmu Badi', (6) Silabus. 

Kurikulum ini telah disetujui oleh semua dosen dan dinyatakan layak untuk 

digunakan di Jurusan PBA IAIN Raden Intan Lampung. Persetujuan itu 

dituangkan dalam jawaban dari pertanyaan kuisioner yang diberikan peneliti, 

setiap poin dari pertanyaan angket tentang kelayakan kurikulum tersebut dijawab 

rata- rata 75- 100% .  
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 الفصل األول
 والدراسات السابقةاإلطار العام 

 مقدمة - أ
من ادلعروؼ، أف القرآف الكرًن أنزلو اهلل على زلمد صلى اهلل عليو وسلم باللغة العربية 

 ت، ليسوادلعاين الدقيقة واللطيفة. ولكنوىي اللغة اليت فييا ادلفردات الكثَتة  1لفظا وأسلوبا.
دروف علي قيكاف مكتوبًا بلغتيم، وال ولو  فيما كامال القرآف الكرًن قدرة لفيمكل العرب ل

ونظم بديع وأساليب عجيبة زبتلف  نطق اللغة العربية. ألف العربية ادلستخدمة فيو عربية بليغة
اللغة العربية فقط، بل  علىيستطيع  أفما استخدميا العرب. ولذا، فال يكفى لفيم القرآف ع

 علم البالغة. أيضا على يستطيع
البالغة بأهنا العلم الذي حياوؿ الكشف عن القوانُت العامة اليت تتحكم يف وتعرؼ 

اإلتصاؿ اللغوي، ليأيت علي منط خاص. وبعبارة أخرى ىي اليت تعمل علي توضيح الطرؽ 
اليت ميكن هبا تنظم الكالـ حبيث يتيح ألفكار األديب أف ينتقل ايل القارئ أو السامع علي 

 2أكمل وجو ممكن.
قصدت بتدريسيا أىدافيا العامة  –ادلعاين والبياف والبديع  –ـو البالغة دراسة علو 

واخلاصة، ولكن ادلدرسُت احنرفوا عن تلك األىداؼ إيل العناية بقواعدىا وتعاريفيا وشواىدىا 
دوف ربقيق الغرض التطبيقي اجلمايل يف اللغة. فصارت ىذه العلـو هبذه الصورة أشبو بقواعد 

خالية من كل مجاؿ. مث أخذ ادلدرسوف يف تدريسيا تارة بالطريقة  النحو والصرؼ، جافة
اإلستنباطية وتارة بالطريقة القياسية. وهبذا صارت علـو البالغة تدرس كما تدرس علـو النحو 
والصرؼ ومنعزلة عن األدب الذي يدرسو الطالب. وادلدرس قد يدرس النصوص األدبية بغَت 

 3تعرض شواىد البالغية عنيا.
غة أف تعود دراسة البال البد لنامدا علي مالحظة األىداؼ وادلواد التعليمية، ففمعت

إيل وظيفتيا األوىل، وىي أف تكوف جزءا عمليا  –األقل  ىيف مراحل التعليم العاـ عل –
                                                             

 .42: 39ر، وسورة الزم ،3:  24، توسورة فصل 491-492:  24الشعراء،  . 1
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 447، ص :  (4997، )القاىرة: دار الفكر العريب، تدريس فنون اللغة العربية، علي أمحد مدكور.  3



ألدب، وتدرس أصيال من دراسة النصوص األدبية. وأف تضاؼ حصص البالغة إيل حصص ا
أهنا مفسرة وموضحة دلا فيو من مجاؿ الفكرة ومجاؿ األسلوب. ولكي  ىالبالغة مع األدب عل

تكوف لدى ادلدرس خطة واضحة دلا تعرض لو من أبواب البالغة. فإف عليو أف حيتفظ 
بسجل يقيد ما يتعرض لو من ألواف بالغية أثناء تدريسو نص األدب، حىت يتأكد مما درسو 

 4ومما مل يدرسو فيعطى لو عناية كافية.

نت جامعة رادين إنتاف اإلسالمية احلكومية المبونج قد عّينت البالغة كادلادة وكا
األساسية يف قسم تعليم اللغة العربية، ألف البالغة من إحدى العلـو من علـو اللغة العربية. 

ربقيق وقد الحظت الباحثة أف ادلنيج ادلستعمل لتدريس البالغة مل يناسب دبا ييدؼ عن 
ادلستخدمة لعملية التعليم يف ىذه  أساليب التدريسأف ، و مايل يف اللغةالغرض التطبيقي اجل

اجلامعة ال يناسب بكفاءة الطلبة وميوذلم ورغباهتم. وكذلك عرض األمثلة ذلم من الشعر 
 الذي مل يفيميا الطالب عن معانييا.   

إلعتبار البالغة من الفنوف اجلميلة واللغة وسيلة التعبَت عنو وفيمو. وىو هبذا افإف 
ىت يعُت تالميذه علي فيم حا أو متأدبا مدرس اللغة الذي حيب أف يكوف أديبمادة هتم 

التالميذ جزء أساسي من العملية الًتبوية. ومن  ىاألدب وتذوقو. وإف خلق حب البالغة لد
 وادلدرسوف ادلليموف ذووالكتب اجليدة غة اجليد أىم ضروريات ذلك احلب : منيج البال

ادلعرفة. وبدوف ىذه العناصر اجلوىرية فقليل من التالميذ تنضج لدييم اخلربة القدرة علي 
 األدبية الكافية واإلحساس بادلتعة من اجلمل والنصوص اجليدة.

لذلك يف ىذا البحث حاولت الباحثة أف تطّور ادلنيج لتدريس البالغة ادلبٍت على 
وتنظيميا وطرائق التدريس والتقوًن مدخل الكفاءة الذي يضم فيو األىداؼ واختيار ادلادة 

ادلناسب. وترجى ىذه الدراسة تستطيع تشخيص ادلشكالت يف تدريس البالغة مث تقدـ 
 اإلقًتاحات حلليا.

يف تطويره لتدريس نيج الدراسي ادلبٍت على مدخل الكفاءة ادلالباحثة  تختار وا
ادلنيج الرئيسية ادلتمثلة يف البالغة هبذه اجلامعة دلا لو من مميزات مفيدة من ربديد عناصر 

 األىداؼ واحملتوى وأساليب كل من التدريس والتقوًن واضحا. 
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 البحث أسئلة -ب
تسييال ألغراض الدراسة من ادلقدمة السابقة فقد جرى تفصيل ادلشكالت األساسية 

 وأسئلتيا يف ىذا البحث كما يلي:
ىف  للطلبة س البالغةقائم على مدخل الكفاءة يف تدريادلنيج ال تطوير كيف يتم .4

 ادلستوى اجلامعي ؟

ما مدى مالئمة ادلنيج القائم على مدخل الكفاءة لتدريس البالغة جبامعة رادين  .4
 إنتاف اإلسالمية احلكومية المبونج؟

 
 ف البحثاهدأ -جـ

 وتتمثل أىداؼ ىذا البحث يف كشف العديد من أسئلة البحث، وىي:
إعداد ادلنيج اجلديد يف تدريس البالغة ادلناسب للمستوى اجلامعي ادلبٍت على  -4

مدخل الكفاءة من حيث األىداؼ العامة واخلاصة وادلواد التعليمية والطرؽ 
 ادلستخدمة والتقوًن ادلناسب يف تدريسيا. 

معرفة مدى مالئمة ادلنيج علي ىذا ادلدخل يف جامعة رادين إنتاف اإلسالمية  -4
 ية بالمبونج .احلكوم

 
 أمهية البحث  -هـ

من ناحية األمهية النظرية إثراء ادلعرفة وادلعلومات واخلربات  عن  يقصد ىذا البحث
 .تطوير ادلنيج ادلناسب القائم على مدخل الكفاءة يف تدريس البالغة يف ادلرحلة اجلامعية

دبعلوماتو ونتائجو البحث ىذا أف يكوف تريد الباحثة مهية التطبيقية ويف ناحية األ
 : يف امفيد

ادلنيج على تطبيق  يف المبونج إنتافالبالغة يف اجلامعة رادين  درسيم مساعدة -4
 ويف اختيار الطريقة والوسيلة ادلناسبة لطالبو. يف تدريس البالغة مدخل الكفاءة

 تدريب الطالب أف يتذوقوا البالغة تذوقا أدبيا سوى معرفة القواعد والشواىد منيا. -4



 

 حدود البحث -و
 حددت الباحثة ىذا البحث كما يلي:

احلد ادلوضوعي: حددت الباحثة ادلنيج يف تدريس البالغة كعلم من علـو اللغة  .4
العربية ادلبٍت على مدخل الكفاءة. وحددت الباحثة موضوع البالغة ثالثة فنوف يعٌت 

 ادلعاىن والبياف والبديع. 

نيج لتدريس البالغة على مدخل الكفاءة احلد ادلكاين : قامت الباحثة بتطوير ادل  .4
لطلبة يف ادلستوى الرابع من قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الًتبية جبامعة رادين إنتاف 
اإلسالمية احلكومية المبونج. نظرا بأف قسم تعليم اللغة العربية يف ىذه اجلامعة 

 أدبيا. يدرس ىذه ادلادة لًتقية تذوؽ الطلبة يف اللغة العربية تذوقا

 مػ. 4244 -4242ىذا البحث يف السنة الدراسية  عقداحلد الزماين :  .3

 

 حتديد املصطلحات -ز
 توجد ادلصطلحات ادلتعلقة بعنواف ىذا البحث اليت تشرحيا الباحثة فيما يلي :

إحداث تغيَتات يف عنصر أو أكثر  يعٌت (Curriculum Development)تطوير ادلنيج  .4
بقصد ربسينو، ومواكبتو للمستجدات العلمية والًتبوية، من عناصر منيج قائم 

حاجات اجملتمع ليب تدية، واالجتماعية، والثقافة دبا والتغَتات يف اجملاالت االقتصا
 5.ادلتاحة من الوقت واجليد والكلفةاإلمكانات  توأفراده، مع مراعا

دراسات اليت ادلنيج ىو خطة العمل وىو يف ادليداف ادلدرسي يشمل علي اخلربات وال .4
 6التالميذ. توصليا ادلدرسة إىل

رلموعة من القدرات  ادلنيج على مدخل الكفاءة : وادلقصود بالكفاءة ىنا : .3
وادليارات وادلعارؼ يتسلح هبا التلميذ دلواجية رلموعة من الوضعيات والعوائق 
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والكفاءة يف  7وادلشاكل اليت تستوجب إجياد حلوؿ الناجعة ذلا بشكل مالئم وفعاؿ.
ىذا البحث ىي الكفاءة األساسية الالزمة يف تدريس البالغة اليت ال بد من أف 
ميلكيا الطلبة يف قسم اللغة العربية جبامعة رادين إنتاف اإلسالمية احلكومية المبونج، 
حىت يقدروا على أداء وظائفيم وواجباهتم يف ادلستقبل بعد زبرجيم من اجلامعة. 

دلدخل يعٌت ربقيق تقدـ حنو األىداؼ ادلقصودة بتخطيط الفرص فادلنيج على ىذا ا
، التعليمية اليت هتيء يف أحسن الطرائق، ويعرؼ جناحيا باستخداـ أدوات التقوًن

 . ويكوف كل من ىذا العمل مناسبا بالكفاءة ادلطلوبة

 قصد بالبالغة رلموعة من األسس اجلمالية العامة اليت يستعاف هبات تدريس البالغة : .2
إهنا رلموعة القواعد اليت جيب أف تراعى يف و يف احلكم علي قيمة عمل أديب معُت. 

وليست قوانُت وقواعد، بل ىي إشارات إيل ألواف  8العمل األديب حىت يكوف مجيال.
، دراسة البالغة ىي غو الذوؽ وسبيل إليو النفس. إذفالتعبَت األديب الذي يستسي

لألدب لدى الطلبة، فال يقتصروف على مجيع ادلعاين  عملية التعليم لتنمية الذوؽ الفٍت
وفيميا، بل يغوصوف وراء الصياغة وما تنشره يف النفس من مشاعر وأحاسيس، 

 9وسبكينيم من إمتالؾ الوسائل ادلعينة ذلم على اإلبداع إف ىم قصدوه.
 

 الدراسات السابقة -حـ
اإلسالمية احلكومية دباالنج موالنا مالك إبراىيم جامعة وبعد الرجوع إىل مكتبة 

وادلكتبة األخرى، مل ذبد الباحثة دراسة تتحدث عن موضوع البحث الذي تقـو بدراستيا. 
لكنيا وجدت دراسات معينة يستفاد منيا يف جوانب موضوع الدرس، يعٍت من تطوير ادلنيج 

 وتدريس البالغة. ومن تلك الدراسات :
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 عليم اللغة واألدب )تعليم البالغة : دراسة نظرية وتطبيقية(. العنواف: طرؽ ت -

  الكيفي.  ادلنيج الدراسة ىذه يف الباحث استخدـمنيج البحث:  -

ربقيق للغاية ادلنشودة من دراسة البالغة ينبغي مراعاة ما سبق من أىداؼ البحث:  -
 .األسس وطريقة تدريس

 والنتيجة منو: -

أهنا فطرية يف الكالـ وأف الغالب علييا ىو الطابع  األسس العامة لتدريس البالغة من - أ
الفٍت الوجداين، وأف اإلكثار من اإلستشياد بالقرآف الكرًن والتدريبات على الكشف عن 

 أسرار بالغتو يعترب من أقرب الطريق اىل ربقيق الغاية.

( تذوؽ األدب وفيمو أىم الغػاية 4وخبصوص تعليم البالغة ال بد من مراعاة ما يلي:  - ب
( ذبنب التعاريف 3( قػواعد البالغة وسيلة للوصوؿ إىل الغاية، 4من تدريس البالغة، 

 –بدال من ذلك  –ادلتكلفة والتقسيمات اليت ال ربقق ىدفا مباشرا. ومن ادلستحسن 
( ضػرورة تعدد 2طلحات القومية أو احمللية اليت تقرب الفيم، ربطيما دبا يقابليا من ادلص

( إختيار ما يناسب من الطريقة اإلستقرائية أو الطريقة 1األمثػلة ادلناسبة لروح األدب، 
 القياسية أو التوفيق بينيما.

جامعة اإلسالمية احلكومية على مدخل الكفاءة يف ادلنيج  طويرىنا عن ت ةالباحث تحبثو 
السابق، أنو ركز حبثو  ىدايةبو الدكتور  . حيث اختلف ىذا  البحث دبا جرىاف المبونجرادين إنت

 يف طرؽ تعليم اللغة واألدب.

 11(:4222ياياف نوربياف ) -4

العنواف: تطوير مواد تعليم البالغة باستخداـ ادلدخل التقابلي يف قسم تربية اللغة األجنبية  -
 والفنوف جبامعة إندونيسيا الًتبوية.

 .التجرييب ادلنيج الدراسة ىذه يف الباحث استخدـ: البحث منيج -
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( توصيف ادلناسبات بُت اجلوانب البالغية يف اللغة العربية واللغة 4أىداؼ البحث:  -
( توصيف الفروؽ بيُت اجلوانب البالغية يف اللغة العربية واللغة 4اإلندونيسيا، 

 اإلندونيسيا.

البالغية اليت تكشف فييا ادلساوات والفروؽ بُت النتيجة منو تقدًن ادلواد التعليمية  -
اجلوانب البالغية يف اللغة العربية ومقابلتيا يف اللغة اإلندونيسية. وإف تدريس البالغة هبذه 

 مواد البالغية التقابلية فعاؿ وإسياؿ يف الفيم لدى الطالب.

تطوير مواد  يًتكز ىف ياياف نوربياف، أف حبثو و الباحثاختلف ىذا البحث دبا قاـ ب
ادلنيج  طويربت تمة يف ىذا البحث فقا. وأما الباحثتعليم البالغة باستخداـ ادلدخل التقابلي

 جامعة اإلسالمية احلكومية رادين إنتاف المبونج.يف  على مدخل الكفاءة

 12( العنواف:4242أوريل حبر الدين ) -3

الكتابة". حبث مقدـ لنيل العنواف: "تطوير منيج تعليم اللغة العربية وتطبيقو على ميارة  -
-UINماالنج: درجة ادلاجستَت جبامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج اإلسالمية احلكومية. )

Malang Press) 
 التطويري. ادلنيج ىو العلمي البحث ىذا يف ادلستخدـ ادلنيج: البحث منيج -

ية يف ميارة والنتيجة منو أف بناء ىذا ادلنيج ينطلق من ادلعلومات عن الكفاءة األساس -
الكتابة من أرآء اخلرباء وأساتذة ادلادة وطلبة قسم اللغة العربية وكذلك من وثائق اجلامعة. 
وينطلق أيضا من الدراسات النظرية حوؿ أرآء العلماء يف تطوير ادلنيج. ويظير من 
البيانات واإلستنتاج أف معظم الطلبة واخلرباء وأساتذة ادلادة يروف أف يكوف طلبة قسم 

للغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية دباالنج قادرين على اإلحاطة الكاملة باألمور ا
اللغوية من مياراهتا األربع، اإلستماع والكالـ والقراءة والكتابة، واإلحاطة على كتابة 
اإلنتاجات األدبية. واقًتح أكثر اخلرباء واألساتذة والطالب يف إجراء ادلدرس يف تدريسو 

ة ممتعة ومشوقة. ومن الوسائل جلعل التدريس عملية ممتعة وليست مملة كما يريدوف عملي
التنويع يف التدريس، إذ فمن الضروري تنويع التدريبات وتنويع طريقة التدريس وتنويع سَت 

 العمل داخل الفصل ألف ذلك يؤدى إىل كسر ادللل وبعث النشاط واحليوية.
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السابق حيث أنو يعاًف تطوير ادلنيج يف تعليم اختلف ىذا البحث ببحث أوريل 
اللغة العربية وتطبيقو يف ميارة الكتابة. وطّور ىذا البحث ادلنيج يف تدريس البالغة. وهبذا 

 احلد يكوف وجوه االختالؼ بينيما واضح جدا.
 

 :أهم اإلستفادة من الدراسات السابقة
نقطة  ميمة، وىي أف تنفيذ تدريس  وبعد مطالعة الباحثة تلك الدراسات الثالث فتأيت على

البالغة يف البالد شيء ميم وكذلك إعداد ادلنيج يف تدريسيا حيتاج إىل التطوير ادلستمر 
لبلوغ النتيجة اجليدة من إجراء تدريس البالغة خاصة للمستوى اجلامعي للناطقُت بغَتىا. 

البالغة خاصة يف  بناء على ىذا، قامت الباحثة يف ىذا البحث على تطوير منيج تدريس
جامعة رادين إنتاف اإلسالمية احلكومية المبونج الذي يعترب بأنو عنصر ميم يف ترقية تذوؽ 

 األدب لدى الطلبة يف ىذه اجلامعة. 
 

 



0 
 

 
 

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
  تدريس البالغة ادلبحث األول:

حياول ىذا ادلبحث أن يتعرف أوال عن مفيوم البالغة والفرق بينيا وبُت 
ادلصطلحات األدبية واألىداف من تدريسيا واألسس العامة يف تدريسيا و العالقة بينيا 

 .وفنون اللغة األخرى وبعض األخطأ يف تدريسيا
 

 البالغةمفيوم  -1

منيا ما  –وىي كليا على جانب من احلقيقة  –تعرف البالغة بتعاريف عدة 
يراه ابن ادلعتز، من أن "أبلغ الكالم ما حسن إجيازه وقل رلازه، وكثر إعجازه، وتناسب 
صدوره، وأعجازه منيا: ما قرب طرفاه، وبعد منتياه. ومنيا: أال يؤتى القائل من سوء 
الفيم السامع، ويؤتى السامع من سوء بيان القائل. ومنيا أهنا " العلم الذي حياول 

قوانُت العامة اليت تتحكم يف االتصال اللغوي ليأيت على منط خاص"، أو الكشف عن ال
أهنا فن القول اجليد. إال أن ىذه اجلودة قد فسرت طبقا الذباىات سلتلفة فأحيانا 
تنصرف إذل اجلانب األخالقي فتصبح مالئمة للموقف وادلقام ومطابقة دلقتضى احلال، 

ل اإلقناع أو إذل وضع القواعد الالزمة وتنصرف حينا آخر إذل ابتغاء ىدف طيب، مث
لتتوفر يف القول شروط احلسن واجلمال. أو أهنا علم تعبَت ونقد لألساليب. وهبذا ربولت 
البالغة إذل نوع من النحو ادلتقدم، حيث أصبحت دراسة ترتفع فييا سالمة القول 

عن طبيعة البالغة،  النحوية إذل مستوى أسلويب شلتاز. وىذا ادلفاىيم ادلختلفة، إمنا تعرب
 1اليت تشبع األذواق ادلتعددة.
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والبالغة أيضا ىي قوام األدب وعنصر تكوينو األىم، إذ أهنا تدور يف فلك اللفظ 
والغرض من  2وادلعٌت واألسلوب. وىي من ناحية أخرى مركز النقد األديب ومرجعو.

قدرة األديب علي  البالغة ىو إدراك ما يف النص األديب من صبال وطرافة، وإدراك مدى
 3صياغة أفكاره اجلميلة بعبارات صبيلة موحية.
، وسجلوا  -من غَت قواعد البالغة والنقد –إن األدباء كانوا يتذوقون األدب 

ذوقيم الفٌت يف كتبيم. ومن أولئك أبوىالل العسكري واجلاحظ وابن ادلعتز وابن قتيبة. 
ة )عبد القاىر اجلرجاين( إذ أرسى مث ظير يف القرن اخلامس اذلجري مؤسس علم البالغ

البالغة علي قواعد وضوابط جديدة يف كتابو دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة. وبعد قرنُت 
أّلف أبو يعقوب السكاكى كتاب مفتاح العلوم، وعٌت فيو بالتعاريف والضوابط الدقيقة، 

 4عٌت بالنقد األديب.كما أنو   –البيان وادلعاين والبديع  –وقسم البالغة إرل علوم ثالثة 
مث تعقدت قواعدمها وخلتا من الدراسة التحليلية والذوقية، وصبدت يف حفظ 
النصوص والتعاريف والشواىد وادلصطلحات، مث ظيرت الشروح واذلوامش لتوضيح 
الغامض ادلعقد والتعليق علييما. فزادت يف جفافيا، وصار ادلوضوع الغازا ربتاج إرل 

اليوم يف اجلامعة ومدارسنا ما تدرس من البالغة ادلختصرة، من رلرد لقد انتيينا  5احللول.
حفظ للتعاريف والنصوص. وبذا استحالت البالغة علما جافا شلال، الطائل يف دراستو 
تعتمد علي إصدار األحكام العقلية يف اخلطأ أو الصواب، ال االحكام  الفنية يف اجلمال 

 أو القبح.
لذوق ويذكي احلس، فيي ليست من العلوم اليت ن أديب ينمى افإن البالغة ف

تشحذ الفكر أو تصقل العقل بزيادة اجلديد من ادلعلومات واحلقائق، وىي ليست من 
                                                             

 
 240، ص:  مرجع سابقطو علي حسُت الديلمي وسعاد عبد الكرًن الوائلي،  .2
 .216، ص :  سابق جعمر علي أضبد مدكور، .  3
(، ص 1983، )بَتوت: مؤسسة الرسالة، 3، ط : ادلوجو العملي دلدرس اللغة العربية . عابد توفيق اذلامشي،4
 :171-172. 
 .172، ص :  مرجع سابقعبد العليم إبراىيم، . 5



2 
 

 
 

ادلواد اليت تتناول مسائليا بالتصور العقلي أوالقياس ادلنطقي. وإمنا الطابع الغالب علييا 
 ىو الطابع الفٍت الوجداين.

وىي علم ادلعاين وعلم البيان وعلم  أبواب على ثالثة شتمل علم البالغةيو 
 البديع. وتلك األبواب فيما يلي بيانو:

علم ادلعاين ىو أصول وقواعد يعرف هبا أحوال الكالم العريب اليت يكون هبا  (1
مطابقا دلقتضى احلال حبيث يكون وفق الغرض الذي سيق لو. ومن مباحث علم 

ر والفصل والوصل واإلجياز ادلعاين: الكالم اخلرب والكالم اإلنشاء والقص
 6واإلطناب وادلساواة.

وعلم البيان ىو أصول وقواعد يعرف هبا إيراد ادلعٍت الواحد بطرق خيتلف بعضيا  (2
عن بعض، يف وضوح الداللة العقلية علي نفس ذلك ادلعٍت. ومن مباحث علم 

 7البيان: التشبيو، واجملاز، والكناية.
الوجوه وادلزايا اليت تزيد الكالم حسنا وطالوة وأما علم البديع فيو علم يعرف بو  (3

وتكسوه هباء ورونقا بعد مطابقتو دلقتضى احلال مع وضوح داللتو على ادلراد 
، وربتوي فييا ادلباحث وىو علي قسمُت : احملسنات ادلعنوية 8لفظا ومعٌت.

التورية، وربتوي فييا:  واحملسنات اللفظية ،اجلناس، والسجع واإلقتباسمنيا: 
 لطباق، ادلقابلة، تأ كيد ادلدح دبا يشبو الذم، تأ كيد الذم دبا يشبو ادلدح،ا

 .األسلوب احلكيم

 9وقد نظر البالغييون إذل فوائد علم البالغة من جيات ثالث:
 الوقوف على أسرار البالغة يف منثور الكالم ومنظومة فيحتذوا حذومها. (1

                                                             
-12ئُت، لَتبايا، دت(، ص، : )قدري : ىداية ادلبتد ،اجلوىر ادلكنون، عبد الرضبن بن زلمد األخضري. 6

13 
 68،  ص، نفسو جعر ادل.  7
 .36:(، ص1960طبعة ثانية عشر، )سورابايا: اذلداية، ال ،جواىر البالغةضبد اذلامشي ، أ.  8
 .302، ص: مرجع سابق. إبراىيم زلمد عطاء،  9
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من حسن التأليف وبراعة معرفة وجو إعجاز القرآن من جية ما خصو اهلل بو،  (2
 الًتاكيب، وما اشتمل عليو من عذوبة، وجزالة، وسيولة وسالمة.

إدراك فصل اخلطاب. فإنك إن أردت تقرير حجة اهلل يف عقول ادلتكلمُت  (3
وزبفيف ادلئونة على ادلستمعُت، وتزيُت ادلعاىن يف قلوب ادلستفيمُت بأللفاظ 

كنت قد أوتيت   –واغل عنيم احلسنة، رغبة يف سرعة استجابتيم، ونفي الش
 فصل اخلطاب.

 10والبالغة موضوعيا العالقة بُت األسلوب وادلعٌت وىذه العالقة إما:
طبيعة: وتتمثل يف الرابطة اليت تكون بُت ما يقع عليو احلس اإلنساين، وبُت  (1

تفسَت اإلنسان ذلذا احملسوس. فالصفرة تدل على اخلوف أو ادلرض وضبرة الوجو 
 أو الغضب. تدل على اخلجل

عرفية: وىي عالقة لزومية ال سند ذلا إال ما يقع من اتفاق الناس، وتعارفيم على  (2
إنشائيا وفيميما، دون أن يكون ذلك راجعا إذل الطبيعة. وال إذل الذىن 
وادلنطق. وىذه العالقة عالقة ثقافية. كان يقال ال بد عند حدوث ادلوت من 

دث ىذا، ألنو جزء من الثقافة، ولكنو الصراخ والعويل، ولبس السواد، فقد حي
 ليس ختما مقضيا.

 ذىنية: وىي تسود يف اإلستقراء واإلستنباط واإلستدعاء. (3

ومعٌت ىذا النظر يف العالقة الطبيعة يف تأليف األلفاظ وزلاكاة ادلعاىن ووزن 
الشعر وقافيتو ويف احملسنات البديعة القائمة على التصرف يف اللفظ كالسجع 

تنظر يف العالقة العرفية يف الكالم عن احلقيقة واجملاز ويف مطابقة الكالم واجلناس. و 
دلقتضى احلال ويف الفصاحة وضلو ذلك، مث النظر إذل العالقة الذىنية يف التشبييات 

 واإلستعارات والكنايات واحملسنات ادلعنوية.
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 الفرق بني ادلصطلحات يف الدراسة األدبية -2

 النصوص األدبيةأما والفرق بُت البالغة وبُت النصوص األدبية واألدب والنقد، 
فيي وعاء الًتاث األديب اجليد قددية أو حديثة. ومادتو اليت ديكن من خالذلا تنمية 

فقد يًتدد دبعٌت ىذا  األدبوأما  لغوية: فكرية وتعبَتية وتذوقية.لميارات الطالب ا
حى اليت تتصل باألحكام علي نتاج األدباء، وألوانو وشليزاتو يف الًتاث كما قد يراد بو النوا

إطار سلسلة التطور اليت مر هبا ىذا الًتاث من عصر إرل عصر. وىذا ىو أدق مفيوم لو 
مالية لتذوق األدب اجليد، فيي اليت تضع األسس اجل البالغةوأما  يف رلال ىذه الدراسة.

َته ويبُت نواحى القوة والضعف يف تطبيق ىذه وإبداعو. ويأتى النقد ليبٌت علييا معاي
األسس وما ترتب علي ذلك من إندفاعة اإلنتاج األديب يف طريق اجلودة أو اضلرافو 

تطبيق األسس اجلمالية العامة اليت انتيت إلييا علوم البالغة وذلك بتتبع  والنقد11عنيا.
ما أصاب ىذه  مدى ربقيقيا يف النصوص األدبية على مدى العصور. مع بيان مدى

  12النصوص من قوة أو ضعف.

وتبدو عالقة البالغة باألدب دبعناه اخلاص، من حيث أنو أداة للتعبَت عن 
الشعور ادلتباين بُت األفراد، والشعراء. فإهنا عالقة وجود وعدم، فإذا وجد األدب هبذا 

عٌت أنو يتعذر ادلعٌت وجدت البالغة وإذا دل يوجد األدب هبذا ادلعٌت فال وجود للبالغة دب
فيم البالغة بعيدا عن األدب. لوجود عالقات مشًتكة. فالعالقة عالقة معية. فإذا كان 
األدب ىو اإلنتاج ادلبدع اخلالق الذي يصور فيو األديب مشاعره وأحاسيسو ضلو ما 

فإن البالغة  –يشاىده من مظاىر الطبيعة، وما يقع ربت حسو وبصره من صور اجلمال 

                                                             
 .179، ص : مرجع سابق. حسن حشاتو،  11
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وحيكم هبا عليو:  –ضمن ما ربكم  –نُت وادلعايَت اليت ربكم ىذا األدب ىي تلك القوا
 13حسنا أو قبحا، صباال أو رداءة.

 

 أىداف تدريس البالغة. -3
سبقت اإلشارة إذل أن البالغة ىي تلك القوانُت وادلعايَت اليت ربكم األثر األديب، 

جلمال التعبَت. فإن وأهنا ال تنفصل عن األدب، وإذا كان األدب ديثل الوجو ادلشرق 
البالغة تقدم األسس اليت تلون ىذا اجلمال يف التعبَت، فيي علم حيدد القوانُت العامة 
اليت يسَت يف ضوئيا النمط األديب، وىذه القوانُت استمدت من تتبع األساليب يف أرقى 

  14مستوياهتا.

 15يستيدف تدريس البالغة ما يلي:

إعجازه يف وفاء الداللة منو يف صبيع فيم اإلعجاز من القرآن الكرًن، ألن  -أ 
 األحوال: منطوقة ومكتوبة ومسموعة.

حسن إختيار األلفاظ وانتقائيا، وجودة رصفيا وتركيبيا، عن طريق كثرة  -ب 
 اإلحتكاك باللغة العربية الرفيعة.

تنمية الذوق السليم، وذلك باالحتكام إذل الضوابط البالغية اليت وصل إلييا  -ج 
 واحملدثون. البالغييون األقدمون

االىتمام بالظواىر األسلوبية، اليت زبطى بالقبول والرضا من قبل ادلشتغلُت  -د 
 بالبالغة، وادلختصُت يف اللغة العربية، وضميا إذل ادلباحث البالغة األخرى.

                                                             
 .303، ص: مرجع سابق. إبراىيم زلمد عطاء،  13
(، ص : 1997، )دمشق: جامعة دمشق، 2ط:  ،يف طرائق تدريس اللغة العربية، . زلمود أضبد السيد 14

650. 
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احلفاظ على ادلباحث البالغية، اليت وصل إلييا ادلتأخرون، ووصل القدًن  -ه 
 باجلديد.

ديب، يف ضوء امتداد ىذا النقد ليشمل حقائق اإلسيام يف عملية النقد األ -و 
علم االجتماع، ونتائج علم النفس، وشبرات الفلسفة، وركائز من فروع ادلعرفة 

 ادلختلفة.

اإلفادة منيا يف دعم احلجة، وتقوية ادلعٌت، وربريك ادلشاعر للعمل عن  -ز 
إذل اقتناع، عن طريق مالحظة وجو شبو يف التشبيو واإلستعارة، أو يف اللجوء 

 عالقة اللزوم العريف اللغوي يف الكتابة. 

 
  األسس العامة لتدريس البالغة -4

ىي أمور ىامة جيدر بادلدرس أن يفطن إلييا، وأن يؤمن هبا ليكون سبيلو إرل 
 16 درس البالغة شليدا، وطريقتو سديدة رشيدة. ومن ىذه األسس :

إن البالغة فطرية يف الكالم: نلمح صورىا وألواهنا واألحاديث العادية، بل يف لغة  -1
ينطق ويسمع يف كل يوم عشرات  –متعلم كان أوغَت متعلم  –األطفال، وكل منا 

من الًتاكيب، فييا التشبيو واإلستعارة والكناية، وفييا األمر والنيي واإلستفيام 
القصر واحلذف والتقدًن وغَت ذلك من ألوان  خارجة عن أصول استعماالهتا، وفييا

 البالغة.

أن البالغة فن أديب، ينضج الذوق، ويذكى احلس، وليست من العلوم اليت تشحذ  -2
 -كذلك  -الفكر، أو تصقل العقل، بإضافة جديد من ادلعلومات واحلقائق، وليست

الطابع الغالب من ادلواد اليت تتناول مسائليا بالتصور العقلي، أو القياس ادلنطقي، ف
 علييا ىو الطابع الفٍت الوجداين.
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ىو الطابع الفٍت الوجداين، وذلذا   -كما سبق  -أن الطابع الغالب على درس البالغة -3
كان اجليد ادلبذول يف ىذا الدرس، إمنا ىو النقد وادلفاضلة بُت تعبَت وتعبَت، وىذا 

ى بالقبح أو اجلمال، ادلبذول ينتيي دائما إذل أحكام أدبية، وىي أحكام فنية تقتض
 وليست أحكاما عقلية، تقضي باخلطأ أو الصواب.

أن احلياة احلديثة قد تطور ذوقيا، وتطورت حاجتيا الفنية، وأصبح التناول الفٍت يؤثر  -4
النظرة الشاملة، وال يسيغ الوقوف طويال عند اجلزئيات، وإذن ينبغي أن تساير 

لفظ واجلملة، بل تتجاوز ىذه الدوائر البالغة ىذا التطور، فال تقف ببحثيا عند ال
الضيقة إذل دائرة تتسع للصورة والفقرة والقطعة وادلقالة واخلطبة والقصة، فيذا أجدى 
على األدب، وأدعى إذل إمتاع الطالب وخباصة كبارىم. وتطبيقا ذلذا يف درس 

ة، البالغة ينبغي سبرين الطالب على أن ينظروا إذل النص األديب نظرة فاحصة شامل
وأن يكونِ شأهنم يف اجتالء ىذا النص كشأهنم حينما يقفون أمام صورة رائعة يف 
أحد معارض الرسم وتصوير. إهنم ال يتأملون يف ىذه الصورة الزاخرة باجلمال شيئا 
واحدا يستأثر بعنايتيم وإعجاهبم، كاللون أواإلحياء أو دقة الرسم أو قوة التعبَت أو 

ة أو وضوح الرمز أو غَت ذلك من ادلزايا الفردية، ولكن صدق الداللة أو عمق اإلشار 
نظرهتم تشمل كل ىذه النواحى ألهنا عناصر متكاملة متعاونة على إبراز اجلمال الفٍت 

 لتلك الصورة.

 

 العالقة بني البالغة وفنون اللغة األخرى -5

فنون اللغة العربية ىي اإلستماع والتحدث والقراءة والكتابة. وعلوميا قواعد 
وبناء اجلملة  -النحو والصرف وعلوم العروض والبالغة وقواعد الكتابة ) الرسم اإلمالئي
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ولذلك  17العربية الصحيحة، واخلط العريب(. ىذه العلوم والفنون متكاملة فيما بينيا.
 س البالغة وغَتىا من فروع اللغة.جيب توثيق الرابطة بُت درو 

وللبالغة صلة بالقراءة، ألنو قد تكون النصوص اليت ستدرس يف ظالذلا األلوان 
الربط بُت البالغة والتعبَت، فإن ادلآخذ  -كذلك  -البالغية نصوصا مطولة. وديكن

 وغَت ذلك. 18والعيوب اليت تشوه إنشاء الطالب كثَت منيا جيايف الذوق البالغي.

 

 عض األخطاء يف تدريس البالغةب -6

 19ومن ىذه األخطاء يف تدريس البالغة :

عرض دروس البالغة يف جداول ترسم على السبورة. فيذه الطريقة تقضى  -أ 
بتحيف األمثلة وسبزيقيا، ربده أقسام اجلدول، وذكر القاعدة وربديد األنواع 

ا ادلسلك ال وسوق ادلصطلحات، كأهنا يف الغاية ادلقصودة، ومن البدييي أن ىذ
 ديس البالغة دبعناىا الصحيح، وال جيدي يف تكوين الذوق األديب.

رلافة النصوص األدبية اخلصبة ذات الصور البارعة، واألخيلة الرائعة، واإللتجاء  -ب 
 إذل األمثلة ادلقتضية ادلصنوعة.

اإلىتمام  بادلصطلحات والتعاريف والتقاسيم إىتماما مسرفا يطغي على النواحي  -ج 
قية، ويصرف عن تبُت أوجو اجلمال، أو القوة، أو الوضوح يف األساليب التذو 

 البالغية.

 زلاولة التذوق البالغي للنص قبل فيم معناه. -د 
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 .320 -318، ص : ادلرجع نفسو.  19
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إمهال الربط بُت الوحدات البالغية أو بُت عناصر كل وحدة. وادلراد بالوحدة رلموعة  -ه 
 من ادلوضوعات.

  

 ه لتدريس البالغةتطوير و  ادلبحث الثاين: ادلنيج
 مفيوم ادلنيج. -ا

ادلنيج كلمة اغريقية األصل تعٍت الطريقة اليت ينيجيا الفرد حىت يصل إذل ىدف 
 ادلنيج الدراسيادلنيج أو ادلناىج ىو الطريق الواضح واخلطة ادلرمسة. ومنو :  20معُت.

ومناىج التعليم وضلومها. والنيج أيضا ىو الطريق ادلستقيم  الواضح. وصبعو : هنوج ويقال 
ا: هنج الطريق هنجا. أي وضع واستبان. ويقال أيضا : هنج أمره ، كما يقال : هنج أيض

الطريق، بينو وسلكو. ومعظم معاجم اللغة تدور يف دائرة ىذه التعريفات دلادة ادلنيج 
 21اللغوية. وىذا التعريف للمنيج يف اللغة حيدد ربديدا معجميا ادلراد بادلنيج.

منيا يستخدميا ادلختصون علي أنو خطة لًتبية ادلنيج دبعناه األكثر شيوعا، 
ادلتعلمُت وعلي أنو حقل دراسي معُت كما قالو "زير". وتقول "تابا" إن ادلناىج تتكون 
من عناصر معينة فادلنيج يتضمن صيغة للعناصر واألىداف احملددة ، فضال عن اختيار 

ادلعٌت الواسع للمنيج  وىكذا يتضح أناحملتوى وتنظيمو ووجود برنامج لتقوًن النتائج. 
الًتبوي جيب أن يضم األىداف واختيار ادلادة التعليمية وتنظيميا وطرائق التدريس 

 22والتقوًن.

                                                             
 9(، ص : 1987، )القاىرة: دار الفكر، دراسات يف ادلناىج واألساليب العامة، . صاحل ذياب ىندي 20

.
يف مناىج وتدريس اللغة العربية والعلوم ادلنيج يف اللغة العربية )سلسلة تربوية علي امساعيل زلمد،  21

 .90(، ص : 1997: مكتبة وىبة،  ، ) القاىرة1، ط : الشرعية(
 .19ص:  ،مرجع سابق.طو علي حسُت الديلمي وسعاد عبد الكرًن عباس الوائلي، 22
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 وادلفاىيم احلقائق رلموع ىو لًتبية والتعليما اصطالحيف  القدًن ادلنيج مفيومو 
هبذا م كلمة "منيج" استخدإ 23.دراسية مواد صورة يف التالميذ يدرسيا اليت واألفكار

ادلعٌت ألول مرة من اللغة الالتينية ادلستخدمة يف الرياضة دبعٌت مسافة اجلري، أى مسافة 
 24يلزم لكل فرد أن يقوم هبا من البداية إذل النياية مث نقل يف مصطلح الًتبية.

 احلديث فيأيت بالنقاط اآلتية: ومفيوموأما 
 توفرىا اليت ادلخططة( وادلمارسات النشاطات) اخلربات صبيع ىو ادلنيج (1

 إذل ادلنشودة التعلمية( العوائد) النتاجات ربقيق على التالميذ دلساعدة ادلدرسة
 .قدراهتم تستطيعو ما أفضل

 فييا ديرون اليت اخلربات صبيع أو هبا، التالميذ يقوم اليت النشاط أنواع صبيع ىو (2
 أم ادلدرسة أبنية داخل ذلك أكان سواء منيا بتوجيو و ادلدرسة إشراف ربت

 25.خارجيا يف

 إشراف ربت التلميذ هبا يقوم أو يكتسبيا خربة أو نشاط أو دراسة كل (3
 26.خارجو أو الفصل داخل ذلك أكان سواء وتوجيييا ادلدرسة

 
 عناصر ادلنيج. -2

تشتمل بنية ادلنيج على أربعة عناصر أساسية مًتابطة، يؤثر كل منيا يف األخر 
 27التارل:ويتأثر بو، كما ىو مبُت يف الشكل 

 

                                                             
23

 10 :ص ،مرجع سابق، صاحل ذياب ىندي   
24   . Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Sekolah, Madrasah dan 

Perguruan Tinggi, (Jakarta: Rajawali press, 2005) p. 1 
25

 18-17 :ص ،مرجع سابقصاحل ذياب ىندي.   
26

 17ص.  (،1991القاىرة: دار ادلعارف، ) ،3ط. ادلنيج وعناصره، براىيم بسيوين عمَتة، إ  
 .85ص : ،  مرجع سابق. صاحل ذياب ىندي،  27



11 
 

 
 

 األىداف     
 
 

 احملتوى        التقوًن   
 
 

 خربات التالميذ         
 التعليمية      

إن عناصر ادلنيج أربعة ىي: األىداف، احملتوى، اخلربات التعليمية، والتقوًن، شلا 
يشَت إذل أن ىناك أربع أسئلة رئيسية ال بد من اإلجابة عنيا عند بناء أي منيج، وىذه 

 28األسئلة، ىي :
 دلاذا نعلم؟ ويشَت ىذا السؤال إذل األىداف ادلراد ربقيقيا. -

 ماذا نعلم؟ ويشَت إذل ادلادة الدراسية ) احملتوى ( اليت سنعلميا. -

كيف نعلم؟ ويشَت إذل الطرق واألساليب واألنشطة ادلستخدمة لتحقيق  -
 األىداف.

  التقوًن ادلتبع.وكيف ديكن احلكم على النتائج؟ ويشَت إذل أسلوب  -
 وعناصر ادلنيج كما قد ذكرت، شرحيا كما يلي :

 األىداف - أ

تعريف اذلدف الًتبوي يف ضوء التعريف السائد للًتبية بأهنا عملية إحداث 
تغيَتات إجيابية يف سلوك ادلتعلمُت، فقد أصبح اذلدف الًتبوي يعٌت أي تغَت يراد إحداثو 

                                                             
 .86-85: ، ص مرجع سابق. صاحل ذياب ىندي،  28
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م. األىداف الًتبوية على نوعُت : عامة يف سلوك ادلتعلمُت كنتيجة لعملية التعل
 : منيا مصادر اشتقاق األىداف الًتبويةو  29وخاصة.

 اجملتمع وفلسفتو الًتبوية وحاجاتو وأىدافو وتراثو الثقايف...اخل. (1

خصائص ادلتعلمُت وحاجاهتم وميوذلم ودوافعيم ومشكالهتم ومستوى نضجيم  (2
 وقدراهتم العقلية وطرق تفكَتىم وتعليميم...اخل.

أشكال ادلعرفة ومتطلباهتا، وما يواجو اجملتمع من مشكالت نتيجة التطور العلمي  (3
 والتكنولوجي.

 وجيات نظر ادلختصُت يف الًتبية والتعليم وعلم النفس. (4
وقد صنفت بلوم األىداف الًتبوية دبوجب ىذا التصنيف يف ثالث رلاالت كربى 

 30ىي:
ويتناول األىداف اليت تتعلق بادلعرفة وبالقدرات أوال : اجملال ادلعريف اإلدراكي )العقلي(، 

ادلعرفة، اإلستيعاب أو  وادليارات العقلية، ويشتمل على الفئات الرئيسية التالية:
 التقوًن.، الًتكيب، التحليل، التطبيق، الفيم

ثانيا   : اجملال اإلنفعارل أو الوجداين، يتعلق ىذا اجملال بتنمية مشاعر ادلتعلم وتطويرىا، 
نمية عقائده وأساليبو يف التكيف مع الناس والتعامل مع األشياء. واألىداف وت

فيو تتصل بدرجة قبول الفرد أو رفضو لشيء معُت. وقد صنف بلوم اجملال 
ادلواقف والقيم ، اإلستجابة، اإلنفعارل أو الوجداين إذل الفئات التالية: اإلستقبال

 ىاسبثل القيم وذبسيد، تنظيم القيم، واإلذباىات

ثالثا   : اجملال النفسحركي، ويشمل ىذا اجملال األىداف اليت تتعلق بادليارات اآللية 
واليدوية كالسباحة والطباعة والكتابة والعزف والرسم، وضلو ذلك من أنواع 

                                                             

 
 .87: ص  مرجع سابق. صاحل ذياب ىندي، 29
  .99 -91، ص : ادلرجع نفسو. 30
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األداء اليت تتطلب التناسق احلركي والعصيب. وفيما يلي أمثلة على األىداف يف 
 ىذا اجملال:

 ُت دبيارة.أن يرسم الطالب الع -

 أن يستخدم الطالب آلة العرض السينمائي ادلتوفرة يف ادلدرسة بطريقة صحيحة. -

وكان اجملاالن األوالن، ادلعريف والوجداين قد عّينا باألىداف ادلطلوبة يف تدريس 
فيو شلا يتعلق بادليارات اآللية  شملالبالغة. ودل يدخل فييا اجملال النفسحركي، ألن ما ي

. وال تطلب كفاءة الطالب من تدريس باحة والطباعة والكتابة وغَت ذلكواليدوية كالس
 البالغة من حيث ىذا اجملال. 

 

 احملتوى - ب

ىو أحد عناصر ادلنيج وأوذلا تأثر باألىداف اليت يرمي ادلنيج إذل ربقيقيا. 
ويعرف احملتوى بأنو نوعية ادلعارف اليت يقع علييا اإلختيار واليت يتم تنظيميا على ضلو 

 31معُت، سواء أكانت ىذه ادلعارف مفاىيم أو حقائق أو أفكار أساسية.
 

 األساليب واألنشطة واخلربات -ج
األساليب ىي اإلجراءات اليت يتخذىا ادلعلم يف تنفيذ طريقة من طرق التدريس  

من أجل ربقيق األىداف احملددة للمادة التعليمية. مستعينا بوسيلة من وسائل التعليمية 
ادلناسبة. وزبتلف أساليب التدريس باختالف ادلعلمُت وفلسفاهتم، وطرق التدريس اليت 

 32يعتمدوهنا، وطبيعة ادلادة اليت يعلموىا.
ويقصد بالنشاط: اجلد العقلي أو البدين الذي يبذلو ادلتعلم من أجل بلوغ ىدف 

و ىدف ما. ويشَت ىذا التعريف إذل أن النشاط لو مضمون ولو خطة يسَت علييا ول

                                                             
 .101، ص :  مرجع سابق. صاحل ذياب ىندي،  31
 .109، ص :  ادلرجع نفسو.  32
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يسعى إذل ربقيقو، وىو حباجة إذل تقوًن دلعرفة مدى صلاحو يف ربقيق ادليد ادلراد بلوغو. 
وىذا يؤكد طبيعة العالقة القائمة التفاعل بينو وبُت عناصر ادلنيج األخرى وىي األىداف 

 33واحملتوى والتقوًن.
البيئة اليت  تعرف اخلربة بأهنا عملية التفاعل بُت الفرد وبُت الظروف اخلارجية يف

يستطيع أن يستجيب إلييا، سواء أكانت بيئة طبيعية أو فكرية أو نفسية أو 
 34إجتماعية.
 

 التقومي -د
التقوًن ىو تقدير مدى صالحية أو مالءمة شيء ما يف ضوء غرض ذي صلة. 
ويف رلال الًتبية يعرف التقوًن بأنو العملية اليت حيكم هبا مدى صلاح العملية الًتبوية يف 

 35قيق األىداف ادلنشودة.رب

والشكل التارل يوضح كيف أن التقوًن ديثل جزءا من النظام الًتبوي كما يوضح 
 العالقة الدائرة بُت مقومات العملية التعليمية:

 
 
 
 
 

   ربديد األىداف  ربديد األىداف
 التدريس   اخلاصة      العامة    

                                                             
 .111:، ص  مرجع سابق. صاحل ذياب ىندي،  33
 .114 :، ص ادلرجع نفسو . 34
 .119 :، ص ادلرجع نفسو.  35
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 وسيلة    طريقة زلتوى     مستوى     

          
    التعلم  
    

 التقوًن        
 
 ادلنيجطوير ت -3
 مفيوم تطوير ادلنيج. -أ

إحداث تغيَتات يف عنصر أو  يعٌت (Curriculum Development)تطوير ادلنيج 
أكثر من عناصر منيج قائم بقصد ربسينو، ومواكبتو للمستجدات العلمية والًتبوية، 
والتغَتات يف اجملاالت االقتصادية، واالجتماعية، والثقافة دبا يليب حاجات اجملتمع وأفراده، 

ي حسُت وىو عند طو عل 36 .ادلتاحة من الوقت واجليد والكلفةمع مراعاة اإلمكانات 
وسعاد عبد الكرًن  إبتداء ىو التحسُت وصوال إذل ربقيق األىداف ادلرسومة بصورة أكثر  
كفاءة، وىو على الصعيد الًتبوي ربسُت العملية الًتبوية وصوال إذل ربقيق األىداف 

  37ادلنشودة.
وضع   -كما سبق تعريفو  – (Curriculum Designتصميم ادلنيج )أما مصطلح 

عناصره ومكوناتو صبيعيا )األىداف واحملتوى واألساليب إطار فكري للمنيج لتنظيم 

                                                             
 ، )www.teacher'sconsultativecommite( ،مصطلحات الرتبوية ،شللكة البحرين وزارة الًتبية والتعليم. 36

 2010نوفمبَت  28األحد 
 .45، ص : مرجع سابقعباس الوائلي،  وسعاد عبد الكرًن الديلمي طو علي حسُت.  37
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ووضعيا يف بناء واحد متكامل يؤدي تنفيذه إذل ربقيق  والوسائط واألنشطة والتقوًن(
 38.األىداف العامة للمنيج

ويالحظ شلا سبق أن مفيوم تصميم )بناء( ادلنيج خيتلف عن مفيوم تطويره يف 
بداية لكل منيما، فتصميم ادلنيج يبدأ من نقطة الصفر، أما تطوير ادلنيج فيبدأ نقطو ال

من منيج قائم ولكن يراد ربسينو أو الوصول إذل طموحات جديدة، ومن جية أخرى 
 مان على أسس مشًتكة وىي ادلتعلم،تشًتك عمليتا بناء ادلنيج وتطويره يف أهنما تقو 

 قدرة على استشراف ادلستقبل وحاجات اجملتمع وأفراده. واجملتمع، وادلعرفة، وأهنما تتطلبان
 ىناك مربرات لعملية تطوير ادلنيج نعرضيا فيما يلي:

 قصور ادلناىج الدراسية احلارل، وديكن أن تالحظ العوامل التالية:  -1

القصور الواضح يف مستويات ادلتعلمُت الذين يدرسون ىذه ادلناىج، ويتجلى  - أ
 ة ادليارات اليت يكتسبوهنا.ذلك يف قلة ادلعلومات وضآل

كثرة الرسوب والتسرب ادلرتبط بالعوامل ادلدرسية كالنظام ادلدرسي، وطرق  - ب
 التدريس غَت ادلالئمة.

 وجود رأي عام قوي يؤمن بعدم مالئمة ادلناىج ادلدرسية احلالية.    -ج
 ويكون ىذا ادلربر من العوامل اليت تالحظيا الباحثة من منيج البالغة ادلستخدم
يف جامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج، والذي دعت الباحثة للتفكَت يف 

 تطور ىذا ادلنيج.
 حاجة اجملتمع ادلستقبلية. -2

 التطور الًتبوي العام. -3

 تقومي ادلنيج ادلدرسي. -ب

                                                             
 ، )www.teacher'sconsultativecommite( ،مصطلحات الرتبوية ،شللكة البحرين وزارة الًتبية والتعليم. 38
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يعد تقوًن ادلنيج ادلدرسي مرحلة ىامة من مراحل تطوير ادلنيج، شلا يستدعى 
معايَت مناسبة ذلذا التقوًن. ويتفق ادلربون على أن معايَت تقوًن ادلنيج  ضرورة اختيار 
 تتمثل فيما يلي:

 مالئمة ادلنيج ادلدرسي حلاجات اجملتمع. -

 مالئمتو للحاجات السيكولوجية للمتعلمُت. -

 مالئمتو للتطورات احلاصلة يف ادلعارف واحلقائق اإلنسانية. -

 مدى إسيامو يف ربقيق أىداف الًتبية. -

 وديكن إجراء عمليات التقوًن باستخدام ادلصادر واألساليب التالية:
 آراء اخلرباء. -1

 ربليل ادلناىج، ويفًتض يف عملية ربليل ادلناىج أن تؤدي إذل ما يلي: -2

وضوح األىداف ادلتعلقة بادلناىج ادلدرسية، والتغَتات اليت ترمي ىذه ادلناىج إذل  -
 إحداثيا يف سلوك ادلتعلمُت.

 ىج دلختلف اجملاالت اذلدفية: ادلعرفية واإلنفعالية والنفسحركية.مشول ادلنا -

 ارتباط زلتوى ادلناىج ادلدرسية بأىدافيا. -

 حداثة احملتوى وارتباطو بادلعارف واحلقائق العلمية ادلتغَتة. -

 تكامل طرق التدريس مع زلتوى ادلناىج وأىدافيا. -

 ية.ارتباط أدوات وأساليب التقوًن بأىداف ادلناىج ادلدرس -

ولكن قبل أن تستغرق يف احلديث عن تطوير ادلنيج ال بد أن نناقش معا اإلجابة عن 
 السؤال الذي يطرحو كثَتون من ادلعلمُت وادلتعلمُت، إن ىذا السؤال ىو:

 " دلاذا تطوير ادلناىج؟ أي ما حاجتنا إذل تطوير ادلنيج؟"
 39ولإلجابة على ىذا السؤال، نقول:

                                                             
 .44-43ص:  ،1(، ط: 1995، )القاىرة: عام الكتب، تطوير مناىج التعليم. أضبد حسُت اللقاين،  39
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تكشف لنا عالقة قوية بُت ادلناىج ادلدرسية والفكر  إن دراستنا لعلم ادلناىج -1
الًتبوي السائد، ودلا كان ىذا الفكر أو ذاك دائم التغَت حبكم حركة التطور 
العلمي أصبح من األمهية دبكان أن تستجيب ادلناىج لكل تغَت يعًتى الفكر 

 الًتبوي الذي تستند إليو ادلناىج الدراسية.

بو أجيزة الًتبية والتعليم يف بالدنا أو حىت يف أي  إن الفكر الًتبوي الذي تؤمن -2
بلد أخر ىو زلصلة دلتغَتات زللية وقومية وعادلية، وىي ال تتميز بالثبات واجلمود 
ولكنيا متحركة ودائمة التغَت، ومن ىنا كان التغَت الدائم يف التفاعالت الداخلية 

 للفكر الًتبوي.

افة أو العشوائية، ولكنو وليد خلفيات إن الفكر الًتبوي السائد ليس وليد الصد -3
تارخيية وجغرافية وفلسفة وسيكولوجية وعملية وعادلية، وىذه اخللفيات يستوجب 

 إعادة النظر يف ادلناىج ادلدرسية من أجل التطوير بل وادلزيد من التطوير.

إن ادلنيج عندما يطور فال ينبغي النظر إليو باعتباره رلرد كتاب، ولكن جيب  -4
ليو باعتباره عدة عمليات متداخلة متفاعلة، يف إطار التصور الصحيح النظر إ

دلكونات ادلنيج ادلدرسي وبالتارل فإن العمل يف رلال تطوير ادلناىج جيب أن 
يكون يف إطار الفيم الكامل ذلذا األمر، ومن مث فإن عملية تطوير ادلنيج عملية 

 يفرضيا الواقع.

دة ويف إطار ثقافات متنوعة، يتبُت أن ىناك إن ادلنيج عندما ينفذ يف بيئات عدي -5
العديد من ادلتغَتات اليت تؤثر بدرجات متفاوتة يف مدى فعالية ادلنيج ومن ىذه 
ادلتغَتات ادلعلم ونظام اإلدارة، واإلشراف الفعلي ونوعية الوسائل التعليمية 

وًن وادلتاحة ومدى شلارسة األنشطة ادلصاحبة للمنيج ومدى مالئمة أساليب التق
 سواء للتالميذ أو للمنيج.

 

 

 ادلداخل يف تطوير ادلنيج -ج
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 40ىناك ثالثة مداخل يف تطوير ادلنيج وبناءه، وىي كما يلي:
 تطوير ادلنيج على مدخل ادلواد الدراسية.  -1

 تطوير ادلنيج على مدخل األىداف.  -2

 تطوير ادلنيج على مدخل الكفاءة.  -3

 تطوير ادلنيج على مدخل ادلواد الدراسية -1

يتم تطوير ادلنيج الذي يبٌت على أساس ادلواد الدراسية بتحديد ادلواد الدراسية 
اليت سيدرسيا الطالب. وييتم ىذا ادلنيج تطوير مصادر ادلادة. قال روجَتس إن 

 خطوات تطوير ادلنيج على أساس ادلواد الدراسية كما يلي:
 ما ادلواد الدراسية ادلطلوبة؟  -أ 

 تعليم والتعلم؟كيف تعرف نتيجة من عملية ال -ب 

 طريقة التعليم ادلناسب. -ج 

 تنظيم ادلواد الدراسية. -د 

 ربديد ادلراجع وادلصادر -ه 

 ربديد الوسائل التعليمية. -و 

 ربديد األىداف الدراسي. -ز 
 تطوير ادلنيج على مدخل األىداف.  -2

تأسس مدخل األىداف علي ادلنجز الفكري للمدرسة السلوكية واليت تري أن 
ومن مث يتم التعلم بناء  .سلوك ادلتعلم دبثابة االستجابة دلثَتالتعليم سبب التعلم ويعترب 

علي وجود مثَت دائما ما يكون ىو ادلعلم وبقدر استثارة ادلعلم لدوافع التعلم لدي 
التالميذ بقدر ما تكون االستجابة يف السلوك التعليمي وأما التعلم حدوثو يتم متمثال يف 

ىذا األساس تتمحور األىداف التعليمية يف  وعلي .ادلعرفة وادليارة وتكون الوجدان

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

90. 
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ادلدخل السلوكي حول صبلة من األىداف ادلعرفية وأخري وجدانية وثالثة ميارية يتم 
 : 41ومن أىم ىذه االنتقادات ما يلي .تقددييا وعرضيا من قبل ادلعلم إرل ادلتعلمُت

التلميذ ادلدخل السلوكي يعمل علي ذبزئة وتفتيت عملية التعلم إرل أن يصبح  -أ 
 .عاجزا عن تبيان ادلراد منو

  م.يات التعليم دون االىتمام بالتعلادلدخل السلوكي يركز علي عمل -ب 

عمليات التقوًن والنجاح تتم علي أساس االستظيار واحلفظ واالسًتجاع دلا مت  -ج 
 استقبالو وتلقيو مسبقا وال رلال لعمليات اإلبداع وتنمية التفكَت دبياراتو ادلختلفة

. 

ن ادلدخل السلوكي يعزي لو انو أسيل ادلداخل يف التعامل مع بناء ادلناىج وان كا
ردبا نظرا خلربة القائمُت علي الًتبية بشأنو وطول زمن التعامل معو إال انو ال تزال تواجو 

ودل يزل ىناك قصور  .بالفعل إشكاليات علي مستوي التطبيق ادليداين يف احلقوق الًتبوية
بدء من صياغة األىداف وانتياء بتقودييا إضافة إرل أن تقسيم  لدي كثَت من ادلعلمُت

الشخصية إرل مياري ووجداين ومعريف قد يشوبو كثَت من الصعوبة إن دل تصل إرل 
االستحالة وخباصة إن عمليات التعليم والتعلم ال ربدث وتكون منفصلة عن بعضيا 

 .البعض وإمنا علي ضلو متكامل نسبيا

 خل الكفاءةتطوير ادلنيج على مد -3
 Echols dan)كلمة الكفاءة يف اللغة اإلصلليزية تعٌت ادليارة والقدرة والصالحية 

Sadily, 1990: 132)  رلموعة من القدرات وادليارات وادلعارف  42.وىي عند أوريل
يتسلح هبا التلميذ دلواجية رلموعة من الوضعيات والعوائق وادلشاكل اليت تستوجب إجياد 

 حلول الناجعة ذلا بشكل مالئم وفعال.

                                                             
 .2011 فربايَت www.elfaramawy. Com، 15 مدخل بناء ادلنيج،. زلمود الفرماوي، 41
 .52، ص: مرجع سابق. أوريل حبر الدين،  42
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فادلنيج ادلبٍت على مدخل الكفاءة يعٌت رلموعة مقاييس الربامج الدراسية اليت 
وإن  43يصبح كفأ يف صبيع جوانب احلياة ادلدروسة.تستطيع أن توصل الدارس إذل أن 

تطوير ادلنيج القائم على مدخل الكفاءة ييتم بأمرين أساسُت مها اإلجراءات والنتيجة 
حيث يشمل ذلك ادلنيج صبيع عناصر ادلنيج، وىي اذلدف واحملتوى وطريقة التدريس و 

  44التقوًن.
 45ومن خصائص ىذا ادلنيج ىي :

 الفردية عند الدارسُت. ييتم ادلنيج بالفروق -أ 

ييتم ادلنيج باإلنصاف يف التقوًن وعند وضع النتيجة. فادلدرس ال جيوز لو أن  -ب 
 يرفع درجة الطالب حىت ينجح.

ييتم ادلنيج أيضا بنوعية اخلرجيُت، وذلك ألن مقياس النجاح ينطلق من الكفاءة،  -ج 
حىت حيصل على فإذا دل يسيطر الطالب كفاءة ما، فإنو ال بد أن يعيد الدراسة 

 تلك الكفاءة ادلطلوبة وينتيي منيا.

ييتم ادلنيج دبراعاة درجات الطالب ادلكتوبة على الكشف، وذلك ألن درجات  -د 
الطالب عند ىذا ادلنيج عبارة عن كفاءهتم اليت يستوعبيا، فسوف تؤثر ىذه 

 الدرجات اإلمتحانات النيائية.

أن يتم بتحديد الكفاءة الذي وتطوير ادلنيج القائم على مدخل الكفاءة ال بد 
ال بد أن ديليكا خرجيو ادلدرسة، مث للوصول إذل تلك الكفاءة ادلطلوبة يأيت ربديد ادلواد 

 46الدراسية ادلناسبة أة تعيُت ادلواد اجلديدة من أجل تلك الكفاءة.

                                                             
 م. 2002عام  . قرار وزارة الًتبية الوطنية عن ادلنيج 43
 55، ص : مرجع سابق. أوريل حبر الدين،  44
الصادرة من وزارة الشئون الدينية اإلندونيسية  Ikhlas Beramal، رللة ادلنيج القائم على مدخل الكفاءة. 45

 .7، ص : 2002عام  22العدد 
 .57، ص : مرجع سابق. أوريل حبر الدين،  46
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دريس البالغة يف ادلنيج لت طويرىو زلور ىذا البحث، حيث سيتم ت دخلوىذا ادل
ادلنيج ىذا و . مدخل الكفاءةعلى  ين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونجاجلامعة راد

لدى الطالب يف  البالغةالىت ديكن أن تستخدم  كفاءة ادلطلوبةربليل اليستند على 
 .حياهتم يف ادلستقبل

 47وإن تطوير بعد ذلك يأخذ األشكال اآلتية:
ألن التطوير فيو ال التطوير باحلذف أو باإلضافة. وىذا النوع زلور ىذا البحث،  -

 يستدعى إحداث التغيَت الكبَت يف أىداف ادلنيج أو يف تنظيماهتا.
 تطوير تنظيم ادلناىج ادلدرسية. -
 تطوير نظام الدراسة. -
 تعديل السلم التعليم. -
 تطوير النظم التعليمية وأنظمة اإلمتحانات وأسس النجاح. -

 خطوات تطوير ادلنيج. -د
مراحل رئيسية يف عملية تطوير ادلنيج، وتتمثل  يرى أكثر ادلربُت أن ىناك أربع

تلك ادلراحل يف: إختيار األىداف، واختيار احملتوى وتنظيمو، واختيار الطرق وتنظيميا، 
ويضاف أحيانا عند ذبزئة تلك ادلراحل إذل خطوات أصغر، خطوة خاصة  48والتقوًن.

 بالتشخيص، وىو عادة تشخيص لتحصيل التالميذ، أي جوانب كفاءتو.
ومن ىنا صار الًتتيب ادلختار خلطوات تطوير ادلنيج اليت ستستخدميا الباحثة 

 يف ىذا البحث كما يلي :
 ربديد الكفاءة األساسية.  -1

 ربديد األىداف الدراسية ادلطلوبة. -2

                                                             
 .48، ص : مرجع سابقعباس الوائلي،  وسعاد عبد الكرًن الديلمي علي حسُت . طو 47
(، ص : 1987) الكويت: مكتبة الفالح، ، ختطيط ادلناىج الدراسية وتطويرىافكري حسان ريان، .  48

123. 
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 .وتنظيميا ادلواد التعليمية إعداد -3

 تعيُت الطرائق ادلناسبة وتنظيميا. -4

 اختيار أدوات تقوًن. -5

 الدراسيتصميم ادلخطط  -6
)أ( استشارة شلثلُت ألكرب  :يًتكز على الكفاءةواإلجراءات ادلستخدمة يف ربليل 

)ب(  رئيس القسمو  الطالبو  ادلدرس :عدد شلكن من اجملموعات ذات العالقة مثل
بالكفاءة ادلطلوبة واألىداف الدراسية يف تدريس مراجعة الدراسات ادلتوفرة ادلتعلقة 

  .البالغة
 

اإلسالمية احلكومية بندار  إنتاننبذة تارخيية عن جامعة رادين : ادلبحث الثالث
 المبونج.

قبل  1961 سنةيف  (YKIL) قامت مؤسسة اإلسالمية لرفاىية شعب المبونج
 1963 سنة. ويف (IAIN)بندر المبونج  االسالمية احلكومية إنتانتأسيس جامعة رادين 

مع علماء المبونج ومسؤورل  ( BetungTeluk) باتونج تلوكعقدت ادلؤسسة ادللتقى يف 
والبنية التحتية للتعليم العارل اإلسالمي احلكومة احمللية والذي يبحث فيو الوسائل 

 .التابعة للمؤسسة كلية الًتبيو وكلية الشريعةتأسيس  حصل منو االتفاق لو  ،للمجتمع

كلية  مبٌتيف احملاضرات  قامت ، حيثزلدودة جدا التعليمية ادلرافق ال تزالو 
 باتونجتلوك  لونسَت الفرقان مسجد ويف باتونج تلوكيف   UNSRIجامعة فرع احلقوق

(Lungsir Teluk Betung) .أن تكون أن يبذلوا جيدىم يف شرع مؤسسو اجلامعة  مث
ربت اشارف ادلؤسسة ليتيسر هبا األىلية ربت رعاية احلكومة بدال من تكون اجلامعة 

قرار يف  نشرما ، وظيرت نتيجة ىذا اجليد ادلرافق وغَتىاوفاء مستلزمات تعليمية من 
الذى  1964أكتوبر  13 التاريخيف  86/1964رقم: اإلندونيسية  الدينية الشؤون وزير

 المبونج اإلسالميةالًتبية التابعة للمؤسسة  كلية الوضع القائم يف يف التغيَتاتفيو علن ت
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(YKIL) الفتاح رادينكلية الًتبية جامعة ل كفرع ىيو ، حكومةاذل كلية الًتبية التابعة لل 
الشريعة دل تزل تابعة  كلية رعاية أن يف حُت. (Teluk Betung) باتونج تلوك يفباليمبانج 

 .(YKIL) المبونج للمؤسسة اإلسالمية
 نشأتأ ، مث-على األقل–كليات  ثالثمن كون تتاجلامعة أن  لبناءويشًتط 

تلبية لوذلك  1965 سنةيف كلية أصول الدين   (YKIL) المبونج اإلسالميةادلؤسسة 
ذلذه  عميدا النووي الكياىي احلاج زكريانظام احلكومي يف بناء اجلامعة. وعّينت ادلؤسسة 

عملية التعليم والتعلم لتلك الكليات الثالثة يف قاعة مسجد كانت الكلية اجلديدة. و 
 الفرقان.

لصينية ا درسةادل بٌتم احمللية قدمت احلكومة، 1966 سنة مث بعد ذلك، يف
 بيو،الًت  كليةمكانا الجراء عملية احملاضرات لتلك الكليات الثالثة:   كارتيٍتبشارع   السابق

 مناألنشطة التعليمية  نتقلت. فمنذ ذلك الوقت، اوكلية أصول الدين الشريعة،كلية و 
 .(Kaliawi)كارتيٍت بشارع   الصينية ادلدرسةمبٌت  الفرقان إذل مسجد

كّونت  1966 سنةمن كثرة األمور الىت تتعلق بشؤون اجلامعة، ففي انطالقا 
األعلى  الذي مسي باجمللساجلامعة  رعايةقسما خاصا ل المبونج ادلؤسسة اإلسالمية

 68:  مبونج. مث بعد ذلك قررت وزارة الشؤون الدينية رقمال (YAPERTI)العارل  للتعليم
ة تابعة للحكومة وربت رعايتيا على أن اجلامع 1968 أكتوبر 26: بتاريخ187/ 

 .االسالمية احلكومية بندر المبونج إنتانباسم: جامعة رادين 
 

 كلية الرتبية:
ىذه  دف، وهت1968 يف بندر المبونج إنتان الًتبية جبامعة رادين كليةافتتحت  

علم و  ،الرياضياتو  االصلليزية،، و العربيةاإلسالمية، واللغة علمُت للعلوم ادل إعدادالكلية اذل 
األحياء واعداد ادلعلم يف تعليم علومو بادلدرسة االبتدائية وادلدرسة ادلتوسطة وروضة 
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األطفال ادلتحلي باألخالق الكردية وادلتبحر يف العلوم االسالمية. وعلى سبيل العام تكون 
 ذاتية خرجيي كلية الًتبية على ما يلي:

 فيم شامل يف رلال الًتبية؛ -1

 اإلسالمية وإذل طرق تدريسيا؛اتقان مواد العلوم  -2

 أن تكون لدي اخلّرجُت ادليارات الالزمة لتطوير ادلناىج وطرق التدريس؛ -3

 .التعليمإدارة ادلعلومات و  رلال يف ادليارات لدي اخلّرجُت أن تكون -4

 :شعب دراسية تسعةالًتبية  ولكلية
 ؛(PAI) اإلسالمية الًتبية قسم -أ 

 ؛(PBA) تعليم اللغة العربية قسم -ب 

 ؛(KI) اإلسالمية الدراسات قسم -ج 

 ؛(BKI) اإلسالمياالستشارة و  التوجيو قسم -د 

 ؛(BING)تدريس اللغة اإلصلليزية  قسم -ه 

 ؛(MTK) الرياضياتتدريس  قسم -و 

 ؛(BIO) احلياةعلم  تدريس قسم -ز 

 ؛(FIS) تدريس الفيزياء قسم -ح 

 .(PGRA)ادلعلمُت لروضة األطفال  تربية قسم -ط 

أولئك الذين لدييم  تراخيصتوفَت الربنامج يعقد لوأما الربنامج التمديدي فيو 
ادلدارس يف ادلدارس العامة و  معلمُت إلعداديف كلية الًتبية  التعليم من غَت تعليمية خلفية
 .الدينية
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 (PBA) تعليم اللغة العربية قسم
  قسمذاتية ال -1

 1968أكتوبر   28التاريخ  االسالمية احلكومية يف إنتانأسست جامعة رادين 
ربقيقا لطلب ادلؤسسة على  187/ 68اإلندونيسية برقم:  وزير الشؤون الدينيةبقرار 

تفويض اجلامعة ربت رعاية احلكومة بدال من أن تكون أىلية برعية ادلؤسسة اإلسالمية 
االسالمية احلكومية المبونج الىت تراعي  إنتانامعة رادين جب مت تسميتيا. و (YKIL)المبونج

 دعم الًتبية، وكلية الشريعة، وكلية أصول الدين. وىذا التنفيذ ىوثالث كليات: كلية 
 خاصة البشريةتحسُت جودة القوة لزارة الشؤون الدينية و ل هبا ثالىت تتم لحكومةل سياسي
 اللغة العربيةتعليم  قسمقامت  اللغة العربية.تعليم  رلال يف المبونج دبنطقة الشباب

(PBA)  رقم: بقرار من ادلدير العام لرعاية ادلؤسسة الدينية االسالمية بكلية الًتبية
224/k/PTA/6/87 ودلزيد من الوضوح نبينيا . م1987يونيو  20تاريخ: الصادر ب

 جبدول كما يأيت:
 قسمذاتية الجدول 

 تعليم اللغة العربية :قسماسم ال
 كلية الًتبية ربت رعاية كلية:
 االسالمية احلكومية المبونج إنتانجامعة رادين  التابعة للجامعة:

 سومطرة جزيرة المبونج  ادلنطقة:
 1987يونيو  تاريخ التأسيس:

 k/PTA/6/87/224 مسجل رمسيا برقم:
 1987يونيو  20 ر:ادصاإلتاريخ 

 اجلية ادلقررة:
 
 

 العام لرعاية ادلؤسسة الدينية االسالمية  مكتب
(DITJEN BINBAGA ISLAM) 
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 الكمالية -2
تعليم اللغة العربية هبذه اجلامعة دبستوى الصدق واالنفتاح وااللتزام  قسمتتصف 

على خدمة اجملتمع  قسمالكامل للمجتمع، حيث تتمثل باىتمام كل من مشتغلي ال
 بأنواع من األنشطة النافعة.

 األىداف -3

ذل تكوين خّرجيييا مؤىلُت يف رلال التعليم يم اللغة العربية إتعل قسمهتدف 
 .يف مستويات تعليم اللغة العربية من ادلرحلة االبتدائية وادلتوسطةوالتدريب 

 قسمرسالة ال -4

 اجراء حبث وتطوير وتنفيذ العلوم العربية؛ -أ 

 القيام باألنشطة التثقيفية وتعليم اللغة العربية؛ -ب 

الوفاء بتنمية القوة البشرية من خالل شلارسة علوم تعليم اللغة العربية  -ج 
(PBA) وفقا الحتياجات اجملتمع؛ 

 تنفيذ التعليم الديٍت اإلسالمي -د 
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 .يف تدريس البالغة من ادلنيج احلايل ادلخطط الدراسي

 يف تدريس البالغة ادلستخدم يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج كما يلي:ادلخطط الدراسي 

 عرض صبال الفٍت واألسلوب ادلعينة من البيان وادلعاين األىداف العامة: 

 األىداف اخلاصة
 ادلوضوع
 وادلصادر

 احلصص التقومي اخلربة الدراسية

 معرفة علم البيان: -1
التشبيو واإلستعارة 
واجملاز ادلرسل 

 والكناية.

فيم ما يتعلق  -2
باجلمال الفٍت يف 

 علم البيان

معرفة علم ادلعاين:  -3

الفصاحة والبالغة  -
 واألسلوب.

 التشبيو -

 اإلستعارة -

 اجملاز ادلرسل -

 الكناية -

 
 اخلرب الكالم -

 التمييد -

 القاعدة -

 تقدًن األمثلة -

 التطبيق -
 
 
 

 التمييد -

 اإلختبار الشفيي -

 اإلختبار التحريري -
 ساعتان
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الكالم اخلرب 
والكالم اإلنشاء 
والقصر والفصل 
والوصل واإلجياز 

 واإلطناب وادلساوة
فيم ما يتعلق  -4

باجلمال الفٍت يف 
 علم ادلعاين

 
 
 

 الكالم اإلنشاء -

 القصر -

 الفصل والوصل -

اإلجياز واإلطناب  -
 وادلساوة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 القاعدة -

 تقدًن األمثلة -

 التطبيق -
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 الفصل الثالث

 البحث منهجية

 

 البحث نهجم -أ

. وىي طريقة البحث ادلستخدمة (R&D) يالبحث التطوير من نوع ىذا البحث 
وتصميم البحث والتطوير يف رلال الًتبية يعٍت  1.للحصول على نتاج معُت وجتربة فعالة

اإلجراءات ادلستخدمة لتنمية اإلنتاج الًتبوي وتصديقو أي بعبارة أخرى يتجو إىل التنمية 
ونتائج الًتبية الذي تريد الباحثة تطويره يشمل على ادلنيج  2والتصديق دلنتجات الًتبوية.

 ية، والطرائق التعليمية، والتقومي.من حيث أىدافو العامة واخلاصة، وادلواد التعليم
 

 جمتمع البحث وعينته -ب
فاجملتمع يف ىذا البحث الطالب ومدرسو البالغة يف قسم تعليم اللغة العربية 
جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج. وعينتو الطالب يف ادلستوى الرابع 

 سم ىذا ادلستوى إيل صفُت.  طالبا وأربع مدرسا. وينق 55ومدرسو البالغة ، عددىم 
 

 البيانات ومصادرها  -جـ
 ومت مجع البيانات يف ىذا البحث من عدة ادلصادر التالية: 

من نتائج االستبانة الىت توزعيا الباحثة لطالب قسم تعليم اللغة العربية يف  -5
جامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج دلعرفة احلاجات والرغبة 

                                                             
1.Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R &D (Bandung: Alfabata, 2008), 

297. 
2. Borg & Gall, 1983, dalam Lia Yuliati, Pengembangan Model Pembelajaran Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Mengajar Calon Guru Fisika, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 14, 

Nomor 1, Februari 2007, hal. 39. 



درسي البالغة يف ىذه ااجامعة على دحديد ودل .لدييم يف تعلم البالغةوادليول 
الكفاءة األساسية ادلطلوبة واألىداف التعليمية ادلناسبة للمنيج يف تدريس 

 البالغة على مدخل الكفاءة.
ومن اخلرباء يف رلال منيج تعليم اللغة العربية للتحكيم على ادلنيج ادلطور  -2

رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج  على مدخل الكفاءة يف جامعة
واعطاء ادلداخالت ادلفيدة لو ومدرسي البالغة للتثبيت على ادلنيج ادلطور 

 .عن صالحية ادلنيج ااجديد يف تدريس البالغة
من ادلقابلة الىت جتري الباحثة مع مدرسي ادلادة ورئيس القسم من معرفة  -3

 ادلنيج احلايل يف تدريس البالغة.
 .كمصادر ثانوية للبحث  حثتتعلق هبذا الب يتالكتب أو ادلراجع الومن  -4

 
 أدوات مجع البيانات -د

وللحصول على البيانات احملتاجة إلييا فاستخدمت الباحثة أدوات مجعيا كما 
 يلي:

 دليل ادلقابلة  -5

تعترب ادلقابلة استبيانا شفويا تقوم من خاللو الباحثة جبمع ادلعلومات والبيانات 
من ادلفحوص، وىي أداة ىامة للحصول على ادلعلومات من خالل مصادرىا  الشفوية
 3البشرية.

وادلقابلة تستخدميا الباحثة اجمع البيانات عن رأي رئيس قسم اللغة العربية 
 . البالغةالبالغة عن ادلنيج احلايل يف تدريس  مدرسيو 
   انةاالستب -2

                                                             
3
 ،أساليبه –أدواته  –البحث العلمي، مفهومه الرمحن عدس و كايد عبد احلق،  . ذوقان عبيدات و عبد 

 535(، ص: 5987)عّمان: دار الفكر، 



أداة مالءمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة  انةعترب االستبت 
بواقع معُت، ويقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنيا من قبل عدد األفراد 

احلاجات  ان اجمع ادلعلومات عنياالستب استخدم ىذاو  4.ةادلعينُت مبوضوع االستبيان
الكفاءة األساسية ادلطلوبة والرغبة وادليول لدى الطالب من تعلم البالغة ودحديد 

من مدرسي  واألىداف التعليمية ادلناسبة للمنيج يف تدريس البالغة على مدخل الكفاءة
عن ادلنيج الدراسي يف تدريس تدريس البالغة وعن تعليقات اخلبَت يف رلال البالغة 

بالغة البالغة واالرشادات لتنفيذ ىذا ادلنيج فعاال لعملية التعليم وعن تثبيت مدرسي ال
 ورئيس القسم عن صالحية ادلنيج الدراسي يف تدريس البالغة.

  
 البحثإجراءات تصميم  -هـ

 إجراءات التصميم ذلذا البحث على أربع مراحل اآلتية: لقد متت
 

 إلحتياجات.حتليل ا -5

كان ىذا التحليل مبالحظة ادلنيج احلايل مث حللت الباحثة مع رئيس قسم تعليم 
وكان  . ومدرسي البالغة عن ادلنيج احلايل يف ااجامعة رادين إنتان المبونجاللغة العربية 

احلاجات والرغبة دلعرفة الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية  بتوزيع االستبانة على كذلك
الكفاءة األساسية ادلطلوبة تحديد يف تعلم البالغة وعلى ادلدرسُت ل وادليول لدييم

 وحددت الباحثة عن ىذا التحليل: .للمنيج واألىداف التعليمية ادلناسبة

 ة.بالغال دريسلدى الطالب فيما يتعلق بت احلاجات والرغبة وادليولالكتشاف  -
كل ما يتعلق بتدريس البالغة من الكفاءة األساسية واألىداف الدراسية لتحديد   -

 .وادلواد التعليمية والطرائق ادلناسبة والتقومي ادلستخدمة يف تدريس البالغة
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  تطوير املنهج املبين على مدخل الكفاءة يف تدريس البالغة.  -2

استخدمت الباحثة يف تطوير ادلنيج ادلبٍت على مدخل الكفاءة يف تدريس البالغة 
  على اخلطوات التالية:

 أوال :دحديد الكفاءة األساسية ادلطلوبة. وكانت الكفاءة ادلطلوبة من تدريس البالغة ىي:
 تدريس علم البيان: الكفاءة األساسية من -

 الكالم بأنواع التشبيو واإلستعارة واجملاز ادلرسل والكناية.تزيُت  -

تبُت نواحى ااجمال الفٍت من النماذج يف عيون الفكر واألدب كالقرآن  -
 الكرمي واحلديث الشريف.

إثارة الطالب وبعث شوقيم وانتباىيم هبذا التزيُت يف حياهتم إتصاال  -
 وثيقا.

 األساسية من تدريس علم ادلعاين:الكفاءة  -

 التمييز بُت الكالم اخلربي واإلنشائي. -

 دحليل الوظائف البالغية من الكالم اخلربي واإلنشائي. -

 إنشاء الكالم ااجديد من اخلربي واإلنشائي. -

 تركيب ااجمل من القصر بطرق سلتلفة. -

 موازنة مواضع الفصل والوصل يف الكالم.  -

 ادلعٌت مساوة وإجيازا وإطنابا.تبُت العالقة بُت اللفظ و  -

 نقد نص معُت الذي فيو أنواع ادلعاين. -

تبُت نواحى ااجمال الفٍت من النماذج يف عيون الفكر واألدب كالقرآن  -
 الكرمي واحلديث الشريف.

 الكفاءة األساسية من تدريس علم البديع:  -

 .تزيد الكالم حسنا وطالوة بأنواع احملسنات اللفظية وادلعنوية -



نواحى ااجمال اللفظي وادلعنوى من النماذج يف عيون الفكر واألدب  تبُت  -
 كالقرآن الكرمي واحلديث الشريف.

التزيُت يف حياهتم إتصاال إثارة الطالب وبعث شوقيم وانتباىيم هبذا  -
 توثيقا.

 وإيقافيم على تزيُت األلفاظ وادلعاين بألوان بديعة. -
وىذا السلوك الذي يراد تغيَته  بالكفاءة ادلطلوبة.دحديد األىداف الدراسية ادلوافقة ثانيا: 

 : نوعانبالتعليم يشتمل علي 

 ادلعرفية، اليت تشمل على ادلعرفة والفيم والتطبيق والتحليل والتقومي. -

، والتذوق (response)الوجدانية، اليت تشمل على اإلستجابة  -
(appreciation) والتقومي ،(evaluation) والتدخل ،(internalization). 

ادلواد التعليمية: مبالحظة تنوع الكفاية األساسية وتفرق ادلادة التعليمية إىل  إعداد: ثالثا
التعاريف والقواعد واألمثلة والتدريبات والفروق الفردية بُت الطالب. وىي زلتوى 
التعليمي الذي نرغب يف تقدميو للطالب بغرض دحقيق أىداف تعليمية معرفية  

 يد الفرص التعليمية يف كل ادلادة.وكذلك دحد كانت أو وجدانية أو ميارية.
إن دحديد الطريقة دلا ختتار وتنظم وتعرض تسبقو تعيُت طرائق التدريس ادلناسبة: رابعا: 

ضرورة معرفة بعض األمور ادلتصلة بادلادة. فإذا أردنا أن ختتار شيئا فعلينا أن نعرف 
ضع قبل ادلصادر اليت ستختار منيا. وقبل أن ضلدد شكل التنظيم وأي شيء يو 

اآلخر أو بعده علينا أن نعرف كيف ستؤثر ىذه األشكال التنظيمية ادلختلفة علي 
عملية التدريس، وبالتايل كيف ستؤثر أساليب ووسائل العرض ادلختلفة علي تنظيم 

 ادلادة وتتأثر هبا.



التقومي ىو تقدير مدى صالحية أو مالءمة شيء التقومي ادلناسب:  اختيار أدواتخامسا: 
ضوء غرض ذي صلة. ويف رلال الًتبية يعرف التقومي بأنو العملية اليت حيكم  ما يف

 5هبا مدى صلاح العملية الًتبوية يف دحقيق األىداف ادلنشودة.
 سادسا: تصميم ادلخطط الدراسي

وقد جرى ىذا التطوير نظرا من النظريات يف تدريس البالغة من الكتب 
خالت ادلأخوذة من رئيس القسم ومدرسي البالغة األساسية عن تعليم اللغة العربية وادلد

 والطالب واخلبَت وبعد أن تنظر الباحثة ادلنيج الدراسي احلايل.
 

املنهج املطور على مدخل الكفاءة يف تدريس نتاج التحكيم والتثبيت على إ  -3
 البالغة مليدن البحث.

 Expertاخلبَت )بتقدمي إنتاج التطوير إىل  التحكيم الباحثة يف ىذه ادلرحلة تر اس

Judgment) والتعليقات  االقًتاحات واإلرشاداتدريس البالغة للحصول على ت رلال يف
ويقصد بالتثبيت أن تعرض الباحثة إنتاج  و.صالحوادلدخالت حول إنتاج التطوير إل

بعد التحكيم من اخلرباء حىت تعرف مدى يف ميدان البحث  مدرسي ادلادة التطوير إىل
تطبيق ، ويكون ىذه ادلرحلة أيضا ب لالستخدام يف قسم تعليم اللغة العربيةصالحيتو 

الذي تقوم الباحثة نفسيا، وتكون ىذه التجربة يف يف عملية التعليم  إنتاج التطوير
 النصف الفصل الثاين. 

 

تصحيح إنتاج املنهج املطور على مدخل الكفاءة لتدريس البالغة املناسب  -4
 مليدان البحث.
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ادلنيج بعد عملية  طويرمت ترحلة األخَتة من اجراءات التطوير، حيث ه ادلوىذ 
التصحيح بادلالحظة على اإلرشادات واالقًتاحات وادلداخالت ادلفيدة من اخلرباء يف 

يف ميدان البحث لكي يكون ادلنيج تدريس البالغة ومن مدرسي ادلادة رلال منيج 
صاحلا سم تعليم اللغة العربية قيف  دريس البالغةلت طور على مدخل الكفاءةادل

 لالستعمال. 
 توضيحا يف تصميم الدراسة تقوم الباحثة تصميم البحث كما يلي :
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 حتليل البيانات أساليب -و

 املنهج املستخدم
 احلايل

البالغة ادلنيج يف تدريس  تطوير
 على مدخل الكفاءة

 يف ميدان البحث التثبيت من مدرسي البالغة

 

 الدراسي نيج اإلنتاج: ادل
 ااجديد

 5 التصحيح

 دحليل اإلحتياجات من:
 رئيس القسم -

 مدرسو البالغة -

 الطالب -

 
 

 ضعف رغبة الطالب -

قلة ادلعلومات وضآلة ادليارات  -
 اليت يكتسبيا الطالب

 اخلرباء منم يالتحك

 2 التصحيح



 Descriptive Analysisالتحليل اإلحصائي الوصفي ةالباحث تستخدما 

Statistic) )بيانات  ةالباحث تحللو  .يف ىذا البحث لتحليل البيانات ةبادلعدلة ادلائوي
قسم  احلاجات والرغبة وادليول لدييم من تعلم البالغة يف عنالطالب االستبانة من 

جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج ومن مدرسي البالغة تعليم اللغة العربية 
. مث تطور الكفاءة األساسية ادلطلوبة واألىداف التعليمية ادلناسبة للمنيجدحديد عن 

الباحثة ادلنيج ااجديد لتدريس البالغة على مدخل الكفاءة ودحلل انتاج التطوير التحليل 
 وصفيا. اإلحصائي الوصفي أيضا للتأكد من مداخالت وارشادات اخلرباء وادلدرسُت 

 وأما اخلطوات لتحليل تلك البيانات فستأيت على نظام آيت:
 تعرف البيانات -5

 عرض البيانات -2

 ناتشرح البيا -3

 استنتاج -4
احلاجات والرغبة وادليول لدى حليل ادلعيار ادلعترب لت ةالباحث تستخدموا 

 : على الشكل اآليت يف ىذا البحث الطالب من تعلم البالغة 

 تقدير درجات
 ميم جدا 85-511
 ميم 81 -65
 ميم اىل حد ما 45-61
 غَت ميم 25-41
 غَت ميم جدا 5-21

 ال أدري 1
لتحليل ادلداخالت واالرشادات من قبل اخلرباء يف دحكيميم ومن وأما ادلعيار 

 سيأيت على الشكل اآليت:ف ادلدرس ورئيس القسم



 
 تقدير درجات

 شلتاز 85-511
 جيد جدا 81 -65
 جيد 45-61
 مقبول 25-41
 غَت مقبول 51-21

 

 مراحل تنفيذ البحث -ز
باالجراءات ادليدانية الىت تبدو مت ىذا البحث بعد مرور مراحل تنفيذه فقد 

 :ةل اآلتيبااجدو 
 

 املكان مرحلة التنفيذ الرقم

1- 

يف تنفيذ الدراسة باإلطالع على مشكالت  ةالباحث تبدأ
البحث يف ميدان البحث وذلك باالعتماد على 

السابقة وعلى الدراسات السابقة الىت  ةمالحظات الباحث
 ادلنيج  طويرتتعلق بت

 ماالنج والمبونج

2- 

الباحث خطة البحث للجامعة دلشاركة مناقشة  تقدم
اخلطة الىت يعقدىا قسم تعليم اللغة العربية يف كلية 
الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
احلكومية ماالنج بعد حصول ادلوافقة من قبل ادلشرفُت 

 الكرميُت

 ماالنج

ألنشطة بتوزيع االستبانة الىت ستكتشف ا ةالباحث تماق -3
 المبونجامعة رادين اللغة العربية جب قسم تعليمطالب  التعليمية عند



وعلى ادلدرسُت  إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج وعن
الكفاءة األساسية ادلطلوبة واألىداف التعليمية تحديد ل

رئيس القسم  بادلقابلة مع ت أيضاموقا .ادلناسبة للمنيج
للتأكد من نتائج االستبانة الىت قد مت  افيي البالغةومدرسي 

 دحليليا

4- 
ألنشطة التعليمية ابتحليل احلاجات عن  ةالباحث تمقا

ىف  رئيس القسم ومدرسي البالغةالطالب و وغَتىا عند
 الىت قد مت مجعيا منيم.وادلقابلة نتائج االستبانة 

 ماالنج

تبدأ الباحثة يف تطوير ادلنيج على مدخل الكفاءة يف  -5
امعة رادين إنتان اإلسالمية جبقسم تعليم اللغة العربية 

بعد استشارة وتوجيو من حضرة  احلكومية المبونج
 ادلشرفُت الفاضلُت

 ماالنج

6- 

مدخل الكفاءة يف ادلنيج على  طويرانتاج ت ةالباحث تقدم
تان اإلسالمية احلكومية امعة رادين إنجب تدريس البالغة

للتحكيم تدريس البالغة اىل اخلرباء يف رلال منيج  المبونج
 عليو وطلب ادلداخالت واالرشادات لكمال ادلنيج

 ماالنج 

السابق بعد التحكم  طوربتصحيح ادلنيج ادل ةالباحث قامت -7
 ماالنج من اخلرباء ليكون جاىزا للتثبيت يف ميدان البحث

8- 

طور السابق بعد التصحيح بتقدمي ادلنيج ادل ةباحثقامت ال 
بتوزيع  للتثبيت عليو البالغة مدرسياىل رئيس القسم و 

االستبانة الىت تكتشف أراء ادلدرسُت عن مدى 
امعة جبصالحية ادلنيج يف قسم تعليم اللغة العربية 

ويطلب  رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج
ستعمال يف ميدان ادلداخالت منيم ليكون جاىزا لال

 المبونج



 البحث
بدأت الباحثة يف كتابة عرض بيانات البحث ودحليليا  -9

 بعد استشارة وتوجيو من حضرة ادلشرفُت الفاضلُت
 ماالنج

قدمت الباحثة حبثو ااجاىز لرئاسة قسم تعليم اللغة  -11
العربية وتسجيلو يف مناقشة البحث اليت يقوم هبا 

 ااجامعة

 ماالنج

بعد ادلناقشة من خالل  احبثي ةصحح الباحثت -11
ادلالحظات وادلداخلة من حضرة ادلناقشيُت ليتم 

 البحث ذو قيم عالية وأمهية قائقة

 ماالنج
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 الفصل الرابع

 تهاعرض البيانات وحتليلها ومناقش

 التمهيد
قامت الباحثة بتحليل البيانات اليت حصلت علييا يف السمسًت الرابع لتعليم  

ىذا حبثت الباحثة يف  وألناللغة العربية جبامعة رادين إنتاف اإلسالمية اضتكومية المبونج. ك 
مدخل الكفاءة الذل يتناكؿ أسئلة عن تطوير اظتنيج يف تدريس البالغة على البحث 

 البحث التالية الىت سبق ذكرىا يف الفصل األكؿ:

ىف  للطلبة قائم على مدخل الكفاءة يف تدريس البالغةاظتنيج ال تطوير كيف يتم .1
 اظتستول اصتامعي ؟

ما مدل مالئمة اظتنيج القائم على مدخل الكفاءة لتدريس البالغة جبامعة رادين  .2
 ضتكومية المبونج؟إنتاف اإلسالمية ا

معاصتة كل من تلك األسئلة عالجا شافيا باالعتماد على البيانات  ةالباحثفعلى 
من اظتصادر ىي البيانات الوثائقية الىت  ةفاضمع ااظتقابلة دليل االستبانة ك احملصولة من 

للباحثة. كفيما يلي عرض تلك البيانات كحتليليا كمناقشتيا حسب متطلبات  الثانوية
 موضوع ىذا البحث:

 
 .تطوير ادلنهج القائم على مدخل الكفاءة يف تدريس البالغةادلبحث األول : 

قائم على اظتنيج ال تطوير كيف يتم تبدأ الباحثة معاصتة السؤاؿ األكؿ كىو
 ىف اظتستول اصتامعي ؟.  للطلبة مدخل الكفاءة يف تدريس البالغة

إحداث تغيَتات بأنو  (Curriculum Development)تطوير اظتنيج قد مضى مفيـو 
يف عنصر أك أكثر من عناصر منيج قائم بقصد حتسينو، كمواكبتو للمستجدات العلمية 
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ت كالًتبوية، كالتغَتات يف اجملاالت االقتصادية، كاالجتماعية، كالثقافة مبا يليب حاجا
كىو عند طو  1 .اظتتاحة من الوقت كاصتيد كالكلفةاجملتمع كأفراده، مع مراعاة اإلمكانات 

علي حسُت كسعاد عبد الكرًن  إبتداء ىو التحسُت كصوال إذل حتقيق األىداؼ اظترسومة 
بصورة أكثر كفاءة، كىو على الصعيد الًتبوم حتسُت العملية الًتبوية كصوال إذل حتقيق 

 2ودة.األىداؼ اظتنش
بناء على ذلك، رتبت الباحثة مراحل إجراءات تطوير اظتنيج لتدريس البالغة 

 على مدخل الكفاءة يف ىذا البحث على ترتيب آيت:
 حتليل األنشطة التعليمية احملتاجة لدل الطالب يف عملية تعلم البالغة، -1

 تطوير منيج تدريس البالغة على مدخل الكفاءة، -2

 اظتنيج اظتطور،التحكيم كالتثبيت على  -3

تصحيح اظتنيج اظتطور على مدخل الكفاءة اظتناسب لقسم تعليم اللغة العربية  -4
 جبامعة رادين إنتاف اإلسالمية اضتكومية المبونج.

 
 حتليل األنشطة التعليمية احملتاجة لدى الطالب يف عملية تعلم البالغة -أ 

عن يع االستبانة توز  قد دتت الباحثة تنفيذ األنشطة التعليمية باستخداـ طريقة
األنشطة احملتاجة الستخداـ تدريس البالغة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين 

نسخة  لعدد غتتمع  57ككاف عدد ىذه االستبانة . إنتاف االسالمية اضتكومية المبونج
ىذا البحث الذل ىو كل طالب يف فصل الرابع من قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 

 اف االسالمية اضتكومية المبونج. رادين إنت
كحصلت الباحثة البيانات اظتيمة من خالؿ ىذه االستبانة عن األنشطة التعليمية 
احملتاجة الستخداـ تدريس البالغة يف قسم تعليم اللغة العربية هبذه اصتامعة، حيث ردت 

                                                             
 ، )www.teacher'sconsultativecommite( ،مصطلحات الرتبوية ،ؽتلكة البحرين كزارة الًتبية كالتعليم. 1

 2212نوفمبَت  28األحد 
 .45، ص : مرجع سابقعباس الوائلي،  كسعاد عبد الكرًن الديلمي طو علي حسُت.  2

http://www.teacher'sconsultativecommite/
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عتذه  نسخة اظتوزعة عتم، كىذا يعٌت أف اجمليبوف 57مستبينا من  53ىذه االستبانة 
 % )سبعة كتسعُت يف اظتائة( من اظتفركض.  97االستبانة بلغوا على 

ـ التحليل اإلحصائي استخدمث حللت الباحثة ىذه البيانات با
اذا كانت اجابة الطالب لكل  .ةباظتعدلة اظتائوي  Descriptive Analysis Statisticالوصفي

)ستسة(، كاذا   5نقطة من نقاط االستبانة يف عمود "ميم جدا" فأعطى الباحث درجة 
)أربعة(، كاذا كانت يف عمود "ميم اذل  4كانت يف عمود "ميم" فحصلت على درجة 

)ثالثة(، كاذا كانت يف عمود "غَت ميم" فحصلت على  3حد ما" فحصلت على درجة 
)كاحد(،  1(، كاذا كانت يف عمود "غَت ميم جدا" فحصلت على درجة )اثنُت 2درجة 

 )صفر(.  2كاذا كانت يف عمود "ال أدرم" فحصلت على درجة 
 5إذف، اجملموع األعلى للنتيجة اذا حصل كل نقطة من االستبانة على درجة 

، كلكي يعرؼ الباحث اظتعدلة اظتئوية لكل نقطة يقسم اجملموع 265)ستسة( ىو 
صوؿ من االستبانة يف اجملموع األعلى كيضرب يف اظتائة فأصبحت النتيجة ىي اظتعدلة احمل

 اظتئوية. كما يف الرموز التارل:
  صوؿاحمل موعاجمل 

 = اظتعدلة الدرجة  %   122 ×
  علىاأل موعاجمل 

الباحثة من األنشطة اظتقًتحة ما اختاره الطالب بشرط أف حيصل  تختار مث ا
الىت حصلت على  األنشطةصفة "ميم جدا" حسب اختيارىم مع إضافة بعض على 

األنشطة اظتستعملة يف عملية  من جانبة عالية أمهياذا كانت عتا ذات "ميم"  ة:صف
 تعلميم.

يف يف  دريس البالغةتيف  الذم يستخدـاظتختارة ك  األنشطةفيتضح ؽتا سبق أف 
 ىو الذل حصل كاظتدرسُت حسب اختيار الطالب قسم تعليم اللغة العربية هبذه اصتامعة

ذم الأم السابق االحصائي ظتستول حتصيل الطالب على صفة "ميم جدا" باظتعيار 
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كيضاؼ اليو بعض األنشطة الذل حصل على درجة %  122-81على درجة  حصل
كىو بصفة "ميم"، اذا رأت الباحثة أف عتا أمهية لتنمية ذكقيم البالغي يف %  82 -61
 ( يف اظتلحق هبذا البحث.5ية تعلميم. انظر نتيجة التحليل يف اصتدكؿ رقم: )عمل

كاذا فصلنا البياف عن األنشطة اظتختارة حسب اجابة الطالب كاظتدرسُت من 
 االستبانة فنعرؼ ما يأيت:

 من أربعة أنشطة:يتكوف التمييد،  -1

 43 :"ميم"ك، (% 82 -61طالبا ) 8: "ميم جدا" ، الدرجةاألكؿ النشاط (أ 
"غَت ك ،%(62-41: طالباف)"ميم إذل حد ما"، ك(% 122-81) طالبا

 .%(2) -: ميم" أك "غَت ميم جدا" أك "ال أدرم"

 14 :"ميم"ك، (% 82 -61طالبا ) 39: "ميم جدا" ثاين، الدرجةال النشاط (ب 
"غَت ميم" أك "غَت ميم جدا" ك "ميم إذل حد ما"، ك، (% 82 -61) طالبا

 .%(2) -: أك "ال أدرم"

 :"ميم"ك، ، (% 122-81طالبا ) 41: "ميم جدا" ثالث، الدرجةال النشاط (ج 
"غَت ميم" أك "غَت ميم ك "ميم إذل حد ما"، ك(% 82 -61) طالبا 12

 .%(2) -: جدا" أك "ال أدرم"

 33 :"ميم"ك، %(42-21طالبا ) 12: "ميم جدا" رابع، الدرجةال النشاط (د 
"غَت ميم" ك%(، 22-1طالبا ) 3: "ميم إذل حد ما"، ك%(82-61) طالبا

  .(%22-1) 5: ك "ال أدرم" %(،2) -: أك "غَت ميم جدا"

كليا كالتمييد  ت الباحثةاختار ك اظتقًتحة مناسبة عتم  األنشطةكىذا يدؿ على أف 
عند عملية تدريس البالغة حسب  كل كاحد تكضعة الباحثيف عملية التعليم إال أف 

  احتياجيا عليو.

 القاعدة البالغية كعرض النص، كيتكوف من سبعة أنشطة، كىي:تقدًن  -2
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طالبا  3(، ك"ميم": %42-21)فباطال ، الدرجة "ميم جدا": النشاط األكؿ (أ 
 42: (، ك"غَت ميم"%22-1"ميم إذل حد ما": طالباف)(، ك1-22%)
-21) 6"ال أدرم":  %(، ك2) -:ك "غَت ميم جدا"%(، 81-122)

42%.) 

 6 :"ميم"ك، (%122-81طالبا) 46: "ميم جدا" الدرجةثاين، ال النشاط (ب 
"غَت (، ك%22-1: طالب كاحد )"ميم إذل حد ما"، ك(%42-21) طالبا

 .%(2) -: ميم" أك "غَت ميم جدا" أك "ال أدرم"

 12 :"ميم"ك، %(22-1طالبا ) 4: "ميم جدا" ثالث، الدرجةال النشاط (ج 
: "غَت ميم"ك (،%42-21) 7: "ميم إذل حد ما"، ك(%42-21) طالبا

 .%(2) -: ك "ال أدرم"%(، ك "غَت ميم جدا" 61-82) 35

 13 :"ميم"ك، %(42-21طالبا ) 4: "ميم جدا" رابع، الدرجةال النشاط (د 
"غَت ك%(، 42-21طالبا ) 18: "ميم إذل حد ما"، ك(%42-21) طالبا
  .(%2) -: ك "ال أدرم" "غَت ميم جدا"ك (،%42-21) طالبا 18: ميم"

 33 :"ميم"ك، %(42-21طالبا ) 12: "ميم جدا" امس، الدرجةاطت النشاط (ق 
"غَت ميم" ك%(،22-1طالبا ) 3: "ميم إذل حد ما"، ك%(82-61) طالبا

 .(%42-21) 5: ك "ال أدرم" %(،2) -: أك "غَت ميم جدا"

 6 :"ميم"ك، (%122-81طالبا) 46: "ميم جدا" سادس، الدرجةال النشاط (ك 
"غَت (، ك%22-1: طالب كاحد )ما" "ميم إذل حد، ك(%42-21) طالبا

 .%(2) -: ميم" أك "غَت ميم جدا" أك "ال أدرم"

 12 :"ميم"ك، %(42-21طالبا ) 4: "ميم جدا" النشاط السابع، الدرجة (ز 
: "غَت ميم"(، ك%42-21) 7: "ميم إذل حد ما"، ك(%42-21) طالبا

 .%(2) -: ك "ال أدرم"%(، ك "غَت ميم جدا" 61-82) 35
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الثاين كالرابع  النشاطكىذا يدؿ على أف بعض األنشطة اظتقًتحة مناسبة عتم كىي 
األكؿ كالثالث كالرابع  النشاطكاطتامس، كبعض األنشطة األخرل ال مناسبة عتم كىي 

 كالسابع.

 شرح النصوص األدبية، يتكوف من ذتانية أنشطة، كىي: -3

 6 :"ميم"ك، (%122-81طالبا) 46: "ميم جدا" الدرجة، النشاط األكؿ (أ 
"غَت (، ك%22-1: طالب كاحد )"ميم إذل حد ما"، ك(%42-21) طالبا

 .%(2) -: ميم" أك "غَت ميم جدا" أك "ال أدرم"

 12 :"ميم"ك، (%122-81طالبا ) 41: "ميم جدا" ثاين، الدرجةال النشاط (ب 
"غَت ميم" أك "غَت ميم جدا" أك ك "ميم إذل حد ما"، ك(%42-21) طالبا

 .%(2) -: "ال أدرم"

 36 :"ميم"ك، %(42-21طالبا ) 11: "ميم جدا" ثالث، الدرجةال النشاط (ج 
"غَت ك%(،42-21:  طالب كاحد )"ميم إذل حد ما"، ك%(82-61) طالبا

 .(%42-21) 5: ك "ال أدرم" %(،2) -: ميم" أك "غَت ميم جدا"

 طالبا 35 :"ميم"ك، %(22-1طالبا ) 4: "ميم جدا" رابع، الدرجةال النشاط (د 
"غَت ميم" ك%(، 42-21طالبا ) 14: "ميم إذل حد ما"، ك%(61-82)
  .(%2) -: ك "ال أدرم" "غَت ميم جدا"ك

 6 :"ميم"ك، (%122-81طالبا) 46: "ميم جدا" امس، الدرجةاطت النشاط (ق 
"غَت (، ك%22-1: طالب كاحد )"ميم إذل حد ما"، ك(%42-21) طالبا

 %(2) -: ميم" أك "غَت ميم جدا" أك "ال أدرم"

 9 :"ميم"ك، (%122-81طالبا) 43: "ميم جدا" سادس، الدرجةال النشاط (ك 
"غَت (، ك%22-1: طالب كاحد )"ميم إذل حد ما"، ك(%42-21) طالبا

 .%(2) -: ميم" أك "غَت ميم جدا" أك "ال أدرم"
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 33 :"ميم"ك، %(42-21طالبا ) 8: "ميم جدا" النشاط السابع، الدرجة (ز 
 4: "غَت ميم"(، ك%42-21) 7: ما""ميم إذل حد ، ك%(62-41) طالبا

 .%(2) -: ك "ال أدرم"%( ك "غَت ميم جدا" 22-1طالبا )

 46 :"ميم"ك، %(42-21طالبا) 6: "ميم جدا" النشاط الثامن، الدرجة (ح 
"غَت %( ك22 -1: طالب كاحد )"ميم إذل حد ما"، ك(%52 -1) طالبا

 %(2) -: ميم" أك "غَت ميم جدا" أك "ال أدرم"

ى أف ميوؿ الطالب لفيم النصوص األدبية كلتنمية الذكؽ البالغي كىذا يدؿ عل
، كرغم ذلك ال يوجد النشاط التعليمي يف اختيارىم ىنا ما  النشاطلدييم توجد يف كل 

عند عملية تدريس البالغة  النشاطىو أقل من درجة "ميم" فلذلك اختارت الباحثة كل 
 حسب احتياجيا عليو.

 أنشطة، كىي:التطبيق،كيتكوف من ثالثة  -4

 14 :"ميم"ك، (%122 -81طالبا) 38: "ميم جدا" ، الدرجةاألكؿ النشاط (أ 
"غَت ك ،(%22 -1: طالب كاحد )"ميم إذل حد ما"، ك(%42-21) طالبا

 .%(2) -: ميم" أك "غَت ميم جدا" أك "ال أدرم"

 34 :"ميم"ك، %(42-21طالبا) 9: "ميم جدا" ثاين، الدرجةال النشاط (ب 
طالبا  9: "غَت ميم"ك %(،2)-: "ميم إذل حد ما"ك، (%82-61) طالبا

 .%(2) -: ك "غَت ميم جدا" أك "ال أدرم" %(،21-42)

 :"ميم"ك، (%122-81طالبا ) 41: "ميم جدا" ثالث، الدرجةال النشاط ( ج
"غَت ميم" أك "غَت ميم جدا" ك "ميم إذل حد ما"، ك(%42-21) طالبا 12

 .%(2) -: أك "ال أدرم"

 طبيقاألنشطة اظتقًتحة مناسبة عتم كاختارت الباحثة كليا كالتكىذا يدؿ على أف 
عند عملية تدريس البالغة حسب  ًن إال أف الباحثة كضعت كل كاحدقو يف عملية الت

 .احتياجيا عليو
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كفيما يلي جدكؿ األنشطة اظتختارة بعد أف مت حتليليا حسب االجراءات السابقة 
 اظتذكورة:

 
 ( 1جدكؿ رقم ) 

 اللغة العربية قسم تعليمالىت مت حتليليا من خالؿ االستبانة لدل طلبة  التعليميةاألنشطة 

 التمهيد الرقم
تقدًن القاعدة 

البالغية وعرض 
 النص األديب

 التطبيق شرح النصوص األدبية

طرح األسئلة  .1
حوؿ اظتوضوع 

 اآلف

عرض القواعد بعد 
 تقدًن النص األديب

النصوص اظتختارة من 
 الكرًنالقرآف 

إنشاء الكالـ كحيلل 
فيو ما يستوعبوف 

 من النص
طرح األسئلة  .2

حوؿ اظتوضوع 
 اظتاضى

عرض القواعد من غَت 
إسراؼ كال إثقاؿ إال 
حيث الضركرة 

 األدبيةإذل ذلك

النصوص اظتختارة من 
 اضتديث الشريف

يكلف اظتدرس رتع 
األمثلة من القرآف 
أك اضتديث أك 
النصوص األدبية 

 األخرل
إثارة قضية معينة  .3

 للمناقشة
إستنباط القاعدة 
البالغية باظتناقشة 

 بينيم

النصوص اظتختارة من 
 األمثلة العشوائية

حتليل األمثلة 
 التطبيقية

شرح اظتوضوع من  .4
 جانب رتالو الفٍت

يبدأ اظتدرس بشرح الًتاكيب  
 اصتديدة

 

يبدأ اظتدرس بشرح    .5
 الكلمات الصعوبة

 

النصوص قراءة جيرية قراءة    .6
 كبنطق سليم

 

 اظتناقشة، حيث يوجو    .7
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اظتدرس أسئلة ظتعرفة مقدار 
فيم الطالب للنص 

 كللتعمق معيم
الوقوؼ على مدل تذكؽ    .8

األديب لدل الطالب من 
 خالؿ اظتناقشة

 

 

 تطوير ادلنهج القائم على مدخل الكفاءة يف تدريس البالغة  -ب 
كيتم عرض البيانات كاإلستنتاجات يف ىذه اضتالة عن طريق اإلستعراض الوصفي 
عن اظتعلومات اظتأخوذة من اطترباء كمدرسي البالغة كرئيس القسم كالطلبة مث تستنتج منيا 

حتديد الكفاءة األساسية ( 1: )الباحثة حسب الًتتيب اظتذكور يف الباب األكؿ، كىو 
اظتواد  ( إعداد3) ؼ التعليمية اظتناسبة بالكفاءة األساسية،حتديد األىدا( 2) اظتطلوبة،
( 6( اختيار أدكات التوًن، )5تعيُت طرؽ التدريس اظتناسبة، )( 4) ،كتنظيمتيا التعليمية

 كضع اظتخطط الدراسي.
كتوضح الباحثة بياف كل مراحل التصميم مع عرض البيانات اليت قد حصلت 

 صادر الثانية يف ميداف البحث:علييا من اإلستبانة كاظتقابلة كاظت
 حتديد الكفاءة األساسية ادلطلوبة. -1

يف ىذا لكل موضوع تدريسي أىدافو العامة كاطتاصة. كتكوف األىداؼ العامة  
البالغة اليت ال بد من أف ديلكيا الطلبة يف  الكفاءة األساسية الالزمة يف دراسة اجملاؿ

كتكوف كذلك معيارا  اإلسالمية اضتكومية المبونج، إنتافقسم اللغة العربية جبامعة رادين 
حىت يقدركا على أداء كظائفيم ككاجباهتم يف اظتستقبل للحصوؿ على األىداؼ التعليمية 

 بعد خترجيم من اصتامعة. 
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كأما الكفاءة اظتطلوبة يف كل من تدريس علم البياف كعلم اظتعاين كعلم البديع 
مث اختارت الباحثة ما يراه مسايرا  3كمصادر ثانية.  فجمعت الباحثة من اظتراجع اظتعتربة

 للطلبة من الناطقُت بغَتىا:
 الكفاءة األساسية من تدريس علم البياف: -

 تزيُت الكالـ بأنواع التشبيو كاإلستعارة كاجملاز اظترسل كالكناية. (1

القدرة على تبُت نواحى اصتماؿ الفٍت من النماذج يف عيوف الفكر كاألدب    (2
 كرًن كاضتديث الشريف.كالقرآف ال

 إثارة الطالب كبعث شوقيم  (3

 انتباىيم هبذا التزيُت يف حياهتم إتصاال كثيقا. (4

 الكفاءة األساسية من تدريس علم اظتعاين: -

 التمييز بُت الكالـ اطتربم كاإلنشائي. (1

 حتليل الوظائف البالغية من الكالـ اطتربم كاإلنشائي.  (2

                                                             
 . كمن تلك اظتراجع: 3
 311ك ص:  324، ص: سابقمرجع عابد توفيق اعتامشي،  -1

 218، ص:  مرجع سابقعلي أزتد مدكور،  -2

 .181 -182، ص:  مرجع سابق حسن شحاتو، -3

 66 -65ص: ،  مرجع سابقرشدم أزتد طعيمة،  -4

 322، ص:  مرجع سابقإبراىيم ػتمد عطاء،  -5

 .173، ص :  مرجع سابق عبد العليم إبراىيم، -6

 226، ص: (1983)القاىرة: دار اظتعارؼ، بية، التوجيه يف تدريس اللغة العر ػتمود علي السماف،  -7

)القاىرة: دار الثقافة، تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية، ػتمود رشدم خاطر كمصطفى رسالف،  -8
 164، ص: (2222

 .242، ص:  مرجع سابق، طو علي حسُت الديلمي كسعاد عبد الكرًن عباس الوائلي -9
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 كاإلنشائي.إنشاء الكالـ اصتديد من اطتربم  (3

 تركيب اصتمل من القصر بطرؽ ؼتتلفة. (4

 موازنة مواضع الفصل كالوصل يف الكالـ.  (5

 تبُت العالقة بُت اللفظ كاظتعٌت مساكة كإجيازا كإطنابا. (6

 نقد نص معُت الذم فيو أنواع اظتعاين. (7

تبُت نواحى اصتماؿ الفٍت من النماذج يف عيوف الفكر كاألدب كالقرآف الكرًن  (8
 يف.كاضتديث الشر 

 الكفاءة األساسية من تدريس علم البديع: -

 .تزيد الكالـ حسنا كطالكة بأنواع احملسنات اللفظية كاظتعنوية (1

تبُت نواحى اصتماؿ اللفظي كاظتعنول من النماذج يف عيوف الفكر كاألدب   (2
 كالقرآف الكرًن كاضتديث الشريف.

 إتصاال توثيقا.التزيُت يف حياهتم إثارة الطالب كبعث شوقيم كانتباىيم هبذا  (3

 كإيقافيم على تزيُت األلفاظ كاظتعاين بألواف بديعة. (4

اءة األساسية إذل مدرسي فكالىذه االستبانة الىت تشرح عن  ةالباحث تمث كزع
كافق  ه اصتامعةيف ىذ تدريس البالغةاظتقًتحة ل الكفاءة األساسية، كيتبُت أف من البالغة

للكفاءة األساسية يف %  122علييا اجمليبوف كليا، حيث بلغت نتيجة التحصيل على 
كىذا التحصيل يتصف بػ"ميم جدا" حسب اظتعيار اظتختار، ككذلك  تدريس البياف،

الكفاءة % بصفة "ميم جدا"، ك  122حصل على  الكفاءة األساسية يف اظتعاين
 . " جدا % بصفة "ميم 122على  األساسية يف البديع

 
 

 ادلناسبة بالكفاءة األساسية. األهداف التعليميةحتديد  -2

التحديد السلوكي اإلجرائي لألىداؼ العامة أك الكفاءة  األىداؼ التعليمية
األساسية، كىي بالتارل تدؿ على أمناط السلوؾ النوعي الذم يكتسبو اظتتعلم من خالؿ 
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األىداؼ التعليمية لتدريس البالغة يف جامعة كفيما يلي  4أمناط التعليم كطرقو اظتختلفة.
 :رادين إنتاف اإلسالمية اضتكومية المبونج الىت اختارهتا الباحثة حسب ترتيب الفنوف

 ألىداؼ التعليمية يف تدريس علم البياف:ا (أ 

 تزين الكالـ بالتشبيو (1

 تبُت نواحى اصتماؿ الفٍت من التشبيو. (2

 مارل من أنواع اإلستعاراتإنشاء الكالـ اصتديد باستخداـ التعبَت اصت (3

 التمتع مبا يف اإلستعارة من رتاؿ الفكرة كرتاؿ العرض كرتاؿ األسلوب. (4

 اإلستطاعة على أخذ الفوائد العملية من اجملاز اظترسل  (5

 شتو اإلختيار كرتاؿ األسلوب يف الكالـ باجملاز اظترسل. (6

 اإلظتاـ بأنواع الكنايات. (7

 الكناية.إمناء الذكؽ األديب مبا حيتوم يف  (8

أىداؼ اظتقًتحة األىداؼ التعليمية لتدريس البالغة يف علم  8كيتبُت أف من بُت 
البياف توجد ستة أىداؼ يناسب علييا اظتدرسوف، كىي الرقم األكؿ، كالثاين، كالثالث، 
كاطتامس، كالسادس، كالسابع حيث بلغت نتيجة التحصيل لتلك األىداؼ اظتذكورة على 

يتصف بػ"ميم جدا" حسب اظتعيار اظتختار، كالرقم الرابع % كىذا التحصيل  122
 % بصفة "ميم ". 75كالرقم الثامن حصل على 

 علم اظتعاين: األىداؼ التعليمية يف تدريس (ب 

 حتليل الوظائف البالغية من الكالـ اطترب كاإلنشاء.  (1

 إفادة الكالـ اطترب كاإلنشاء حبسب كظائفيما البالغية.  (2

 من القصر. -تراكيبو كمعناه العاـألفاظو ك  -فيم اظتعٌت  (3

 تبُت العالقة بُت اللفظ كاظتعٌت يف القصر.  (4

 أخذ الفوائد العلمية من الفصل كالوصل.  (5

                                                             
 .125ىػ(، ص:  1424) الرياض: دار اطترجيي، تصميم التدريس، . عبد اضتافظ ػتمد سالمة،  4
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 إمناء الذكؽ األديب فيما حيتوم من الفصل كالوصل.  (6

 تبُت العالقة بُت اللفظ كاظتعٌت مساكة كإجيازا كإطنابا.  (7

 إدراؾ رتاعتا كتذكؽ األديب منيا.  (8

أىداؼ اظتقًتحة لتدريس علم اظتعاين يف ىذه اصتامعة خيتار اجمليبوف  8كيتبُت أف 
بعضيا كليم، حيث بلغت نتيجة التحصيل للرقم األكؿ كالثاين كالثالث كالرابع كالسابع 

يتصف بػ"ميم جدا" حسب اظتعيار اظتختار،  -طبعا–% كىذا التحصيل  122على 
 % بصفة "ميم ". 75على  كالرقم اطتامس كالسادس كالثامن حصل

 يف علم البديع: األىداؼ التعليمية يف تدريس (ج 

 .سنات اللفظية كتبُت نواحى اصتماؿ اللفظي منياُت الكالـ باحمليتز  (1

 التمتع مبا يف احملسنات اللفظية من رتاؿ الفكرة كرتاؿ العرض كرتاؿ األسلوب. (2

 إنشاء الكالـ اصتديد باستخداـ احملسنات اللفظية (3

كاإلستطاعة على سنات اظتعنوية حملإنشاء الكالـ اصتديد باستخداـ االكالـ بُت يتز  (4
 يا.أخذ الفوائد العملية من

إمناء الذكؽ األديب مبا حيتوم يف أنواع األسلوب من احملسنات شتو اإلختيار ك  (5
 اظتعنوية.

 اختار ه اصتامعةيف ىذ لتدريس علم البديعأىداؼ اظتقًتحة  5كيتبُت أف من بُت 
% كىذا  122على  ميع الرقمحيث بلغت نتيجة التحصيل صت ،كليا   اجمليبوف علييا

 صفة "ميم جدا" حسب اظتعيار اظتختار.التحصيل يتصف ب
فيي تشتق من  -كىي األىداؼ اإلجرائية أك التدريسية-كأما اظتؤشرات 

األىداؼ التعليمية لدرس من ىذا العلم. كأىم ما دييزىا إهنا إجرائية مبعٌت أهنا قابلة 
 فيمكن تقسيم عرض مؤشرات ؾتاح تدريس كل من مادة البالغة، كما يلي: 5للقياس.

 :يف علم البياف (أ 

                                                             
 .129(، ص: 1997)القاىرة: مكتبة كىبة،  ادلنهج يف اللغة العربية،. علي إشتاعيل ػتمد،  5
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 من رأيو  التشبيو يـويستطيع الطالب استنتاج مف (1

 تزيُت الكالـ بالتشبيو.تطبيق  كيستطيع دتييز بُت أنواع التشبييات كيستطيعوف (2

 استنتاج مفيـو اإلستعارة من رأيو.يستطيع  (3

 استخداميا يف الكالـ.يستطيع دتييز بُت أنواع اإلستعارات كيستطيعوف  (4

 النواحى اصتمالية يف اإلستعارة كالوسيلة يف التعبَت اصتمارل. الطالب وضحي (5

 استنتاج مفيـو اجملاز اظترسل من رأيو كتعيُت عالقاتوالطالب  يستطيع (6

إنشاء الكالـ ة ك عالقات اجملاز اظترسل يف النصوص األدبي الطالب لحيل (7
 باستخداـ اجملاز اظترسل.

 بوصفيا لونا من ألواف البياف ومن رأي الكناية يستطيع الطالب استنتاج مفيـو (8
 األمثلة األدبية من أم الكنايات كانت فيو. وفنكيعي

 يف علم اظتعاين: (ب 

 يستطيع الطالب ذكر أغراض اطترب كأضربو كيعينوف كظيفة بالغية من اطترب (1

 يستطيع الطالب ذكر أنواع الكالـ اإلنشاء كيعينوف كظيفة بالغية من اإلنشاء. (2

الكالـ كاختيار األلفاظ اظتناسبة للمعاىن على األنواع يستطيع الطالب جعل  (3
 الكالـ اطتربم كاإلنشائي.

كيستطيعوف نقد نص معُت من يوضح الطالب مفيـو القصر كطرقو كطرفاه  (4
 القصر كحتليل معناه

  يستطيع الطالب تركيب اصتمل من القصر بطرؽ ؼتتلفة. (5

كحيللوف مواضعيما يف يستطيع الطالب استنتاج مفيـو الفصل كالوصل من رأيو  (6
 الكالـ.

  يستطيع الطالب شرح نواحي اصتماؿ الفٍت من الفصل كالوصل. (7

 وفيناظتساكة كاإلجياز كاإلطناب من رأيو كيع يستطيع الطالب استنتاج مفيـو (8
 من اظتساكة كاإلجياز كاإلطناب. -ألفاظو كتراكيبو كمعناه العاـ- اظتعٌت
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اليت فييا اظتساكة كاإلجياز كاإلطناب يشرح الطالب البياف العريب من اصتمل  (9
 ككشف مواطنو. 

 يف علم البديع: (ج 

التمييز  وفيستطيعسنات اللفظية من رأيو ك احمل يستطيع الطالب استنتاج مفيـو (1
 .يابُت أنواع

موقف اصتناس يف  وفلناس من رأيو كحيلاصت يستطيع الطالب استنتاج مفيـو (2
 الكالـ.

 .اللفظي كالوسيلة يف التعبَت اصتمارل  صتناسالنواحى اصتمالية يف ا الطالب وضحي (3

 يستطيع الطالب استنتاج مفيـو احملسنات اظتعنوية كدييزكف بُت أنواعيا (4

كيفية إقتباس  وفنيعيك  يستطيع الطالب استنتاج مفيـو اإلقتباس من رأيو  (5
 الكالـ.

إنشاء الكالـ باستخداـ كيفية اظتقتبس كاظتقتبس عنو ك عالقات الطالب ل حيل (6
 تباس.اإلق

 وفكيوضحع يدبوصفيا لونا من ألواف الب سجع من رأيوال استنتاج مفيـو (7
 .النواحى اصتمالية يف السجع يف النماذج القرآنية

 البالغية. بالسجع حبسب كظائفوإفادة الكالـ  (8

 وفبينية كير تو ألفاظو كتراكيبو كمعناه العاـ من ال -فيم اظتعٌتالطالب  يستطيع (9
 العالقة بُت اللفظ كاظتعٌت يف التورية.

إمناء الذكؽ األديب فيما يستطيع الطالب أخذ الفوائد العلمية من الطباؽ ك  (12
 حيتوم من الطباؽ.

كإدراؾ رتاعتا كتذكؽ األديب باظتقابلة الوظائف البالغية من الكالـ  الطالب لحيل (11
 منيا.
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جعل الكالـ كاختيار  حسن التعليل كيستطيعوفكظيفة بالغية من  يعُت الطالب (12
 األلفاظ اظتناسبة للمعاىن على الكالـ من حسن التعليل.

َـّ  ي ْشبو   مبا اظتدح   تَأكيد  مفيـو  الطالب وضحي (13 نقد  يستطيعوف ك كَعكس و   الذَّ
َـّ  ي ْشبو   مبا اظتدح   تَأكيد  نص معُت من   كَعكس و   الذَّ

العاـ من أسلوب اضتكيم بو كمعناه ألفاظو كتراكي -فيم اظتعٌتالطالب  يستطيع (14
 إدراؾ رتاعتا كتذكؽ األديب منو.مث  كظيفة بالغية من أسلوب اضتكيم وفنيعكي

 
 ادلواد التعليمية وتنظيمتها إعداد -3

يقصد باظتواد غتموع اطتربات الًتبوية كاضتقائق كاظتعلومات اليت يرجى تزكيد 
عندىم. كأخَتا اظتيارات اضتركية الطالب هبا. ككذلك االجتاىات كالقيم اليت يراد تنميتيا 

اليت يراد اكساهبم إياىا هبدؼ حتقيق النمو الشامل اظتتكامل عتم يف ضوء األىداؼ اظتقررة 
 6يف اظتنيج.

كيقصد بتنظيم اظتواد ترتيبو بطريقة توفر أحسن الظركؼ لتحقيق أكرب قدر من 
قي يعٌت تقدًن احملتول أىداؼ اظتنيج. كالصورة لتنظيم ػتتول البالغة ىي التنظيم اظتنط

مرتبا يف ضوء اظتادة ذاهتا، أم مراعاة الًتتيب اظتنطقي للمعلومات كاظتفاىيم بصرؼ النظر 
عن مدل قابلية الطالب لذلك. ففي البالغة مثال يبدأ باظتوضوعات البالغية السيولة 

ى مبادئ )علم البياف( كينتيي باظتوضوعات الصعوبة )علم البديع(. كيف ىذا التنظيم تراع
أما  7التدرج من البسيط إذل اظتعقد، من السيل إذل الصعب، من القدًن إذل اضتديث.

 8معايَت تنظيم احملتول فيي:

                                                             
 .66 -65، ص: مرجع سابق. رشدم أزتد طعيمة،  6
 .69 -68، ص: مرجع سابق. رشدم أزتد طعيمة،  7
 .69، ص: ادلرجع نفسه.  8
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اإلستمرارية، تعٌت العالقة الرئيسية بُت خربات اظتنيج، حبيث تؤدم كل خربة  -
 إذل إحداث أثر معُت عند الطالب تدعمو اطتربة التالية.

 ربات فوؽ بعضيا بعض.التتابع، يعٌت بناء اطت -

 التكامل، يعٌت العالقة األفقية بُت اطتربات حيث يكمل كل منيا األخرل. -
كأما اظتواد يف ىذا اظتنيج اظتبٍت على مدخل الكفاءة فيي مأخوذة من الكتاب 
اصتامعي اظتستخدـ يف جامعة رادين إنتاف اإلسالمية اضتكومية المبونج. كىو البالغة 

أزتد اصتارمي كمصطفى أمُت. حيتول فيو ثالثة فنوف من علـو الواضحة الذم يؤلفو 
البالغة كىي البياف كاظتعاين كالبديع. فلذلك، إعداد اظتواد يف ىذا البحث مت بالرجوع إذل 

 ذلك الكتاب. فتفصل ىذه اظتواد حبسب الًتتيب كما يلي:
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 ( 2جدكؿ رقم ) 

 ادلواد التعليمية يف علم البيان

 

 ادلباحث ادلوضوعات ادلادة

يان
الــبــ

ــم 
عـــلـ

 

 مقدمة -1

 
 
 

 التشبيو -2

 
 
 
 
 اإلستعارة -3

 
 
 
 اجملاز اظترسل -4

 
 
 الكناية -5

 
 

 الفصاحة (1

 البالغة (2

 األسلوب (3

 

 تقسيم البالغة إذل البياف كاظتعاىن كالبديع. (1
 تعريف التشبيو كأركانو  (2

 أنواع التشبييات (3

 أغراض التشبيو كبالغتو (4

 

 معٌت اضتقيقة كاجملاز  (1
 تعريف اإلستعارة كأقساميا. (2

 بالغة اإلستعارة (3

 
 تعريف اجملاز اظترسل كعالقاتو (1
 بالغة اجملاز اظترسل. (2

 
 تعريف الكناية كأقساميا. (1
 الكنايةبالغة  (2

 أثر علم البياف يف تأدية اظتعاىن (3

 

 

 ( 3جدكؿ رقم ) 
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 ادلواد التعليمية يف علم ادلعاين

 

 ادلباحث ادلوضوعات ادلادة

عاىن
م ادل

عــلــ
 

 الكالـ اطترب -1

 
 
 
 الكالـ اإلنشاء -2

 
 
 
 القصر  -3

 
 الفصل كالوصل -4

 
 
اإلجياز كاإلطناب  -5

 كاظتساكة

 

 الغرض من إلقاء اطترب (1

 أضرب اطترب (2

 اطترب عن مقتضى الظاىرخركج  (3

 
 اإلنشاء الطليب (1
 اإلنشاء غَت الطليب : (2

 النداء –التمٍت  –اإلستفياـ  –النيي  –األمر 
 

 تعريف القصر كطرقو كطرفاه

 
 تعريف الفصل كالوصل (1
 مواضع الفصل كالوصل (2

 
 تعريف اإلجياز كاإلطناب كاظتساكة (1
 أنواع اإلجياز كاإلطناب. (2

 أثر علم اظتعاىن يف بالغة الكالـ (3
 

 
 
 

 ( 4جدكؿ رقم ) 
 :ادلواد التعليمية يف علم البديع
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 ادلباحث ادلوضوعات ادلادة

بدي
م ال

عــلــ
 ع

 احملسنات اللفظية  -1

 
 
 
 
 
 احملسنات اظتعنوية -2

 
 

 
 
 

 

 مفيـو احملسنات اللفظية كتقسيميا (1

 اصتناس  (2

 أنواع اصتناس: جناس تاـ كغَت التاـ (3
 اإلقتباس (4
 تعريف السجع كأنواعو (5

 
 احملسنات اظتعنوية كتقسيمياتعريف  (1
 التورية (2

 الطباؽ (3
 اظتقابلة (4
 حسن التعليل (5

َـّ  ي ْشبو   مبا اظتدح   تَأكيد   (6  كَعكس و   الذَّ

 أسلوب اضتكيم (7

 
 

كيناسب تنظيم اظتواد اظتذكورة مع األنشطة التعليمية بأكقات معينة حسب األكقات 
اظتوزعة اليت حددهتا اصتامعة. كىي لقاء كاحد أك ػتاضرة كاحدة الواقعة يف ساعتُت يف كل 
األسبوع. كعدد اللقاء كلو أربعة عشر لقاء يف كل الفصل. كتقسم تلك اظتواد علي فصلُت، 

لفصل الرابع( يدرس فيو علم البياف كبعض اظتوضوعات من علم اظتعاين يف الفصل األكؿ )ا
القصر(، كيف الفصل الثاين )الفصل اطتامس( يدرس فيو بعض  -األكؿ )الكالـ اطتربم

 اظتوضوعات من علم اظتعاين الثاين ) الفصل كالوصل اخل( كعلم البديع.   

 ق التدريس ادلناسبةطر تعيني  -3

يف ىذا اظتنيج فال بد من مالحظة اظتدخل الذم يتأسس كأما حتديد طرؽ التدريس 
بو اظتنيج. فلما كاف اظتدخل الكفائي ىو كأساس ىذا اظتنيج فال بد للباحث اختيار كل 
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إذا استعرضنا طرؽ تدريس البالغة فيمكن حصرىا طريقة على ضوء اظتدخل الكفائي أيضا. 
 يف الطرؽ اآلتية:

خاصة باظتادة اظتعينة كإمنا ىي طريقة شاملة طريقة التعيُت: ىذه الطريقة ليست  -1
تتعامل مع اللغة ككل. كلب ىذه الطريقة أهنا تعمد إذل فقرة أك قصيدة، من ديواف 
شعر حيدده اظتعلم، أك يستقرئ أحد الطلبة، مث يأخذ يف تفسَتىا كتًتؾ اضترية 

زز تكاملية للطالب أف حيللوا، كيقارنوا، كيربطوا، كيعللوا. كىذه الطريقة تؤكد كتع
 9اللغة، كربط رتيع مياراهتا مع بعضيا بعض.

طريقة اإلكتشاؼ اظتوجو: تعريف التعلم باإلكتشاؼ ىو عملية تفكَت تتطلب من  -2
الفرد إعادة تنظيم اظتعلومات اظتخزكنة لديو كتكييفيا بشكل ديكنو من رؤية عالقات 

يزكد اظتتعلمُت  جديدة دل تكن معركفة لديو من قبل. أما اإلكتشاؼ اظتوجو ففيو
بتعليمات تكفي لضماف حصوعتم على خربة قيمة، كذلك يضمن ؾتاحيم يف 
استخداـ قدراهتم العقلية الكتشاؼ اظتفاىيم كاظتبادئ العلمية، كيشًتط أف يدرؾ 
اظتتعلمُت الغرض من كل خطوة من خطوات اإلكتشاؼ. كيسمح للتالميذ بتطوير 

 10معرفتيم من خالؿ خربات عملية مباشرة.

الطريقة اإلستقرائية: كىذه الطريقة يبدأ فييا اظتعلم بتسجيل غتموعة من األمثلة اليت  -3
تتضمن القاعدة أك اظتفيـو البالغي مث حياكؿ اظتعلم أف جيذب انتباه الطالب إذل كل 
ىذه األمثلة، حىت يستطيعوا إستنباط القاعدة البالغية اظتطلوبة من ىذه األمثلة، كيلي 

دة على السبورة مث يذكر بعض التطبيقات لتدريب الطالب على ذلك تسجيل القاع
كأشير كتاب تبٍت ىذه الطريقة كتاب البالغة الواضحة  11القاعدة البالغية اظتدركسة.

 لعلي اصتارمي كمصطفى أميُت.

                                                             
 .222ص: مرجع سابق، . ػتمود رشدم خاطر كمصطفى رسالف، 9

 .2211-أبريل -www.3ioony.com))، 2، أنواع أسلوب االكتشاف ادلوجه يف التدريس. برامج حصريا، 10
 .199، ص :  مرجع سابق. ػتمود رشدم خاطر كمصطفى رسالف، 11

http://www.3ioony.com)/
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كلكي ال يكوف استخداـ ىذه الطريقة عما استخداميا يف تدريس النحو 
 12كالصرؼ، فال بد من مالحظة شريطة:

عدـ اطتوض يف التعاريف كالدقائق التفصيلية، كذكر أنواع اإلستعارة كالكناية  -أ 
 كالتشبيو، كذكر التصور كالتصديق كالفرؽ بينيما، كغَت ذلك من دقائق األمور.

اإلكثار من الشواىد كالتطبيقات يف درس البالغة كبقية دركس العربية كالدين   -ب 
 ال سيما التفسَت. –كذلك 

 كالتطبيق علي الفيم كالتحليل.التأكيد يف تدريس  -ج 

بذكؽ أديب، كألهنا اظتيداف  موناألدبية إرل جوارمها ألهنا تاإلستمرار يف دراسات  -د 
 التطبيقي عتما.

كىذه الطرائق اظتذكورة صارت طريقة ؼتتارة يف تدريس البالغة، ألهنا تعطى الطالب 
  التعليمية. حرية اإلختيار كتنمية الذات بواسطة الكفاءة األساسية كاألىداؼ

 
 

 .تقوًنال اختيار أدوات -5

حينما انتيت الباحثة حتديد اظتواد التعليمية كاألنشطة التعليمية مث طرؽ التدريس كما 
مر بياهنا، شرعت يف تعيُت التقوًن كأداتو الذم ديكن بو قياس مدل فعالية التعليم كاضتكم 

 على تقدـ الطالب أك عكسو. 

منيا إال إذا مرف الطالب علييا دترينا كافيا، كلكي ال حتقق دركس البالغة الغرض 
 13تكوف التمرينات جيدة مثمرة جيب فييا ما يأيت:

 أف تدكر حوؿ عبارات أك نصوص أدبية كاملة، ال رتل مصنوعة. -1

                                                             
 175، ص :  مرجع سابقعابد توفيق اعتامشي،  .12

 
 .178، ص:  مرجع سابق. عابد توفيق اعتامشي،  13
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أف يكوف الغرض من التمرين اختبار الذكؽ كاضتس الفٍت، ال إظتاـ بقواعد  -2
 البالغية.

 ظتوازنات األدبية.أف تشمل بقدر اإلمكاف نوعا من ا -3

أف ال تقتصر التمرينات على النظرة البالغية يف أبيات أك نصوص معينة، بل جيب أف 
يكوف بعض ىذه التمرينات تدريبا للطالب على إنشاء الكالـ يف صورة بالغية 
ػتددة، أة على اإلفتناف يف التعبَت عن اظتعٌت الواحد بصور كالمية ؼتتلفة. فيذا 

 ىو الغاية العملية لتدريس البالغة.التدريب اإلنشائي 
 

 وضع ادلخطط الدراسي الذي تبني على سبيل التفصيل كل مكونات ادلنهج. -6

الذل ىو البياف السريع بشكل  صتامعةا عتذه اظتخطط الدراسي ةالباحث تلقد أعد
 كاألنشطة التعليمية كاظتؤشراتالكفاءة األساسية كاألىداؼ التعليمية كاظتواد اجرائي لكل من 
الدراسي قد حصل على  كتوزيع اللقاءات يف جدكؿ كاحد. كىذا اظتخطط مث أدكات التقوًن

يف غتاؿ مناىج تعليم اللغة العربية بعد االطالع عليو كاعطاء االرشادات  َتافاطتب موافقة
 اء.موافقا لكل اظتالحظات التقوديية من اطترب  ةالباحث تكاظتالحظات القيمة، مث صحح

 التحكيم والتثبيت على ادلنهج ادلطور - ب

 التحكيم من اخلرباء -1

بعد ما انتيت الباحثة يف تطوير اظتنيج يف تدريس البالغة على مدخل الكفاءة، مث 
قدمت الطلب على اطترباء اظتتخصصُت يف غتاؿ منيج تعليم اللغة العربية لالطالع عليو 

 كاالرشادات لتكملة اظتنيج.كالتكـر بالتحكيم عليو مع ذكر اظتالحظات 
كطلبت الباحثة من خبَتاف للتحكيم على ىذا اظتنيج بوسيلة ملئ االستبانة بعد 

 االطالع عليو، كذلكما خبَتاف:
الدكتور نور اظترتضى اظتاجستَت، نائب عميد كلية اللغة كاألدب جبامعة ماالنج  (أ 

النا مالك ابراىيم اضتكومية كاظتدرس يف ىذه اصتامعة، كىو أيضا مدرس جبامعة مو 
حبيث انتيى من التحكيم اظتوقع عليو يف التاريخ:  االسالمية اضتكومية ماالنج.

 ـ.  2211أبريل  13
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الدكتور شيداء صاحل، رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف مرحلة اظتاجستَت جبامعة  (ب 
وقع موالنا مالك ابراىيم االسالمية اضتكومية ماالنج. حبيث انتيى من التحكيم اظت

 ـ. 2211أبريل  15عليو يف التاريخ: 
كما يظير من اجاباهتم الىت قدموىا بعد   طورعلى اظتنيج اظت قد كافق كل اطتبَتك 

فيتضح أف كل خبَت من عملية التحكيم بطريقة ملئ االستبانة بعد االطالع عليو، 
– ه اصتامعةغة يف ىذالبال دريسلت طورحيكم أف كل نقطة من اظتنيج اظت اطتبَتاف
 قد كافق عليو كل اطتبَت. -عموما

 ،% صتيد 52% صتيد جدا ك 52حبيث حصل اظتقدمة بالتحكيم على درجة  (1

%  122كمفيـو اظتنيج على مدخل الكفاءة كعناصره حصل على درجة  (2
  ،صتيد جدا

 ،% صتيد جدا 122كتطوير الكفاءة األساسية لعلم البياف حصل على درجة  (3

% للممتاز ك  52لعلم البياف حصل على درجة  األىداؼ التعليميةكتطوير  (4
 % صتيد جدا،52

 % للممتاز 52كتطوير مؤشرات ؾتاح التدريس لعلم البياف حصل على درجة  (5
 % صتيد جدا،52ك

 ،% صتيد جدا 122تنظيم اظتواد لعلم البياف حصل على درجة  (6

 % للممتاز 52 حصل على درجة الكفاءة األساسية لعلم اظتعاين طويركت (7
 صتيد جدا، %52ك

 % للممتاز 52 كتطوير األىداؼ التعليمية لعلم اظتعاين حصل على درجة (8
 % صتيد جدا،52ك

 % للممتاز 52كتطوير مؤشرات ؾتاح التدريس لعلم اظتعاين حصل على درجة  (9
 % صتيد جدا،52ك

 تنظيم اظتواد لعلم اظتعاين حصل على درجة  (12

% للممتاز  67حصل على درجة  طوير الكفاءة األساسية لعلم البديعكت (11
 % صتيد جدا،  33ك
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 ،% صتيد جدا 122 كتطوير األىداؼ التعليمية لعلم البديع حصل على درجة (12

% صتيد  122كتطوير مؤشرات ؾتاح التدريس لعلم البديع حصل على درجة  (13
 ،جدا

 ،% صتيد جدا 122تنظيم اظتواد لعلم البديع حصل على درجة  (14

 ،% صتيد جدا 122صل على درجة كتصميم التقوًن كأدكاتو ح (15

   ،% صتيد جدا 122كتصميم األنشطة التعليمية حصل على درجة (16

% صتيد  122( حصل على درجة Syllabusكتصميم اظتخطط الدراسي ) (17
 .جدا

كرغم ذلك، كرد بعض اظتالحظات كاظتداخالت من خبَتين أثناء حتكيميم للمنيج 
اظتنيج كاظتخطط الدراسي بُت البياف كاظتعاين اظتطور، كأكثر مالحظاهتم تًتكز على إنفصاؿ 

كالبديع. مث توزيع اللقاء يف التطبيق من كل موضوع يف لقاء كاحد، لكي يكوف التطبيق فعاال. 
كظتعرفة ىذا التصحيح بشكل أكضح أنظر اظتلحق عتذا البحث )داخل اظتنيج يف تدريس 

داة التقوًن. كقد قامت الباحثة البالغة على مدخل الكفاءة(. ككذلك حتديد اإلختبارات كأ
 بتصحيح ىذا اظتنيج موافقا مبتطلبات خبَتين.

 بعد التصحيح قبل التصحيح
ال حتقق دركس البالغة الغرض منيا إال 
إذا مرف الطالب علييا دترينا كافيا، كلكي تكوف 

 14التمرينات جيدة مثمرة جيب فييا ما يأيت:
أف تدكر حوؿ عبارات أك نصوص  -1

 أدبية كاملة، ال رتل مصنوعة.

أف يكوف الغرض من التمرين  -2
اختبار الذكؽ كاضتس الفٍت، ال 

 إظتاـ بقواعد البالغية.

أف تشمل بقدر اإلمكاف نوعا من  -3

كختتلف اختبارات البالغة عن معظم 
اإلختبارات األخرل يف أهنا تعطى للطالب يف 
اظتستويات العليا يف هناية اظتراحل اصتامعية. كيوجد 
اعتقاد سائد خاطئ لدل الكثَت من اظتدرسُت أف 
األدب ال يقاس إال بأسئلة مقالية. كالواقع أنو من 

قة اظتمكن قياس األدب بالطريقة اظتقالية كالطري
اظتوضوعية. كاألفضل يف اضتقيقة ىو استخداـ 

 15الطريقتُت يف كل اختبار أدب كبالغة.
 االختبارات اظتوضوعية -1

يف اختبارات البالغة، تقاس ثالثة عناصر 

                                                             
  .312ص:  ،مرجع سابق. عابد توفيق اعتامشي، 14
 .185، ص: 1(، ط: 2222)األردف: دار الفالح، ، االختبارات اللغوية. ػتمد علي اطتورل،  15
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 اظتوازنات األدبية.

أف ال تقتصر التمرينات على النظرة البالغية يف 
يكوف أبيات أك نصوص معينة، بل جيب أف 

بعض ىذه التمرينات تدريبا للطالب على إنشاء 
الكالـ يف صورة بالغية ػتددة، أة على اإلفتناف 
يف التعبَت عن اظتعٌت الواحد بصور كالمية ؼتتلفة. 
فيذا التدريب اإلنشائي ىو الغاية العملية 

 لتدريس البالغة.

ىامة على األقل: اظتعرفة كالتعبَت كالفيم. يقصد 
باظتعرفة العناصر اظتعلوماتية يف اظتادة اظتتعلقة 

لقياس ىذه اظتعلومات  باظتعلومات. كأفضل طريقة
 ىي االختبارات اظتوضوعية.

ىناؾ عدة األساليب يف االختبارات 
اظتوضوعية كديكن أف تتناكؿ مثل ىذه االختبارات 

 اصتانب اظتعريف من مادة البالغة من مثل ما يلي:
 اختبار ملء الفراغ. (أ 

 اختبار االختيار من متعدد. (ب 

 اختبار الصواب كاطتطأ. (ج 

 اختبار اظتزاكجة. (د 

 بار اصتواب القصَت.اخت (ق 

 اختبار الفيم  (ك 

ىناؾ غتاؿ لقياس الفيم: ماذا يفيم الطالب من 
نص أديب ما، من عبارة ما، من رتلة ما، من  
كلمة ما؟. ديكن أف يقاس ىذا الفيم بطريقة 
موضوعية إذا كاف اظتقصود رتلة أك كلمة. كلكن 
إذا كاف اظتقصود نصا طويال، فيمكن أف يقاس 

 لية.الفيم بطريقة مقا

 اختبار كجوه البالغة. (ز 

ديكن أف خيترب الطالب يف كجوه البالغة اعتمادا 
على نص أديب ما. كتتوجو األسئلة يف ىذه اضتالة 
إذل كجوه التشبيو الضمٍت كالتشبيو التمثيلي 
كالتشبيو البليغ كالتشبيو اظتقلوب كالتشبيو الصريح 
ككجوه االستعارة كاجملاز كما شابو ذلك حسبما 

  النص األديب.تظير يف

 االختبارات اظتقالية )الذاتية( -2

كأما التعبَت األديب فيقاس باالختبارات 
اظتقالية، مثل ىذه االختبارات ديكن أف تطلب كتابة 
فقرة أك مقالة عن موضوع ما )حسب طوؿ اإلجابة 
اظتطلوبة كحسب الزمن اظتتاح لالختبار(. كيف العادة 
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أسئلة من مثل ما تسأؿ االختبارات اظتقالية األدبية 
 يلي:

 اشرح بيت الشعر التارل.... (أ 

 اشرح العبارة التالية..... (ب 

 قارف بُت شعرين ..... (ج 

 اذكر كجوه الشبو بُت كذا ككذا.... (د 

 كجوه اإلختالؼ بُت كذا ككذا . اذكر (ق 

 كيف أثر كذا على كذا.... (ك 

 ما رأيك يف كذا..... (ز 

....أك حلنل.. (ح   صف.....أك بُتن
 التثبيت من ادلدرسني -2

ما  وتصحيحك  .للخرباء للتحكيم عليو ًن اظتنيج اظتطورقدتمن  ةالباحث تكبعد ما انتي
ة بتقدًن عرض اظتنيج اذل الباحث تقام البد منو حسب االرشادات كالتقوديات من اطترباء.

المبونج  ة اضتكوميةاالسالمي امعة رادين إنتافاللغة العربية جب قسم تعليميف  اظتدرسي البالغة
اظتنيج راجيا أف يصدر من  طويريف ت اما قد عملي ةالباحث تشرحػتدكدة معيم، ك يف ندكة 

 القائمُت بالتدريس يف ميداف البحث اظتداخالت كالتصحيحات.
كحقق اظتدرسوف أراءىم على صدؽ موافقتيم عتذا اظتنيج باجابات أسئلة االستبانة 

كتتناكؿ ىذه االستبانة  %، 122-75الىت كزعتيا الباحثة حيث بلغ كل نقطة منيا حدكد 
يف تدريس اظتنيج على كيتضح أف أسئلة عن مدل صالحية اظتنيج للتطبيق هبذا القسم. 

، كذلك يتمثل من قسمعموما صاحل لالستعماؿ يف ىذا ال البالغة عال مدخل الكفاءة
مدرسا، حيث يكوف أكثر  أربعاجابات اظتدرسُت من خالؿ االستبانة الذين عددىم 

حسب اظتعيار  % كىذا يعٌت أنو حصل على درجة اظتمتاز 122على حدكد االجابات 
 ( يف اظتلحق.11(، ك)12(، ك)9(، ك)8(، ك)7(، ك)6انظر اصتدكؿ رقم ) .السابق

تصحيح ادلنهج ادلطور على مدخل الكفاءة ادلناسب يف تدريس البالغة   - ج
 ية المبونجاإلسالمية احلكوم إنتانربية جبامعة رادين لقسم تعليم اللغة الع

 طويريف ىذا البحث، حيث يتم ت طويركىذه ىي اظترحلة األخَتة من اجراءات الت 
اظتنيج بعد عملية التصحيح باظتالحظة على اإلرشادات كاالقًتاحات كاظتداخالت اظتفيدة من 
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اطترباء يف غتاؿ منيج تعليم اللغة العربية كمن اظتدرسُت يف ميداف البحث لكي يكوف اظتنيج 
جامعة رادين إنتاف اإلسالمية اضتكومية ة يف تدريس البالغل مدخل الكفاءةعلى  طوراظت

ة على تدريس البالغكنتيجة تلك التصحيحات ىي انتاج اظتنيج ل صاضتا لالستعماؿ. المبونج
 يف اظتلحق هبذا البحث. ةرفقو الباحثالذل ت مدخل الكفاءة

لقسم  يف تدريس البالغة على مدخل الكفاءة ادلنهج مالئمةادلبحث الثاين: 
 المبونج اإلسالمية احلكومية إنتانربية جبامعة رادين تعليم اللغة الع

ـ يف اظتكتب االدارم لقسم تعليم اللغة  2211لقد أجريت ىذه اظترحلة  مايو 
العربية مع رئيس قسم تعليم اللغة العربية كثالثة اظتدرسُت األخرين. كيركف أف ىذا اظتنيج 

 لالستعماؿ كديكن تطبيقو يف ىذا القسم.صاحل 
مث حقق اظتدرسوف أراءىم على صدؽ موافقتيم عتذا اظتنيج باجابات أسئلة االستبانة 

%، كتتناكؿ ىذه االستبانة  122-91الىت كزعيا الباحث حيث بلغ كل نقطة منيا حدكد 
 أسئلة عن مدل صالحية اظتنيج للتطبيق هبذا القسم.

فلما سئل اظتدرسوف ىذه  ـ اظتنيج على مدخل الكفاءة كعناصره،اظتقدمة كمفيو مالئمة  -أ 
% حبيث  122عتم من قبل كافقوا عليو  ةالنقطة بعد قراءهتم للمنيج كعرض الباحث

كىذا يدؿ على  مدرسا. رئيس القسم أربعأجاب كل منيم بػ"نعم". ككاف عددىم مع 
تول التحصيل أف تصميم اظتقدمة قد حصل على الصفة "ؽتتاز" حسب معيار مس

 االحصائي.

، كىذه النقطة امعةاصت الكفاءة األساسية اظتطلوبة يف تدريس البالغة هبذهصالحية  -ب 
كىذا يدؿ على أف  % حبيث أجاب كل منيم بػ"نعم". 122ايضا حصلت على 

قد حصل على الصفة "ؽتتاز" حسب  تطوير الكفاءة األساسية يف تدريس البالغة
 ئي.معيار مستول التحصيل االحصا

، حصلت صتامعةا هللتطبيق هبذ مدخل الكفاءةعلى  اظتبٍت مالئمة األىداؼ التعليمية -ج 
% حبيث أجاب كل منيم بػ"نعم" مرة أخرم بعد توزبع  122ىذه النقطة على 

 طويراالستبانة اطتاصة لألىداؼ يف اجراءات البحث السابقة. كىذا يدؿ على أف ت
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"ؽتتاز" حسب معيار مستول التحصيل قد حصل على الصفة  األىداؼ التعليمية
 االحصائي.

، حصلت ىذه النقطة على امعةاصت هدراسية اظتختارة لالستعماؿ يف ىذظتواد الاة يحصال -د 
. كىذا د اظتكتوبة% حبيث أجاب كل منيم بػ"نعم" مرة أخرم بعد حتليل اظتوا 122

ل قد حصل على الصفة "ؽتتاز" حسب معيار مستو  ديدؿ على أف تصميم اظتوا
 التحصيل االحصائي.

، كىذه النقطة حصلت امعةاصت هللتطبيق هبذ طورةاظت طرؽ التدريس كاظتؤشراتصالحية  -ق 
طوير طرؽ % حبيث أجاهبا كل منيم بػ"نعم". كىذا يدؿ على أف ت 122على 

قد حصل على الصفة "ؽتتاز" حسب معيار مستول  التدريس كمؤشرات ؾتاح التدريس
 التحصيل االحصائي.

التقوًن اظتستخدـ كأدكاتو اظتصمم للتطبيق هبذه اصتامعة، كىذه النقطة أيضا قد صالحية  -ك 
% حبيث أجاب كل منيم بػ"نعم". كىذا يدؿ على أف تصميم 122حصلت على 

 التقوًن كأدكاتو قد حصل على الصفة " ؽتتاز" حسب معيار مستول التحصيل.
 



 الفصل اخلامس

 نتائج البحث

 نتائج البحث -أ 
تقدم من حبث طويل يف تطوير املنيج على مدخل الكفاءة لتدريس البالغة يف ومما 

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين إنتان االسالمية احلكومية المبونج تستطيع الباحثة أن 
 تستنتج بعض النقاط التالية:

 البالغة ىي عبارة عن ختطيط أنشطة تعليمية، وىوإّن عملية تطوير املنيج لتدريس  -1
من منيج قائم ولكن يراد حتسينو أو الوصول إىل طموحات جديدة، ومن جية  يبدأ

مان على أسس مشًتكة وىي أخرى تشًتك عمليتا بناء املنيج وتطويره يف أهنما تقو 
واجملتمع، واملعرفة، وأهنما تتطلبان قدرة على استشراف املستقبل وحاجات  املتعلم،

 اجملتمع وأفراده.
جو إىل احلصول على الكفاءة اليت بأنو يتعلى مدخل الكفاءة تتسم ىذا املنيج و  -2

تناسب مع كفاءة الطالب. وتًتكز العملية التعليمية على الطلبة أنفسيم. وتتجو على 
. وال ريسية املتنوعة حسب الظروف املوجودةتخدم الطرق التدالعملية والنتيجة. وتس

 تعد املدرسني املصدر العلمي الوحيد. وال تعترب الكتب املدرسية الوحيد.
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين إنتان يف ىذا البحث ىو  ةوجيو الباحثوالذى ت -3

يف خطة  غة ولكن مل يتميف تدريس البالالذى لو منيج  اإلسالمية احلكومية المبونج
لوصول إىل لتحسينو أو لطوير املنيج عمل معني من قبل، فلذلك حيتاج اىل ت

 .طموحات جديدة
الكفاءة األساسية واألىداف التعليمية يف تدريس البالغة يف قسم تعليم إن يف وضع  -4

من  ةكتفي الباحثاللغة العربية جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج الت
نقل جمموعة األىداف املصوغة يف املراجع املعتربة، ولكن البد من اختيارىا حسب 

مع مراعاة األوقات املتاحة فيو. مث وزعت يف شكل االستبانة  لجامعةالوضع احلايل ل



أهنا حصلت على موافقتيم على حدود  ةعرف الباحثتللمدرسني والطالب معا، ف
 % لكل نقطة. 75-111

التدريس تعني الباحثة نظرا من الكفاءة األساسية واألىداف  إن مؤشرات جناح -5
التعليمية املطلوبة احملصولة بعد توزيع اإلستبانة عن الكفاءة األساسية واألىداف 

 .إجرائية مبعٌت أهنا قابلة للقياسالتعليمية وحتليليا، حبيث أهنا 

اضحة، وىو الكتاب إن إعداد املواد يف ىذا البحث مت بالرجوع إىل الكتاب بالغة الو  -6
اجلامعي املستخدم يف ىذه اجلامعة. فتنظم الباحثة املواد حسب ترتيب فنون البالغة 
يف ىذا الكتاب: البيان واملعاين والبديع. ويناسب تنظيم املواد  بأوقات معينة حسب 
األوقات املوزعة اليت حددهتا اجلامعة. وىي لقاء واحد أو حماضرة واحدة الواقعة يف 

يف كل األسبوع. وعدد اللقاء كلو أربعة عشر لقاء يف كل الفصل. وتقسم  ساعتني
 تلك املواد علي فصلني

الىت تسيل الوصول اىل األىداف املنشودة يف ىذا املنيج  دريسطرق التإّن تصميم  -7
ألن  ،وطريقة اإلكتشاف املوجو وطريقة اإلستقرائية طريقة التعينيىي حمصور على 

تعطى الطالب حرية اإلختيار وتنمية الذات بواسطة الكفاءة  تلك الطرق املذكورة
 .األساسية واألىداف التعليمية

هلذا املنيج مت حتليليا من  ستخدم كأساليب التدريسالىت ت األنشطة التعليميةإن  -8
 ةاالسالمي امعة رادين إنتاناللغة العربية جب قسم تعليمخالل االستبانة لدى طلبة 

الذى اختاره الطالب بشرط أن  النشاطكل   ةالباحث تفاختار . احلكومية المبونج
% )واحد  111-81حيصل على صفة "ميم جدا" أو الذى حصل على درجة 

الىت  األنشطةاىل مائة درجة يف املائة( حسب اختيارىم مع إضافة بعض  مثاننيو 
 ستني)واحد و %  81-61حتصل على صفة: "ميم" أو الذى حصل على درجة 

. وىي  النشاط يف عملية التعليم والتعلم احلاليةدرجة يف املائة( ملا نرا أن لو  مثاننياىل 
نشاطا،  7نشاطا، عرض النص األدبية:  4التمييد :  تتكون من نشاطا 23كليا 

 كما يشار أعاله.   نشاطا 3نشاطا، التطبيق:  8تقدمي القواعد البالغية: 



اختبارين كأدوات التقومي ملعرفة جناح التدريس املناسبة باألىداف يف حددت الباحثة  -9
 االختبارات املقالية )الذاتية(.( 2( االختبارات املوضوعية، )1تدريس البالغة وىي: )

( هلذه اجلامعة الذى ىو البيان Syllabus)لقد أعدت الباحثة املخطط الدراسي   -11
واألىداف واملواد واألنشطة التعليمية السريع بشكل اجرائي لكل من الكفاءة 

واملؤشرات وأسلوب التقومي وتوزيع اللقاءات يف األوقات املتاحة جدول واحد. وىذا 
ن يف جمال مناىج تعليم اللغة العربية الدراسي قد حصل على موافقة خبريي املخطط

بعد االطالع عليو واعطاء االرشادات واملالحظات القيمة، مث صححت الباحثة 
 وافقا لكل املالحظات التقوميية من خبريين.م

ىذا املنيج كل املوافقة ويرون أنو  ورئيس قسم تعليم اللغة العربية لقد وافق املدرسون -11
. مث حقق أراءىم على صدق ه اجلامعةصاحل لالستعمال وميكن تطبيقو يف ىذ

، حبيث بلغ كل هلم ةيا الباحثتموافقتيم هلذا املنيج باجابات أسئلة االستبانة الىت وزع
%. وتتناول ىذه االستبانة أسئلة عن مدى صالحية  111-75نقطة منيا حدود 
 .ه اجلامعةاملنيج للتطبيق هبذ

 
 توصيات البحث -ب 

حبثيا السابق، نتائج ا اكتشفتو الباحثة من احلقائق وما توصل إلييا من نطالقا مما
 :بعض االقًتاحات التالية اقًتحت

أن يستفيدوا نتائج ىذا البحث يف تعليم ينبغي على مدرسي البالغة  -1
 البالغة يف اجلامعة االسالمية.

ينبغي على خرباء منيج تعليم اللغة العربية للجامعة االسالمية أن  -2
ييتّموا بنتائج ىذا البحث العداد كتاب البالغة أو تطوير املنيج 

 الدراسي على املدخل األخر.



من ىذا البحث وجيعلوه  وعلى الباحثني من بعد، ميكنيم أن يستفيدوا -3
مرجعا ومصدرا يف حبوثيم العلمية، ومن باب أوىل أن يطّوروه تطويرا 

 أوسع.

 

 مقرتحات البحث -ج 
( إعداد املواد التعليمية 1: )اقًتحت الباحثة موضوعات تصلح للبحوت اآلتية، وىي

 تقومي املنيج على مدخل( 2. )يف تدريس البالغة من حيث إعجازىا يف القرآن الكرمي
املنيج على مدخل الكفاءة لتدريس البالغة للمستوى  طوير( ت3) الكفاءة لتدريس البالغة.

 . املبتدئني يف املدرسة اإلسالمية
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 قائمة املصادر و املراجع
 املصدر:

 القرآن الكرمي -

 

 املراجع العربية:
 كتب:
 .5991القاهرة: عام الكتب، ، تطوير مناىج التعليمأمحد حسني اللقاين،  -1

سورابايا: اذلداية،  ،51ط:  ،جواىر البالغةمحد اذلامشي، أمحد اذلامشي، أ -2
5991. 

القاهرة: دار ادلعارف،  ،3ط. املنيج وعناصره، براهيم بسيوين عمرية، إ -3
5995. 

القاهرة: مركز املرجع يف تدريس البالغة، إبراهيم زلمد عطاء،  -4
 .1119الكتاب،

تطوير منيج تعليم اللغة العربية وتطبيقو على ميارة ، أوريل حبر الدين -5
 UIN PRESS ،1151 ، ماالنج: الكتابة

، أنواع أسلوب االكتشاف املوجو يف التدريسبرامج حصريا،  -6
www.3ioony.com)) ،1- 1155-أبريل. 

، اللبنانية: دار 1، ط: تعلم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاته،  -7
 5993ادلصدرية، 

البحث العلمي، ذوقان عبيدات و عبد الرمحن عدس و كايد عبد احلق،  -8
 .5991دار الفكر، عّمان: ،  أساليبو –أدواتو  –مفيومو 

http://www.3ioony.com)/
http://www.3ioony.com)/
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 تعلبم العربية لغري الناطقني هبا مناىجيا وأساليبو،رشدي أمحد طعيمة،  -9
 .5999الرباط: مكتبة معهد اخلرطوم، 

، القاهرة: دار دراسات يف املناىج واألساليب العامةصاحل ذياب هندي،  -11
 .5991الفكر، 

مناىجو اللغة العربية طه علي حسني الديلمي وسعاد إبراهيم عبد الكرمي،  -11
 .1111، األردن: دار الشروق، 1ط:  ،وطرائق تدريسيا

، بريوت: 3، ط : املوجو العملي ملدرس اللغة العربية عابد توفيق اذلامشي، -12
 .5993مؤسسة الرسالة، 

 5111الرياض: دار اخلرجيي، تصميم التدريس، عبد احلافظ زلمد سالمة،  -13
 .هـ

قدري : هداية ادلبتدئني،  ،اجلوىر املكنونعبد الرمحن بن زلمد األخضري،  -14
 .لريبايا، دت

، القاهرة: دار 51، ط: املوجو الفين ملدرس اللغة العربية عبد العليم إبراهيم، -15
 .1111ادلعارف، 

، القاهرة: دار الفكر العريب، تدريس فنون اللغة العربية، علي أمحد مدكور -16
5991. 

)سلسلة تربوية يف مناهج وتدريس  املنيج يف اللغة العربيةعلي امساعيل زلمد،  -17
 .5991، القاهرة : مكتبة وهبة، 5اللغة العربية والعلوم الشرعية(، ط : 

الكويت: مكتبة  ختطيط املناىج الدراسية وتطويرىا،فكري حسان ريان،  -18
 .5991الفالح، 
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نوفمبري  19، األحد مصطلحات الرتبوية ،اللجنة االستشارية للمعلمني -19
1151. 

، دمشق: جامعة 1، ط: يف طرائق تدريس اللغة العربيةزلمود أمحد السيد،  -21
 .5991دمشق، 

تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية، زلمود رشدي خاطر ومصطفى رسالن،  -21
 .1111القاهرة: دار الثقافة، 

)القاهرة: دار ادلعارف، التوجيو يف تدريس اللغة العربية، زلمود علي السمان،  -22
5993) 

فربايري  www.elfaramawy. Com ،51 مدخل بناء املنيج،ود الفرماوي، زلم -23
1155. 

 ، مصطلحات الرتبوية مملكة البحرين وزارة الرتبية والتعليم، -24

)www.teacher'sconsultativecommite(،  1151نوفمبري  19األحد 

 حبوث:
طرق تعليم اللغة واألدب )تعليم البالغة : دراسة نظرية د. هداية،  -25

، رلموعة البحوث العلوم اإلنسانية والثقافة مستقبلها وحتديتها وتطبيقية(
جبامعة موالنا مالك إبراهيم  1151أكتوبر  53ومسامهتها، مؤمتر أديا الدوىل يف 

 جاوى الشرقية. -اإلسالمية احلكومية ماالنج

تطوير مواد تعليم البالغة باستخدام ادلدخل التقابلي يف قسم  يايان نوربيان، -26
 1119 ،تربية اللغة األجنبية والفنون جبامعة إندونيسيا الرتبوية

 م. 1111قرار وزارة الرتبية الوطنية عن ادلنهج عام  -27

http://www.teacher'sconsultativecommite/
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الصادرة من وزارة  Ikhlas Beramal، رللة املنيج القائم على مدخل الكفاءة -28
 1111عام  11دونيسية العدد الشئون الدينية اإلن
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 دليل املقابلة
غة العربية جبامعة رادين ـمنهج تدريس البالغة على مدخل الكفاءة يف قسم تعليم الل

 اإلسالمية احلكومية المبونج. إنتان
 

 :يف ادلنهج احلايل غةبالال سيدر يف تالكفاءة ادلطلوبة واألهداف األساسية أهداف حتليل 
البالغاة وتنيايا ادلاوا  و قريواة واساياتيملية ادلناسابة الكفااءة واألهاداف األساساية يف تادريس  ةدلعرف" 

  ".والتوومي وادلراجع يف ادلنهج احلايل
لتحوق على األهداف السابوة،   ة البالغة ورئيس الوسادرسل األسئلة الجراء ادلوابلة مع موهذا  لي
 كاآليت: 

 ؟لتدريس البالغة يف ادلنهج احلايل رأيك عن األهداف العامةما  -1
 ف اخلاصة يف ادلنهج احلايل من كل باب البالغة: باب ادلعاين والبيان والبديع؟ما األهدا -2
 ماذا ترى يف الرغبة وادليول لدى الطلبة يف تعلا البالغة؟ -3
 ما الطريوة ادلستخدمة حاليا يف تدريس البالغة؟ -4
 ما األساليب ادلستخدمة يف تدريس البالغة؟ -5
 ؟ البالغة للوصول إىل واألهداف ادلرجوةكيف تنييا ادلوا  التعليمية يف  راسة  -6
 كا عد  الساعات اليت حد هتا اجلامعة  يف السنة؟ -7
 ا هو التوومي ادلستخدم يف تدريس البالغة؟م -8
 ما هو الكتاب ادلستخدم يف تدريس البالغة؟ -9

 هل هذا الكتاب يناسب يف تدريس البالغة؟ -11
 

 2111المبونج، مارس 
 الباحثة

 
  

 سيت مشيطة
Pedoman Wawancara 
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Pengembangan Kurikulum Dengan Pendekatan Kompetensi  

Dalam Pengajaran Balaghah di Jurusan PBA Institut Agama Islam Negeri 

Raden Intan. 

 

Tujuan Analisis Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran Balaghah pada Kurikulum 

yang digunakan adalah: 

" Untuk mengetahui tujuan utama pembelajaran Balaghah, pembagian materi 

Balaghah pada kurikulum yang sedang berjalan serta metode dan strategi yang 

biasa digunakan juga evaluasi yang tepat digunakan." 

Inilah pedoman wawancara dengan guru Balaghah mengacu pada tujuan-tujuan di 

atas: 

1. Apa pendapat anda tentang tujuan umum pembelajaran Balaghah pada 

kurikulum yang sedang berjalan? 

2. Apa tujuan khusus pembelajaran pada bab ilmu ma'aani dan bab ilmu bayan 

pada kurikulum yang berlaku? 

3. Bagaimana minat dan keinginan mahasiswa terhadap pembelajaran Balaghah? 

4. Metode apa yang biasa digunakan dalam pembelajaran Balaghah? 

5. Dan tehnik- tehnik apa yang digunakan untuk membantu metode yang 

digunakan? 

6. Bagaimana pembagian materi pelajaran Balaghah dalam satu semester pada 

kurikulum sekarang? 

7. Berapa jam pelajaran dan pertemuan untuk pembelajaran Balaghah dalam satu 

semester di institut ini? 

8. Evaluasi dan Penilaian apa yang digunakan untuk mengetahui tercapainya 

pembelajaran Balaghah? 

9. Buku apa yang menjadi rujukan dalam pengajaran Balaghah? 

 

 

Lampung, Maret 2011 

Peneliti 

 

 

Siti Masyithah, S.Pd.I 
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 وزارة الشؤون الدينية

اإلسالمية  إنتانرادين جامعة 
 احلكومية المبونج

 
 

 الرتبيةكلية 
 قسم تعليم اللغة العربية

 

  على مدخل الكفاءة ادلنيج لتدريس البالغة
 اإلسالمية احلكومية المبونج إنتانيف جامعة رادين 

 أعدىا:

 سيت مشيطة
 99729972: تسجيلرقم ال

 حكم عليو:
 الدكتور نور ادلرتضى ادلاجستَت -1
 عميد كلية اللغة كاألدب جبامعة ماالنج احلكوميةنائب 

 الدكتور شيداء صاحل -2
رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف مرحلة ادلاجستَت جبامعة موالنا مالك 

 ابراىيم االسالمية احلكومية ماالنج
 
 العام اجلامعي

م 2922 
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 البالغة على مدخل الكفاءةتدريس يف  ادلنيج

 (اإلسالمية احلكومية المبونج إنتانامعة رادين لقسم تعليم اللغة العربية جب )

 مقدمة - أ
من أىم العوامل اليت تؤدل إىل اعتبار تقدـ كتطور أية جامعة من اجلامعات يف 
 العامل، كتربعيا مكانة مرموقة على ادلستول العادلي ىي قدرهتا على كضع مناىج دراسية

تتناسب مع متطلبات اجملتمع ادلتطور. كىذا ىو ادلنيج الذم يسمى ادلنيج الدراسي ادلبٍت 
على مدخل الكفاءة. كتتسم ىذا ادلنيج بأنو يتجو إىل احلصوؿ على الكفاءة اليت 
تتناسب مع كفاءة الطالب. كتًتكز العملية التعليمية على الطلبة أنفسيم. كتتجو على 

خدـ الطرؽ التدريسية ادلتنوعة حسب الظركؼ ادلتطورة. كال تعد العملية كالنتيجة. كتست
 ادلدرسُت ادلصدر العلمي الوحيد. كال تعترب الكتب ادلدرسية الوحيد.

ألىداؼ كاحملتول كالطريقة مت يف ادلراحل األربع: ا بناء ادلنيج الدراسي اجلديد
من الطالب دلعرفة يج يف ظركؼ مضبوطة علي عينة معينة كجتريب ىذا ادلن ًن.كالتقو 

ُت. كديتاز ىذا ادلنيج درسمدل مالئمة ىذه التجديدات كمدل تأثَتىا يف أداء ادل
باىتمامو ال بالنشاط كالتدريبات فحسب، بل كبادلناقشة أيضا كبالًتكيز على الدارسُت،  
كما يعٌت باذلدؼ الرئيسي للدراسة البالغية كىو التذكؽ األديب، بيد أنو يؤخذ عليو 

 كثرة ادلراحل اليت ينفذ من خالذلا.الطوؿ ك 

تعرؼ البالغة بأنو العلم الذم حياكؿ الكشف عن القوانُت العامة اليت تتحكم يف 
اإلتصاؿ اللغوم ليأيت على منط خاص. كبعبارة أخرل ىي اليت تعمل على توضيح الطرؽ 

أك السامع اليت ديكن هبا تنظيم الكالـ، حبيث يتيح ألفكار األديب أف تنتقل إىل القارئ 
على أكمل كجو شلكن. كىي هبذا تقدـ رلموعة القواعد اليت جيب أف تراعى يف النتاج 
األديب، كيأيت األديب شاعرا أك ناثرا فيتصل بًتاث غَته، كيتأثر بو، كيتفاعل معو، 
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كيستعمل ىذه القوانُت، سواء عن دراسة ذلا أك عن موىبة كبصَتة منو. كهبذا يتمثل عمل 
عى كراء القوانُت اجلمالية اليت يرل أف تتحكم يف اإلتصاؿ بُت الناس، أما األكؿ يف الس

 الثاين فعملو اإلتصاؿ بالناس كاستخداـ ىذه القوانُت يف ذلك اإلتصاؿ.

 يستيدؼ تدريس البالغة ما يلي:

فيم اإلعجاز من القرآف الكرًن، ألف إعجازه يف كفاء الداللة منو يف رتيع   -1
 بة كمسموعة.األحواؿ: منطوقة كمكتو 

حسن إختيار األلفاظ كانتقائيا، كجودة رصفيا كتركيبيا، عن طريق كثرة  -2
 اإلحتكاؾ باللغة العربية الرفيعة.

تنمية الذكؽ السليم، كذلك باالحتكاـ إىل الضوابط البالغية اليت كصل إلييا  -3
 البالغييوف األقدموف كاحملدثوف.

بالقبوؿ كالرضا من قبل ادلشتغلُت االىتماـ بالظواىر األسلوبية، اليت ختطى  -4
 بالبالغة، كادلختصُت يف اللغة العربية، كضميا إىل ادلباحث البالغة األخرل.

احلفاظ على ادلباحث البالغية، اليت كصل إلييا ادلتأخركف، ككصل القدًن  -5
 باجلديد.

اإلسياـ يف عملية النقد األديب، يف ضوء امتداد ىذا النقد ليشمل حقائق  -6
ماع، كنتائج علم النفس، كذترات الفلسفة، كركائز من فركع ادلعرفة علم االجت
 ادلختلفة.

اإلفادة منيا يف دعم احلجة، كتقوية ادلعٌت، كحتريك ادلشاعر للعمل عن  -7
اقتناع، عن طريق مالحظة كجو شبو يف التشبيو كاإلستعارة، أك يف اللجوء إىل 

 عالقة اللزـك العريف اللغوم يف الكتابة. 
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 ج ادلبين على مدخل الكفاءة وعناصره.ادلني - ب
 مفيوم ادلنيج ادلبين على مدخل الكفاءة -2

 Echols dan ) كلمة الكفاءة يف اللغة اإلصلليزية تعٌت ادليارة كالقدرة كالصالحية

Sadily, 1990: 132 )  كىي رلموعة من القدرات كادليارات كادلعارؼ يتسلح كالقيم.
كهبذه الكفاءة يستطيع الطالب أف  األساسية اليت تتمثل يف طريقة التفكَت كالتصرؼ.

 .  يعيشوا مستقلُت كأف يواجيوا حتديات احلياة يف صرب كعـز
فادلنيج ادلبٍت على مدخل الكفاءة يعٌت رلموعة مقاييس الربامج الدراسية اليت 
تستطيع أف توصل الدارس إىل أف يصبح كفأ يف رتيع جوانب احلياة ادلدركسة. كإف 
تطوير ادلنيج القائم على مدخل الكفاءة ييتم بأمرين أساسُت مها اإلجراءات كالنتيجة 

ادلنيج، كىي اذلدؼ كاحملتول كطريقة التدريس ك حيث يشمل ذلك ادلنيج رتيع عناصر 
 التقوًن. 

 
 عناصر ادلنيج ادلبين على مدخل الكفاءة. -2

تشتمل بنية ىذا ادلنيج على أربعة عناصر أساسية مًتابطة، يؤثر كل منيا يف 
اآلخر كيتأثر بو، كىي األىداؼ: الكفاءة األساسية كاألىداؼ التعليمية كادلؤشرات، 

، كطرؽ التعليم كاألنشطة التعليمية، كالتقوًن. كتوضح ىذه العناصر كما كاحملتول كتنظيمو
 يلي:

 
 الكفاءة األساسية (أ 

يف ىذا لكل موضوع تدريسي أىدافو العامة كاخلاصة. كتكوف األىداؼ العامة  
البالغة اليت ال بد من أف ديلكيا الطلبة يف  الكفاءة األساسية الالزمة يف دراسة اجملاؿ

كتكوف كذلك معيارا  اإلسالمية احلكومية المبونج، إنتافقسم اللغة العربية جبامعة رادين 
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حىت يقدركا على أداء كظائفيم ككاجباهتم يف ادلستقبل للحصوؿ على األىداؼ التعليمية 
 بعد خترجيم من اجلامعة. 

 
 األىداف التعليمية (ب 

داؼ تدريس البالغة من الكفاءة األساسية اليت سبقت اإلشارة إلييا. تنبثق أى
كىي التحديد السلوكي اإلجرائي لألىداؼ العامة، كىي بالتايل تدؿ على أمناط السلوؾ 

 النوعي الذم يكتسبو ادلتعلم من خالؿ أمناط التعليم كطرقو ادلختلفة.
 
 :ادلؤشرات (ج 

سية، كىي تشتق من األىداؼ ادلؤشرات ىي األىداؼ اإلجرائية أك التدري
 التعليمية لدرس من ىذا العلم. كأىم ما دييزىا إهنا إجرائية مبعٌت أهنا قابلة للقياس.

 
 واد التعليمية وتنظيمياادل (د 

يقصد باحملتول رلموع اخلربات الًتبوية كاحلقائق كادلعلومات اليت يرجى تزكيد 
تيا عندىم. كأخَتا ادليارات احلركية الطالب هبا. ككذلك االجتاىات كالقيم اليت يراد تنمي

اليت يراد اكساهبم إياىا هبدؼ حتقيق النمو الشامل ادلتكامل ذلم يف ضوء األىداؼ ادلقررة 
 يف ادلنيج.

كيقصد بتنظيم احملتول ترتيبو بطريقة توفر أحسن الظركؼ لتحقيق أكرب قدر من 
دلنطقي يعٌت تقدًن احملتول أىداؼ ادلنيج. كالصورة لتنظيم زلتول البالغة ىي التنظيم ا

مرتبا يف ضوء ادلادة ذاهتا، أم مراعاة الًتتيب ادلنطقي للمعلومات كادلفاىيم بصرؼ النظر 
عن مدل قابلية الطالب لذلك. ففي البالغة مثال يبدأ بادلوضوعات البالغية السيولة 

تراعى مبادئ )علم البياف( كينتيي بادلوضوعات الصعوبة )علم البديع(. كيف ىذا التنظيم 
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التدرج من البسيط إىل ادلعقد، من السيل إىل الصعب، من القدًن إىل احلديث. أما 
 معايَت تنظيم احملتول فيي:

اإلستمرارية، تعٌت العالقة الرئيسية بُت خربات ادلنيج، حبيث تؤدم كل خربة  -
 إىل إحداث أثر معُت عند الطالب تدعمو اخلربة التالية.

 اخلربات فوؽ بعضيا بعض.التتابع، يعٌت بناء  -

 التكامل، يعٌت العالقة األفقية بُت اخلربات حيث يكمل كل منيا األخرل. -

:البياف  واببأ ثالثة أما احملتول أك مادة البالغة اليت تدرس ذلذا ادلنيج فيي
 . كالبديع كادلعاىن

عن علم البياف ىو أصوؿ كقواعد يعرؼ هبا إيراد ادلعٍت الواحد بطرؽ خيتلف بعضيا  (أ 
بعض، يف كضوح الداللة العقلية علي نفس ذلك ادلعٍت. كمن مباحث علم البياف: 

 . التشبيو، كاجملاز، كالكناية

يو أصوؿ كقواعد يعرؼ هبا أحواؿ الكالـ العريب اليت يكوف هبا مطابقا فعلم ادلعاىن   (ب 
دلقتضى احلاؿ حبيث يكوف كفق الغرض الذم سيق لو. كمن مباحث علم ادلعاىن: 

 . ـ اخلرب كالكالـ اإلنشاء كالقصر كالفصل كالوصل كاإلجياز كاإلطناب كادلساكاةالكال

علم البديع فيو علم يعرؼ بو الوجوه كادلزايا اليت تزيد الكالـ حسنا كطالكة   (ج 
كتكسوه هباء كركنقا بعد مطابقتو دلقتضى احلاؿ مع كضوح داللتو على ادلراد لفظا 

 دلعنوية كاحملسنات اللفظية.كمعٌت. كىو علي قسمُت : احملسنات ا

األدب كما عرفناه ىو تعبَت موح عن جتربة شعورية منبثقة عن التصور اإلسالمي ك 
مصػػدر متعػػة للكبػػار كالصػػغار.  –الشػػعر كالنثػػر  –ادلكػػوف كاإلنسػػاف كاحليػػاة. كىػػو بنوعيػػو 

 كبياهنما كما يلي :

 –كادلثَت  لعاطفو الشعر، كىو الكالـ الفصيح ادلوزكف ادلقفى ادلنبعث عن عاطفو  -1
 كيتميز على النظم باخلياؿ كاإلنفعاؿ.
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النثر، كيقصد بالنثر األديب ما توافرت فيو صفات األدب مبعناه اخلاص كىو  -2
الفكرة اجلميلة يف التعبَت اجلميل، كىو ما ديكن تسميتو أيضا بالنثر الفٍت. كلو 

دلقاالت : كالقصص كاحلوار كادلسرحيات كالرسائل كاخلطب كاكثَتةألواف  
كادلقامات كالوصايا ككصف ألحداث كالراحالت، ككل ما يتصف باخلياؿ 
كالفكرة كالعرض. ىذا كلو باإلضافة إيل القرآف الكرًن كاألحاديث الشريفة. 

 فالقرآف الكرًن ىو أعظم ألواف األدب كأرتل أنواع النثر الفٍت علي اإلطالؽ.
توفر فيو، باإلضافة إيل رتاؿ " البد أف ي :كيف اختيار النص، قاؿ أزتد مدكور

ادلوسيقي، رتاؿ الفكرة، كاخلياؿ كالعاطفة الصادقة، كسيولة اللفظ، كإال قتلنا يف نفوس 
أبنائنا حب األدب كزتاستيم لو. كمىت ضاعت احلماسة ضاع اإلىتماـ كصار من العبث 

 زتل التالميذ علي ما ال حيبوف."
 ي :فلذلك، تكوف صفات األدب ادلختار للدراسة ى

سيولة اللغة، كقلة األلفاظ الصعبة، كندرة الًتاكيب ادلعقدة، كي ال ينحرؼ  (أ 
الدرس عن تذكؽ األدب إيل الشرح، كىذا ال دينع من دراسة النصوص الصعبة 
اللفظ كادلعقدة الًتاكيب كالغامضة ادلعٌت، كنماذج أدبية لفًتات معينة، كليست 

 مناذج للذكؽ الفٍت.

ئمة، دلرحلة منو الطالب كادلثَتة لعاطفو كزتاستو، إختيار ادلوضوعات ادلال (ب 
 كمناسبتيا خلرباتو كحاجاتو كبناء صرح عقيدتو.

 صدؽ اخلياؿ كانسجامو مع الصورة ادلعركضة. (ج 

 إختيار البحر الشعرم ادلالئم دلوضوع القطعة. (د 

كضوح الفكرة كتنوعيا كمالءمتيا المستول إدراؾ القارئ كعمره ، كأف تكوف  (ق 
 لعواطف اخلَت كاحلماسة يف نفسو.بقوهتا مثَتة 

 أف يكوف حجم القطعة مناسبا لزمن الدرس. (ك 

 إسياـ الطالب أحيانا يف اختيار القطعة احملفوظة. (ز 
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من  ال حتقق دركس البالغة الغرض منيا إال إذا مرف الطالب علييا دترينا كافياك 
 يأيت:، كلكي تكوف التمرينات جيدة مثمرة جيب فييا ما خالؿ تقدًن ادلادة

 أف تدكر حوؿ عبارات أك نصوص أدبية كاملة، ال رتل مصنوعة. -1

أف يكوف الغرض من التمرين اختبار الذكؽ كاحلس الفٍت، ال إدلاـ بقواعد  -2
 البالغية.

 أف تشمل بقدر اإلمكاف نوعا من ادلوازنات األدبية. -3

أف ال تقتصر التمرينات على النظرة البالغية يف أبيات أك نصوص معينة، بل  -4
الكالـ يف  ب أف يكوف بعض ىذه التمرينات تدريبا للطالب على إنشاءجي

صورة بالغية زلددة كما يف إنشاء كالـ األمر الذم خيرج من مقتضى 
 على اإلفتناف يف التعبَت عن ادلعٌت الواحد بصور كالمية سلتلفة. الظاىر، أك

 جملاز ادلرسل.كادلثاؿ منو تغيَت اجلملة الواحدة بصورة التشبيو كاإلستعارة كا
 العملية لتدريس البالغة.فيذا التدريب اإلنشائي ىو الغاية 

 
 طرق التعليم. (ه 

يف احلقيقة ليست ىناؾ طريقة مثلى شافية كإمنا اختيار الطريقة يتوقف على 
كما فيو من متغَتات عديدة، ادلدرس كقدراتو كزتاسو، طبيعة  ةطبيعة ادلواقف التعليمي
، الطالب كدافعيتيم كمستوياهتم كقدراهتم ادلتنوعة. يضاؼ إىل ما اخلربة البالغية ادلتعلمة

 سبق أنو إذا شعر الطالب بأمهية ككظيفة البالغة، كحاجاهتم إلييا، كقيمتيا يف حياهتم.

كليست البالغة كالنحو من حيث صلتيما باألدب. فوصل البالغة بدركس 
يعة البالغة كعالج دراستيا األدب يصحح لنا طريقة تدريسيا. كالطريقة اليت تالئم طب

 ينبغي أف يكوف :
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يبدأ ادلدرس بالتدريب الفٍت مباشرة بأف نوجو نظر الطلبة إىل نواحى القوة  -1
 كاجلماؿ يف النص األديب الذم يدرسو.

يشًتؾ مع الطالب يف حتليلو كنقده موازنتو بغَته متجيُت يف كل ىذا اجتاىا   -2
 أدبيا.

 إسراؼ فييا يعٌت من غَت تعرض يلموف بادلصطلحات البالغية من غَت -3
 لتفاصيليا كأقساميا ادلختلفة إال حيث تدعو الضركرة األدبية إىل ذلك.

 تدريس البالغة فيمكن حصرىا يف الطرؽ اآلتية:إذا استعرضنا طرؽ 

طريقة التعيُت: ىذه الطريقة ليست خاصة بادلادة ادلعينة كإمنا ىي طريقة  -1
ىذه الطريقة أهنا تعمد إىل فقرة أك شاملة تتعامل مع اللغة ككل. كلب 

قصيدة، من ديواف شعر حيدده ادلعلم، أك يستقرئ أحد الطلبة، مث يأخذ يف 
تفسَتىا كتًتؾ احلرية للطالب أف حيللوا، كيقارنوا، كيربطوا، كيعللوا. كىذه 

 الطريقة تؤكد كتعزز تكاملية اللغة، كربط رتيع مياراهتا مع بعضيا بعض.

دلوجو: تعريف التعلم باإلكتشاؼ ىو عملية تفكَت طريقة اإلكتشاؼ ا -2
تتطلب من الفرد إعادة تنظيم ادلعلومات ادلخزكنة لديو كتكييفيا بشكل 
ديكنو من رؤية عالقات جديدة مل تكن معركفة لديو من قبل. أما اإلكتشاؼ 
ادلوجو ففيو يزكد ادلتعلمُت بتعليمات تكفي لضماف حصوذلم على خربة 

صلاحيم يف استخداـ قدراهتم العقلية الكتشاؼ ادلفاىيم قيمة، كذلك يضمن 
كادلبادئ العلمية، كيشًتط أف يدرؾ ادلتعلمُت الغرض من كل خطوة من 
خطوات اإلكتشاؼ. كيسمح للتالميذ بتطوير معرفتيم من خالؿ خربات 

 عملية مباشرة.

الطريقة اإلستقرائية: كىذه الطريقة يبدأ فييا ادلعلم بتسجيل رلموعة من  -3
األمثلة اليت تتضمن القاعدة أك ادلفيـو البالغي مث حياكؿ ادلعلم أف جيذب 
انتباه الطالب إىل كل ىذه األمثلة، حىت يستطيعوا إستنباط القاعدة البالغية 
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ادلطلوبة من ىذه األمثلة، كيلي ذلك تسجيل القاعدة على السبورة مث يذكر 
ية ادلدركسة. كأشير  بعض التطبيقات لتدريب الطالب على القاعدة البالغ

كتاب تبٍت ىذه الطريقة كتاب البالغة الواضحة لعلي اجلارمي كمصطفى 
 أميُت.

استخداميا يف تدريس النحو  عماكلكي ال يكوف استخداـ ىذه الطريقة 
 كالصرؼ، فال بد من مالحظة شريطة:

عدـ اخلوض يف التعاريف كالدقائق التفصيلية، كذكر أنواع اإلستعارة  -أ 
التشبيو، كذكر التصور كالتصديق كالفرؽ بينيما، كغَت ذلك من كالكناية ك 

 دقائق األمور.

اإلكثار من الشواىد كالتطبيقات يف درس البالغة كبقية دركس العربية  -ب 
 ال سيما التفسَت. –كالدين كذلك 

 التأكيد يف تدريس كالتطبيق علي الفيم كالتحليل. -ج 

بذكؽ أديب، كألهنا  مونألهنا تاألدبية إيل جوارمها اإلستمرار يف دراسات  -د 
 ادليداف التطبيقي ذلما.

كىذه الطرائق ادلذكورة صارت طريقة سلتارة يف تدريس البالغة، ألهنا تعطى 
  الطالب حرية اإلختيار كتنمية الذات بواسطة الكفاءة األساسية كاألىداؼ التعليمية.

 
 

 األنشطة التعليمية: (و 

الذم يبذلو ادلتعلم من أجل بلوغ  يقصد بالنشاط اجليد العقلي أك البدين
ىدؼ ما. كيشَت ىذا التعريف إىل أف النشاط لو مضموف كلو خطة يسَت علييا 
كلو ىدؼ يسعى إىل حتقيقو، كىو حباجة إىل تقوًن دلعرفة مدل صلاحو يف حتقيق 
اذلدؼ ادلراد بلوغو. كىذا يؤكد طبيعة العالقة القائمة على التفاعل بينو كبُت 
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ج األخرل كىي األىداؼ كاحملتول كالتقوًن. كيعتمد اختيار أشكاؿ عناصر ادلني
 النشاط على عدة شركط أك معايَت ىي:

 كعي القائمُت على ختطيط ادلنيج بعالقة النشاط بعناصر ادلنيج األخرل. (أ 

 تصور فلسفة ادلنيج للنشاط من حيث كمو كنوعو. (ب 

يلـز ىذا النشاط من  االمكانيات ادلادية ادلتاحة اليت يتم يف ضوءىا هتيئة ما (ج 
 مواد كجتييزات.

 طبيعة ادلتعلم كارتباط النشاط حباجاتو كاىتماماتو كميولو. (د 

 كفاية ادلعلم كقدرتو على التخطيط الناجح للنشاط مع التالميذ. (ق 

 

 .التقوًن (ز 
التقوًن ىو رلموع اإلجراءات اليت يتم إف التعريف الذم نعتربه شامال لعملية 

بفرد أك مبشركع أك بظاىرة كدراسة ىذه البيانات بأسلوب  بواسطتيا رتع بيانات خاصة
كال  .علمي  للتأكد من مدل حتقيق أىداؼ زلدكدة سلفا من أجل اختاذ قرارات معينة

 بد من القياـ بعمليات تقوديية لتحقيق أىداؼ العملية الًتبوية، كمن أمهيا:
ذلدؼ معرفة مدل حتقيق األىداؼ ادلرسومة من قبل الدكلة، كىذا ىو ا -1

 الرئيسي لعملية التقوًن.

الكشف على مدل فعالية اجلياز الًتبوم أك فعالية اإلدارات ادلختلفة ادلكونة  -2
 للجياز الًتبوم كمدل فعالية الربامج كاخلطط ادلطبقة.

التأكد من صحة القرارات كاألراء اليت أخذت إباف ززتة العمل دكف اإلستناد  -3
 أك جتريب.إىل معلومات مستندة إىل حبث أك علم 

اإلطمئناف إىل اجليات ادلسؤكلة أك ادلؤسسات اليت تقدـ اخلربات الالزمة  -4
 للتلميذ.
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احلصوؿ على معلومات كإحصائيات خاصة مبدل اإلصلازات كاألكضاع  -5
 الراىنة للمؤسسات الًتبوية كرفع ىذه البيانات جليات اإلختصاص.

األخرل يف أهنا تعطى للطالب  االختباراتكختتلف اختبارات البالغة عن معظم 
يف ادلستويات العليا يف هناية ادلراحل اجلامعية. كيوجد اعتقاد سائد خاطئ لدل الكثَت 
من ادلدرسُت أف األدب ال يقاس إال بأسئلة مقالية. كالواقع أنو من ادلمكن قياس األدب 

ـ الطريقتُت يف كل بالطريقة ادلقالية كالطريقة ادلوضوعية. كاألفضل يف احلقيقة ىو استخدا
 اختبار أدب كبالغة.

 ادلوضوعية االختبارات -1

يف اختبارات البالغة، تقاس ثالثة عناصر ىامة على األقل: ادلعرفة كالتعبَت 
كالفيم. يقصد بادلعرفة العناصر ادلعلوماتية يف ادلادة ادلتعلقة بادلعلومات. كأفضل طريقة 

 ة.ادلوضوعي االختباراتلقياس ىذه ادلعلومات ىي 

ادلوضوعية كديكن أف تتناكؿ مثل ىذه  االختباراتىناؾ عدة األساليب يف 
 اجلانب ادلعريف من مادة البالغة من مثل ما يلي: االختبارات

 اختبار ملء الفراغ. (أ 

 اختبار االختيار من متعدد. (ب 

 اختبار الصواب كاخلطأ. (ج 

 اختبار ادلزاكجة. (د 

 اختبار اجلواب القصَت. (ق 

 اختبار الفيم  (ك 



12 
 

لقياس الفيم: ماذا يفيم الطالب من نص أديب ما، من عبارة ىناؾ رلاؿ 
ما، من رتلة ما، من كلمة ما؟. ديكن أف يقاس ىذا الفيم بطريقة 
موضوعية إذا كاف ادلقصود رتلة أك كلمة. كلكن إذا كاف ادلقصود نصا 

 طويال، فيمكن أف يقاس الفيم بطريقة مقالية.

 اختبار كجوه البالغة. (ز 

الب يف كجوه البالغة اعتمادا على نص أديب ما. ديكن أف خيترب الط
كتتوجو األسئلة يف ىذه احلالة إىل كجوه التشبيو الضمٍت كالتشبيو 
التمثيلي كالتشبيو البليغ كالتشبيو ادلقلوب كالتشبيو الصريح ككجوه 

 االستعارة كاجملاز كما شابو ذلك حسبما تظير يف النص األديب.

 (ادلقالية )الذاتية االختبارات -2

ديكن أف  االختباراتادلقالية، مثل ىذه  االختباراتكأما التعبَت األديب فيقاس ب
تطلب كتابة فقرة أك مقالة عن موضوع ما )حسب طوؿ اإلجابة ادلطلوبة كحسب الزمن 

 ادلقالية األدبية أسئلة من مثل ما يلي: االختباراتادلتاح لالختبار(. كيف العادة تسأؿ 

 التايل....اشرح بيت الشعر  (أ 

 اشرح العبارة التالية..... (ب 

 قارف بُت شعرين ..... (ج 

 اذكر كجوه الشبو بُت كذا ككذا.... (د 

 اذكر كجوه اإلختالؼ بُت كذا ككذا . (ق 

 كيف أثر كذا على كذا.... (ك 
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 ما رأيك يف كذا..... (ز 

 صف.....أك بٌُت....أك حٌلل.. (ح 

 

 تدريس البالغة منيج -ج

 علم البيان -2
 الكفاءة األساسية  ( أ

 تزيُت الكالـ بأنواع التشبييات كاإلستعارات كاجملاز ادلرسل كأقساـ الكنايات.  (1

تبُت نواحى اجلماؿ الفٍت من النماذج يف عيوف الفكر كاألدب كالقرآف الكرًن  (2
 كاحلديث الشريف

 إثارة الطالب كبعث شوقيم كانتباىيم هبذا التزيُت يف حياهتم إتصاال توثيقا. (3

 التعبَت ادلختلفة.إيقافيم على كسائل  (4

 
  األىداف الدراسية ( ب

 أف يتمكن الطالب يف هناية ىذه ادلرحلة من:

 تزين الكالـ بالتشبيو  - (1

 تبُت نواحى اجلماؿ الفٍت من التشبيو. -

 إنشاء الكالـ اجلديد باستخداـ التعبَت اجلمايل من أنواع اإلستعارات  - (2

 كرتاؿ األسلوب. التمتع مبا يف اإلستعارة من رتاؿ الفكرة كرتاؿ العرض -

 اإلستطاعة على أخذ الفوائد العملية من اجملاز ادلرسل    - (3

 مسو اإلختيار كرتاؿ األسلوب يف الكالـ باجملاز ادلرسل. -

 اإلدلاـ بأنواع الكنايات.  - (4

 إمناء الذكؽ األديب مبا حيتوم يف الكناية. -
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 مؤشرات جناح التدريسج(    

 من رأيو  التشبيو يستطيع الطالب استنتاج مفيـو (1

 تزيُت الكالـ بالتشبيو.تطبيق  كيستطيع دتييز بُت أنواع التشبييات كيستطيعوف (2

 استنتاج مفيـو اإلستعارة من رأيو.يستطيع  (3

 استخداميا يف الكالـ.يستطيع دتييز بُت أنواع اإلستعارات كيستطيعوف  (4

 النواحى اجلمالية يف اإلستعارة كالوسيلة يف التعبَت اجلمايل. الطالب وضحي (5

 استنتاج مفيـو اجملاز ادلرسل من رأيو كتعيُت عالقاتوالطالب  يستطيع (6

إنشاء الكالـ ة ك عالقات اجملاز ادلرسل يف النصوص األدبي الطالب لحيل (7
 باستخداـ اجملاز ادلرسل.

 بوصفيا لونا من ألواف البياف من رأيو الكناية يستطيع الطالب استنتاج مفيـو (8
 األمثلة األدبية من أم الكنايات كانت فيو. وفنكيعي

 

 

 

 

 اوتنظيمي وادد( ادل

 علم البيان

 وووعاتادل دادلوا الفن
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يان
الــبــ

ــم 
عـــلـ

 

 مقدمة -1

 
 
 

 التشبيو -2

 
 
 اإلستعارة -3

 
 
 
 اجملاز ادلرسل -4

 
 
 الكناية -5

 الفصاحة -

 البالغة -

 األسلوب -

 البالغة إىل البياف كادلعاىن كالبديع.تقسيم  -
 تعريف التشبيو كأركانو  -

 أنواع التشبييات -

 أغراض التشبيو كبالغتو -

 معٌت احلقيقة كاجملاز  -
 تعريف اإلستعارة كأقساميا. -

 بالغة اإلستعارة -
 تعريف اجملاز ادلرسل كعالقاتو -
 بالغة اجملاز ادلرسل. -
 تعريف الكناية كأقساميا. -
 بالغة الكناية -

 علم البياف يف تأدية ادلعاىنأثر  -
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 علم ادلعاين  -2

  الكفاءة األساسية ( أ

 دتييز الكالـ ادلبحث يف علم ادلعاىن  (1

 منوحتليل الوظائف البالغية  (2

 إنشاء الكالـ اجلديد (3

 تبُت العالقة بُت اللفظ كادلعٌت (4

 نقد نص معُت (5

تبُت نواحى اجلماؿ الفٍت من النماذج يف عيوف الفكر كاألدب كالقرآف الكرًن  (6
 كاحلديث الشريف.

 
  األىداف التعليمية  ( ب

 أف يتمكن الطالب يف هناية ىذه ادلادة من:
 كاإلنشاء. حتليل الوظائف البالغية من الكالـ اخلرب  - (1

 إفادة الكالـ اخلرب كاإلنشاء حبسب كظائفيما البالغية. -

 ألفاظو كتراكيبو كمعناه العاـ من القصر. -فيم ادلعٌت  - (2

 تبُت العالقة بُت اللفظ كادلعٌت يف القصر. -

 أخذ الفوائد العلمية من الفصل كالوصل.  - (3

 إمناء الذكؽ األديب فيما حيتوم من الفصل كالوصل. -

 تبُت العالقة بُت اللفظ كادلعٌت مساكة كإجيازا كإطنابا.   – (4

 إدراؾ رتاذلا كتذكؽ األديب منيا. -

 

 ج( مؤشرات جناح التدريس:

 كظيفة بالغية من اخلربوف يعينيستطيع الطالب ذكر أغراض اخلرب كأضربو ك  (1
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 كظيفة بالغية من اإلنشاء. وفنيستطيع الطالب ذكر أنواع الكالـ اإلنشاء كيعي (2

ى األنواع جعل الكالـ كاختيار األلفاظ ادلناسبة للمعاىن عليستطيع الطالب  (3
 .الكالـ اخلربم كاإلنشائي

كيستطيعوف نقد نص معُت من القصر يوضح الطالب مفيـو القصر كطرقو كطرفاه  (4
 كحتليل معناه

  يستطيع الطالب تركيب اجلمل من القصر بطرؽ سلتلفة. (5

كحيللوف مواضعيما يف صل كالوصل من رأيو يستطيع الطالب استنتاج مفيـو الف (6
 الكالـ.

  يستطيع الطالب شرح نواحي اجلماؿ الفٍت من الفصل كالوصل. (7

 ادلعٌت وفينادلساكة كاإلجياز كاإلطناب من رأيو كيع يستطيع الطالب استنتاج مفيـو (8
 من ادلساكة كاإلجياز كاإلطناب. -ألفاظو كتراكيبو كمعناه العاـ-

ف العريب من اجلمل اليت فييا ادلساكة كاإلجياز كاإلطناب ككشف يشرح الطالب البيا (9
 مواطنو. 
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 اوتنظيمي وادادل د(

 علم ادلعاىن

 ادلوووعات ادادلو  الفن

عاىن
م ادل

عــلــ
 

 الكالـ اخلرب -1

 
 
 
 الكالـ اإلنشاء -2

 
 
 
 القصر  -3

 
 الفصل كالوصل -4

 
 
اإلجياز كاإلطناب  -5

 كادلساكة

 

 الغرض من إلقاء اخلرب -

 اخلربأضرب  -

 خركج اخلرب عن مقتضى الظاىر -

 
 اإلنشاء الطليب -
 غَت الطليب :اإلنشاء  -

 –التمٍت  –اإلستفياـ  –النيي  –األمر 
 النداء

 
 تعريف القصر كطرقو كطرفاه -

 
 تعريف الفصل كالوصل -
 مواضع الفصل كالوصل -

 
 تعريف اإلجياز كاإلطناب كادلساكة -
 أنواع اإلجياز كاإلطناب. -

 بالغة الكالـأثر علم ادلعاىن يف  -
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 علم البديع -3
 الكفاءة األساسية  ( أ

 . اللفظية كادلعنويةات سنبأنواع احمل حسنا كطالكة الكالـ دتزي (1

من النماذج يف عيوف الفكر كاألدب   اللفظي كادلعنولتبُت نواحى اجلماؿ  (2
 كالقرآف الكرًن كاحلديث الشريف

 حياهتم إتصاال توثيقا.إثارة الطالب كبعث شوقيم كانتباىيم هبذا التزيُت يف  (3

 .تزيُت األلفاظ كادلعاين بألواف بديعةإيقافيم على  (4

 
  األىداف التعليمية ( ب

 أف يتمكن الطالب يف هناية ىذه ادلرحلة من:

 سنات اللفظيةُت الكالـ باحمليتز  (1

 تبُت نواحى اجلماؿ اللفظي من احملسنات اللفظية. (2

 كرتاؿ العرض كرتاؿ األسلوب.التمتع مبا يف احملسنات اللفظية من رتاؿ الفكرة  (3

 إنشاء الكالـ اجلديد باستخداـ احملسنات اللفظية (4

 سنات ادلعنويةحملإنشاء الكالـ اجلديد باستخداـ ا اُت الكالـ بيتز  (5

 اإلستطاعة على أخذ الفوائد العملية من احملسنات ادلعنوية (6

 مسو اإلختيار كرتاؿ األسلوب يف الكالـ باحملسنات ادلعنوية (7

 .أنواع األسلوب من احملسنات ادلعنويةكؽ األديب مبا حيتوم يف إمناء الذ (8

 
 
 
 

 مؤشرات جناح التدريسج(    
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التمييز بُت  وفيستطيعسنات اللفظية من رأيو ك احمل يستطيع الطالب استنتاج مفيـو (1
 .ياأنواع

موقف اجلناس يف  وفلناس من رأيو كحيلاجل يستطيع الطالب استنتاج مفيـو (2
 الكالـ.

 .اللفظي كالوسيلة يف التعبَت اجلمايل  جلناسالنواحى اجلمالية يف ا الطالب وضحي (3

 يستطيع الطالب استنتاج مفيـو احملسنات ادلعنوية كدييزكف بُت أنواعيا (4

 كيفية إقتباس الكالـ. وفنيعيك  يستطيع الطالب استنتاج مفيـو اإلقتباس من رأيو  (5

اء الكالـ باستخداـ كيفية إنشادلقتبس كادلقتبس عنو ك عالقات الطالب ل حيل (6
 اإلقتباس.

النواحى  وفكيوضحع يدبوصفيا لونا من ألواف الب سجع من رأيوال استنتاج مفيـو (7
 .اجلمالية يف السجع يف النماذج القرآنية

 البالغية. بالسجع حبسب كظائفوإفادة الكالـ  (8

 وفبينية كير تو ألفاظو كتراكيبو كمعناه العاـ من ال -فيم ادلعٌتالطالب  يستطيع (9
 العالقة بُت اللفظ كادلعٌت يف التورية.

إمناء الذكؽ األديب فيما حيتوم يستطيع الطالب أخذ الفوائد العلمية من الطباؽ ك  (11
 من الطباؽ.

كإدراؾ رتاذلا كتذكؽ األديب بادلقابلة الوظائف البالغية من الكالـ  الطالب لحيل (11
 منيا.

جعل الكالـ كاختيار طيعوف حسن التعليل كيستكظيفة بالغية من  يعُت الطالب (12
 األلفاظ ادلناسبة للمعاىن على الكالـ من حسن التعليل.

َـّ  ييٍشبوي  مبا ادلدحً  تأىكيدي مفيـو  الطالب وضحي (13 نقد نص  يستطيعوف ك كعىكسيوي  الذَّ
َـّ  ييٍشبوي  مبا ادلدحً  تأىكيدي معُت من   كعىكسيوي  الذَّ
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كمعناه العاـ من أسلوب احلكيم ألفاظو كتراكيبو  -يستطيع الطالب فيم ادلعٌت (14
 كيعينوف كظيفة بالغية من أسلوب احلكيم مث إدراؾ رتاذلا كتذكؽ األديب منو.

 : د( ادلواد وتنظيميا

 علم البديع

  ووعاتادلو  ادلواد الفن

بدي
م ال

عــلــ
 ع

 احملسنات اللفظية  -1

 
 
 
 
 
 احملسنات ادلعنوية -2

 
 

 
 

 

 اإلختتاـ -3

 كتقسيميامفيـو احملسنات اللفظية  -

 اجلناس  -

 أنواع اجلناس: جناس تاـ كغَت التاـ -
 اإلقتباس -
 السجع كأنواعوتعريف  -

 
 احملسنات ادلعنوية كتقسيمياتعريف  -
 التورية -

 الطباؽ -
 ادلقابلة -
 حسن التعليل -

َـّ  ييٍشبوي  مبا ادلدحً  تأىكيدي  -  كعىكسيوي  الذَّ

 أسلوب احلكيم -
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 ادلخطط الدراسي -د

 (الفصل الرابع ) علم البيان وبعض ادلوووعات من ادلعاين

 الكفاءة األساسية يف دراسة علم البيان:

 تزيُت الكالـ بأنواع التشبيو كاإلستعارة كاجملاز ادلرسل كالكناية. (1

 القدرة على تبُت نواحى اجلماؿ الفٍت من النماذج يف عيوف الفكر كاألدب كالقرآف الكرًن كاحلديث الشريف.  (2

 إثارة الطالب كبعث شوقيم  (3

 انتباىيم هبذا التزيُت يف حياهتم إتصاال كثيقا. (4

 الكفاءة األساسية من دراسة علم ادلعاين:
 التمييز بُت الكالـ اخلربم كاإلنشائي. (1

 حتليل الوظائف البالغية من الكالـ اخلربم كاإلنشائي.  (2

 إنشاء الكالـ اجلديد من اخلربم كاإلنشائي. (3

 القصر بطرؽ سلتلفة.تركيب اجلمل من  (4
 توزيع اللقاءات التقوًن األنشطة التعليمية ادلؤشرات ادلوووع ومصادره األىداف التعليمية الرقم

 تزين الكالـ بالتشبيو -1 -2
تبُت نواحى اجلماؿ  -2

الفصاحة كالبالغة  -
 كاألسلوب

يستطيع الطالب  (1
استنتاج مفيـو التشبيو 

ادلدرس بطرح التمييد: يبدأ  -
 األسئلة حوؿ ادلوضوع اآلف. 

 االختبارات -
 ادلوضوعية 

 اللقاء



23 
 

 الفٍت  من التشبيو.
 

تقسيم البالغة إىل  -
البياف كادلعاىن 

 كالبديع.
تعريف التشبيو  -

 كأركانو 

 أنواع التشبييات -

أغراض التشبيو  -
 كبالغتو

 

)البالغة الواضحة 
كخصائص التعبَت 

 (القرآين

 من رأيو 

كيستطيع دتييز بُت  (2
أنواع التشبييات 
كيستطيعوف تطبيق 
 تزيُت الكالـ بالتشبيو.

 

الشرح: يشرح ادلدرس مفيـو  -
الفصاحة كالبالغة كاألسلوب مع 

 أقساميا.

عرض النص: يلقى ادلدرس نصا  -
أدبيا عن التشبيو إلقاء طبيعيا يثَت 

 إنتباه الطالب.

الشرح: يشرح ادلدرس الكلمات  -
الصعبة كالًتاكيب اجلديدة كيدرب 

 .الطالب على استخداميا

القراءة اجليرية: يتيح ادلدرس  -
الفرصة ألكرب عدد من الطالب 

 لقراءة النص جيريا كبنطق سليم.

ادلناقشة: يوجو ادلدرس أسئلة دلعرفة  -
مقدار فيم الطالب للنص 
كللتعمق معيم يف تناكلو، كمن 
خالؿ ادلناقشة ديكن الوقوؼ على 

 مدل تذكؽ الطالب األديب.

القاعدة: بعد استكماؿ عملية  -

 االختبارات -
 ادلقالية

 

2- 2 
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ناقشة يصبح لدل الطالب ادل
رلموعة من األفكار اليت ديكن أف 
يصوغيا اعدة ادلدرس على شكل 

 قاعدة.

التطبيق: يكلف ادلدرس عددا من  -
الطالب بإنشاء اجلملة اليت فييا 

 التشبيو.

 
 
 
 
 

 اللقاء
3 

الكالـ اجلديد إنشاء  -1 -2
باستخداـ التعبَت 
اجلمايل من أنواع 

 اإلستعارات

التمتع مبا يف اإلستعارة  -2
من رتاؿ الفكرة 

كرتاؿ العرض كرتاؿ 
 األسلوب

 

معٌت احلقيقة  -
 كاجملاز 

تعريف اإلستعارة  -
 كأقساميا.

 بالغة اإلستعارة -

 
)البالغة الواضحة 
كخصائص التعبَت 

 (القرآين 

يستطيع استنتاج  (1
اإلستعارة من مفيـو 

 رأيو.

يستطيع دتييز بُت  (2
أنواع اإلستعارات 

كيستطيعوف 
استخداميا يف 

 الكالـ.

يوضح الطالب  (3
النواحى اجلمالية يف 

التمييد: يكوف جبلب انتباه  -
الطالب إىل الدرس اجلديد، كذلك 

 بربطو بالدرس السابق.

لنص عرض النص: يعرض ادلدرس ا -
على الطالب بشرح الكلمات 

 الصعبة كالًتاكيب اجلديدة.

القراءة اجليرية: يقرأ ادلدرس قراءة  -
منوذجية، مث يكلف بعض الطالب 

 قراءتو حىت حيسنوا القراءة.

التحليل: كيكوف ىذه العملية كما  -

 االختبارات -
 ادلوضوعية 

 االختبارات -
 ادلقالية

 

 اللقاء
4-5 
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اإلستعارة كالوسيلة 
 يف التعبَت اجلمايل.

 

 يلي:

يوجييم إىل حتليل النص إىل  (1
أفكاره األساسية، حىت أف يصل 

األفكار يف هبم إىل حتديد ىذه 
 العناكين.

يعود ادلدرس بطالبو إىل موضع  (2
 اإلستعارة يف األمثلة.

كيربط ادلدرس بُت إنتقاؿ الكلمة  (3
من إستعماذلا األصلي، إىل 
استعماذلا اجلديد، كبُت من يستعَت 
كتابا من ادلكتبة، أك يستعَت حقيبة 
من زميلو، لينتفع هبا، حىت يفيم 
الطالب أف يف كل تركيب من 

يب الثالثة كلمة مستعارة. الًتاك
 -كذلك  -كمن السيل أف يفيموا

أف الشيء الذم استعَتت منو 
الكلمة كالشيء الذم استعَتت لو 

 الكلمة كبينيما مشاهبة.
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القاعدة: يستنبط ادلدرس من  -
الطالب معٌت اإلستعارة، كيكفي 
أف يعرب الطالب عن فكرة اإلستعارة 

 بأم عبارة مفيدة.

الطالب  التطبيق: يدرب ادلدرس -
على اإلستعارة يف أمثلة شفوية 
معدة من قبل كيكلفيم تزيُت 

 الكالـ ادلعد باإلستعارة.

تذكؽ األديب: يوجو ادلدرس طالبة  -
إىل تذكؽ رتاؿ اإلستعارة كفيم 
سرىا يف بالغة التعبَت، كيكوف 
بادلوازنة بُت الكلمة ادلستعارة 

 كالكلمة احلقيقة.

 
 

 
 اللقاء 

6 

اإلستطاعة على أخذ  -1 -3
الفوائد العملية من 

 اجملاز ادلرسل 

مسو اإلختيار كرتاؿ  -2
األسلوب يف الكالـ 

تعريف اجملاز  -
 ادلرسل كعالقاتو

بالغة اجملاز  -
 ادلرسل.

 

يستطيع الطالب  (1
استنتاج مفيـو اجملاز 
ادلرسل من رأيو كتعيُت 

 عالقاتو

حيلل الطالب  (2

التمييد: يكوف جبلب انتباه  -
الطالب إىل الدرس اجلديد، كذلك 

 بربطو بالدرس السابق.

نصوص: تعرض النصوص عرض ال -
البالغية ادلعدة على شكل رتل 

 االختبارات -
 ادلوضوعية 

 االختبارات -
 ادلقالية

 

 اللقاء
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 باجملاز ادلرسل.

 
)البالغة الواضحة 

التعبَت كخصائص 
 القرآين(

 

عالقات اجملاز ادلرسل 
يف النصوص األدبية 
كإنشاء الكالـ 
باستخداـ اجملاز 

 ادلرسل.

 

كشكل نص متكامل باستخداـ 
 كسائل اإليضاح.

القراءة اجليرية: يبدأ ادلدرس ادلدرس  -
بقراءة ىذه النصوص قراءة جيرية 

 معربة.

التحليل: يبدأ ادلدرس بإثارة أسئلة  -
 معينة حوؿ النصوص. 

القاعدة: بعد استكماؿ عملية  -
لطالب التحليل يصبح لدل ا

رلموعة من األفكار اليت ديكن أف 
يصوغيا اعدة ادلدرس على شكل 

 قاعدة.

التطبيق: يثَت ادلدرس بعد التوصل  -
إىل القاعدة رلموعة من األسئلة 
للتطبيق على القاعدة كاستخدـ 
الطالب عن تلك القاعدة يف إنشاء 

 الكالـ اجلديد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اللقاء
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اإلدلاـ بأنواع  -1 -4
 الكنايات.

إمناء الذكؽ األديب مبا  -2
 حيتوم يف الكناية.

 

تعريف الكناية  -
 كأقساميا.

 بالغة الكناية -

أثر علم البياف يف  -
 تأدية ادلعاىن

)البالغة الواضحة 
كخصائص التعبَت 

 القرآين(

يستطيع الطالب  (1
استنتاج مفيـو 
الكناية من رأيو 
بوصفيا لونا من 

 ألواف البياف 

كيعينوف األمثلة  (2
األدبية من أم 
الكنايات كانت 

 فيو.

 

ادلدرس بطرح األسئلة التمييد: يبدأ  -
 .حوؿ ادلوضوع

عرض النص: يعرض ادلدرس  -
النصوص األدبية حوؿ ادلوضوع 
اآلف باستخداـ كسائل اإليضاح 

 ادلناسبة.

القراءة اجليرية: يتيح ادلدرس  -
الفرصة ألكرب عدد من الطالب 
لقراءة النص قراءة جيرية حىت 

بعد  –حيسنوا القراءة، كيشرح 
الكلمات الصعبة كالًتاكيب  -ذلك

 اجلديدة.

ادلناقشة: يبدأ ادلدرس بطرح األسئلة  -
حوؿ معرفتيم عن النص كللتعمق 
معيم، كمن خالؿ ادلناقشة يوجو 

ؼ لدل الطالب على ادلدرس الوقو 
 التذكؽ األديب.

القاعدة: يستنبط ادلدرس من  -

 االختبارات -
 ادلوضوعية 

 االختبارات -
 ادلقالية

 

 اللقاء 
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الطالب معٌت الكناية، كيكفي أف 
يعرب الطالب عن فكرة الكناية بأم 

 عبارة مفيدة.

التطبيق: يدرب ادلدرس الطالب  -
 بتحليل األمثلة التطبيقية اإلضافية.

اإلختتاـ: يشرح ادلدرس عن تأثَت  -
علم البياف يف الكالـ بتوجيو 

ل أىفلطالب إىل ا ًن  كاحدان  معنَّ
 عديدة، بأساليبى  أداؤه يستطاع
سلتلفةو، كذلا تأثَت يف النفس  كطرائق

 كحسن تصوير ادلعٌت عند السامع.

 
 

 اللقاء 
9 

حتليل الوظائف  - -5
البالغية من الكالـ 

 اخلرب كاإلنشاء.

إفادة الكالـ اخلرب  -
كاإلنشاء حبسب 

 كظائفيما البالغية.

 

تقسيم الكالـ إىل  -
 اخلرب كاإلنشاء

الغرض من إلقاء  -
 اخلرب

 أضرب اخلرب -

خركج اخلرب عن  -
 مقتضى الظاىر

يستطيع الطالب ذكر  (1
أغراض اخلرب كأضربو 
كيعينوف كظيفة بالغية 

 من اخلرب

يستطيع الطالب ذكر  (2
أنواع الكالـ اإلنشاء 
كيعينوف كظيفة بالغية 

التمييد: يطرح ادلدرس األسئلة  -
حوؿ ادلوضوع يف علم البياف، مث 
يشرح ادلوضوع من جانب اجلماؿ 

 الفٍت.

عرض النصوص: يعرض ادلدرس  -
النصوص ادلعدة مث يشرح حوؿ 
الكلمات الصعبة كالًتاكيب 

 االختبارات -
 ادلوضوعية 

 االختبارات -
 ادلقالية

 

 اللقاء
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 اإلنشاء الطليب -
اإلنشاء غَت  -

 الطليب :

 –النيي  –األمر 
 –التمٍت  –اإلستفياـ 

 النداء
)البالغة الواضحة 
كخصائص التعبَت 
القرآين كالكتاب 

 ادلصاحب(

 

 

 من اإلنشاء.

يستطيع الطالب  (3
جعل الكالـ كاختيار 
األلفاظ ادلناسبة 
للمعاىن على األنواع 
الكالـ اخلربم 

 ائي.كاإلنش

 

 اجلديدة.

القراءة كالتذكؽ: يعاجل ادلدرس مع  -
طالبو ىذه النصوص قراءة جيرية. 

م مرة أخرل إىل ىذه مث يعود هب
 النصوص دلناقشتيا من ناحية:

 اإلخبار كالطلب  (1

 جيرل على طريقة اإلخبار (2

 جيرل على طريقة اإلنشاء. (3

 جيرل على أضرب اخلرب. (4

 جيرل على أغراض من إلقاء اخلرب. (5

جيرل على خركج الكالـ اخلرب من  (6
 مقتضى الظاىر.

الهقاعدة: حيدد ادلدرس مع الطالب  -
أنو الطريقة اليت معٌت األسلوب يف 

يؤثر يف معاىن النصوص، كيف 
 اختيار ألفاظيا.

التطبيق: يعرض ادلدرس نصوصا  -
موجزة يف موضوع كاحد، كيناقش 
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الطالب فيما يبدك ذلم فييا من 
أكجو اإلتفاؽ كاإلختالؼ يف طرائق 

كىذا التطبيق من كاجبات  التعبَت.
 البيت

 
 

ألفاظو  -فيم ادلعٌت -1 -6
كتراكيبو كمعناه العاـ 

 من القصر.

تبُت العالقة بُت اللفظ  -2
 كادلعٌت يف القصر..

 

تعريف القصر  -
 كطرقو كطرفاه

 
)البالغة الواضحة 
كخصائص التعبَت 

 القرآين(

 

يوضح الطالب مفيـو  (1
القصر كطرقو كطرفاه 
كيستطيعوف نقد نص 
معُت من القصر 

 كحتليل معناه

يستطيع الطالب  (2
تركيب اجلمل من 

 القصر بطرؽ سلتلفة. 

 

 

لتمييد: يكوف جبلب انتباه ا -
الطالب إىل الدرس اجلديد، كذلك 

 بربطو بالدرس السابق.

عرض النصوص: تعرض النصوص  -
البالغية ادلعدة على شكل رتل 
كشكل نص متكامل باستخداـ 

 كسائل اإليضاح.

اجليرية: يبدأ ادلدرس ادلدرس القراءة  -
بقراءة ىذه النصوص قراءة جيرية 

 معربة.

التحليل: يبدأ ادلدرس بإثارة أسئلة  -
 معينة حوؿ النصوص. 

القاعدة: بعد استكماؿ عملية  -
التحليل يصبح لدل الطالب 

 االختبارات -
 ادلوضوعية 

 

 اللقاء 
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رلموعة من األفكار اليت ديكن أف 
يصوغيا اعدة ادلدرس على شكل 

 قاعدة.

التوصل  عدالتطبيق: يثَت ادلدرس ب -
األسئلة  إىل القاعدة رلموعة من

 للتطبيق على القاعدة.

 
 

 اللقاء
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 الكفاءة األساسية يف دراسة علم ادلعاين:

 موازنة مواضع الفصل كالوصل يف الكالـ.  (1

 العالقة بُت اللفظ كادلعٌت مساكة كإجيازا كإطنابا. تبُت (2

 نقد نص معُت الذم فيو أنواع ادلعاين. (3

 تبُت نواحى اجلماؿ الفٍت من النماذج يف عيوف الفكر كاألدب كالقرآف الكرًن كاحلديث الشريف. (4
 الكفاءة األساسية يف دراسة علم البديع:

 اللفظية كادلعنوية.تزيد الكالـ حسنا كطالكة بأنواع احملسنات  (1

 تبُت نواحى اجلماؿ اللفظي كادلعنول من النماذج يف عيوف الفكر كاألدب كالقرآف الكرًن كاحلديث الشريف. (2

 إثارة الطالب كبعث شوقيم كانتباىيم هبذا التزيُت يف حياهتم إتصاال توثيقا. (3

 .كإيقافيم على تزيُت األلفاظ كادلعاين بألواف بديعة (4

 توزيع اللقاءات التقوًن األنشطة التعليمية ادلؤشرات ادلوووع ومصادره ليميةاألىداف التع الرقم
أخذ الفوائد العلمية  -1 -2

 من الفصل كالوصل.

إمناء الذكؽ األديب  -2
فيما حيتوم من 

 الفصل كالوصل.

تعريف الفصل  -1
 كالوصل

مواضع الفصل  -2
 كالوصل

 

يستطيع الطالب  (1
استنتاج مفيـو الفصل 
كالوصل من رأيو 
كحيللوف مواضعيما 

 يف الكالـ.

ادلدرس بطرح األسئلة التمييد: يبدأ  -
 .حوؿ ادلوضوع

يلقى ادلدرس نصا عرض النص:  -
الفصل كالوصل إلقاء أدبيا عن 

 الطالب.طبيعيا يثَت إنتباه 

 اتاالختبار  -
 ادلوضوعية 

 االختبارات -
 ادلقالية

 اللقاء
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)البالغة الواضحة  
كخصائص التعبَت 

 القرآين(

 

يستطيع الطالب شرح  (2
نواحي اجلماؿ الفٍت 

 من الفصل كالوصل

الشرح: يشرح ادلدرس الكلمات  -
الصعبة كالًتاكيب اجلديدة كيدرب 

 الطالب على استخداميا.

القراءة اجليرية: يتيح ادلدرس الفرصة  -
ألكرب عدد من الطالب لقراءة النص 

 جيريا كبنطق سليم.

ادلناقشة: يوجو ادلدرس أسئلة دلعرفة  -
مقدار فيم الطالب للنص كللتعمق 

من خالؿ ادلناقشة معيم يف تناكلو، ك 
ديكن الوقوؼ على مدل تذكؽ 

 الطالب األديب.

القاعدة: بعد استكماؿ عملية  -
ادلناقشة يصبح لدل الطالب رلموعة 
من األفكار اليت ديكن أف يصوغيا 

 اعدة ادلدرس على شكل قاعدة.

التطبيق: يكلف ادلدرس عددا من  -
الطالب بإنشاء اجلملة اليت فييا 

 الفصل كالوصل.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2 اللقاء
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تبُت العالقة بُت  -1 -3
اللفظ كادلعٌت مساكة 

 كإجيازا كإطنابا.

إدراؾ رتاذلا كتذكؽ  -2
 األديب منيا.

 

تعريف اإلجياز  -1
 كاإلطناب كادلساكة

أنواع اإلجياز  -2
 كاإلطناب.

أثر علم ادلعاىن يف  -3
 بالغة الكالـ

الواضحة )البالغة 
كخصائص التعبَت 

 القرآين(

 

يستطيع الطالب  (1
استنتاج مفيـو ادلساكة 
كاإلجياز كاإلطناب من 

-رأيو كيعينوف ادلعٌت 
ألفاظو كتراكيبو كمعناه 

من ادلساكة  -العاـ
 كاإلجياز كاإلطناب.

يشرح الطالب البياف  (2
العريب من اجلمل اليت 
فييا ادلساكة كاإلجياز 
كاإلطناب ككشف 

 مواطنو.

 

ادلدرس بطرح األسئلة التمييد: يبدأ  -
 .حوؿ ادلوضوع

عرض النص: يعرض ادلدرس  -
النصوص األدبية حوؿ ادلوضوع اآلف 

 باستخداـ كسائل اإليضاح ادلناسبة.

القراءة اجليرية: يتيح ادلدرس الفرصة  -
ألكرب عدد من الطالب لقراءة النص 
قراءة جيرية حىت حيسنوا القراءة، 

ات الكلم -بعد ذلك –كيشرح 
 الصعبة كالًتاكيب اجلديدة.

ادلناقشة: يبدأ ادلدرس بطرح األسئلة  -
حوؿ معرفتيم عن النص كللتعمق 
معيم، كمن خالؿ ادلناقشة يوجو 
ادلدرس الوقوؼ لدل الطالب على 

 التذكؽ األديب.

القاعدة: يستنبط ادلدرس من  -
اإلجياز كاإلطناب الطالب معٌت 

، كيكفي أف يعرب الطالب  كادلساكة

 االختبارات -
 ادلوضوعية 

 االختبارات -
 ادلقالية

 

 اللقاء
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 كرة الكناية بأم عبارة مفيدة.عن ف

التطبيق: يدرب ادلدرس الطالب  -
 بتحليل األمثلة التطبيقية اإلضافية.

اإلختتاـ: يشرح ادلدرس عن تأثَت  -
علم ادلعاين يف الكالـ بتوجيو 

 بأصل يفيد الكالـالطالب إىل 
، كضعو  إليك يودم قد كلكنو معٌتن
ا معٌت  السياؽ من يفيم جديدن

فييا  قيل اليت احلاؿ إليو كترشد
من طريق  لغرض بالغي بديع كيرسم

 األحواؿ اختيار يفحلسن تأليفيا 
 .فييا تقاؿ اليت كادلواطن

 
 
 اللقاء
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تزيُت الكالـ  -1 -4
باحملسنات اللفظية 
كتبُت نواحى اجلماؿ 

مفيـو احملسنات  -
 اللفظية كتقسيميا

جناس و أنواعك اجلناس  -

يستطيع الطالب  (1
استنتاج مفيـو 

اللفظية من احملسنات 

لتمييد: يكوف جبلب انتباه الطالب ا -
و إىل الدرس اجلديد، كذلك بربط

 بالدرس السابق.

 االختبارات -
 ادلوضوعية 

 اللقاء
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 اللفظي منيا.

 اجلناسالتمتع مبا يف  -2
من رتاؿ الفكرة 
كرتاؿ العرض 

 كرتاؿ األسلوب.

إنشاء الكالـ  -3
اجلديد باستخداـ 

 أنواع اجلناس

 

 تاـ كغَت التاـ
)البالغة الواضحة 
كخصائص التعبَت 

 القرآين(

 

رأيو كيستطيعوف 
 التمييز بُت أنواعيا.

يستطيع الطالب  (2
استنتاج مفيـو اجلناس 
من رأيو كحيللوف 
موقف اجلناس يف 

 الكالـ.

يوضح الطالب  (3
النواحى اجلمالية يف 
اجلناس كالوسيلة يف 
التعبَت اجلمايل 

 اللفظي.

عرض النصوص: تعرض النصوص  -
البالغية ادلعدة على شكل رتل 
كشكل نص متكامل باستخداـ 

 كسائل اإليضاح.

القراءة اجليرية: يبدأ ادلدرس ادلدرس  -
بقراءة ىذه النصوص قراءة جيرية 

 معربة.

التحليل: يبدأ ادلدرس بإثارة أسئلة  -
 معينة حوؿ النصوص. 

عملية القاعدة: بعد استكماؿ  -
التحليل يصبح لدل الطالب رلموعة 
من األفكار اليت ديكن أف يصوغيا 

 اعدة ادلدرس على شكل قاعدة.

التطبيق: يثَت ادلدرس بعد التوصل  -
إىل القاعدة رلموعة من األسئلة 

 للتطبيق على القاعدة.

 االختبارات -
 ادلقالية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 اللقاء

تزيُت الكالـ  -1 
كتبُت  باإلقتباس

 اإلقتباس -
)البالغة الواضحة 

يستطيع الطالب  (1
استنتاج مفيـو 

ادلدرس بطرح األسئلة التمييد: يبدأ  -
 .حوؿ ادلوضوع

 االختبارات -
 ادلوضوعية 

 اللقاء
6 
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نواحى اجلماؿ 
 اللفظي منيا.

التمتع مبا يف  -2
من رتاؿ  اإلقتباس

الفكرة كرتاؿ 
العرض كرتاؿ 

 األسلوب.

إنشاء الكالـ  -3
اجلديد باستخداـ 

 اإلقتباس

كخصائص التعبَت 
 القرآين(

 

اإلقتباس من رأيو 
كيعينوف كيفية إقتباس 

 الكالـ.

حيلل الطالب  (2
عالقات ادلقتبس 
كادلقتبس عنو كإنشاء 
الكالـ باستخداـ  

 كيفية اإلقتباس.

 

عرض النص: يلقى ادلدرس نصا  -
إلقاء طبيعيا يثَت  اإلقتباسأدبيا عن 

 إنتباه الطالب.

مات الشرح: يشرح ادلدرس الكل -
الصعبة كالًتاكيب اجلديدة كيدرب 

 الطالب على استخداميا.

القراءة اجليرية: يتيح ادلدرس الفرصة  -
ألكرب عدد من الطالب لقراءة النص 

 جيريا كبنطق سليم.

ادلناقشة: يوجو ادلدرس أسئلة دلعرفة  -
 حليلمقدار فيم الطالب للنص كللت

عالقات ادلقتبس كادلقتبس عنو معيم 
خالؿ ادلناقشة ديكن  يف تناكلو، كمن

الوقوؼ على مدل تذكؽ الطالب 
 األديب.

القاعدة: بعد استكماؿ عملية  -
ادلناقشة يصبح لدل الطالب رلموعة 
من األفكار اليت ديكن أف يصوغيا 

 االختبارات -
 ادلقالية
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 اعدة ادلدرس على شكل قاعدة.

التطبيق: يكلف ادلدرس عددا من  -
الطالب بإنشاء اجلملة اليت فييا 

 .اإلقتباس

 اللقاء
6 

تزيُت الكالـ  -1 
كتبُت  بالسجع

نواحى اجلماؿ 
 اللفظي منيا.

 السجعالتمتع مبا يف  -2
من رتاؿ الفكرة 
كرتاؿ العرض 

 كرتاؿ األسلوب.

إنشاء الكالـ 
اجلديد باستخداـ 

 السجع

 تعريف السجع كأنواعو -

)البالغة الواضحة 
كخصائص التعبَت 

 القرآين(

 

استنتاج مفيـو  (1
السجع من رأيو 
بوصفيا لونا من ألواف 

 البديع 

كيوضحوف النواحى  (2
اجلمالية يف السجع 

 يف النماذج القرآنية.

إفادة الكالـ بالسجع  (3
حبسب كظائفو 

 البالغية.

ادلدرس بطرح األسئلة التمييد: يبدأ  -
 .حوؿ ادلوضوع

عرض النص: يعرض ادلدرس  -
األدبية حوؿ ادلوضوع اآلف النصوص 

 باستخداـ كسائل اإليضاح ادلناسبة.

القراءة اجليرية: يتيح ادلدرس الفرصة  -
ألكرب عدد من الطالب لقراءة النص 
قراءة جيرية حىت حيسنوا القراءة، 

الكلمات  -بعد ذلك –كيشرح 
 الصعبة كالًتاكيب اجلديدة.

ادلناقشة: يبدأ ادلدرس بطرح األسئلة  -
عن النص كللتعمق حوؿ معرفتيم 

معيم، كمن خالؿ ادلناقشة يوجو 
ادلدرس الوقوؼ لدل الطالب على 

 راتاالختبا -
 ادلوضوعية 

 االختبارات -
 ادلقالية

 

 اللقاء
 7 
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 التذكؽ األديب.

القاعدة: يستنبط ادلدرس من  -
، كيكفي أف سجعالطالب معٌت ال

بأم  سجعيعرب الطالب عن فكرة ال
 عبارة مفيدة.

التطبيق: يدرب ادلدرس الطالب  -
 بتحليل األمثلة التطبيقية اإلضافية.

 
 
 
 
 
 

 7اللقاء 
تزيُت الكالـ بإنشاء  -1 

الكالـ اجلديد 
باستخداـ احملسنات 
ادلعنوية كاإلستطاعة 
على أخذ الفوائد 

 العملية منيا.

مسو اإلختيار كإمناء  -2
الذكؽ األديب مبا 
حيتوم يف أنواع 

احملسنات  مفيـو -
 ادلعنوية

 التورية -

 الطباؽ -

)البالغة الواضحة 
كخصائص التعبَت 

 القرآين(

 

يستطيع الطالب  (4
استنتاج مفيـو 
احملسنات ادلعنوية 

 كدييزكف بُت أنواعيا

يستطيع الطالب فيم  (1
ألفاظو  -ادلعٌت

كتراكيبو كمعناه العاـ 
كيبينوف من التورية 

العالقة بُت اللفظ 

التمييد: يكوف جبلب انتباه الطالب  -
إىل الدرس اجلديد، كذلك بربطو 

 بالدرس السابق.

عرض النص: يعرض ادلدرس النص  -
على الطالب بشرح الكلمات 

 الصعبة كالًتاكيب اجلديدة.

: يقرأ ادلدرس قراءة القراءة اجليرية -
منوذجية، مث يكلف بعض الطالب 

 قراءتو حىت حيسنوا القراءة.

 االختبارات -
 ادلوضوعية 

 االختبارات -
 ادلقالية

 

 اللقاء
 8 
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التورية األسلوب 
 .كالطباؽ

  كادلعٌت يف التورية.

يستطيع الطالب أخذ  (2
الفوائد العلمية من 

 الطباؽ 

كإمناء الذكؽ األديب  (4
فيما حيتوم من 

 الطباؽ.

التحليل: كيكوف ىذه العملية كما  -
 يلي:

يوجييم إىل حتليل النص إىل أفكاره  (1
األساسية، حىت أف يصل هبم إىل 

 حتديد ىذه األفكار يف العناكين.

يعود ادلدرس بطالبو إىل موضع  (2
 لة.يف األمث التورية كالطباؽ

القاعدة: يستنبط ادلدرس من  -
، التورية كالطباؽالطالب معٌت 

كيكفي أف يعرب الطالب عن فكرة 
 بأم عبارة مفيدة. التورية كالطباؽ

التطبيق: يدرب ادلدرس الطالب  -
يف أمثلة شفوية  التورية كالطباؽعلى 

معدة من قبل كيكلفيم تزيُت الكالـ 
 .التورية كالطباؽادلعد ب

تذكؽ األديب: يوجو ادلدرس طالبة  -
التورية كالطباؽ إىل تذكؽ رتاؿ 

 .كفيم سرىا يف بالغة التعبَت

 
 
 
 
 
 
 
 

 9اللقاء 
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تزيُت الكالـ بإنشاء  -1 
الكالـ اجلديد 

 ادلقابلةباستخداـ 
كاإلستطاعة على 
أخذ الفوائد العملية 

 منيا.

مسو اإلختيار كإمناء 
الذكؽ األديب مبا 

حسن حيتوم يف 
 التعليل

 ادلقابلة -

 حسن التعليل -

)البالغة الواضحة 
كخصائص التعبَت 

 القرآين(

 

حيلل الطالب  (1
الوظائف البالغية من 

 الكالـ بادلقابلة 

كإدراؾ رتاذلا كتذكؽ  (1
  األديب منيا.

الطالب كظيفة يعُت  (2
بالغية من حسن 

 التعليل.

كيستطيعوف جعل  (2
الكالـ كاختيار 
األلفاظ ادلناسبة 

للمعاىن على الكالـ 
 من حسن التعليل.

ادلدرس بطرح األسئلة التمييد: يبدأ  -
 .حوؿ ادلوضوع

عرض النص: يعرض ادلدرس  -
النصوص األدبية حوؿ ادلوضوع اآلف 

 باستخداـ كسائل اإليضاح ادلناسبة.

ءة اجليرية: يتيح ادلدرس الفرصة القرا -
ألكرب عدد من الطالب لقراءة النص 
قراءة جيرية حىت حيسنوا القراءة، 

الكلمات  -بعد ذلك –كيشرح 
 الصعبة كالًتاكيب اجلديدة.

ادلناقشة: يبدأ ادلدرس بطرح األسئلة  -
حوؿ معرفتيم عن النص كللتعمق 
معيم، كمن خالؿ ادلناقشة يوجو 

الطالب على ادلدرس الوقوؼ لدل 
 التذكؽ األديب.

القاعدة: يستنبط ادلدرس من  -
الطالب معٌت الكناية، كيكفي أف 

بأم  ادلوضوعيعرب الطالب عن فكرة 

 االختبارات -
 ادلوضوعية 

 االختبارات -
 ادلقالية

 

 اللقاء
29 
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 عبارة مفيدة.

التطبيق: يدرب ادلدرس الطالب  -
 بتحليل األمثلة التطبيقية اإلضافية.

 
 

 اللقاء
22 

تزيُت الكالـ بإنشاء  -1 
الكالـ اجلديد 

تأكيد باستخداـ 
ادلدح مبا يشبو الذـ 

اعة كاإلستطكعكسو 
على أخذ الفوائد 

 .العملية منو

مسو اإلختيار كإمناء  -2
الذكؽ األديب مبا 
حيتوم يف أسلوب 

 احلكيم

تأكيد ادلدح مبا يشبو  -
 الذـ كعكسو

 أسلوب احلكيم -

)البالغة الواضحة 
التعبَت كخصائص 

 القرآين(

 

يوضح الطالب مفيـو  (1
 ييٍشبوي  مبا ادلدحً  تأىكيدي 
َـّ   كعىكسيوي  الذَّ

يستطيعوف نقد نص ك  (2
 ادلدحً  تأىكيدي معُت من 

َـّ  ييٍشبوي  مبا  كعىكسيوي  الذَّ

يستطيع الطالب فيم  (3
ألفاظو  -ادلعٌت

كتراكيبو كمعناه العاـ 
 من أسلوب احلكيم

كيعينوف كظيفة   (4
بالغية من أسلوب 
احلكيم مث إدراؾ رتاذلا 

ادلدرس بطرح األسئلة التمييد: يبدأ  -
 .حوؿ ادلوضوع

عرض النص: يعرض ادلدرس  -
النصوص األدبية حوؿ ادلوضوع اآلف 

 باستخداـ كسائل اإليضاح ادلناسبة.

القراءة اجليرية: يتيح ادلدرس الفرصة  -
لقراءة النص ألكرب عدد من الطالب 

قراءة جيرية حىت حيسنوا القراءة، 
الكلمات  -بعد ذلك –كيشرح 

 الصعبة كالًتاكيب اجلديدة.

ادلناقشة: يبدأ ادلدرس بطرح األسئلة  -
حوؿ معرفتيم عن النص كللتعمق 
معيم، كمن خالؿ ادلناقشة يوجو 

 االختبارات -
 ادلوضوعية 

 االختبارات -
 ادلقالية

 

 اللقاء
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ادلدرس الوقوؼ لدل الطالب على  كتذكؽ األديب منو
 التذكؽ األديب.

 القاعدة: يستنبط ادلدرس من -
الطالب معٌت الكناية، كيكفي أف 

بأم  ادلوضوعيعرب الطالب عن فكرة 
 عبارة مفيدة.

التطبيق: يدرب ادلدرس الطالب  -
 بتحليل األمثلة التطبيقية اإلضافية.

اإلختتاـ: يشرح ادلدرس عن تأثَت  -
علم البديع يف الكالـ بتوجيو 

زيادة الكالـ حسنا الطالب إىل 
 بأساليبى  أداؤه يستطاع كطالكة
سلتلفةو، كذلا تأثَت يف  كطرائق عديدة،

النفس كحسن تصوير ادلعٌت عند 
 السامع.

 
 
 
 
 
 
 

 اللقاء 
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 لتدريس البالغة من الطالب ( نتيجة حتليل األنشطة التعليمية4جدول رقم )

Descriptive Statistics 

 األساليب األنشطة التعليمية الرقم
عدد 
 اجمليبون

 أقل النتائج
أعلى 
 النتائج

مجلة 
 التحصيل

∑ x ادلعدل ادلائوي 

 التمهيد -1
% 83 265 221 5 9 53 طرح األسئلة حول ادلوضوع اآلن -  

% 95 265 251 5 9 53 طرح األسئلة حول ادلوضوع ادلاضى -  

% 95 265 253 5 9 53 إثارة قضية معينة للمناقشة -  

% 76 265 201 5 9 53 شرح ادلوضوع من جانب مجالو الفين -  

2- 

تقدمي القاعدة 
البالغية 

 النص وعرض
 األديب

% 41 265 108 5 9 53 حفظ القواعد البالغية -  

عرض القواعد بعد تقدمي النص  -
 األديب

53 9 5 257 265 97 %  

عرض القواعد قبل تقدمي النص  -
 األديب

53 9 5 159 265 60 %  

عرض القواعد البالغية بتفصيل  -
 األقسام واألنواع تفصيال واضحا

53 9 5 162 265 61 %  
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عرض القواعد من غًن إسراف وال  -
األدبية إىل إثقال إال حيث الضرورة 

 ذلك

53 9 5 171 265 64 %  

استنباط القاعدة البالغية بادلناقشة  -
 بينكم

53 9 5 257 265 97 %  

استنباط القاعدة البالغية من شرح  -
 ادلدرس

53 9  5 159 265 60 %  

3- 

شرح النصوص 
 األدبية

 

% 97 265 257 5 9 53 النصوص ادلختارة من القرآن الكرمي -  

النصوص ادلختارةمن احلديث  -
 الشريف

53 9 5 253 265 95 %  

النصوص ادلختارة من األمثلة  -
 األشوعية

53 9 5 199 265 75 %  

% 76 265 202 5 9 53 يبدأ ادلدرس بشرح الرتاكيب اجلديدة -  

% 97 265 257 5 9 53 يبدأ ادلدرس بشرح الكلمات الصعوبة -  

جيرية وبنطق قراءة النصوص قراءة  -
 سليم

53 9 5 254 265 96 %  
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ادلناقشة، حيث يوجو ادلدرس أسئلة   -
دلعرفة مقدار فيم الطالب للنص 

 وللتعمق معيم.

53 9 5 201 265 76 %  

الوقوف على مدى تذوق األديب   -
 لدى الطالب من خالل ادلناقشة.

53 9 5 217 265 82 %  

 التطبيق -4

الطالب فيو ما إنشاء الكالم حيلل   -
 يستوعبونو من النص.

53 9 5 249 265 94 %  

يكلف ادلدرس مجع األمثلة من   -
 القرآن الكرمي أو احلديث الشريف.

53 9 5 199 265 75 %  

% 95 265 253 5  9 53 حتليل األمثلة التطبيقية اإلضافية   -  

 

 

 يف قسم تعليم اللغة العربية علم البيان لدراسةالستبانة الكفاءة األساسية ( إجابات ادلدرسني  5جدول رقم ) 
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 اإلسالمية احلكومية المبونج إنتانجبامعة رادين 

 لتدريس علم البيان الكفاءة األساسية الرقم
 مستوى التحصيل

ادلعدل    ال نعم
 ادلالحظة الصفة ادلئوية

واجملاز ادلرسل  تزيٌن الكالم بأنواع التشبيو واإلستعارة -1
 والكناية.

صاحل لتكون كفاءة  ميم جدا 100% 4 4 - 4
 أساسية للجامعة 

القدرة على تبٌن نواحى اجلمال الفين من النماذج يف  -2
 .عيون الفكر واألدب كالقرآن الكرمي واحلديث

صاحل لتكون كفاءة  ميم جدا 100% 4 4 - 4
 أساسية للجامعة

صاحل لتكون كفاءة  ميم جدا %100 4 4 - 4 إثارة الطالب وبعث شوقيم -3
 أساسية للجامعة

صاحل لتكون كفاءة  ميم جدا %100 4 4 - 4 انتباىيم هبذا التزيٌن يف حياهتم إتصاال وثيقا. -4
 أساسية للجامعة
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 يف قسم تعليم اللغة العربية دلعاينعلم ا لدراسة( إجابات ادلدرسني الستبانة الكفاءة األساسية  6جدول رقم ) 

 اإلسالمية احلكومية المبونج إنتانجبامعة رادين 

 عاينالكفاءة األساسية لتدريس علم ادل الرقم
 مستوى التحصيل

ادلعدل    ال نعم
 ادلالحظة الصفة ادلئوية

 التمييز بٌن الكالم اخلربي واإلنشائي. -1

 
صاحل لتكون كفاءة  ميم جدا 100% 4 4 - 4

 أساسية للجامعة 
صاحل لتكون كفاءة  ميم جدا %100 4 4 - 4 حتليل الوظائف البالغية من الكالم اخلربي واإلنشائي -2

 أساسية للجامعة
صاحل لتكون كفاءة  ميم جدا %100 4 4 - 4 إنشاء الكالم اجلديد من اخلربي واإلنشائي -3

 أساسية للجامعة
 القصر بطرق خمتلفة.تركيب اجلمل من  -4

 
صاحل لتكون كفاءة  ميم جدا 100% 4 4 - 4

 أساسية للجامعة
 موازنة مواضع الفصل والوصل يف الكالم.  -5

 
صاحل لتكون كفاءة  ميم جدا 100% 4 4 - 4

 أساسية للجامعة
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لتكون كفاءة صاحل  ميم جدا %100 4 4 - 4 تبٌن العالقة بٌن اللفظ وادلعىن مساوة وإجيازا وإطنابا -6
 أساسية للجامعة

 نقد نص معٌن الذي فيو أنواع ادلعاين. -7

 
صاحل لتكون كفاءة  ميم جدا 100% 4 4 - 4

 أساسية للجامعة
تبٌن نواحى اجلمال الفين من النماذج يف عيون الفكر  -8

 واألدب كالقرآن الكرمي واحلديث الشريف
صاحل لتكون كفاءة  ميم جدا 100% 4 4 - 4

 للجامعةأساسية 
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 يف قسم تعليم اللغة العربية علم البديع لدراسة( إجابات ادلدرسني الستبانة الكفاءة األساسية  7جدول رقم ) 

 اإلسالمية احلكومية المبونج إنتانجبامعة رادين 

 الكفاءة األساسية لتدريس علم البديع الرقم
 مستوى التحصيل

 ادلالحظة الصفة ادلعدل ادلئوية   ال نعم
صاحل لتكون كفاءة  ميم جدا %100 4 4 - 4 تزيد الكالم حسنا وطالوة بأنواع احملسنات اللفظية وادلعنوية  -1

 أساسية للجامعة 
تبٌن نواحى اجلمال اللفظي وادلعنوى من النماذج يف عيون  -2

 الفكر واألدب كالقرآن الكرمي واحلديث الشريف
لتكون كفاءة صاحل  ميم جدا 100% 4 4 - 4

 أساسية للجامعة
إثارة الطالب وبعث شوقيم وانتباىيم هبذا التزيٌن يف  -3

 حياهتم إتصاال توثيقا
صاحل لتكون كفاءة  ميم جدا 100% 4 4 - 4

 أساسية للجامعة
صاحل لتكون كفاءة  ميم جدا %100 4 4 - 4 وإيقافيم على تزيٌن األلفاظ وادلعاين بألوان بديعة  -4

 للجامعةأساسية 
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 يف قسم تعليم اللغة العربية علم البيان التعليمية لدراسة( إجابات ادلدرسني الستبانة األهداف  8جدول رقم ) 

 اإلسالمية احلكومية المبونج إنتانجبامعة رادين 

 لتدريس علم البياناألهداف الدراسية  الرقم
 مستوى التحصيل

 ادلالحظة الصفة ادلعدل ادلئوية   ال نعم
 للجامعة ىدفا كون صاحل لي ميم جدا %100 4 4 - 4 تزين الكالم بالتشبيو -1
 للجامعةىدفا كون صاحل لي ميم جدا %100 4 4 - 4 تبٌن نواحى اجلمال الفين من التشبيو -2
 للجامعة ىدفاكون صاحل لي ميم جدا %100 4 4 - 4 إنشاء الكالم اجلديد باستخدام التعبًن اجلمايل من أنواع اإلستعارات -3
التمتع مبا يف اإلستعارة من مجال الفكرة ومجال العرض ومجال  -4

 األسلوب
كون لي ية ناقصةحصاالال ميم % 75 4 3 1 3

 للجامعةىدفا 
 للجامعة ىدفاكون صاحل لي ميم جدا %100 4 4 - 4 اإلستطاعة على أخذ الفوائد العملية من اجملاز ادلرسل  -5
 للجامعة ىدفا كونصاحل لي ميم جدا %100 4 4 - 4 ومجال األسلوب يف الكالم باجملاز ادلرسلمسو اإلختيار  -6
 للجامعة ىدفاكون صاحل لي ميم جدا %100 4 4 - 4 اإلدلام بأنواع الكنايات  -7
كون الصاالحية ناقصة لي ميم % 75 4 3 1 3 إمناء الذوق األديب مبا حيتوي يف الكناية -8

 للجامعةىدفا 
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 يف قسم تعليم اللغة العربية علم ادلعاين ةسادر لية تعليم( إجابات ادلدرسني الستبانة األهداف ال 01جدول رقم ) 

 اإلسالمية احلكومية المبونج إنتانجبامعة رادين 

 مستوى التحصيل لتدريس علم ادلعايناألهداف الدراسية  الرقم
 ادلالحظة الصفة ادلعدل ادلئوية   ال نعم

 كون ىدفا للجامعة صاحل لي ميم جدا %100 4 4 - 4 حتليل الوظائف البالغية من الكالم اخلرب واإلنشاء -1
 كون ىدفا للجامعةصاحل لي ميم جدا %100 4 4 - 4 إفادة الكالم اخلرب واإلنشاء حبسب وظائفيما البالغية -2
 كون ىدفا للجامعةصاحل لي ميم جدا %100 4 4 - 4 من القصر -ألفاظو وتراكيبو ومعناه العام -فيم ادلعىن -3
 كون ىدفا للجامعةصاحل لي ميم جدا %100 4 4 - 4 تبٌن العالقة بٌن اللفظ وادلعىن يف القصر -4
الصاالحية ناقصة ليكون  ميم % 75 4 3 1 3 أخذ الفوائد العلمية من الفصل والوصل -5

 ىدفا للجامعة
الصاالحية ناقصة ليكون  ميم % 75 4 3 1 3 الفصل والوصل.إمناء الذوق األديب فيما حيتوي من  -6

 ىدفا للجامعة
 صاحل ليكون ىدفا للجامعة ميم جدا %100 4 4 - 4 تبٌن العالقة بٌن اللفظ وادلعىن مساوة وإجيازا وإطنابا. -7
لصاالحية ناقصة ليكون ا ميم % 75 4 3 1 3 إدراك مجاذلا وتذوق األديب منيا -8

 ىدفا للجامعة
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 يف قسم تعليم اللغة العربية علم البديع التعليمية لدراسة( إجابات ادلدرسني الستبانة األهداف  00جدول رقم ) 

 اإلسالمية احلكومية المبونج إنتانجبامعة رادين 

 البديعلتدريس علم األهداف الدراسية  الرقم
 مستوى التحصيل

 ادلالحظة الصفة ادلعدل ادلئوية   ال نعم
 كون ىدفا للجامعة صاحل لي ميم جدا %100 4 4 - 4 تزيٌن الكالم باحملسنات اللفظية وتبٌن نواحى اجلمال اللفظي منيا -1
التمتع مبا يف احملسنات اللفظية من مجال الفكرة ومجال العرض ومجال  -2

 األسلوب
 كون ىدفا للجامعةصاحل لي ميم جدا 100% 4 4 - 4

 كون ىدفا للجامعةصاحل لي ميم جدا %100 4 4 - 4 باستخدام احملسنات اللفظيةإنشاء الكالم اجلديد  -3
تزيٌن الكالم بإنشاء الكالم اجلديد باستخدام احملسنات ادلعنوية  -4

 واإلستطاعة على أخذ الفوائد العملية منيا
 كون ىدفا للجامعةصاحل لي ميم جدا 100% 4 4 - 4

األديب مبا حيتوي يف أنواع األسلوب إمناء الذوق مسو اإلختيار و  -5
 من احملسنات ادلعنوية

الصاالحية ناقصة ليكون  ميم % 75 4 3 1 3
 ىدفا للجامعة
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 ( إجابات اخلرباء الستبانة التحكيم منهج تدريس البالغة على مدخل الكفاءة 01جدول رقم ) 

 مقبول( غري 0( مقبول، )1( جيد، )2( جيد جدا، )3( ممتاز، )4الصفة: )

 ادلضمون الرقم
عدد 
 اخلرباء

 الصفة
 0 1 2 3 4 ادلعدل ادلئوي

 % جليد جدا 50 - - 1 1  2 ادلقدمة -1
 % جليد 50

مفيوم ادلنيج على مدخل الكفاءة  -2
 وعناصره

 % جليد جدا 100 - - - 2  2

 % جليد جدا 100 - - - 2  2 علم البيان دراسةالكفاءة األساسية ل -3
 % للممتاز 50 - - - 1 1 2 علم البيان دراسةاألىداف الدراسية ل -4

 % جليد جدا 50
 % للممتاز 50 - - - 1 1 2 علم البيان دراسةادلئشرات ل -5

 % جليد جدا 50
 % جليد جدا 100 - - - 2  2 لعلم البيان وتنظيميا التعليمية ادلواد -6
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 % للممتاز 50 - - - 1 1 2 علم ادلعاين دراسةالكفاءة األساسية ل -7
 % جليد جدا 50

 % للممتاز 50 - - - 1 1 2 علم ادلعاين دراسةاألىداف الدراسية ل -8
 % جليد جدا 50

 % للممتاز 50 - - - 1 1 2 ادلعاينعلم  دراسةادلئشرات ل -9
 % جليد جدا 50

 % جليد جدا 100 - - - 2  2 لعلم ادلعاين وتنظيمياالتعليمية ادلواد  -10
 % جليد جدا 100 - - - 2  2 علم البديع دراسةالكفاءة األساسية ل -11
 % جليد جدا 100 - - - 2  2 علم البديع دراسةاألىداف الدراسية ل -12
 % جليد جدا 100 - - - 2  2 البديععلم  دراسةادلئشرات ل -13
 جدا% جليد  100 - - - 2  2 لعلم البديع وتنظيمياالتعليمية ادلواد  -14
 % جليد جدا 100 - - - 2  2 االختبارات -15
 % جليد جدا 100 - - - 2  2 األنشطة التعليمية -16
 % جليد جدا 100 - - - 2  2 ادلخطط الدراسي -17
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 ( إجابات ادلدرسني الستبانة صالحية ادلنهج 02جدول رقم ) 

 األسئلة عن ادلنهج يف تدريس البالغة على مدخل الكفاءة الرقم
 مستوى التحصيل

 الصفة ادلعدل ادلئوية ال نعم عدد ادلدرسني
 ممتاز % 100 - 4 4 ىل رأيت أن ادلقدمة ىي مناسبة ذلذا ادلنيج؟  -1
 ممتاز % 100 - 4 4 أن مفيوم ادلنيج على مدخل الكفاءة وعناصره مناسب؟ ىل رأيت -2
 ممتاز % 100 - 4 4 هبذا القسم؟ىل رأيت أن الكفاءة األساسية يف ىذا ادلنيج مناسبة  -3
 ممتاز % 100 - 4 4 ؟ القسممالئمة للتطبيق هبذا  مدخل الكفاءةىل رأيت أن األىداف التعليمية على  -4
 ممتاز % 100 - 4 4 القسم؟ادلختارة ذلذا ادلنيج صاحلة لالستعمال يف ىذا  واد التعليميةىل رأيت أن ادل -5
 ممتاز %  75 - 4 4 ىل رأيت أن الطرق ادلصممة للمواد الدراسية ذلذا ادلنيج مناسبة؟  -6
 ممتاز % 100 - 4 4 ىل رأيت أن األنشطة التعليمية ادلكتوبة كليا قد حققيا ادلدرس والطالب؟ -7
ىل رأيت أن أسلوب التقومي ادلقرتح لقياس جناح التعليم يف ىذا ادلنيج صاحل  -8

 ممتاز % 100 - 4 4 ؟يف ىذا القسم لالستعمال

 ممتاز % 100 - 4 4 ىل رأيت أن ادلخطط الدراسي ادلصمم هبذا ادلنيج صاحل للتطبيق ذلذا القسم؟ -9
عموما صاحل لالستعمال يف ىذا  مدخل الكفاءةىل رأيت أن ىذا ادلنيج على  -10

 ممتاز % 100 - 4 4 ؟قسمال



 



 

 مجهورية إندونيسيا
 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم
 اإلسالمية احلكومية ماالنـج

 
 

 

 كلية الدراسات العليا
 قسم تعليم اللغة العربية

 استبانة حتكيم اخلبري

  على مدخل الكفاءة ادلنهج يف تدريس البالغة
 اإلسالمية احلكومية المبونج إنتانيف جامعة رادين 

 أعدها:

 سيت مشيطة
 90029902: تسجيلرقم ال

 

 حتت اشراف:
 األستاذ الدكتور حممد عينني، ادلاجستري

 197993191998931991رقم التوظيف: 
 الدكتور ولدانا وركاديناتا، ادلاجستري

 196994911987911991رقم التوظيف: 
 

 العام اجلامعي
 م 2922
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 حتكيم اخلبري استبانة
جبامعة اللغة العربية  قسم تعليميف  مدخل الكفاءةعلى ادلبين  تدريس البالغةمنهج 

 احلكومية المبونج ةاالسالمي إنتانرادين 
 امالء البيانات التالية:

 

 تعليمات عامة

 .بإندونيسياغة العربية ـاللمنهج تعليم يف خبري لل ةاالستبانة موجه هذه -1
 هتدف هذه االستبانة إىل حتليل صالحية ادلنهـج ادلطور لتدريس البالغة يف -2

 اجلامعة اإلسالمية.
نتيجة هذه االستبانة تكون مرجعا أساسيا للباحثة يف جتربة تطوير منهج  -3

تدريس البالغة ادلبين على مدخل الكفاءة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين 
 االسالمية احلكومية المبونج. إنتان

العمود الذى ( يف √وادلرجو أن خيتار اخلبري االجابة ادلالئمة وتضع عالمة ) -4
 يعرب تعبريا صادقا عن وجهة نظره.

 

  اسم اخلبري                      :
 يف منهج تعليم اللغة العربية ختصص اخلبري                   :
  ادلنصب                         : 
  مكان العمل                    :
  تاريخ التحكيم                  :
  التوقيع                          :
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 :مدخل الكفاءةعلى ادلبين  منهج تدريس البالغة

 قبول( غري م1، )مقبول( 2)جيد، ( 3، )جيد جدا( 4، )تاز( مم5الصفة: )

 ادلضمون الرقم
 الصفة

5 4 3 2 1 
      ادلقدمة  -1

 ادلداخالت واالرشادات:
 
 
      وعناصرهادلنهج على مدخل الكفاءة   -2

 ادلداخالت واالرشادات:
 
      علم البيان دراسةالكفاءة األساسية ل  -3

 ادلداخالت واالرشادات:
 
 
      علم البيان دراسةاألهداف الدراسية ل  -4

 ادلداخالت واالرشادات:
 
      علم البيان دراسةادلئشرات ل  -5

 ادلداخالت واالرشادات:
 
 
      البيان وتنظيمهاادلواد التعليمية لعلم   -6

 ادلداخالت واالرشادات:
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      علم ادلعاين دراسةالكفاءة األساسية ل  -7

 ادلداخالت واالرشادات:
 
      علم ادلعاين دراسةاألهداف الدراسية ل  -8

 ادلداخالت واالرشادات:
 
 
      ادلعاينعلم  دراسةادلئشرات ل  -9

 ادلداخالت واالرشادات:
 
      التعليمية لعلم ادلعاين وتنظيمهاادلواد   -19

 ادلداخالت واالرشادات:
 
 
      علم البديع دراسةالكفاءة األساسية ل  -11

 ادلداخالت واالرشادات:
 
      علم البديع دراسةاألهداف الدراسية ل  -12

 ادلداخالت واالرشادات:
 
      البديععلم  دراسةادلئشرات ل  -13

 ادلداخالت واالرشادات:
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      ادلواد التعليمية لعلم البديع وتنظيمها  -14

 ادلداخالت واالرشادات:
 
      االختبارات  -15

 ادلداخالت واالرشادات:
 
 
      األنشطة التعليمية  -16

 ادلداخالت واالرشادات:
 
 
      ادلخطط الدراسي  -17

 ادلداخالت واالرشادات:

 

االستبانة ومساحتكم التكرم باعطاء وأخريا، أشكركم على تفضلكم باالجابة عن هذه 
ادلداخالت واالرشادات الىت تفيد البحث واألمل الكبري يف أن تكون اجابتكم مسامهة 
عظيمة يف حماولة حتسني تدريس البالغة يف هذه اجلامعة خاصة ويف اجلامعات االسالمية 

 عموعا. آمني.

 2911ماالنج، أبريل 

 سيت مشيطة   
 



 مجهورية إندونيسيا
 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم
 اإلسالمية احلكومية ماالنـج

 
 

 

 كلية الدراسات العليا
 قسم تعليم اللغة العربية

 عن الكفاءة األساسية واألهداف التعليمية استبانة

  على مدخل الكفاءة املنهج يف تدريس البالغة
 اإلسالمية احلكومية المبونج إنتانيف جامعة رادين 

 أعدها:

 سيت مشيطة
 90729972: تسجيلرقم ال

 

 حتت اشراف:
 األستاذ الدكتور حممد عينٌن، ادلاجستًن

 197993191998931991رقم التوظيف: 
 الدكتور ولدانا وركاديناتا، ادلاجستًن

 196994911987911991رقم التوظيف: 
 

 العام اجلامعي
 م 2922
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 عن الكفاءة األساسية واألهداف التعليمية استبانة

اإلسالمية  إنتانيف جامعة رادين  على مدخل الكفاءة املنهج يف تدريس البالغة
 احلكومية المبونج

 امالء البيانات التالية:

 تعليمات عامة

 إنتانقسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين يف  دلدرسي البالغةىذا االستبانة موجو  -أ 
 اإلسالمية احلكومية المبونج.

لى حتليل الكفاءة األساسية ادلطلوبة واألىداف التعليمية هتدف ىذه االستبانة ع -ب 
 ادلناسبة للكفاءة يف دراسة البالغة.

نتيجة ىذه االستبانة تكون مصدرا رئيسيا للباحثة يف تطوير منيج تدريس البالغة على  -ج 
 اإلسالمية احلكومية المبونج. إنتانجامعة رادين مدخل الكفاءة يف 

( يف العمود الذى يعرب تعبًنا صادقا √وادلرجو أن ختتار االجابة ادلالئمة وتضع عالمة ) -د 
 عن وجية نظرك.

 مثال: 
 ( ال أدري9)( غًن ميم جدا، 1)( غًن ميم، 2)( ميم اىل حد ما 3)( ميم، 4)( ميم جدا، 5)

 9 1 2 3 4 5 الكفاءة األساسية الرقم
      √ فيم النص األديب 1

الىت  نططة التعليمية( وضعت يف العمود األول؛ ألنو يعرب عن رأىي يف األ√الحظ أن العالمة )
 .اجلامعةه يف ىذ بالغةميكن أن تستخدم فييا ال

 
 

 

 التاريخ: االسم:
  التوقيع:
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 الكفاءة األساسية واألهداف التعليمية يف تدريس البالغةعن للمدرسني استبانة 

 اإلسالمية احلكومية المبونج إنتانجامعة رادين اللغة العربية  قسم تعليميف  تدريس البالغةمنهج 

 الكفاءة األساسية يف تدريس علم البيان: -2

 الكفاءة األساسية يف تدريس علم البيان  الرقم
 االجابة

 ال نعم
   تزيٌن الكالم بأنواع التطبيو واإلستعارة واجملاز ادلرسل والكناية.  -1
القدرة على تبٌن نواحى اجلمال الفين من النماذج يف عيون الفكر واألدب   -2

 كالقرآن الكرمي واحلديث الطريف.
  

   شوقيمإثارة الطالب وبعث  -3
   انتباىيم هبذا التزيٌن يف حياهتم إتصاال وثيقا. -4

 

 األهداف الدراسية يف تدريس علم البيان: -2

 األىداف الدراسية يف تدريس علم البيان  الرقم
 االجابة

 ال نعم
   تزين الكالم بالتطبيو  -1
   تبٌن نواحى اجلمال الفين من التطبيو -2
   باستخدام التعبًن اجلمايل من أنواع اإلستعاراتإنطاء الكالم اجلديد  -3
   التمتع مبا يف اإلستعارة من مجال الفكرة ومجال العرض ومجال األسلوب -4
   اإلستطاعة على أخذ الفوائد العملية من اجملاز ادلرسل  -5
   مسو اإلختيار ومجال األسلوب يف الكالم باجملاز ادلرسل -6
   اإلدلام بأنواع الكنايات  -7
   إمناء الذوق األديب مبا حيتوي يف الكناية -8
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 الكفاءة األساسية يف تدريس علم املعاين: -3

 الكفاءة األساسية يف تدريس علم ادلعاين الرقم
 االجابة

 ال نعم
   التمييز بٌن الكالم اخلربي واإلنطائي. -1
   اخلربي واإلنطائيحتليل الوظائف البالغية من الكالم  -2
   إنطاء الكالم اجلديد من اخلربي واإلنطائي -3
   تركيب اجلمل من القصر بطرق خمتلفة. -4
   موازنة مواضع الفصل والوصل يف الكالم.  -5
   تبٌن العالقة بٌن اللفظ وادلعىن مساوة وإجيازا وإطنابا -6
   نقد نص معٌن الذي فيو أنواع ادلعاين. -7
تبٌن نواحى اجلمال الفين من النماذج يف عيون الفكر واألدب كالقرآن  -8

 الكرمي واحلديث الطريف
  

 األهداف الدراسية يف تدريس علم املعاين: -4

 األىداف الدراسية يف تدريس علم ادلعاين الرقم
 االجابة

 ال نعم
   حتليل الوظائف البالغية من الكالم اخلرب واإلنطاء -1
   الكالم اخلرب واإلنطاء حبسب وظائفيما البالغيةإفادة  -2
   من القصر -ألفاظو وتراكيبو ومعناه العام -فيم ادلعىن -3
   تبٌن العالقة بٌن اللفظ وادلعىن يف القصر -4
   أخذ الفوائد العلمية من الفصل والوصل -5
   إمناء الذوق األديب فيما حيتوي من الفصل والوصل. -6
   العالقة بٌن اللفظ وادلعىن مساوة وإجيازا وإطنابا.تبٌن  -7
   إدراك مجاذلا وتذوق األديب منيا -8
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 الكفاءة األساسية يف تدريس علم البديع: -5

 الكفاءة األساسية يف تدريس علم البديع الرقم
 االجابة

 ال نعم
   تزيد الكالم حسنا وطالوة بأنواع احملسنات اللفظية وادلعنوية  -1
تبٌن نواحى اجلمال اللفظي وادلعنوى من النماذج يف عيون الفكر واألدب كالقرآن  -2

 الكرمي واحلديث الطريف
  

   إثارة الطالب وبعث شوقيم وانتباىيم هبذا التزيٌن يف حياهتم إتصاال توثيقا -3
   وإيقافيم على تزيٌن األلفاظ وادلعاين بألوان بديعة  -4

 

 تدريس البديع:األهداف الدراسية يف  -6

 األىداف الدراسية يف تدريس علم البديع الرقم
 االجابة

 ال نعم
   تزيٌن الكالم باحملسنات اللفظية وتبٌن نواحى اجلمال اللفظي منيا -1
   التمتع مبا يف احملسنات اللفظية من مجال الفكرة ومجال العرض ومجال األسلوب -2
   احملسنات اللفظيةإنطاء الكالم اجلديد باستخدام  -3
تزيٌن الكالم بإنطاء الكالم اجلديد باستخدام احملسنات ادلعنوية واإلستطاعة على  -4

 أخذ الفوائد العملية منيا
  

إمناء الذوق األديب مبا حيتوي يف أنواع األسلوب من مسو اإلختيار و  -5
 احملسنات ادلعنوية

  

 
 



 

 مجهورية إندونيسيا
 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم
 اإلسالمية احلكومية ماالنـج

 
 

 

 كلية الدراسات العليا
 قسم تعليم اللغة العربية

 عن صالحية املنهجاستبانة 

  على مدخل الكفاءة املنهج يف تدريس البالغة
 اإلسالمية احلكومية المبونج إنتانيف جامعة رادين 

 أعدها:

 سيت مشيطة
 90029902: تسجيلرقم ال

 

 حتت اشراف:
 األستاذ الدكتور حممد عينني، ادلاجستري

 197993191998931991رقم التوظيف: 
 الدكتور ولدانا وركاديناتا، ادلاجستري

 196994911987911991رقم التوظيف: 
 

 العام اجلامعي
2922  
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 املنهج استبانة عن صالحية

اإلسالمية  إنتانمنهج تدريس البالغة يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة رادين 
 احلكومية المبونج

 امإل البيانات التالية: 
 : التاريخ    : إسم ادلدرس 
 :  التوقيع 

 تعليمات عامة
امعة اللغة العربية جب قسم تعليميف  دلدرسي البالغةهذا االستبانة موجهة  -أ 

 .اإلسالمية احلكومية المبونج إنتانرادين 
ادلطور يف تدريس هتدف هذه االستبانة على حتليل مدى صالحية ادلنهج  -ب 

 .قسمذلذا ال البالغة
( يف العمود الذى √وادلرجو أن خيتار اخلبري االجابة ادلالئمة وتضع عالمة ) -ج 

 يعرب تعبريا صادقا عن وجهة نظره، وذلك الجابة "نعم" أو "ال".

 االجابة يةدراساألهداف الاألساسية و الكفاءة  الرقم
 ال نعم

   هل رأيت أن ادلقدمة هي مناسبة ذلذا ادلنهج؟   -1
   أن مفهوم ادلنهج على مدخل الكفاءة وعناصره مناسب؟ هل رأيت -2
   هل رأيت أن الكفاءة األساسية يف هذا ادلنهج مناسبة هبذا القسم؟ -3
مالئمة للتطبيق  مدخل الكفاءةهل رأيت أن األهداف التعليمية على  -4

 ؟ القسمهبذا 
  

ادلختارة ذلذا ادلنهج صاحلة لالستعمال يف هذا  واد التعليميةهل رأيت أن ادل -5
 القسم؟

  

   هل رأيت أن الطرق ادلصممة للمواد الدراسية ذلذا ادلنهج مناسبة؟  -6
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التعليمية ادلكتوبة كلها قد حققها ادلدرس هل رأيت أن األنشطة  -7
 والطالب؟

  

هل رأيت أن أسلوب التقومي ادلقرتح لقياس جناح التعليم يف هذا ادلنهج  -8
 ؟يف هذا القسم صاحل لالستعمال

  

هل رأيت أن ادلخطط الدراسي ادلصمم هبذا ادلنهج صاحل للتطبيق ذلذا  -9
 القسم؟

  

   ؟قسمعموما صاحل لالستعمال يف هذا ال مدخل الكفاءةهل رأيت أن هذا ادلنهج على  -19
 

وأخريا، أشكركم على حسن مساعدتكم باالجابة عن هذه االستبانة واألمل الكبري أن 
تكون اجابتكم نافعة يف حتسني تدريس البالغة يف هذا القسم خاصة ويف اجلامعة 

 عموعا.

     2911المبونج، أبريل 

 

 سيت مشيطة

 

 



 مجهورية إندونيسيا
 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم
 اإلسالمية احلكومية ماالنـج

 
 

 

 كلية الدراسات العليا
 قسم تعليم اللغة العربية

 حتليل اإلحتياجات استبانة

  على مدخل الكفاءة املنهج يف تدريس البالغة
 اإلسالمية احلكومية المبونج إنتانيف جامعة رادين 

 أعدها:

 سيت مشيطة
 90029902: تسجيلرقم ال

 

 حتت اشراف:
 األستاذ الدكتور حممد عينني، املاجستري

 197993191998931991رقم التوظيف: 
 الدكتور ولدانا وركاديناتا، املاجستري

 196994911987911991رقم التوظيف: 
 

 العام اجلامعي
  م 2922     
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 حتليل اإلحتياجات استبانة

اإلسالمية  إنتانيف جامعة رادين  على مدخل الكفاءة املنهج يف تدريس البالغة
 احلكومية المبونج

 امالء البيانات التالية:

 تعليمات عامة

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة يف من املستوى الرابع  ىذا االستبانة موجو للطالب -أ 
 اإلسالمية احلكومية المبونج. إنتانرادين 

لى حتليل احتياجات الطالب اىل طريقة التدريس واألنشطة هتدف ىذه االستبانة ع -ب 
 هلم. بالغةناسب فييا تعلم الالتعليمية الىت ت

الغة على نتيجة ىذه االستبانة تكون مصدرا رئيسيا للباحثة يف تطوير منيج تدريس الب -ج 
 اإلسالمية احلكومية المبونج. إنتانجامعة رادين مدخل الكفاءة يف 

( يف العمود الذى يعرب تعبريا صادقا √واملرجو أن ختتار االجابة املالئمة وتضع عالمة ) -د 
 عن وجية نظرك.

 مثال: 
 ( ال أدري9)( غري ميم جدا، 1)( غري ميم، 2)( ميم اىل حد ما 3)( ميم، 4)( ميم جدا، 5)

 9 1 2 3 4 5 األنشطة التعليمية الرقم
      √ عرض النص 1

الىت  نشطة التعليمية( وضعت يف العمود األول؛ ألنو يعرب عن رأىي يف األ√الحظ أن العالمة )
 .ه اجلامعةيف ىذ بالغةميكن أن تستخدم فييا ال

  

 الفصل: االسم:
  املنصب:) ( الطالب  ) ( املدرس
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 :يف تدريس البالغةالىت ميكن أن تستخدم  األنشطة التعليمية

 ( ميم اىل حد ما 3( ميم، )4ميم جدا، )( 5الصفة: )
 ( ال أدري9( غري ميم جدا، )1( غري ميم، )2)        

األنشطة 
 التعليمية

 أساليب التدريس املستخدمة
 الصفة

5 4 3 2 1 9 
 التمييد -1

يبدأ املدرس 
 بعدة أساليب:

       طرح األسئلة حول املوضوع اآلن -
       املاضى طرح األسئلة حول املوضوع -
       إثارة قضية معينة للمناقشة -
       شرح املوضوع من جانب مجالو الفين -

تقدمي القاعدة  -2
البالغية 

 وعرض النص
 األديب

       حفظ القواعد البالغية -
       عرض القواعد بعد تقدمي النص األديب -
       عرض القواعد قبل تقدمي النص األديب -
بتفصيل عرض القواعد البالغية  -

 األقسام واألنواع تفصيال واضحا
      

عرض القواعد من غري إسراف وال  -
إثقال إال حيث الضرورة األدبية إىل 

 ذلك

      

استنباط القاعدة البالغية باملناقشة  -
 بينكم

      

استنباط القاعدة البالغية من شرح  -
 املدرس

      

شرح النصوص  -3
 األدبية

       القرآن الكرميالنصوص املختارة من  -
       النصوص املختارةمن احلديث الشريف -
       النصوص املختارة من األمثلة األشوعية -
       يبدأ املدرس بشرح الًتاكيب اجلديدة -
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       يبدأ املدرس بشرح الكلمات الصعوبة -
قراءة النصوص قراءة جيرية وبنطق  -

 سليم
      

املدرس أسئلة املناقشة، حيث يوجو  -
ملعرفة مقدار فيم الطالب للنص 

 وللتعمق معيم.

      

الوقوف على مدى تذوق األديب لدى  -
 الطالب من خالل املناقشة.

      

إنشاء الكالم حيلل الطالب فيو ما  - التطبيق -4
 يستوعبونو من النص.

      

يكلف املدرس مجع األمثلة من القرآن  -
 الكرمي أو احلديث الشريف.

      

       حتليل األمثلة التطبيقية اإلضافية  -
 

وأخريا، أشكركم على حسن مساعدتكم باالجابة عن ىذه االستبانة واألمل الكبري يف أن 
االسالمية  امعاتخاصة ويف اجل امعةاجل هيف ىذ دريس البالغةتكون اجابتكم يف حتسني ت

 عموعا.

 2911مارس  ، المبونج

 الباحثة  

 
 سيت مشيطة
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Angket (Questionnaire) 

Pengembangan Kurikulum Dengan Pendekatan Kompetensi dalam 

Pengajaran Balaghah di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 

 

Isilah data berikut ini: 

Nama  :      

Alamat  : 

Petunjuk Umum 

1. Angket (Questionnaire) ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester IV 

jurusan PBA IAIN Raden Intan Lampung 

2. Angket ini bertujuan untuk bahan analisis kebutuhan mahasiswa terhadap 

kegiatan pembelajaran yang cocok dalam pengajaran Balaghah di jurusan 

PBA IAIN Raden Intan Lampung 

3. Hasil dari angket ini akan menjadi acuan utama bagi peneliti dalam 

mendesain kurikulum pengajaran Balaghah dengan pendekatan 

kompetensi di jurusan PBA IAIN Raden Intan Lampung. 

4. Peneliti berharap jawaban Anda merupakan ungkapan hati yang sebenar-

benarnya dengan mencontreng )√( kolom pada bagian yang menurut Anda 

paling sesuai. 

5. Contoh: 

0 1 2 3 4 5 Kegiatan Pembelajaran No 

     √ Mendiskusikan Teks 1 

Kegiatan Pembelajaran "Mendiskusikan Teks" menurut saya sangat penting 

digunakan dalam pengajaran Balaghah, maka saya mencontreng kolom nomor 

1 )√( agar kegiatan pembelajaran ini menjadi salah satu kegiatan belajar dalam 

kurikulum Balaghah. 
6. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam mengisi angket ini, semoga menjadi 

kontribusi positif demi kemajuan pengajaran di jurusan PBA IAIN Raden 

Intan Lampung. 

Lampung, Maret  2011 

Peneliti 

 

 

 

Siti Masyithah, S.Pd.I 
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Kegiatan Pembelajaran yang Mungkin Digunakan dalam Pengajaran 

Balaghah. 

Keterangan: (5) Sangat Penting, (4) Penting, (3) Agak Penting,  

                        (2) Tidak Penting, (1) Sangat Tidak Penting, (0) Tidak Tahu 

0 1 2 3 4 5 Tehnik- tehnik yang digunakan 
Kegiatan 

Pembelajaran 

      - Memberikan pertanyan seputar materi yang 

akan dipelajari 
1. Apersepsi 

Dosen 

memulai 

pembelajar

an dengan 

langkah- 

langkah 

sbb: 

      - Memberikan pertanyan seputar materi yang 
lalu. 

      - Memberikan petunjuk tertentu untuk 

berdiskusi. 

      - Memberikan penjelasan seputar aspek 

keindahan yang terkandung pada materi 

yang akan dibahas. 

      - Menghafal kaidah- kaidah Balaghah 2. Materi 

Kaidah- 

kaidah 

Balaghah 

dan 

Penyajian 

teks sastra 

      - Memberikan kaidah-kaidah Balaghah 

setelah menyajikan contoh teks sastra 

      - Memberikan kaidah-kaidah Balaghah 

sebelum menyajikan contoh teks sastra 

      - Menjelaskan kaidah Balaghah dengan 

terperinci, seperti pada macam dan jenis 

kaidah tertentu 

      - Menjelaskan kaidah Balaghah seperlu- nya 

saja,kecuali jika memang harus diperinci. 

      - Menarik kesimpulan tentang kaidah dengan 

metode diskusi. 

      - Kesimpulan tentang kaidah Balaghah 

diperoleh dari penjelasan dosen. 

      - Teks sastra dipilih dari ayat Al- Qur'an 3. Penjelasan 

contoh- 

contoh 

teks sastra 

      - Teks sastra dipilih dari teks Hadits 

      - Teks dipilih secara acak. 

      - Penjelasan diawali dengan menerangkan 

tarkib- tarkib baru dan asing. 

      - Penjelasan diawali dengan menerangkan 
kata- kata yang sulit. 

      - Membaca teks dengan keras dan bacaan 

yang benar sesuai dengan keindahan yang 

terkandung 

      - Diskusi, dosen mengarahkan mahasiswa 

dengan pertanyaan untuk mengetahui 

pemahaman mereka terhadap contoh teks 

dan bersama- sama mendalaminya. 

      - Memfokuskan perhatian terhadap sejauh 

mana mahasiswa memahami keindahan 

sastra disela- sela diskusi. 

      - Membuat kalimat baru sesuai materi yang 

telah dipelajari  
4. Aplikasi 

      - Menganalisa kalimat tersebut bersama- 
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sama  

      - Dosen memberi tugas untuk 

mengumpulkan contoh  terkait materi 

bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. 

      - Menganalisis contoh- contoh lain sebagai 

tambahan contoh utama 
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