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 االستهالل
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 ٢سورة يوسف آية 
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 داءـــــــاإله
 
 

 :أهدي هذه الرسالة 

v إىل من حيب اللغة العربية 

v إكراما وتعظيما___  إىل السادة أساتذيت 

v  أيب الفاضل حممد حسني ابراهيم وأمي الكرمية سيت نور حسينة

 احرتاما وعرفانا___ 

v زوجيت الكرمية نور نظيفة 

v ابين احملبوب نوفل حسني حممد 

v خوين احملبوبني حممد خليل أشعري وحممد واصلاأل 

v ختني احملبوبتني زهرة نورانية ومفتوحةاأل 
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ـــر والتقـكـة الشــــكلم  ديرـــــ
 

د هللا رب العــاملني والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلني وعلــى احلمــ
 .وبعد ،آله وأصحابه أمجعني

يقـدم متت كتابة هـذه الرسـالة العلميـة للماجسـتري ف ،ون اهللا عزّ وجلّ وتوفيقهعفب
علـــى كتابـــة هـــذه  الشـــكر وأمثـــن التقـــدير ملـــن قـــد ســـاعدهالعميـــق جزيـــل  الباحـــث مـــن قلبـــه

 :وهم  ،الرسالة
مـــدير اجلامعـــة اإلســـالمية احلكوميـــة تاذ الـــدكتور احلـــاج إمـــام ســـفرايوغو، مساحـــة األســـ .١

 .االنجمب
الدراســات العليــا باجلامعــة اإلســالمية احلكوميــة  عميــد كليــة مهــيمن، مساحــة الــدكتور .٢

 .االنجمب
اجلامعـــة اإلســـالمية  التفســـري واحلـــديث قســـمرئـــيس  شـــهداء صـــاحل،مساحـــة الـــدكتور  .٣

 .جناالمباحلكومية 
رئـــــيس اجلامعــــــة اإلســـــالمية احلكوميــــــة جبمــــــرب  ،مساحـــــة الدكتورحممــــــد حســـــن الرضــــــا .٤

 .فيها والطلبة واألساتذة
 . يف طلب العلمبيانين ويرمحانين ويشجعانينن ير ان اللذان احملرتماالوالد .٥
�اء هذا البحث .٦  .أخي وأخيت الذان يشجعانين يف إ
هذا ساعدوين يف كتابة الذين  التفسري واحلديثمجيع أساتذيت وأصدقائي يف ختصص  .٧

 .البحث
 .الذين يشجعونين يف طلب العلم مجيع أساتذيت وأصدقائي .٨

 .إن اهللا ال يضيع أجر احملسنني. جزاهم اهللا خري اجلزاء
 واهللا ويل التوفيق
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 تقرير املشرفني
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 

 .األنبياء واملرسلني وآله وصحبه أمجعني
 :بعد اإلطالع عىلى البحث التكميلي الذي حضره الطالب

 عبد املقيت:  اإلسم
 ٠٩٧٢٠٠٨٠:  التسجيلرقم 

تعليم البالغة ىف شعبة التفسري واحلديث باجلامعة اإلسالمية احلكومية :  موضوع البحث
 )املشكالت واحللول(جبمرب 

 .وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلامعة
 املشرف الثاين املشرف األول 

 
 األستاذ جماب املاجستري األستاذ حممد شيخون حممد 

 

 يعتمد،
 التفسري واحلديثقسم  رئيس

 
 األستاذ شهداء صاحل

 ١٩٧٢٠١٠١٦٢٠٠٥٠١١٠٠:رقم التوظبف

 مجهورية إندونيسيا
 وزارة الشـؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 كلية الدراسـات العليا قسم تعليم اللغـة العربيــة
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 اعتماد جلنة املناقشة
 :البحثعنوان 

تعليم البالغة ىف شعبة التفسري واحلديث باجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب 
 )املشكالت واحللول(

 

 

 ىف تعليم اللغة العربيةحبث تكميلي لنيل درجة املاجستري 
 ٠٩٧٢٠٠٨٠: رقم التسجيل  عبد املقيت: اعداد الطالب 

قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة 
 .٢٠١١يونيو  ٢٤التاريخ  اجلمعة، وذلك ىف يوم التفسري واحلديثاملاجستري ىف 

 

 :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة
 : ................التوقيع  رئيسا ومناقشا:  شهداء صاحل .د .١

 : ................التوقيع  مناقشا:  بابكر قريب اهللا .د .٢

 : ................التوقيع  مشرفا ومناقشا:  حممد شيخون حممد .د.أ .٣

 : ................التوقيع  مشرفا ومناقشا:  جماب املاجستري .د .٤

 يعتمد، 
 عميد كلية الدراسات العليا

 
 مهيمنالدكتور األستاذ 

 ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥ :رقم التوظيف

 مجهورية إندونيسيا
 وزارة الشـؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 كلية الدراسـات العليا قسم تعليم اللغـة العربيــة
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 إقرار الطالب
 

 :كاآليت  أسفله وبيانايت أنا املوقع
 عبد املقيت:  االسم الكامل
 S-2/٠٩٧٢٠٠٨٠:  رقم التسجيل

  ٦٨١٣١مجرب  ٢٠رقم  ٦شارع احلاج صديق :   العنوان
التفســري درجــة املاجسـتري يف أقـر بـأن هــذه الرسـالة الــيت حضّـر�ا لتـوفري شــرط لنيـل 

مـاالنج موالنـا مالـك ابـراهيم اإلسـالمية احلكوميـة  الدراسـات العليـا جامعـة كلية واحلديث
 :عنوان حتت 

تعليم البالغة ىف شعبة التفسري واحلديث باجلامعة اإلسالمية 
 )املشكالت واحللول(احلكومية جبمرب 

 
 .حضّر�ا وكتبتها بنفسي وما زور�ا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر

�ــا فعــال ليســت مــن حبثــي فأنــا وإذا ادعــى أحــد اســتقبا �ــا مــن تأليفــه وتبــني أ ال أ
الدراســات  علــى كليــةأحتمــل املســؤولية علــى ذلــك ولــن تكــون املســؤولية علــى املشــرف أو 

 .ماالنجموالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية  العليا جامعة
 .أحد على ذلك بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربينهذا اإلقرار  تحرر هذا، و 

 

 ٢٠١١يونيو  ١٤، ماالنج
 توقيع صاحب اإلقرار،

 
 عبد املقيت

 ٠٩٧٢٠٠٨٠: رقم التسجيل
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 مستخلص البحث
ــد املقيــــت ــة ٢٠١١، عبــ ــالمية احلكوميــ ــة اإلســ ــعبة التفســــري واحلــــديث باجلامعــ ــة يف شــ ــيم البالغـ ، تعلــ

ــراهيم اإلســـالمية ). املشـــكالت واحللـــول(جبمـــرب ــا مالـــك إبـ ــة موالنـ ــتري جبامعـ ــالة املاجسـ رسـ
األسـتاذ  :املشـرف األول. احلكومية ماالنج كلية الدراسات العليا قسـم التفسـري واحلـديث

 .الدكتور جماب املاجستري: الدكتور حممد شيخون حممد، املشرف الثاين
 .البالغة، تعليم البالغة، مشكالت التعليمالبالغة، تعليم البالغة، مشكالت التعليمالبالغة، تعليم البالغة، مشكالت التعليمالبالغة، تعليم البالغة، مشكالت التعليم    :الكلمات املفتاحية 

رتقيــة كفاءتــه ب، إن املعلــم مطالــب وحــدة الرتبويــةمناسـبة بتنميــة املــنهج الدراســي ملســتوى ال
ومن إحدى الوحدات الرتبوية . التعليمية اليت حتتوي على القيام بالتخطيط والتنفيذ والتقومي أوالتقدير
 .هي اجلامعة وكفاءة املدرسني فيها مطلوبة حىت يكون التعليم فعاال

علـيم البالغـة فأمـا أهـداف ت. البالغة هي مادة اختصاصية لطلبـة شـعبة التفسـري واحلـديث
يف هــذه الشــعبة فهــي متليــك الطــالب القــدرة واملعرفــة الكافيــة ىف علــم البالغــة فضــال ىف علــم املعــاين 

ومن املالحظ، إن تعليم البالغة . ة ىف فهم القرآن مع تفسريه واحلديث مع شرحهاوالبيان بوصفها أد
املــادة التعليميــة مل تكــن  أن: مل يكــن فعــاال  كمــا هــو املطلــوب فهنــاك مشــكالت يف تعليمهــا، منهــا

�ــا،  مــع أن الطلبــة خمتلفــون، وطــرق التعلــيم مل تكــن  فعالــة، مــن حيــث تقــدمي املعلــم املــادة و تعاملــه 
 كثرياة  قييم يف عملية التعليم  غري مركز فعالة، والت

أمــا أهــداف هــذا البحــث فهــي مجــع مشــكالت تعلــيم البالغــة وحتليلهــا وتقييمهــا، وتقــدمي 
فتطبيقيـــا، تكـــون . املشـــكالت، وكـــذلك إصـــدار االقرتاحـــات الرتبويـــة يف تعلـــيم البالغـــةاحللـــول هلـــذه 

ــة يف اجلامعـــة اإلســـالمية احلكوميـــة حبمـــرب   نتيجـــة هـــذا البحـــث حلـــل املشـــكالت ولرتقيـــة تعلـــيم البالغـ
 .ونظريا تكون معيارا ومصدرا يف تعليم البالغة. كذلك يف اجلامعات األخرى املماثلة
، ومـنهج )Qualitative Approach(هـذا البحـث املـدخل الكيفـي  يستخدم الباحـث يف

وأمـا نـوع هـذا البحـث فهـو . هذا البحث هو منهج دراسـة احلالـة وهـو مـنهج وصـفي وحتليلـي ونقـدي
 أستاذ البالغة، والطلبة، ورئيس شعبة التفسري واحلديث،: ومصادر البيانات منها . البحث التقييمي

ــ ــيم البالغـــ ــة تعلــ ــة عمليـــ ــتخدم الباحـــــث . ةو مالحظــ ــة ويســ ــة العمديــ ــة املعاينـــ  Purposive(طريقــ

Sampling ( وأدوات مجــع . هـي مجيــع الطـالب ىف شـعبة التفسـري واحلـديثو يف اختيـار عينـة البحـث
املالحظـة، : طريقة مجـع البيانـات . الباحث نفسه، و دليل املقابلة، والتوثيق امليداين: البيانات منها 

نهج حتليل البيانات ىف هذا البحث هو حتليل البيانات الوصفية وهذا يعطى وم. و املقابلة واإلستبانة



 ح 
 

عـرض . ١: ة وأما حتليلها فبـاخلطوات التاليـة ياحملمول اىل حيثيات املبحث وكلها مناسبة حبالة حقيق
 .حتليل البيانات وتفسريها تفسريا نقديا. ٣تصنيف البيانات وتبويبها،  . ٢البيانات،  

: البحث هي مشكالت تعليم البالغة يف شعبة التفسري واحلديث منها  و أهم نتائج هذا
) ٣االختيــار العشــوائي ملواضــيع، ) ٢. مشــكالت تصــميم التعلــيم وإعــداد املــادة عنــد أســتاذ املــادة ١

التقيــيم ىف نتــائج ) ٥القصــور ىف اســتخدام الوســائل التعليميــة، ) ٤الطريقــة مملــة يف بعــض األحيــان، 
قناعة الطلبة أن ) ٦قة اإلجابات وفهم املفردات فحسب ال حبسن أسلوب التعبري، الطلبة يرتكز ىف د

أهم شيء ىف تعليم البالغة هو دقة اإلجابات فقط دون أن يهتموا كثـريا حبسـن أسـلوب التعبـري عنـد 
�م اللغوية األخرى اليت تساعدهم يف تعّلم البالغة خمتلف ميول الطلبة) ٧اإلجابة،   .و كذلك كفاء

ضعف مراعـاة أسـتاذ املـادة لألهـداف الرئيسـية  مـن كـل  ١: سباب تلك املشكالت إن أ
ضــعف معرفــة ) ٣ضــعف تصــميم التعلــيم وإعــداد املــادة واختيــار املوضــوع، ) ٢حصــة وكــل موضــوع، 

ضـعف معرفـة أسـتاذ املـادة ألنـواع طـرق ) ٤أستاذ املـادة لطـرق تصـميم املـادة التعليميـة ملـادة البالغـة، 
التقصــري يف تنــوع الطــرق املســتخدمة الــيت تــؤثر يف نشــاط الطلبــة يف ) ٥واســتخدامها،  تعلــيم البالغــة

ــتعلم،  ــوفرة، ) ٦الـ ــة املتـ ــائل التعليميـ ــتخدام الوســ ــة علـــى حســــن ) ٧ضـــعف اسـ ضـــعف تشــــجيع الطلبـ
ضـــعف كفـــاءات الطلبـــة اللغويــة األخـــرى الـــيت تســـاعدهم يف اكتســـاب الكفـــاءة ) ٨أســلوب التعبـــري، 

 .ول بعض الطلبة يف تعلم البالغةضعف مي) ٩البالغية، 
أن يراعي أستاذ املادة تفصيالت ) ١: و احللول املقرتحة من طرف الباحث فهي كالتايل 

أن يراعــي أســتاذ املــادة تصــميم التعلــيم واعــداد ) ٢األهــداف األساســية الواضــحة يف تعلــيم البالغــة، 
تعليمية حسب احتياجـات الطلبـة مبعـىن اختيار املوضوع من املواد ال) ٣املواد التعليمية بشكل جيد، 

الـىت حيتــاج إليهـا الطلبــة ) أهــم املوضـوعات(أن علـى أسـتاذ املــادة أن حيلـل وخيتـار املوضــوعات املهمـة 
) ٤نظرا إىل كثرة املوضوعات ىف مادة البالغة وقلة احلصص أو األوقات مث يـنظم تلـك املوضـوعات، 

ــة  ــيم حــــىت جيعــــل الطلبــ ــتخدام طــــرق التعلــ ــواب تنويـــع اســ ــؤال واجلــ ــأم مثــــل الســ ــون بامللــــل والســ ال حيســ
ميــة ، واألســئلة اصــوص الــىت فيهــا اشــعار غر نوســائل التعليميــة املوجــودة مثــل الواملناقشــة، واســتخدام ال

أن يراعـــي أســـتاذ املـــادة أســـلوب تعبـــري الطلبـــة عنـــد ) ٥الـــيت تلقـــى إلرشـــاد الطلبـــة يف حســـن التعبـــري، 
ــردات ــم املفـ ــة اإلجابــــات وفهــ ــأال يهمــــل دقــ ــة بــ ــة يف التعبــــري عــــن ) ٦. اإلجابـ ــتاذ الطلبــ ــد األســ أن يرشــ

وصـــول إىل فهـــم أفكــارهم حســـب القواعــد البالغيـــة ويشــجعهم علـــى أن البالغــة  احـــدى الشــروط لل
 . ترقية املراقبة والتقييم يف إجراء التعليم من طرف رئيس الشعبة وأستاذ املادة) ٧. القرآن واحلديث
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واملالحظ حول نتائج الطلبـة أن الطالـب الـذي لـه  املمارسـة اجليـدة ىف الـتعلم نـال نتيجـة 
جيـدة، والطالـب الـذي لـه جيدة جدا، وأمـا الطالـب الـذي لـه ممارسـة الـتعلم املقبولـة فقـد نـال نتيجـة 

ممارسة التعلم املقبولة نال نتيجة مقبولة، وأما الطالب الذي له ممارسة التعلم الناقصة فقد نال نتيجة 
 . وجودة نتائج الطالب هذه تتغري أحيانا لعدة أسباب. مقبولة

�م  ــاءا ــتعلم وكفــ ــة ىف الــ ــول الطلبــ ــتعلم الــــىت تــــدل علــــى ميــ ــة الــ ــيم، وممارســ ــة التعلــ وإنّ عمليــ
 .األخرى ىف غري الكفاءة البالغية تؤثر كثريا يف نتيجة تعلم مادة البالغة
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Based on development appropriate curriculum for the educational level 

of the unit, the teacher demands to increase the abilities of the education that has 
to do the planning, implementation, and evaluation or appreciation. It is one of the 
educational units are university, in teaching and learning, capability of teacher is 
required in order to be effective. 

Balaghoh is one of essential subject for students of the Tafsir and Hadits 
. The main objective of the subject in this  is to skillese the students and give them 
sufficient knowledge in Balaghoh as well as in the Ma’aniy (semantics) and  
Bayan as a tool in understanding the Quran with interpretation and hadits with 
explains. It is noticeable, that the teaching and learning Balaghoh has not been 
effective, there are some problems in teaching and learning Balaghoh, its of this 
are: the educational material were not effective, in terms of teacher subject is not 
suitable for the students that were different of level ability, and teaching methods 
were not effective, and the evaluation of the education process Is not focused well. 

The goals of this research is to find the problems of  Balaghoh teaching, 
analysis and evaluation, and provide solutions to these problems, and give some 
suggestions in teaching Balaghoh. practically, the result of this research to solve 
problems and to develop Balaghoh teaching in State College of Islamic studies 
Jember as well as in other similar universities. theoretically, be a standard and a 
source in the teaching of  Balaghoh. 

In the research the researcher used Qualitative Approach, and the 
methodology of this research is case study is descriptive, analytical and critical. 
And kinds of this research is the evaluation research. The sources of data were: 
teacher of Balaghoh, and students, and Chief of the Tafsir and Hadits Department 
And observation of teaching process. and students' writings by using purposive 
sampling. The instruments of data collection were: the researcher, interview guide 
and documents, The method of data collection were: observation, interview and 
Questionnaire. For the data analysis, the researcher used: 1. display data, 2. 
classification and tabulation, 3. analysis and interpretation by using critical 
interpretation. 

And the most important results of this research are the problems of 
Balaghoh teaching in the Tafsir Hadits , including: 1) the problems of design 
education and the preparation of material for teacher of Balaghoh. 2) random 
selection of materies, 3) the methods are monotonous, 4) limitations in the use of 
teaching aids, 5) evaluation of the results of students is just concentrated in the 
accuracy of answers and understanding of vocabulary, it is not concentrated in 
good method of expression, 6) students suggest that the most important thing in 
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the teaching of Balaghoh Is the only accurate answers it is no focused on good 
style of speech when answering, 7) the student motivation are different and also 
the level of ability in learning Balaghoh. 

The causes of these problems: 1 lack of teacher attention to the main goal 
of every lesson and every title of materies, 2) inadequate teaching design and its 
preparation, 3) . less knowledge on teacher in  designing for Balaghoh material, 4) 
weak of theacher knowledge of the types of Balaghoh teaching methods and how 
to use its, 5) lack of diversity method that is used to influence the students activity 
in the class, 6) less use of various media, 7) lack of motivation of students to 
express well, 8) low student language competences which influences Balaghoh 
learning, 9) low students' interest in Balaghoh learning. 

The suggested solutions of these problems were: 1) teachers must consider 
the main purpose of each lesson clearly, 2) lecturers should consider the 
instructional design and preparation of good teaching materials, 3) choose a topic 
teaching materials according to the needs of students in the sense that the lecturers 
have to analyze and choose the important topics (The most important) is needed 
by students, see the materials provided while and the time provided little, and then 
organize the materials.4) using the various teaching methods to decrease boredom 
of students, like frequently asked questions and discussion, and use educational 
tools such as a text in which there is poetic romance, and the question that should 
guide the students in the appropriate expression, Take into account the teacher's 
method of expression when answering students not to ignore the accuracy of 
answers and understanding of vocabulary. 6) the teacher instructs the students to 
express their ideas according to the rules of Balaghoh and encourage them to 
Balaghoh eloquence that one of the conditions to reach an understanding of qoran 
and the Hadits. 7) improve the monitoring and evaluation in the conduct of 
education by the Chief of Tahsir and Hadits Department and lecture. 

It is noticeable about the results of the students that the student who has 
good practice in learning received very good result, and the student who has a 
practice of learning accepted, it received a good result, and the student who has a 
practice of learning accepted received an acceptable outcome, and the student who 
has a practice of learning missing, it received an acceptable outcome . And the 
quality of the results of these students are changing, sometimes for several 
reasons. 

The process of education, learning and practice, which indicate the 
tendencies of students in the learning and competencies in other non-rhetorical 
efficiency significantly affect the outcome of the learning Balaghoh material. 

 

  



 ل 
 

ABSTRAK 
Abdul Muqit, 2011, Pembelajaran Balaghoh Pada Program Studi Tafsir Hadits 

STAIN Jember (Problematika dan Solusinya). Tesis, Program 
Pascasarjana UIN Malang. Pembimbing 1: Prof. Dr. muhmmed syaikhoun 
muhammed, pembimbing 2: Dr. HM. Mujab, MA 

 
Kata Kunci : Balaghoh, pembelajaran Balaghoh, problematika pembelajaran 

 
Berdasarkan pada pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, 

guru dituntut untuk meningkatkan kemampuan kependidikannya yang meliputi 
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau penilain. dan salah satu dari 
unit pendidikan adalah universitas, dan kemamapuan guru sangat diperlukan 
untuk melakukan pembelajaran yang efektif. 

Balaghoh adalah materi khusus bagi mahasiswa program studi tafsir 
hadits. Adapun tujuan pembelajaran Balaghoh adalah memberikan kemampuan 
dan pengetahuan yang cukup dalam ilmu Balaghoh terlebih dalam ilmu ma’aniy 
dan bayan  sebagai alat dalam memahami Quran dengan tafsirnya  dan hadits 
dengan penjelasannya. Berdasarkan analisa, bahwa pembelajaran Balaghoh tidak 
berjalan efektif seperti yang diinginkan, disitu terdapat beberapa masalah, 
termasuk: materi pembelajaran tidak efektif dari sisi penyampaian guru sedangkan 
siswa berbeda, dan metode pengajaran yang tidak efektif, dan evaluasi dalam 
pembelajaran tidak terfokus dengan baik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan masalah pengajaran 
Balaghoh, menganalisis dan evaluasi, dan memberikan solusi untuk masalah 
tersebut, serta memberikan usulan-usulan dalam pembelajaran Balaghoh. Secara 
praktis, hasil dari penelitian ini untuk memecahkan masalah dan untuk 
meningkatkan pembelajaran Balaghoh di STAIN Jember serta universitas lain 
yang serupa. Dan Secara teori, menjadi standar dan sumber dalam pengajaran 
Balaghoh. 

Dalam penelitian ini peneliti Menggunakan Pendekatan kualitatif, dan 
metodologi penelitian ini adalah metologi studi kasus yaitu metologi deskriptif, 
analitis dan kritis. jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif. Dan sumber 
data, termasuk: dosen Balaghoh, mahasiswa, dan kaprodi Tafsir Hadits, dan 
observasi dari proses pembelajaran Balaghoh. Peneliti menggunakan tehnik 
Purposive Sampling dalam pemilihan sampel, yaitu semua siswa Program Studi 
Tafsir Hadits. Dan instrumen pengumpulan data, yaitu: peneliti sendiri, panduan 
wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Metode pengumpulan data: observasi, 
wawancara dan kuesioner. adapun metodologi analisis data dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif dan ini bermanfaat kepada rincian pembahasan, dan 
semua rincian tersebut sesuai fakta. Adapun rencana analisis data tersebut adalah 
sebagai berikut: 1. Penyajian data, 2. Klasifikasi dan tabulasi data, 3. Analisis data 
dan diinterpretasikan secara kritis. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa problematika pembelajara 
Balaghoh di program studi tafsir hadits, adalah: 1) masalah dalam mendesain 
pembelajaran dan persiapan bahan ajar bagi dosen Balaghoh. 2) mata pelajaran 
yang acak, 3) metode yang digunakan kadang-kadang membosankan, 4) 
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kekurangan dalam penggunaan media pembelajaran, 5) evaluasi hasil siswa 
terkonsentrasi pada ketepatan jawaban dan pemahaman kosakata saja tidak focus 
kepada cara berekspresi yang baik dalam menjawab, 6) siswa berasumsi bahwa 
hal yang paling penting dalam pengajaran Balaghoh adalah akurasi jawaban saja, 
tanpa adanya cara ekspresi/pengungkapan yang baik saat menjawab, 7) siswa 
memiliki motivasi yang berbeda, serta kemampuan bahasa yang membantu 
mereka untuk belajar Balaghoh. 

Adapun factor-faktor penyebabnya adalah: 1) dosen kurang 
memperhatikan tujuan utama dari setiap mata pelajaran, 2) kurang baiknya desain 
pembelajaran dan persiapan materi dan menentukan topik, 3) minimnya 
pengetahuan dosen dalam  merancang materi pendidikan untuk materi Balaghoh, 
4) kurangnya pengetahuan dosen  terhadap macam-macam metode pengajaran 
Balaghoh dan cara menggunakannya, 5) kurang dalam keragaman metode yang 
digunakan yang mempengaruhi aktivitas siswa dalam pembelajaran, 6) kruangnya 
penggunaan media pembelajaran yang tersedia, 7) kurang mendorong siswa 
berekspresi dengan baik, 8) lemahnya kemampuan bahasa siswa yang dapat 
membantu mereka memperoleh kemampuan Balaghoh, 9) lemahnya motivasi 
siswa untuk belajar Balaghoh. 

Adapun solusi yang disarankan yaitu: 1) Dosen harus memperhatikan 
tujuan utama dengan jelas dari setiap mata pelajaran, 2) Dosen harus mendesain 
pembelajaran dan menyiapkan bahan ajar dengan baik, 3) Memilih materi sesuai 
dengan kebutuhan siswa yaitu guru harus mengalisis dan memilih materi yang 
paling penting yang dibutuhkan, mengingat banyaknya materi dalam Balaghoh 
sedangkan waktu yang disediakan sangat terbatas, kemudian menyusun materi 
(topic-topik) tersebut. 4) Meragamkan penggunaan metode pembelajaran sehingga 
siswa tidak merasa bosan dan jenuh, seperti Tanya jawab, diskusi, menggunakan 
media yang ada seperti teks-teks yang didalamnya terdapat sair-sair percintaan, 
dan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan siswa untuk menggunakan 
ta’bir yang baik. 5) Dosen harus memperhatikan cara ta’bir siswa dalam 
menjawab dengan tanpa mengesampingkan ketepatan jawaban dan pemahaman 
kosa kata. 6) Dosen harus mmbimbing siswa untuk mengekspresikan pikirannya 
sesuai dengan kaidah Balaghoh dan memotivasi mereka bahwa Balaghoh adalah 
salah satu syarat untuk memahami Al-qur’an dan Hadits. 7) meningkatkan 
monitoring dan evaluasi terhadap pembelajaran Balaghoh oleh kaprodi tafsir 
hadits dan dosen Balaghoh. 

Dilihat dari hasil belajar siswa, bahwa siswa yang mempunyai keaktifan 
yang baik dalam pembelajaran menerima hasil yang sangat baik, dan siswa yang 
memiliki keaktifan yang cukup baik dalam pembelajaran, ia menerima hasil yang 
baik, dan siswa yang memiliki keaktifan yang cukup baik menerima hasil yang 
cukup baik, dan siswa yang memiliki keaktifan yang kurang dalam pembelajaran, 
ia menerima hasil yang cukup baik . Dan kualitas hasil belajar mahasiswa tersebut 
kadang-kadang berubah karena beberapa faktor. 

Proses pembelajaran dan keaktifan siswa yang menunjukkan 
kecenderungan dan motivasi siswa, serta kemampuan siswa selain kemampuan 
Balaghoh secara signifikan mempengaruhi hasil belajar Balaghoh siswa. 
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 حمتويات البحث
 

 صفحة    موضوع
  صفحة العنوان
 أ  ............................................................... االستهالل
 ب  .. ................................................................ اإلهداء
 ج  ..................................................... والتقدير الشكركلمة 

 د  ......................................... صفحة املوافقة على مناقشة البحث
 ه  ..................................... صفحة االعتماد من طرف جلنة املناقشة

 و  ....................................................... إقرار الطالبةصفحة 
 ز  ......................................... اللغة العربية –أ  ص البحثلخمست

 ي  ...................................... اللغة اإلجنليزية -ب   
 ل  .................................... اللغة اإلندونيسية -ج   
 ن  ................................................................ احملتويات

 ص  ...........................................................  قائمة اجلداول
 ق  ...........................................................  قائمة املالحق

 
 األول الفصل
 والدراسات السابقة اإلطار العام

 
 ١  ..............................................................  املقدمة .أ 
 ٤  ........................................................ أسئلة البحث  .ب 
 ٥  ....................................................... أهداف البحث .ج 
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 ٥  ........................................................ فروض البحث .د 
 ٦  .......................... ................................ البحث أمهية .ه 
 ٦  ....................................................... حدود البحث  .و 
 ٧  .................................................... حتديد املصطلحات .ز 
 ٨  .................................................... الدراسات السابقة  .ح 

 
 

 الثاين الفصل
 اإلطار النظري

 
 

 ١٣  ..............................................................  التعليم .أ 
  ١٣  ....................................................  التعليممفهوم  - ١
  ١٤  ............................................ فلسفة التعليم األساسي - ٢
 ١٥  ........................................... أهداف التعليم األساسي - ٣

 ١٥  ........................................................  تعليم البالغة .ب 
 ١٨  ............................................... أسس تعليم البالغة  - ١
  ٢٠  .............................................. أهداف تعليم البالغة - ٢
 ٢٣  .............................................. خطوات تعليم البالغة - ٣
 ٢٤  ................................................ طرق تعليم البالغة  - ٤
 ٢٦  ....................................... تقييم نتائج التعلم ىف البالغة  - ٥
 ٢٨  ........................................... مشكالت تعليم البالغة  - ٦

 ٢٩  .............................................................. البالغة  .ج 
 ٢٩  .................................................... مفهوم البالغة  - ١
 ٣٠  ..................................................... أمهية البالغة  - ٢
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 ٣١  ...................................... نطاق البحث ىف علم البالغة  - ٣
 ٤٧  ................................ تعقييم نطاق البحث ىف علم البالغة  - ٤

 
 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
  ٤٨  .......................................... هونوع ومنهجه مدخل البحث .أ 
  ٤٩  ...................................................... مصادر البيانات .ب 
 ٥٠  ................................................... أدوات مجع البيانات .ج 
 ٥٣  ........................................................ حتليل البيانات .د 

 
 الفصل الرابع

 نتائجها وحتليل امليدانية الدراسة بينات عرض
 

 تارخيية عن شعبة التفسري واحلديثة حمل: الفصل األول 
 ٥٤  ..........  والكفاية األساسية هلا واحلديثشعبة التفسري تأسيس شعبة  .أ 
 ٦٢  ........................ شعبة التفسري واحلديث  املناهج الدراسية يف .ب 
 ٧٢  ................................ التفسري واحلديثشعبة  ىف ساتذةاأل .ج 
 ٧٤  .. ................................ التفسري واحلديثشعبة  الطلبة يف .د 

  عرض البيانات: الفصل الثاين 
  ٧٧  ...................  التفسري واحلديثشعبة  يف البالغةأهداف تعليم  .أ 
�ا البالغة مادة .ب   ٧٨  ........................................  ومشكال
�ا البالغةطريقة تعليم  .ج   ٨٢  .. ................................  ومشكال
 ٨٥  ... ................................  ومشكالته البالغةتعليم  تقييم .د 
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� البالغةتعليم  ة يفبو الطلاألستاذ  .ه   ٩٣  .....................  مومشكال
 تفسري نتائج البحث ومناقشتهاحتليل و  :الفصل الثالث 

 ٩٥  ................... التفسري واحلديث شعبة  يف البالغةأهداف تعليم  .أ 
�ا البالغة مادة .ب   ٩٦  ........................................  ومشكال
�ا البالغةطريقة تعليم  .ج   ٩٩  .. ................................  ومشكال
 ١٠٢  ... ................................  ومشكالته البالغةتعليم  تقييم .د 
� البالغةتعليم  ة يفبو الطلاألستاذ  .ه   ١٠٤  ..................... م ومشكال

 
 الفصل اخلامس

 نتائج البحث والتوصيات واالقرتحات
 

  ١٠٧  .......................................................  نتائج البحث .أ 
 ١١٠  ........................................................... لتوصياتا .ب 
 ١١١  ......................... ................................ االقرتاحات  .ج 

 ١١٢  .................................................  قائمة املصادر واملراجع
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اجلداول قائمة  
 

  ٥٥  .............. واحلديث التفسري شعبة ملتخرجي األساسية الكفاءة:   ١اجلدول 
 ٦٣  ..........................  واحلديث التفسري شعبة مناهج نظيمت:   ٢اجلدول 
   ٦٨  ....................... واحلديث التفسري شعبة يف الدراسية املواد:   ٣اجلدول 
 ٧٢  .................... واحلديث التفسري شعبة يف الثابتون األساتذة:   ٤اجلدول 
 ٧٣  ................. واحلديث التفسري شعبة يف الثابتني غري األساتذة:   ٥اجلدول 
   ٧٦  ..............  واحلديث التفسري شعبة يف الرابع املستوى يف الطلبة:  ٦اجلدول 
  ٨٩  ................................. البالغة يف الطلبة نتيجة معيار:  ٧اجلدول 
 ٨٩  .............. وتفسريها البالغة يف) النصفي( الطلبة ختبارا نتيجة:  ٨اجلدول 
  ٩١  ....................البالغة ونتيجة التعلم وممارسة الدراسة خلفية:  ٩اجلدول 
 ٩٢  .............  البالغة ونتيجة التعلم ممارسة حسب الطلبة تصنيف :١٠اجلدول 
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 قائمة املالحق
 

 ١١٧  ......................................... نطاق استبانة الطلبة :  ١امللحق 
 ١٢١  ...................... نطاق مقابلة رئيس شعبة التفسري واحلديث:  ٢ مللحقا

 ١٢٣  ... ................................ نطاق مقابلة أستاذ البالغة :  ٣امللحق 
 ١٢٥  .......................................... نطاق مقابلة الطلبة :  ٤امللحق 
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 األول الفصل

 السابقة والدراسات العــام االطــار
 

 املقـدمـة -أ 

�ـاالت  إن تعليم اللغة العربية هو عملية مرتبطة برتبيـة الشـخص ملواجهـة ا

لدراســـي ملســـتوى ومناســـبة بتنميـــة املـــنهج ا ١.تنميـــة اللغـــة العربيـــة تتطلـــباليوميـــة الـــيت 

يميـــة الـــيت حتتـــوي علـــى القيـــام التعلن املعلـــم مطالـــب لرتقيـــة كفاءتـــه الوحـــدة الرتبويـــة، إ

هـــي اجلامعـــة  ةومـــن إحـــدى الوحـــدات الرتبويـــ. طيط والتنفيـــذ والتقـــومي أوالتقـــديربــالتخ

اجلامعـة هـي منـرب مـن   نوأل. حـىت يكـون التعلـيم فعـاال لوبـةوكفـاءة املدرسـني فيهـا مط

ال بــد  واملشـكلة الــيت. دور ضــروري يف تكـوين الطاقــة البشـرية اجليــدة هـالفمنـابر العلــم 

�ـا هــي املتخـرجني اجليــدين  ىف إعـدادإىل أي مـدى قـدرة اجلامعــة  معرفـة مـن االهتمـام 

املتخـرجني  إعدادإن : "يقول مالك فجر. ا تعلموا، واملعتمدين على أنفسهممل املتقنني

ختطــيط عمليــة الــربامج و  عنــداملعتمــدين علــى أنفســهم احملرتفــني هــو مســؤولية اجلامعــة 

 ٢."نوضعها بأحسن ما ميك

: يقول وردمان جويونيكـورو  كمـا نقلـه مولياسـاهتمام بالنسبة إىل هذا اال

�ــا يف بنــاء الرتبيــة للمســامهة "  ىفهنــاك ثالثــة شــروط علــى األقــل ال بــد مــن االهتمــام 

                                                
 Bina:باندونج(,Nilai Pengajaran Bahasa Arab Dan Pengembangannya   عبد الرؤوف صدري، ١

Cipta،٤. ص) ١٩٨٠ 
 .ص) ٢٠٠٥،PT Raja Grafindo Persada :جاكرتا(،Holistika Pemikiran Pendidikan  مالك فجر، ٢ 

٢٥٧ 
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املعلـــــم . ٣الكتـــــاب املدرســــي اجليـــــد، . ٢املبـــــاين، . ١: هــــي و ترقيــــة الطاقـــــة البشـــــرية 

أن املعلــم لــه مكانــة رئيســية يف إعــداد يف إعــداد املعلــم اجليــد يــرى فجــر و ٣."احملــرتف

. الطاقة البشرية اجليدة، بل هذه احلقيقة ال ينقص دور املعلم وأمهيته يف عملية التعلـيم

 جنـد هـذه األرآءنظـرا إىل  ٤.املعلم أحد عناصر الرتبيـة املـؤثرة علـى عمليـة التعلـيم ألن 

سـيلقيها أمـام  علـى املعلـم اسـتيعاب املـادة الـيت ضـروري، و إعـداد املعلـم اجليـد أمـر أن

 .التعليم والتعلمالتالميذ عند 

الدينيـة وحاولـت  بتـدريس العلـوماجلامعة اإلسالمية احلكومية مجـرب قامـت 

تكونت شعبة . تكوين الطلبة حىت يصبحوا مسلمني مستعدين ملواجهة احلياة احلقيقية

تصــــاالت  شـــعبة االتتكـــون مـــن شــــعبتنيحتــــت قســـم الـــدعوة الــــىت  التفســـري واحلـــديث

التفســـري واألهـــداف مـــن إقامـــة شـــعبة . ديثواحلـــتفســـري الاإلســـالمية وشـــعبة  الـــدعوةو 

 يتقنـون العلـومديث إلنتـاج اخلـرجيني الـذين واحلـتفسـري التصـميم برنـامج هـي واحلديث 

 خبـــريين ايصـــبحو  ومعـــدون لكـــيعلـــى تطـــوير العلـــوم اإلســـالمية األساســـية،  ويقـــدرون

لــى املنافســة درة عقــالو واالبتكــار اجلـودة  هلــمو  .يف جمــال الــدين اإلســالمي ينمستشـار و 

حفر كنوز املعرفة اإلسالمية  قدرة علىالوهلم  شاملة إسالمية نظرةب، واالبتكار واملهنية

 ٥.درة على تطبيق احلجج الدينيةوقمن املصادر األولية والثانوية 

لعربيـة  ومـن إحـدى وقامت شـعبة التفسـري واحلـديث بتعلـيم العلـوم ا

�ـاالتفسـري واحلـديث البمادة اختصاصية لطهذه العلوم البالغة الىت هي  مـن  ، أل

                                                
 ٣ .ص) ٢٠٠٥، PT Remaja Rosdakarya: ندونج با(، Menjadi Guru Profesionalمولياسا،  ٣
 ١٨٨ .ص مرجع سابق، مالك فجر، ٤
 ٢٠١١\٢٠١٠كراسة لتقدمي الطلبة اجلدد باجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب العام اجلامعي  ٥



٣ 
 

�ا الــىت ساســيةاأل واداملــ وكـــذلك  هتفســري مــع  القــرآن حــني يتعلمـــون ال بـــد مــن اســتيعا

فأمـــا . ىف املســتوى الرابــعيف هــذه الشــعبة تــدرس  لبالغــةمــادة او  .مــع شــرحه احلــديث

متليـك الطـالب القـدرة واملعرفـة الكافيـة ىف  هـيفيف هـذه الشـعبة  البالغةأهداف تعليم 

علـــم البالغـــة فضـــال ىف علـــم املعـــاين والبيـــان بوصـــفها أدة ىف فهـــم القـــرآن مـــع تفســـريه 

 .واحلديث مع شرحه

تعلـــيم  أمهيـــة علــى املـــدرس أن يراعـــى مـــا تقـــدم ذكـــره وجـــب ىلإ واســتنادا 

املرجو ويكون تعليمـا جيـدا، والرسـالة مـن  اهلدفمبستوى البالغة حىت يكون تعليمها 

 .التعليم تصل إىل أذهان الطلبةذلك 

الدراسـة التمهيديــة  ىفبة التفسـري واحلـديث عرئـيس شـالباحـث  قابـلولقـد 

يواجهــون مشــكالت يف ن بعــض الطلبــة إحيــث أنــه يقــول  ٢٠١١فربايــري  ٢٢خ يتــار 

واملــادة التعليميــة، أ، أنفســهم والطلبــةأمــن األســتاذ،  تكــون واألســباب  ،م البالغــةيتعلــ

وكثـــري مـــنهم ال يفهمـــون فهمـــا جيـــدا مـــا يتعلـــق بالبيـــان واملعـــاين أوالتقيـــيم، والطريقــة، أ

ىف  االســتعارةوالبــديع الــىت هــي البالغــة، وال يقــدرون علــى الفــرق بــني التشــبيه البليــغ و 

ى شـيء فإمنـا هـذا إن دل علـو . عنـد فهـم الكتـب األدبيـة وجيـدون صـعوبة، مثال البيان

 .مل يكن فعاال تعليمهاأن استيعاب البالغة و يدل على أن كفاءة الطلبة ضعيفة يف 

كــان تقــومي تعلــيم ف علــى أن تعلــيم البالغــة ىف تلــك الشــعبة مل يكــن فعّــاال

قرتاحــــات حللهــــا مــــع أن االمعرفــــة أســــباب املشــــكالت وتقــــدمي ىف  ضــــروريا  البالغــــة

العربيـة العلـوم يف ات كفـاءومتبـاينو ال ةييـة الدراسـلفاخلالطالب ىف هذه الشعبة خمتلفو 

 .حتتاج إىل ختطيط التعليم، والتحليل، والتقييم من حيث عملية التعليم املظاهروهذه 
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هنـاك ف هـو املطلـوبكمـا  مل يكن فعاال  البالغة، إن تعليم حظومن املال

تقـــدمي مـــن حيـــث املـــادة التعليميـــة مل تكـــن فعالـــة، أن : مشـــكالت يف تعليمهـــا، منهـــا

�ـــا،  ـــة،  طـــرق، و مـــع أن الطلبـــة خمتلفـــون املعلـــم املـــادة و تعاملـــه  التعلـــيم مل تكـــن فعال

فلــذلك ينبغــي ان يقـــام البحــث ىف هـــذه . كثـــريا غــري مركــز التقيــيم يف عمليــة التعلـــيم و 

وتقييمـــه، وحـــل املشـــكالت،  البالغـــةهـــي حتليـــل تعلـــيم ف فأمـــا األهـــداف منـــهاألمـــور، 

قد  و هذه املشكالت. البالغة م مادةاحات الرتبوية يف تعليم وتعلالوصول إىل اإلقرت و 

 يف اختيار جيذب الباحث مماتعليم اللغة العربية واجهها الباحث حني تعلمه ىف شعبة 

 ديثواحلـتفسـري اليف شـعبة  البالغـة تعلـيميكون البحـث حتـت العنـوان ل املوضوع  هذا

 .)املشكالت واحللول(باجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب 
 

 أسئلة البحث -ب 
البحــــث املــــذكورة واســــتنادا إىل مــــا جــــاء حــــول مشــــكلة  مقدمــــةبنــــاء علــــى 

 :البحث، يعرض الباحث أسئلة البحث كما يلي

باجلامعـــــة اإلســـــالمية  التفســـــري واحلـــــديثيف شـــــعبة  البالغـــــةتعلـــــيم  جـــــرىكيـــــف  .١

 احلكومية جبمرب؟

ة اإلســــالمية باجلامعــــ واحلــــديثالتفســــري يف شــــعبة  لبالغــــةمــــا مشــــكالت تعلــــيم ا .٢

 ؟احلكومية جبمرب

مـــا هـــي احللـــول ملشـــكالت تعلـــيم البالغـــة يف شـــعبة التفســـري واحلـــديث باجلامعــــة  .٣

 اإلسالمية احلكومية جبمرب؟
 



٥ 
 

 أهداف البحث - ج 
هــذا البحــث، فاألهــداف  وكــذلك احلــال ىفلكــل نشــاط أو عمليــة أهــداف 

حيـاول هـذا أنـه  وبناًء على مشكلة البحـث املـذكورةِ فاألهـداف هنـا. فيه كانت الزمة

 :البحث الكشف عن األمور التالية 

ـــــيم  .١ ـــــة تعل باجلامعـــــة اإلســـــالمية  التفســـــري واحلـــــديثيف شـــــعبة  البالغـــــةمعرفـــــة كيفي

 .حاليا احلكومية جبمرب

عـــة اإلســـالمية باجلام التفســـري واحلـــديثيف شـــعبة  البالغـــةمعرفـــة مشـــكالت تعلـــيم  .٢

 .احلكومية جبمرب

ة باجلامعالتفسري واحلديث يف شعبة وضع احللول املناسبة ملشكالت تعليم البالغة  .٣

 .اإلسالمية احلكومية جبمرب
 
 

 فروض البحث -د 
ىف شـــعبة التفســـري واحلـــديث باجلامعـــة اإلســـالمية احلكوميـــة  البالغـــةإن يف تعلـــيم  .١

 .والتقييم، واألستاذ، والطلبة ناحية املادة، والطريقة،كالت من مشجبمرب 

ــــد مشــــكالت تعلــــيم البالغــــة  .٢ التفســــري واحلــــديث يف شــــعبة إن مــــن املمكــــن حتدي

 .ة اإلسالمية احلكومية جبمربباجلامع

 إن حتديد املشكالت ستمكن من اقرتاح احللول املناسبة هلا .٣

 

 

 



٦ 
 

 البحث أمهية -ه 
 تعلـــيم وتعلـــميرجـــى مـــن هـــذا البحـــث معرفـــة مشـــكالت   :التطبيقيـــةناحيـــة المـــن  .١

ترقيـة  ىلإالنتيجـة  تـؤدييف اجلامعـة اإلسـالمية احلكوميـة حبمـرب حـىت  البالغةمادة 

ليكــون و  .فيهـا كــذلك يف اجلامعـات األخــرى املماثلـة البالغــةتعلـيم اللغــة العربيـة و 

مــادة وتعلـم  يمبعــد حتليـل تعلــ البالغـةمـادة  تعلـيم وتعلــممصـدرا يف معـايري عمليــة 

باجلامعة اإلسالمية احلكومية  التفسري واحلديثوتقييمه املوجودة يف شعبة  البالغة

 . جبمرب

جلامعـات ومعلمـي البالغـة اا البحـث أن يفيـد ذيرجـى مـن هـ: ناحيـة النظريـةالمـن  .٢

 :ما يلي

 .البالغة وتعلم معطيات هذا البحث الزدياد النظرية يف معايري عملية تعليم) أ

 .البالغةمادة وتعلم إصدار االقرتاحات الرتبوية يف تعليم ) ب

 .ترقية تعليم اللغة العربية اإلسهام ىف ) ج
 

 حدود البحث -و 
املرســــومة الســــالفة الــــيت ترتكــــز حــــول تعلــــيم  البحــــث أهــــدافا علــــى اعتمـــاد

 :فهناك احلدود حبمرب يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية البالغة

البالغــة حتليــل تعلــيم  ىف هــذا البحــث موضــوعلباحــث حــدد ا: احلــدود املوضــوعية .١

باجلامعــة  التفســري واحلــديثهــا يف شــعبة حلطــرق وتقييمــه مــن ناحيــة املشــكالت و 

 .اإلسالمية احلكومية جبمرب
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ىف الفصــــل الدراســــي الثــــاين مــــن الســـــنة  حــــدد الباحــــث الزمـــــان: احلــــدود الزمنيــــة .٢

 .٢٠١١-٢٠١٠ الدراسية

باجلامعـة  التفسـري واحلـديثيف شـعبة  احلـد املكـاينحـدد الباحـث : احلدود املكانيـة .٣

ألن مــادة البالغــة  واختــار الباحــث هــذا احلــد املكــاين .اإلســالمية احلكوميــة جبمــرب

 .تدرس ىف هذه الشعبة )املستوى الرابع( ىف الفصل الدراسي الثاين
 

 حتديد املصطلحات -ز 
 حتت املوضوع  تعليم البالغة يف شـعبة تعلـيم اللغـة العربيـة إن هذا البحث

ة حتليليـــة عـــن مشـــكالت تعلـــيم البالغـــة دراســـ(اإلســـالمية احلكوميـــة جبمـــرب  باجلامعـــة

ّة ال بد عليـه ان يوقبل ما . )حلها طرق و  شرح الباحث ذلك املوضوع امجاال ألول مر

ســـهيل فهـــم املضـــمون، حات والتعـــاريف املوجـــودة فيـــه لتشـــرحا لـــبعض املصـــطل يقـــدّم

 :فتوضيحُه كما يلى

بواســــطتها املعرفــــة  هــــو عمليــــة إعــــادة بنــــاء اخلــــربة الــــىت يكتســــب املــــتعلم:  تعليم

الـيت جتاهات والقيم، وأنه بعبارة أخـرى جممـوع األسـاليب واملهارات واال

يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة باملتعلم ميثل ما تتسع له كلمة 

مــن تتضــمن  ٦.ن مــن أجــل اكتســابه خــربات تربويــة معينــةالبيئــة مــن معــا

  ٧.التخطيط، والتنفيذ، والتقييم: جوانب التعليم ثالثة 

                                                
�ا مناهجه وأساليبه،  ٦  ٤٥ .ص) ١٩٨٩إسيسكو، : الرباط(رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني 
 ٩ .ص) ١٩٩٣الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة(، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاته،  ٧
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نتهــاء إىل املعـــىن نتهــاء والوصــول واصــطالحا الظهــور والبيــان وااللغــة اال:  البالغة

 ٨.وبلوغ املراد باللفظ اجلّيد والقول البليغ املؤثر والتعبـري احلسـن الفصـيح

البليغ من : عن البالغة) ىف تارخ النقد األديب والبالغة(وقال األصمعي 

طبـــق املفصـــل وأغنـــاك عـــن املفســـر، يعـــين كمـــا قـــال جعفـــر بـــن حيـــىي أن 

ســم حيــيط مبعنــاك وجيلــى عــن مغــزاك وخيرجــك عــن الشــركة وال يكــون اال

 .ويقصد بالبالغة هنا مادة البالغة ٩.تستعني عليه بالفكرة
 

 

 

  بقةالدراسات السا - ح 
قليلـة بـل هـى ليسـت  البالغـةإن البحوث اليت تتناول الدراسـة عـن تعلـيم 

ومن بني . طرق حلها للطلبة اجلامعينيو  البالغةالبحوث الىت ختتص مبشكالت تعليم 

 :هى البالغة أو تعليم البحوث اليت تتعلق بتعليم

�ا غوسهاريا برتا حتت املوضوع .١ دراسة (تعليم اللغة العربية : الدراسة الىت قام 

وكانت أسئلة ) معة احملمدية ماالنجىف اجلااحلالة بكلية الدراسات اإلسالمية 

كيف ) ٢كيف يكون اختيار املواد الدراسية ىف تعليم اللغة العربية، )١:البحث

كيف يكون اختبار املواد ) ٣لغة العربية؟، يكون تقدمي املواد الدراسية ىف تعليم ال

ملاذا اختارات كلية الدراسات اإلسالمية ) ٣الدراسية ىف تعليم اللغة العربية؟، 

�ا : وكانت نتائج البحث. تعليم اللغة العربية؟ من حيث اختيار املادة تدل على أ

خل ادوتصدر من مصادر , م١٩٩٨ريب لسنة تنطلق من املنهج العلمي الع
                                                

 ٥. ض) ٢٠٠٦فونوركو العامل، -كونتور(، البالغة ىف العلم البيانحممد غفران زين العامل   ٨
 ٢٣. ص )املعارف، بدون السنة: إسكاندرية(، تارخ النقد األديب والبالغةحممد زغلول سالم ، ، ٩
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بالعربية شفويا  وجتعلهم على اتصالدة، وحتث على تفاعلية بني الطالب، املا

ومن حيث تقدمي املادة تدل على أن املدرس يقوم  جبمع نظرية الوحدة . وحتريريا

ونظرية الفروع معا باألساليب املتنوعة، ويقوم بالبيانات املرحية وحيث على تفاعلية 

إىل حرية الفكر  ما يدفعهمللغوية مع ختبارات ابني الطالب ويعطي هلم بنود اال

�ا متزج بني اختبارات الوحدة . والعمل ومن حيث اختبار املادة تدل على أ

دون اخلروج , م ١٩٩٨ناسبة باملنهج التعليمي العريب لسنة املواختبارات الفروع 

ومن حيث دوافع كلية . من األحوال الفصلية  من أثناء أنشطة التعليم والتعلم

اإلسالمية للجامعة احملمدية ماالنح إىل اختيار تعليم اللغة العربية تدل  الدراسات

ستماع والكالم والقراءة والكتابة ىف تعليم ن املهارات اللغوية األربع هي االعلى أ

وحدة متكاملة ىف املادة الواحدة، ال تقوم عىل أجزائها  من اللغة العربية ال بد هلا

 .فروع خمتلفةوالتعرف التمزيق والتقسيم إىل 

�ا محيدة حتت املوضوع .٢ بتدائية تدريس اللغة العربية باملدرسة اال: الدراسة الىت قام 

تدريس اللغة العربية كيف ) ١: وكانت أسئلة البحث. احلكومية ماالنج األوىل

ما هي اخلطوات الىت يسلكها ) بتدائية احلكومية ماالنج األىل؟، أباملدرسة اال

ما ) بتدائية ماالنج األوىل؟، بة اللغة العربية باملدرسة االاملدرس ىف اختيار ماد

بتدائية هي اخلطوات الىت يسلكها املدرس ىف تنظيم مادة اللغة العربية باملدرسة اال

مادة اللغة العربية باملدرسة  ما هي اخلطوات اجليدة ىف عرض) ماالنج األوىل؟، ج

بتدائية العربية للمرحلة اال كيف تدريس اللغة) ٢بتدائية ماالنج األوىل؟، اال

ر مادة اللغة العربية للمرحلة ما هي اخلطوات اجليدة ىف اختيا) اجليد؟، أ

م مادة اللغة العربية للمرحلة ما هي اخلطوات اجليدة ىف تنطي) بتدائية؟، باال
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ض مادة اللغة العربية للمرحلة ما هي اخلطوات اجليدة ىف عر ) بتدائية؟، جاال

بتدائية تدريس اللغة العربية باملدرسة اال) ١:انت نتائج البحث وك. بتدائية؟اال

�ذه املدرسة ) أ: احلكومية ماالنج األىل إن اخلطوات ىف اختيار مادة اللغة العربية 

هي أن املادة تعتمد على قائمة قدرة التالميذ األدىن من وزارة الشؤون الدينية، 

من الكتب املناسبة للمنهج مفصلة من األهداف التعليمية اخلاصة، مأخوذة 

التعليمي من وزارة الشؤون الدينية، املواد اجلديدة مرتبطة باملواد السابقة من ناحية 

املوضوع أو من ناحية الرتكيب مناسبة لعقول التالميذ، معصمة حسب خربات 

�تمع، تتضمن قوائد األخالق،  �م، مناسبة حبال ا التالميذ ومناسبة حباجا

إن اخلطوات ىف تنظيم ) ب. ن املخصص والوسائل التعليميةمؤسسة على الزم

�ذه املدرسة هي أن املادة منظمة بالطريقة اخلاصة واملنطقية : مادة اللغة العربية 

واملوحدة واحملتوية ىف مجيع املواد الدراسية، مركزة ىف املسألة اخلاصة ىف كل 

ىل الصعب ومن املوضوع من ناحية املوضوع والرتكيب، متدرجة من السهل إ

�ذه املدرسة ) ج. املعروفة إىل اجلديدة إن اخلطوات ىف عرض مادة اللغة العربية 

املقدمة وتعرض املادة باللغة العربية، ربطت املدرسة ىف شرحها باملعلومات : هي

والنقاط اجلديدة واملعلومات القدمية من ناحية الرتكيب ومن ناحية املوضوع، 

شارة إىل مة السهلة بذكر مرادفها أو باعبة بالكلشرحت املدرسة الكلمة الص

القصة أو و اليومية  والوقائعالبيئة  من على السبورة، استفادت املدرسصور�ا 

بة، الوسائل التعليمية املناس املدرس استخدمباإلشارة إىل األشياء املناسبة للمادة، 

نتقائية اال يقةتصالية، طرق التدريس هي الطر عمليات التدريس هي عمليات اال

وهي الطريق السمعية الشفوية وطريقة القراءة وطريقة الكتابة وطريقة الرتمجة، 
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أن اخلطوات ىف اختيار ) أ: والنتيجة من التوزين) ٢. التقومي الشفوي والتحريري

�ذه املدرسة جيدة ) ج. أن اخلطوات ىف تنظيمها جيدة) ب. مادة اللغة العربية 

 .جيدةأن اخلطوات ىف عرضها عامة 

�ا مستمني فتاح حتت املوضوع .٣ تطوير تعليم اللغة العربية ىف : الدراسة الىت قام 

العايل للغة العربية املكثف ىف املعهد دراسة نقدية ىف برنامج ا(اجلامعة اإلسالمية 

كيف تكون عوامل التعليم ) ١: وأسئلة البحث). اإلسالمي احلكومي مساريندا

) ٢ىف برنامج اللغة العربية املكثف ىف املعهد العايل اإلسالمي احلكمي مساريندا؟، 

ما املشكالت ىف تعليم اللغة العربية ىف املعهد العايل اإلسالمي احلكومي  

ت ىف عوامل التعليم ترتكز على خصائص ومن املشكال: مساريندا؟ نتائج البحث

أهداف التعليم، وخصائص املواد الدراسية، وخصائص الدارس واملدرس، 

وخصائص البيئة التعليمية والوسائل التعليمية، وطرائق التعليم الىت تواجه إىل 

أنشطة التعليم، وهي ترتكز على أنشطة املدرس ىف إجراءات طرائق تعليم اللغة 

توجد النتائج أن برنامج اللغة العربية املكثف ىف . م نظام التعليمالعربية وتنظي

STAIN  إذن . مساريندا مل يكف على الشروط املطلوبة ىف ختصص التعليم

. يستخلص الباحث أن هذا الربنامج قليل الفعال ىف تزويد الدارس القدرة اللغوية

هداف العامة، أن أهداف التعليم تقتصر على األ: ومن املؤشرات من احلال هي

. أي مل تنظم األهداف والكفاءة األساسية على كل فروع اللغة ومراحل التعليم

وأن إعداد املواد الدراسية ال يهتم بأهداف التعليم وقدرة الدارس اللغوية وال 

والتنفيذ ). وال سيما مل تعد املناهج الدراسية(تعتمد على املناهج الدراسية 

ة من املدرس اوقلة مهارة أو مراع. ختلفة من الدارسنياملتساوي بني املستويات امل
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والوسائل التعليمية مل تصلح مجيعها ىف تعليم اللغة، . ىف طريقة تعليم اللغة العربية

�ا . وكذلك البيئة  التعليمية غري مناسبة ىف تكثيف اللغة أما طرائق التعليم فإ

 . يم والكفاءة املطلوبةتقتصر على الطرائق العامة وال تعتمد على أهداف التعل
 

ويتميــز هــذا البحــث عــن غوســهاريا بــرتا أنــه قــام بدراســة احلالــة عــن تعلــيم 

أمــا الباحــث يف هــذا البحــث , اللغــة العربيــة ال عــن تعلــيم البالغــة ىف املســتوى اجلامعــة

وخيتلــف هــذا البحــث عــن حبــث  .فقــام بدراســة احلالــة عــن املشــكالت التعلــيم البالغــة

�ـــا قامـــت , محيـــدة بوصـــف تـــدريس اللغـــة العربيـــة باملدرســـة االبتدائيـــة وال تبحـــث ىف أ

وأما حبث مستمني فتاح فيبحث ىف تطـوير تعلـيم اللغـة , مشكالت تعليم اللغة العربية

العربية ىف اجلامعة اإلسالمية ويستحدم مناهج الدراسة النقدية وكذالك احلـال ىف هـذا 

يتخصـــص ىف حبـــث تعلـــيم  البحـــث، ولكـــن البحـــث الـــذي قـــام بـــه مســـتمني فتـــاح ال

 .ةالبالغ

اللغــــة العربيــــة بــــالنظر إىل البحــــوث الســــابقة،  إن البــــاحثني درســــوا تعلــــيم 

 البالغـــةأن ال يوجـــد حبثـــا خمصصـــا يف مشـــكالت تعلـــيم  الباحـــثســـتنتج في. وتطـــويره

 .ويعترب أن هذا البحث حبثا جديدا وحلوهلا يف مستوى اجلامعة
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري
 

 التعليم - أ 
 مفهوم التعليم .١

تعليم هو عملية إعادة بناء اخلربة الىت يكتسب املتعلم بواسطتها املعرفة ال

يتم اليت واملهارات واإلجتاهات والقيم، وأنه بعبارة أخرى جمموع األساليب 

كلمة البيئة من بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة باملتعلم ميثل ما تتسع له  

: تتضمن جوانب التعليم ثالثة  ١٠.معان من أجل اكتسابه خربات تربوية معينة

 ١١.التخطيط، والتنفيذ، والتقييم

هذا من حيث مفهوم التعليم يشكل عام، أما مفهوم تعليم اللغة على 

وجه خاص هو أي نشاط مقصود يقوم به فرد ما ملساعدة فرد آخر على 

وز اللغوية خيتلف عن ذلك الذي ألفه وتعود االتصال به، االتصال بنظام من الرم

 ١٢. لغته األوىلريغإنه بعبارة أخرى تعرض الطالب ملوقف يتصل فيه بلغه 

 

 

 
                                                

 ٤٥ .ص مرجع سابق،رشدي أمحد طعيمة،  ١٠
 ٩ .ص ، مرجع سابقحسن شحاته ١١
 ٤٥مرجع سابق، ص  ١٢



١٤ 
 

 فلسفة التعليم األساسي .٢

تقوم فلسفة التعليم األساسي على ثالث ركائز أساسية، وهو  

 ١٣:كالتايل

متكافئة جلميع  حتقيق العدالة االجتماعية، وذلك عن طريق توفري فرصة )أ 

األطفال من سن السادسة إىل سن اخلامسة عشرة، وذلك يصرف النظر عن 

الطبقة االجتماعية الىت ينتمون اليها أو البيئة اجلغرافية الىت يقطنو�ا، حضرية  

 .كانت أم ريفية

حتقيق العدالة ىف توزيع الفرصة التعليمية، وذلك عن طريق اتاحة الفرصة أمام   )ب 

حسب ما تتيحه له قدراته، وأمام كل بيئة كي يكتسب  كل طفل لكي ينمو

م واملهارات والتعميمات ما يتيح هلم خدمة يأبناؤها من املعارف واملفاه

�ا اخلاصة  .بيئتهم، وتنمية مواردها الطبيعية، والتعامل مع مشكال

عل التعليم ىف خدمة أغراض التنمية، فإذا كان التعليم ال يشتق صفاته من ج )ج 

بل يشتقها وينمو ويتحرك بفعل العوامل والقوي االجتماعية ذات نفسه، 

�تمعات الىت يعايشها فإن مفهوم التنمية  واالقتصادية والسياسة الىت تسود ا

 .سرتاتيجيتها يؤثر بشكل مباشر على التعليماو 

 

 

 

 

                                                
 ١٩. ، ص)١٩٨٤مكتبة الفالح، : كويت(علي أمحد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية،  ١٣



١٥ 
 

 

 أهداف التعليم األساسي .٣

 ١٤:فأما أهداف التعليم األساسي فكما يلي

شخصية املتعلم تنمية شاملة متكاملة يف إطار مبادئ تنمية خمتلف جوانب  )أ 

 .العقيدة اإلسالمية والثقافة العمانية 

غرس االنتماء الوطين والعريب واإلسالمي واإلنساين لدي املتعلم وتنمية قدرته  )ب 

 . على التفاعل مع العامل احمليط به 

ال إكساب املتعلم املهارات الالزمة للحياة وذلك بتنمية كفايات االتص )ج 

والتعلم الذايت والقدرة على استخدام أسلوب التفكري العلمي الناقد والتعامل 

 . مع العلوم والتقانات املعاصرة 

إكساب املتعلم قيم العمل واإلنتاج واإلتقان واملشاركة يف احلياة العامة  )د 

والقدرة على التكيف مع مستجدات العصر والتعامل مع مشكالته بوعي 

 . ى البيئة واستثمار مواردها وحسن استغالل وقت الفراغ ودراية واحملافظة عل

 .التقليل من نسبة التسرب بني الطالب  )ه 

 .سد منابع األمية ، ورفع مدارك ومعارف الطالب  )و 

 

 تعليم البالغة-ب 
سبقت اإلشارة إىل أن البالغة هي تلك القوانني واملعايري الىت حتكم األثر 

�ا ال تنفصل عن األدب ويتجلى اهلدف من تعليم البالغة ىف تبصري . األديب وأ
                                                

 ٢٠١١مايو  ١٣الوصول ىف التاريخ  http://www.alaql1.jeeran.com/asasi.htm التعليم األساسي، ١٤



١٦ 
 

الطلبة باألسس واألصول الىت تقوم عليها بالغة الكالم وجودة األسلوب من حيث 

تفكري وحسن التعبري وبراعة اخليال، الوضوح والقوة واجلمال وروعة التصوير ودقة ال

ويرمي تعليم البالغة أيضا إىل تربية األحاسيس بقيمة اللفظ وأمهيته ىف تأدية املعىن 

للوصول إىل هدف تعليم البالغة املرجو ال شك أن هناك مشكالت حىت  .املناسب

 واصفاتاملمجلة من  ليكون التعليم فيها فعاال فهناك. جتعل التعليم فيهامل يكن فعاال

 ١٥:اليت ينبغي على املعلم أخذها بعني االعتبار وهي كما يلي

 .قدرة املعلم على النجاح يف توجيه نشاط التالميذ وجمهودهم توجيها ثابتاً ودائمًا  .١

استشارة خربات املتعلمني السابقة، واالنطالق منها للتدريس اجلديد من خالل  .٢

 . بناء التعلم اجلديد على هذه اخلربات

 . إدارة الوقف واجلهدحسن  .٣

 التنوع يف طرق التدريس وأساليبه املختلف .٤

والتعليم الفعال يتطلب معلما فعاال قادرا على جعل التعلم عمال فعاال وذلك 

  ١٦:كبرية من الصفات لعل أمهها ما يليمن خالل االتصاف مبجموعة  

 . معرفة املنهج بكل حمتوياته .١

 .يلم باسرتاتيجيات التدريب املختلفة .٢

 . يف املنهج وفق حاجات التالميذ ويفهم مستويات منو تالميذهيك .٣

 . يسعد الطالب وميتعهم .٤

 . ويصغي جيدا مشجع .٥
                                                

الوصول ىف  http://naqaaebnha.ahlamontada.com/t315-topicالتعليم الفعال، ، إبراهيم عبد العزيز حجاج ١٥
 ٢٠١١مارس  ١٠تارخ 

 املرجع نفسه ١٦



١٧ 
 

 .خيطط لدروس وفق حاجات التالميذ .٦

 ١٧:ومثة أمور تسهل مهمة املعلم ىف تعليم البالغة تتمثل فيما يلي

تشبيه مرسل مفصل أو مرسل جممل : عدم الرتكيز على املصطلحات اجلافة مثل .١

ذلك ألن الرتكيز على هذه املصطلحات ال يؤدي إىل تنمية ..أو مؤكد مفصل،

 اإلحساس باجلمال وال إىل التذوق األديب، 

بتعاد عن استخراج القواعد عن األمثلة املبتورة املقتطعة من وديان متعددة اال .٢

ىل النصوص العفوية الطبيعية من غري حتمل أو تصيد للمحسنات واللجوء إ

والزخارف، والعمل على أن يفهم الطلبة هذه النصوص فهما دقيقا قبل الدخول 

 .ىف األلوان البالغية

عتماد على املوازنات واملقارنات بني األدباء أو بني املوضوعات أو بني اال .٣

وازنات تلقي االضواء على مواطن األساليب وطريقة التناول، ذلك ألن هذه امل

ومن شأن هذه املوازنات تقدير . اجلدة واالبتكار عند أديب وتقصري اآلخر فيها

القيمة الفنية وبيان مظاهر القصور أو عناصر اجلمال، هي من أجدى الوسائل 

 .ىف سرعة تكوين الذوق األديب وايضاحه

�ال أمام الطلبة الن يستقرئوا ويستنتجوا  .٤ وصوال إىل احلقائق واألحكام، فسح ا

�م وعلى املدرس ان يبتعد عن فرض االحكام على طالبه فرضا   تنمية لشخصيا

 .كي ال حيرمهم نعمة التحليل واالستناج ومتعة التذوق

وجوب النظر إىل العمل األديب نظرة متكاملة شاملة وعلى املدرس  أن يعود  .٥

لك ألن األثر األديب يشتمل طالبه هذه النظرة الشمولية وفق مدخل النظم، ذ

                                                
 ٦٥٤-٦٥٣. ص) ١٩٩٥جامعة دمشق، : دمشق(ىف طرائق تدريس اللغة العربية، حممود أمحد السيد،  ١٧



١٨ 
 

على عدة مكونات وعناصر تتفاعل فيما بينها وتتبادل األثر والتأثري، وأن جتزئة 

البالغة ىف معزل عن سائر العناصر األخرى يشوه العمل األديب وحيجب 

 .مكونات أساسية فيه نفسية واجتماعية وفكرية

 

 : البالغة تعليم أسس .١

�ا ينبغي األسس من جمموعة هناك  ما منها البالغة تدريس عند مراعا

 ١٨:يلى

 ، العادية األحاديث يف صورها نلمح ، الكالم يف فطرية البالغة أن:  أوًال 

 هذه من فنتخذ البالغى الدرس يف ذلك من يستفاد أن وميكن

 :التالية الفوائد حنقق و�ذا ، به ومنهد عليه نرتكز أساسا األحاديث

 .البالغى األسلوب هلذا الطالب وانتباه شوق إثارة - ١

 .عنه أجنبية لغة له ندرس ال أننا الطالب إدراك - ٢

 .وسهولة يسر يف نريد ما إىل الوصول سرعة - ٣

 عملية ومتارس منه، البقاء وتكتسب خالله من تنمو أدىب، فن البالغة:  ثانيا

�ا كما األول، املقام يف اللغوية التطورات  يف ذلك ممثال تطبيقى، علم أ

 منطلق من األدبية، األساليب خالل من إليها التوصل يتم الىت القواعد

 األدباء، أذواق لتغري طبقا أخرى، إىل فرتة من ختتلف األساليب هذه أن

 يف التكامل نراعى بأن البالغى الدرس يف ذلك من يستفاد أن ميكن

                                                
 ٢٠١١فربايري  ٢٤حممد إبراهيم حليبة، مرجع سابق، الوصول ىف التارخ  ١٨



١٩ 
 

 غري إىل وغرضه، النص، وظروف قائله، يعرف بأن وذلك النص، معاجلة

 .بالنص احمليطة األمور من ذلك

 تأتى مث والصرفية، النحوية الناحية من صحيحًا  الرتكيب يكون أن يستلزم: ثالثا

 ذلك من يستفاد أن وميكن منتقاة، األلفاظ تكون أن فتطلب البالغة

 من الراقى املستوى ذات الفصيحة الصحيحة النصوص املعلم خيتار بأن

 .وأدبية ونبوية قرآنية نصوص

 تكون أن فتطلب البالغة تأتى مث منطقيا، ترتيبا مرتبة األفكار تكون أن:   رابعا

�م، السامعني، لعقول ومناسبة واضحة، املعاين  يستفاد أن وميكن ونفسيا

 .املتعلم يناسب ما املعلم خيتار بأن ذلك من

 اخلطأ فمن النصوص، لفهم للطالب فرصة يتيح أن املعلم على ينبغي: خامسا

 الطالب يفهم أن قبل البالغية الظاهرة إىل الوصول املعلم يتعجل أن

 طريقة تتيح بأن ذلك من يستفاد أن وميكن جيدا، فهما النصوص

 .النصوص لفهم للطالب فرصة التدريس

 إذا إال منها الغرض حتقق ال البالغة فدروس ، البالغى التدريب ضرورة:  سادسا

 املعلم ختصيص يف ذلك من يستفاد أن وميكن ، كافيًا  مترينًا  الطالب مترن

 . البالغية للتدريبات كافيا وقتا

 وال بالغية، ظواهر من النص يف ما لتجلية الطالب على يعتمد أن:   سابعا

 يف فيساعدهم بالبالغة، الطالب عهد بادئ يف املعلم تدخل من بأس

 باستخدام ذلك من يستفاد أن وميكن البالغية، الظواهر عن الكشف



٢٠ 
 

 من متابعة مع البالغية الظواهر عن الكشف للطالب تتيح تدريس طريقة

 . املعلم

 بل الدراسة، أوقات عن منعزال وقتا البالغة تدريس يف للتقومي جيعل أال:   ثامنا

 الدرس يف يبث اندماجا الدراسة يف التقومي يندمج أن تربويًا  األجدى

 .ونشاط بفاعلية املشاركة على الطالب وحيمل احليوية

 وحدة العربية فاللغة العربية، اللغة فروع وبقية البالغة بني الرابطة توثيق:  ثامنا

 البالغية الصور املعلم يوظف بأن ذلك من يستفاد أن وميكن متماسكة،

 .األخرى اللغوية الفروع بقية أمثلة يف الواردة

 الىت األدبية والكتب القصص إىل البالغة دراسة تتطرق أن ينبغي: عشر حادي

�ا، إىل الطالب مييل  التقارير هذه وتعرض التقارير، عنها فيكتبوا قراء

 املباشر استهدافها فوق الطريقة هذه الفصل، يف اجلماعية للمناقشة

 :يلى ما حتقق البالغة لتعليم

 بعضهم إلساءة التعرض دون يتناقشون كيف الطالب تعلم )أ 

 .بعضل

  كان أيًا  احلقيقة على والوقوف الرأى إبداء يف الصراحة تعودهم )ب 

 .مذاقها

 .ومناقشتها وعرضها التقارير كتابة يف السليمة بالطريقة تبصريهم )ج 

 .األدب دراسة يف والرغبة امليل فيهم تثري )د 

 
 :البالغة تعليم أهداف .٢



٢١ 
 

 األدب من الروائع ختري من الطلبة متكني إىل البالغة تعليم يهدف

�م �ا ستمتاعواال  بعد األدبية اآلثار بني واملوازنة املفاضلة على القدرة وإكسا

 من متباينة وأساليب خمتلفة بطرائق تؤدي الواحدة الفكرة أن على تدريبهم

 وارهاف للطالب األديب الذوق تنمية إىل أيضا البالغة تعليم ويرمي. التعبري

�م وأذكاء ومشاعرهم احساسهم  األدب فهم على القدرة ومتليكهم الفنية تذوقا

 ١٩.ومزاياه خصائصه ومعرفة دقيقا فهما

 أهداف أن رسالن مصطفى والدكتور فاطر رشدي حممود الدكتور وقال

 ٢٠:البالغة تعليم

 بطريقة غريهم إىل أفكارهم نقل ىف اللغة استعمال من التالميذ متكني:  أوال

 .ومتثلها ادراكها عليهم تسهل

 اخلالدة األدبية اآلثار عليها اشتملت الىت األفكار فهم على قدر�م تنمية:  ثانيا

 .مجال من فيها ما وتذوق

 متثيلية أو أقصوصة أو قصة من املختلفة األدب بألوان استمتاعهم زيادة:  ثالثا

 هذه من لون كل خصائص فهم طريق عن وذلك ترمجة، أو مقالة أو

 .مجال من فيها ما وادراك األلوان

 وسائل وأنفع أمجل من كوسيلة الواسعة احلرة القراءة إىل ميلهم تنمية:  رابعا

 .الفراغ وقت قضاء

 ٢١:التالية األهداف حتقيق إىل البالغة تعليم يسعى وكذلك
                                                

 ٦٥١. حممود أمحد السيد، مرجع سابق، ص ١٩
دار الثقافة والنثر والتوزيع، : القاهرة(تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية، حممود رشدي فاطر ومصطفى رسالن،  ٢٠

 ١٦٤. ص) ٢٠٠٠



٢٢ 
 

 من فيه ما ويدرك ، الكرمي القرآن إعجاز وجه على الطالب يقف أن:  أوال

 .عقيدة عن مؤمنا الطالب فيكون أسلوبه، براعة ويفهم البيان، خصائص

 من فيها عما له يكشف سليما فهما األدبية النصوص الطالب يفهم أن:  ثانيا

 عليه اشتملت مبا ويتزود مجاهلا، سر ويدرك التصوير وبراعة اخليال روعة

 .قيم من فيها مبا وينتفع حكم من

 كالتشبيه، اإلبداعى، للتعبري املختلفة األساليب الطالب يعرف أن:  ثالثا

 .واإلجياز القصر ،االستعارة

 حيث من الكالم بالغة عليها تقوم الىت األسس الطالب يعرف أن:  رابعا

 .املناسبة القوة، الوضوح،

 فيما خاصة البالغية بالتطبيقات االهتمام على الطالب يتدرب أن:  خامسا

 .اإلعالم وسائل من ويسمعون يقرؤون

 .اآلداب تقدم يف ودوره ، البالغة علم أمهية الطالب يعرف أن: سادسا

 .اآلداب حنو الطالب عند اإلجيابية واالجتاهات األدبية امليول تتكون أن  : سابعا

 العصور من روائعه وختري األدىب، الرتاث يف البحث إىل الطالب يتوجه أن:  ثامنا

 .املختلفة

 فيعرف املرهف، واحلس والذوق الصائب النقد ملكة الطالب يف ترتىب أن:  تاسعا

 .ورديئة الكالم جيد

 سليمة بعبارة يقرأه ما أو ضمريه يكنه عما التعبري من الطالب يتمكن أن:عاشرا

 .قلبه أعماق �ا يبلغ

                                                                                                                                 
 ٢٠١١فربايري  ٢٤حممد إبراهيم حليبة، مرجع سابق، الوصول ىف التاريخ  ٢١



٢٣ 
 

 .املعاصرة األدبية الفنون بناء عناصر الطالب يعرف أن: عشر حادي

 وكتابة نظم يف ويتمثل ، الطالب عند اإلبداعى التفكري ينمى أن:  عشر ثاين

 .األدبية الفنون بعض

 ومتليكه الفهم على الطالب مساعدة إىل �دف فالبالغة إذن:  عشر ثالث

 .اآلخرين إفهام على القدرة
 

 البالغة تعليم خطوات .٣

 مواطن إىل االهتداء على بالقدرة مرهونا يظل البالغة تعليم جناح إن

 أو توضيحه أو الكالم جتميل ىف البالغي اللون وأثر النص ىف والقوة اجلمال

 التعبري ىف واجلمال القوة نواحي عن بالكشف املدرس عناية يزيد أن على تقويته،

�م من ومتكينهم الطلبة مع باالشرتاك وذلك البالغي،  ويتجلى. الفنية شخصيا

 على الطالب تعني فهي أخرى، طريقة أية من أكثر املناقشة طريقة ىف األمر هذا

 وإدراك ملعانيه ومناقشة ألفكاره تفهم فيها مجالية، دراسة األديب النص دراسة

 ٢٢:هي الطريقة هذه خطوات فإن هذا وعلى. فيه البالغية الصيغ وحتليل �اوزته

 بالدرس بربطه وذلك اجلديد، الدرس إىل الطلبة جبلب ويكون التمهيد،:  أوال

 تدريس ىف التمهيد نقطة مع يشرتك احلالة هذه ىف وهو السابق،

 .العربية اللغة القواعد

 شكل على كانت سواء البالغية النصوص تعرض والتحليل، العرض:  ثانيا

 واضح، وخبط السبورة على متكامل نص شكل على أو مجل
                                                

دار الشروق للنشر والتوزيع، : عمان(اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، طه علي حسن الدليمي،  ٢٢
 ٢٤٣-٢٤٢. ص )٢٠٠٥
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 النص هذا بقراءة املعلم يبدء مث. املناسبة اإليضاح وسائل واستخدام

 عملية تبدأ النصوص عرض وبعد معربة، جهرية قراءة النصوص أو

 بإثارة املعلم يبدأ وفيها الطريقة، هذه ىف املهمة خطوة وهي التحليل،

 للطالب إثارة فيها مقدمات يعطي أو النصوص، حول معينة أسئلة

 .الدرس ىف املشاركة على حلمله

 جمموعة الطالب لدى يصبح التحليل عملية استكمال بعد القاعدة،:  ثالثا

 .قاعدة شكل على املعلم مبساعدة يصوغها أن ميكن الىت األفكار من

 األسئلة من جمموعة القاعدة إىل التوصل بعد املعلم يثري التطبيق،:  رابعا

 .إضافية تطبيقية أمثلة يعطي أو القاعدة، على للتطبيق
 

 ٠: البالغة تعليم طرق .٤

ومن املسلم به أن األهداف الىت نتوخاها من تدريس أي مادة حتتاج إىل 

وىف استخدام . طريقة لتحقيقها، وتتأثر الطريقة نفسها باألهداف املرسومة للمادة

 ٢٣:الطريقة أسس جناح الطريقة، وهذ األسس كما يلي

ومراحل النمو العقلي، والظروف ئع التالميذ ابأن  تكون موافقة لط .١

 .التالميذ هاقتصادية واالسرية الىت يعيشجتماعية واالاال

أن تراعي بعض القواعد العامة فيتخذ منها املعلم مرشدا وهاديا له ىف معاجلة  .٢

العقول مثل التدرج من السهل إىل الصعب، التدرج من الدروس وتقريبها من 

البسيط إىل املركب، والتدرج من الواضح احملدد إىل املبهم، التدرج من 

 .احملسوس إىل املعقول
                                                

 ٨. ص) ١٩٧٩مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة(حممد عبد القادر أمحد، طرق تعليم اللغة العربية،  ٢٣
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ة، ومن غتتعدد طرق التدريس اليت ميكن استخدامها يف تدريس البال

و تتكون تلك البالغة،   الية دورة التعلم يف تنميةالطرق اليت أثبتت دراسة فع

 ٢٤:الطريقة من ثالث مراحل هى

 مع الطالب بتفاعل املرحلة هذه تبدأ : املفهوم استكشاف مرحلة:  أوال

�م أثناء أسئلة حوهلا يثار والىت األمثلة أحد  األسئلة تلك عن إجابا

  االتزان عدم إحداث إىل املرحلة هذه و�دف ،أفكارًا  يستكشفون

 .الطالب لدى املعرىف الرتكيب ىف

 األفكار جتميع الطالب من املعلم يطلب وفيها :املفهوم تقدمي مرحلة:  ثانيا

 يستطيع ال وعندما املتعلم، للمفهوم صياغة وتقدمي اكتشفوها الىت

 إعادة إىل املرحلة هذه و�دف هلم، املعلم قدمه املفهوم تقدمي الطالب

 .التكيف عملية حتدث حيث الطالب لدى املعرىف االتزان

 اجلديدة األمثلة من جمموعة املعلم يقدم وفيها :املفهوم تطبيق مرحلة:  ثالثا

 هذه و�دف ،األمثلة تلك على فهومامل تطبيق الطالب من ويطلب

 .التعلم أثر بانتقال يسمح مما الطالب لدى املفهوم اتساع إىل املرحلة
 

ىف ولو رحنا نستعرض الطرائق املستخدمة  : وقال حممود أحممد السيد

�ا تدريس القواعد  �ا مرت باملراحل نفسها الىت مر  تدريس البالغة ألفينا أ

النحوية، فهنا الطريقة القياسية الىت كانت تتبىن ذكر القاعدة البالغية مباشرة ومن 

  ٢٥.مث توضيحها باألمثلة  لتأيت التدريبات عليها فيما بعد
                                                

 ٢٠١١فربايري  ٢٤حممد إبراهيم حليبة، مرجع سابق، الوصول ىف التاريخ  ٢٤
 ٦٥١. حممود أمحد السيد، مرجع سابق، ص ٢٥
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الطريقة اإلتيان مبجموعة من ستقرائية وتعتمد هذه وهناك أيضا الطريقة اال

األمثلة حول قاعدة بالغية معينة كاالستعارة مثال وهذه األمثلة مقتطعة من 

�ا واستقراء ما تشتمل عليه من قاعدة بالغية  وديان متعددة، وبعد مناقشا

 ٢٦.يتوصل إىل تسجيل هذه القاعدة وتأيت التمرينات لتثبيتها

جحة توصل الدرس إىل التالميذ واملعلم الناجح هو ىف حقيقته طريقة نا

بأيسر السبل، فمهما كان املعلم غزير املادة، ولكنه ال ميلك الطريقة اجليدة فإن 

ته تصبح عدمية اجلدوى فمعيار دوغزارة ما. النجاح لن يكون حليفه ىف عمله

ال ما ذا تعرف، ويقاس " ماذا تستطيع أن تفعل" التعليم ىف مهنة التدريس هو 

 مبقدار ما يعرف بل مبقدار قدرته على جعل غريه يعرف جناح املعلم ال

 ٢٧.ويعمل
 

 البالغة ىف التعلم نتائج تقييم .٥

، )مجع البيانات واملعلومات( العام النشاط قياس هو نتائج التعلم تقييم

 الىت التعلم نتائج مستوى بشأن الختاذ قراراتتقدير الو واإلدارة، والرتمجة الفورية 

 .احملددة ميالتعل أهداف يف حتقيق أنشطة تعلم الطالب تمت بعد أن حتققت قد

 على مؤشر يالعلمالتحصيل  يف حني، التحصيل العلمي إىل يشري التعلم نتيجة

 ٢٨.الطالب التغيري يف سلوك درجة
 

                                                
 ٦٥٢. املرجع نفسه، ص ٢٦
 ٦حممد عبد القادر أمحد، مرجع سابق، ص  ٢٧
 ١٥٦. ص) ٢٠٠٧بومي أكسارا، : جاكرتا(، Kurikulum Dan Pembelajaranعمر محالك،  ٢٨
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 ٢٩:وظائف، منها نتائج التعلم تقييمل

توضيح  و والفشل التقدم لتوضيحهي  التقييم نتائج .والتنميةتشخيص لل  .١

، صعوبة الطالبمستوى  نوع لتحديد .الطالب كلالصعوبات اليت تواجه  

 نتائج هذا أو نتائج التعلم من ميكن التأكد العوامل اليت تسهمفضال عن 
 من أي نوع ميكن تشخيص البيانات املوجودة استنادا إىلو  .التقييم

للتغلب على  بديلة طرق عن لبحثمث ا من قبل الطالب املتصورة الصعوبات

 العالجي التدريس مع أو التوجيه عملية من خالل الصعوبات هذه
).(Remedial 
  الطالب اختيار من أجل التقييم نتائج استخدام وميكن .لالختيار .٢

 .الطبقةزيادة ل .٣

 .لتنسيبل .٤

 ٣٠:لتحقيق األهداف التالية التعلموتقييم نتائج 

حتقيق أهداف توفري املعلومات حول تقدم الطالب يف اجلهود الرامية إىل  .١
 .التعلم من خالل خمتلف أنشطة التعلم

من  اتوفري املعلومات اليت ميكن استخدامها لتعزيز أنشطة الطالب مزيد .٢
 .التعلم

 .توفري املعلومات اليت ميكن استخدامها لتحديد قدرة الطالب .٣
 املعلومات اليت ميكن استخدامها كأساس لتشجيع الدافع لتعلم ريوفت .٤

 .الطالب
 

                                                
 ١٥٩املرجع نفسه، ص ا ٢٩
 ١٦٠. املرجع نفسه، ص ٣٠
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  البالغة تعليم مشكالت .٦

 ٣١:قد يقع املعلمون يف بعض املشكالت أثناء تدريس البالغة منها

 الطريقة هذه السبورة، على ترسم جداول يف البالغة دروس عرض:  أوال

 ملئ على الدرس فائدة تزيد وال ا،مجاهل وتشويه األمثلة بتمزيق تقضى

 مبعناها البالغة ميس ال املسلك هذا أن الطبيعى ومن ،اجلداول هذه

 .الصحيح

 ،املصنوعة املقتضبة األمثلة إىل وااللتجاء اخلصبة، النصوص عن البعد:  ثانيا

 األلوان حتديد إىل سرعة يف وللوصول الشرح، مئونة من للتخفيف

 . البالغية

 .األخرى الفنون وإمهال الشعرية النصوص بعض على الرتكيز:   ثالثا

 فيحرمهم النص، تناول يف املشاركة عن الطالب عجز املدرس يظن أن:  رابعا

 .الفنية شخصيتهم إظهار وبني بينهم وحيول املشاركة

 الطالب يفهم أن قبل النصوص من البالغية األساليب استخراج حماولة:  خامسا

 .النصوص تلك معىن

 .وحدة كل عناصر بني أو ،البالغية الوحدات بني الربط إمهال:  سادسا

 .البالغية الصور بني للموازنة كافية أمثلة املعلم يستخدم ال:  سابعا

 .مرونة إىل حتتاج التدريس يف املدرس طريقة:  ثامنا

 .البالغية القواعد على التطبيقية األمثلة قلة:  تاسعا

                                                
 ٢٠١١فربايري  ٢٤حممد إبراهيم حليبة، مرجع سابق، الوصول ىف التاريخ  ٣١
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 على التغلب يف تساهم قد التعلم دورة طريقة أن احلالية الدراسة وترى:  عاشرا

�ا حيث البالغة، تدريس مشكالت بعض  الكايف الوقت توفر إ

 تتسم طريقة فهى بأنفسهم، ويطبقوا ويفهموا يستكشفوا بأن للطالب

 . باملرونة

 البالغة -ج 
 مفهوم البالغة .١

إذا وصـل  –بلـغ فـالن مـراده "ويقـال هلـا  اإلنتهـاء والوصـول :لغةالبالغة 

 ٣٢.إذا انتهى إليها –وبلغ الراكب املدينة  –إليه 

الظهــــور والبيــــان واإلنتهــــاء إىل املعــــىن وبلــــوغ املــــراد  :اصــــطالحاالبالغــــة و 

ىف (وقـال األصـمعي  ٣٣.باللفظ اجلّيد والقول البليغ املؤثر والتعبـري احلسـن الفصـيح

البليـــغ مـــن طبـــق املفصـــل وأغنـــاك عـــن : عـــن البالغـــة) تـــارخ النقـــد األديب والبالغـــة

وجيلــى عــن  ســم حيــيط مبعنــاكاملفســر، يعــين كمــا قــال جعفــر بــن حيــىي أن يكــون اال

ومــا ىف فهــم مصــطلح  ٣٤.مغــزاك وخيرجــك عــن الشــركة وال تســتعني عليــه بــالفكرة

البالغة هو أن كل من افهمك حاجته من غري إعادة وال حبسـة وال اسـتعانة فهـو 

 ٣٥.بليغ

                                                
 ٣١. ص مرجع سابق،أمحد اهلامشي،  ٣٢
 ٥. ص العامل، مرجع سابق، حممد غفران زين ٣٣

 ٢٣. ، صمرجع سابق، حممد زغلول سالم٣٤ 
: القاهرة(البالغة،  -فقه اللغة –النحو " دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب" األصول متام حسن،  ٣٥

 ٢٧٩. ص) ٢٠٠٤: عامل الكتب
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يقصد بالبالغة جمموعة من األسس اجلماليـة : وقال رشدي أمحد طعيمة

�ـا ىف احلكـم علـى قيمـة عمـل أديبّ  �ـا جمموعـة  الىت يستعان  الـىت  القواعـدمعـني، إ

ورغــــم كثــــرة التعريفــــات  ٣٦.جيــــب ان تراعــــي ىف العمــــل األديب حــــىت يكــــون مجــــيال

�ــــا جتتمــــع علــــى أن البالغــــة هــــى مطابقــــة الكــــالم ملقتضــــى احلــــال مــــع  للبالغــــة فإ

 .فصاحته

 أمهية البالغة .٢

�اوال  تتضـح أمهيـة البالغـة مـنو   شك أن للبالغة أمهية ال بد من اإلملام 

�ا  ٣٧:جهة أ

 .والبالغة الفصاحة حيث من الكرمي القرآن إعجاز سر تبني:  أوال

 ، املعىن أو ، اخليال أو ، األسلوب يف اخلطأ وبني هلا الدارس بني حتول: ثانيا

 .الفكرة أو ، الغرض أو

 .التشبيهات مجال كبيان ، اللغوى التذوق تنمية على تساعد:  ثالثا

 .األسلوب ودقة ، املعىن بفهم املتصلة املعايري بعض تقدم:  رابعا

 .رائع أدب إنتاج على املوهوبني تساعد:  خامسا

 الىت اجليدة البالغية األساليب طريق عن أمته برتاث هلا الدارس تصل:  سادسا

 .الرتاث هذا تضمنها

فهـى علـم ، وهـى : مما سبق نستنتج أن البالغة جتمع بـني عـدة أوصـاف

�ىفـن ، وهـى وســيلة،  غايــة ؛ فهـى علـم ألن هلــا قواعـد تقـوم عليهــا ، وهـى فــن  وھ
                                                

 ٢٠٥. رشدي أمحد طعيمة، صمرجع سابق،  ٣٦
فربايري  ٢٤، الوصول ىف التاريخ http://uqu.edu.sa/page/ar/119698حممد إبراهيم حليبة، أمهية البالغة،  ٣٧

٢٠١١ 
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�ـا أداة للتعبـري  عندما نطبق تلك القواعد على النصوص املختلفة ، وهى وسيلة أل

 .، وهى غاية ألن املعرب يريد أن يصل بإنتاجه إىل البالغة
 

 نطاق البحث ىف علم البالغة .٣

يطرأ عليها تطور يذكر منذ استقرت مل البالغة من العلوم العربية الىت 

�ائي  وقد ٣٨.أيب يعقوب السكاكي ىف أوائل القرن السابع اهلجري عندبشكل 

قسم إىل ثالثة أقسام، علم البيان وعلم بلغاء على أن نطاق علم البالغة يناتفق ال

وذلك كما قسم السيد عبد الرمحن األخضري علم البالغة  .املعاين وعلم البديع

 ٣٩:ثالثة اقسامىف اجلوهر 

 خـطأ يـعرف باملعاين عن ☼ وحافـظ تأديـة املعــاين 

 لـه البيـان عندهم قد انتقي☼ وما من التعقيد ىف املعىن يقى  

 تعرف يدعى بالبديع والسالم☼  وما به وجوه حتسني الكـالم

 علم البيان: أوال

ابراز هو االنكشاف والوضوح واصطالحا علم يستطاع مبعرفته  البيان لغةً 

حد ىف صور خمتلفة وتراكيب متفاوتة ىف وضوح الداللة مع مطابقة كلِّ ااملعين الو 

  ٤٠.مقتضى احلال

                                                
 PT Raja Grafindo: جاكرتا(، "املدحل ىف علم البالغة وعلم املعاين"درس اللغة العربية أمحد بامحيد،  ٣٨

Persada،٢٥. ص) ١٩٩٦ 
 ٤. ص) دار إحياء الكتب العربية، بدون السنة: ، إيدونسيااجلوهر املكنونعبد الرمحن حممد األخضرري، ،  ٣٩
 ٦. حممد غفران زين العامل، مرجع سابق، ص ٤٠
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علم يعرف به إيراد املعىن الواحد املدلول عليه "قال بأنه ويف مصدر آخر ي

وعلم  ٤١".بكالم مطابق ملقتضى احلال بطرق خمتلفة ىف إيضاح الداللة عليه

�از والكنايةالبيان يبحث فيه عن التشب  .يه وا

 التشبيه )أ 

واصطالحا هو إحلاق أمر بأمر ىف وصف بأداة . التشبيه لغة التمثيل

لغرض واألمر األول يسمى املشبه والثاين املشبه به والوصف وجه الشبه 

مثل العلم كالنور ىف اهلداية فالعلم مشبه والنور  ٤٢. واألداة الكاف أو حنوها

 .مشبه به واهلداية وجه الشبه والكاف أداة التشبيه

األول ىف أركانه والثاين ىف أقسامه : ويتعلق بالتشبيه ثالثة مباحث

 .والثالث ىف الغرض منه

 التشبيه أركان - ١

أركان التشبيه أربعة املشبه واملشبه به ويسمان طريف التشبيه 

 ٤٣.ه الشيه واألداةووج

ووجه الشبه هو الوصف اخلاص الذي قصد اشرتاك الطرفني 

وأداة التشبيه هي اللفظ الذي يدل على . فيه كاهلداية ىف العلم والنور

�ة كالكاف وكأنّ وما ىف معنامها، والكاف يليها املشبه به  معىن املشا

وكأن تفيد التشبيه إذا كان خربها جامدا . خبالف كأن فيليها املشبه

وإذا حذفت أداة . ان خربها مشتقا حنو كأنك فاهموالشك إذا ك
                                                

 ١٤٥. ص) املعارف، بدون السنة: باندونج(، Terjemah Kitab Jauharul Maknunحممد أنوار،  ٤١
 ١٢٠. ص) وزارة املعارف املعمومية، بدون السنة(قوائد اللغة العربية، حفين بك وآخرون،  ٤٢
 ١٢٠املرجع نفسه، حفين بك وآخرون، ص  ٤٣



٣٣ 
 

الليل لباسا أي كاللباس ىف  لناالتشبيه ووجهه مسي تشبها بليغا حنو وجع

  ٤٤.السرت

 التشبيه أقسام - ٢

ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إىل متثيل وغري متثيل 

فالتمثيل ما كان وجهه منتزعا من متعدد كالتشبيه الثريا بعنقود العنب 

�ذا . ه النجم بالدرهمنور وغري التمثيل ما ليس كذلك كتشبيامل وينقسم 

فاألول ما ذكر فيه وجه الشبه  ٤٥.عتبار أيضا إىل مفصل وجمملاال

 : حنو

 وأدمعي كالآليل ۞وثغره ىف صفاء 

النحو ىف الكالم كامللح ىف : والثاين ما ليس كذلك حنو

 .الطعام 

حذفت أداته حنو  وينقسم باعتبار أداته إىل مؤكد وهو ما

 حر كرما،بما ليس كذلك حنو هو كال هو حبر ىف اجلود ومرسل وهو

 ٤٦:ومن املؤكد ما أضيف فيه املشبه به إىل املشبه حنو

 ذهب األصيل على جلني املاء ۞والريح تعبث بالغصون وقد جرى 

 التشبيه أغراض - ٣

 :الغرض من التشبيه إما

 إمكان املشبه هو: )أوال(
                                                

 ١٢١ .املرجع نفسه، ص ٤٤
 املرجع نفسه ٤٥
 ١٢١. املرجع نفسه، حفين بك وآخرون، ص ٤٦
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 الالغز  فإن املسك بعض دم ۞أنت منهم تفق األنام و  نفإ

فإنه ملا ادعي أن املمدوح مباين ألصله وخصائص جعلته منفردة 

 .احتج على إمكان دعواه بشبيهه باملسك الذي أصله دم الغزال

 :وإما بيان حاله، حنو: )ثانيا(

 إذا طلعت مل يبد منهن كوكب۞كأنك مشس وامللوك كواكب

املشبه إذا كان السامع يعلمها إمجاال كما  وإما بيان مقدار حال: )ثالثا(

وإما إيصال حال . ىف تشبيه الثوب األسود بالغراب ىف شدة السواد

املشبه أو تقريرها ىف نفس السامع وتقوية شأنه كما ىف تشبيه من 

مل حيصل من سعيه على طائل مبن يرقم على املاء وإما تزيني املشبه 

وإما تشويه أو تقبيح . لظيبلريغب فيه كتشبيه وجه أسود مبقلة ا

 ٤٧.املشبه لريغب عنه كتشبه وجه جمدور بسلحة جامدة

�از )ب   ا

�از فمأخوذ من جاز جيوز اذا اسنتّ ماضيا، تقول جاز : وأما ا

�از إما  ٤٨.بنا فالن، وجاز علينا فرس، هذا هو األصل وكذلك لفظ ا

ان اسم مك نتقال من حال إىل غريها وامامصدر ميمي مبعين اجلواز أي اال

نتقال وقد نقل ىف االصطالح إىل املعىن املذكور ملناسبة منه مبعىن موضع اال

                                                
وسومة باجلوهر املكنون خملوف بن حممد البدوي املنياوي، حاشية على شرح حلية اللب املصون على الرسالة امل ٤٧

 ١٤١. ص) اوسها كلواركا مسارانج، بدون السنة: مسارانج(ىف علم املعاين والبيان والبديع 
. ص) دار الفكر، بدون السنة: بريوت(املزهر ىف علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،  ٤٨

٣٥٥ 
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هي أن اللفظ قد انتقل إىل غري معناه األصلي فهو متصف باالنتقال 

  ٤٩.وسبب له ىف اجلملة وأن املستعمل قد انتقل فيه من معىن إىل آخر

�از اللغوي هو  �از قسمان لغوي و عقلي، وا اللفظ إن ا

املستعمل ىف غري ما وضع له لعالقة مع قرينة مانعة متنع من إرادة املعىن 

وىف حاشية شرح اللب املصون إنه الكلمة املستعملة ىف غري ما  ٥٠.احلقيقي

واملراد بالعالقة هنا املناسبة  ٥١.وضعت له لعالقة وقرينة مانعة من إرادته

�از و عىن األصلى وااملبني   .الكنايةملعىن املراد ىف ا

�از اللغوي ينقسم إىل قسمني إما  جماز مرسل وإما  وا

�از املرسل هو الذى تكون العالقة بني املعىن احلقيقي ستعارة، ا وا

�ة �ازي عالقة غري مشا ىف اجلملة أن يكون  االستعارةو  ٥٢.واملعىن ا

لفظ األصل ىف الوضع اللغوي معروفا، تدل الشواهد أنه ختتص به 

 استعمله الشاعر أو غري الشاعر ىف غري ذلك األصل حني وضع، مث

  ٥٣. غري الزم، فيكون هناك كالعاريةوينقله إليه نقال

                                                
 ٣٠٥. ص) جدة، بدون السنة: سنقافورة(، ء األولز حاشية البناين على شرح مجع اجلوامع اجلالبناين،  ٤٩
 ٧٣. غفران زين العامل، مرجع سابق، ص ٥٠
أوسها كلواركا مسارانج، : مسارانج(خملوف بن حممد البدوي املنياوي، حاشية على شرح حلية اللب املصون،  ٥١

 ١٤٧. ص) بدون السنة
 ٧٢. مرجع سابق، صغفران زين العامل،  ٥٢
 ٢٢. ص) دار الكتب العلمية، بدون السنة: بريوت(أسرار البالغة ىف علم البيان، ، عبد القاهر اجلرجاين ٥٣
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األول  :ذكر املشبه به وعدم ذكره نوعان باعتبار االستعارةمث 

�ا الىت صرح بلفظ املشبه  االستعارةواملراد ب التصرحيية االستعارة التصرحيية أ

 : كأن يقول املتنيب يصف دخول رسول الروم على سيف الدولة ٥٤.به

 إىل البحر يسعى أم إىل البدر يرتقي☼وأقبل ميشي ىف البساط فما درى

املكنية هي الىت  االستعارةواملراد ب املكنية االستعارةوالثاين 

  ٥٥.حذف فيها لفظ املشبه به وأويت شيء من لوازمه

 حضر�ا أنـوارها وأشرقت ☼ كأنشبت منية أظفـارها 

باعتبار اللفظ املستعار ىف املشبه به نوعان ومها  االستعارةمث 

�ا الىت يكون لفظ  األصلية االستعارة �ا أ فيها إسم جنس  االستعارةواملراد 

 االستعارةهي الىت يكون لفظ  التبعية االستعارة ٥٦.أو جامدا غري مشتق

 ٥٧.فيها امسا مشتقا او فعال او حرفا

إذا كان املستعمل فيها مركبا حبيث يكون كل من  االستعارةمث 

كما  ستعارة متثيليةة من أمرين أو اكثر مسيت ااملشبه واملشبه به هيئة منتزع

 ٥٨.أراك تقدم رجال وتؤخر أخرى :يقال للمرتدد ىف أمر

                                                
 ٧٧. غفران زين العامل، مرجع سابق، ص ٥٤
 املرجع نفسه ٥٥
 ٨٤. املرجع نفسه، ص ٥٦
 املرجع نفسه ٥٧
 ١٢٦. حفين بك وآخرون، مرجع سابق، ص ٥٨
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�از ذلك أن يسند الفعل أو شبهه إىل غري ما هو  العقلي وا

�ازل األوقا ٥٩.له أصالة ملالبسته له  ستاذ غفران زين العامل أن ا

 :كقول الشاعر ٦٠.إىل غري فاعله احلقيقيالعقلي هو إسناد الفعل 

 مل تزود ويأتيك باألخبار ما☼ ستبدي لك األيام ما كنت جاهال 

 الكناية )ج 

هي لفظ أريد به الزم معناه مع جواز إرادة ذلك املعىن حنو 

وتنقسم باعتبار املكين عنه إىل ثالثة  ٦١.طويل النجاد أي طويل القامة

كناية يكون املكين عنه فيها صفة حنو طويل النجاد ) األول(أقسام 

�د بني ثوبيه والكرم حتت نكناية يكون املكين عنه فيها ) الثاين( سبة حنو ا

�د والكرم إليه  كناية يكون املكين عنه فيها غري ) الثالث(ردائه تريد نسبة ا

 :كقولهومسي كناية موصوفة    صفة وال نسبة

 والطاعنني جمامع األضغان ۞الضاربني بكل أبيض حمذم 

 .فانه كين مبجامع األضغان عن القلوب
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
. ص) ١٩٧٩دار الفكر، : بريوت(اإلتقان ىف علوم القرآن اجلزء الثاين جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،   ٥٩

٣٨ 
 ٧٣. غفران زين العامل، مرجع سابق، ص ٦٠
 ١٢٧. حفثي بك وآخرون، مرجع سابق، ص ٦١
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 علم املعاىن : ثانيا

�ا مطابقا هو  �ا أحوال الكالم العرىب الىت يكون  أصول وقواعد يعرف 

ـــه والبحـــث ىف علـــم  ٦٢.ملقتضـــى احلـــال حبيـــث يكـــون وفـــق الغـــرض الـــذى ســـيق ل

 :املعاين يتكون من عدة أبواب، منها

 اخلرب )أ 

حممد جالس، فإن  : هو ما حيتمل الصدق والكذب، حنو: واخلرب

كان هذا الكالم مطابقًا للواقع، بأن كان حممد جالساً، كان الكالم صدقًا، 

 ٦٣.وإن مل يكن مطابقاً للواقع، بأن مل يكن حممد جالسًا، كان كذبًا 

 ٦٤:اخلرب أن يلقى ألحد أمرينوالغالب يف 

افادة املخاطب احلكم الذي تضمنه اخلرب وذلك فيما إذا كان املخاطب  - ١

وهذا القسم . - الذي ال يؤمن به– للطبيعي) اهللا ربنا: (جاهًال، كقولك

 .فائدة اخلرب: يسمى

افادة املخاطب أن املتكلم عامل أيضًا وأنه يعلم اخلرب، وذلك فيما إذا   - ٢

ملن كان حافظاً ) أنت حفظت القرآن: (اً، كقولككان املخاطب عامل

 ).الزم فائدة اخلرب: (ويسمى هذا القسم. للقرآن

 

                                                
 ٢٠٢. مرجع سابق ، ص: أمحد اهلامشى ٦٢
، البالغة املعاين البيان البديع، حممّد بن املهدي احلسيين الشريازي ٦٣

http://www.alshirazi.com/compilations/lals/balagah/fehres.htm،  فربايري  ٢٨الوصول ىف االتارح
٢٠١١. 

 املرجع نفسه ٦٤
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 اإلنشاء )ب 

ما ال حيتمل صدقًا وال  : ويف االصطالح .لغة هو االجياد نشاءاإل

: كذبًا، كاالمر والنهي واالستفهام والتمين والنداء وغريها، فإنك إذا قلت

صادق أو كاذب، نعم يصح ذلك : يقال لكال يصح أن ) الّلهم ارمحين(

 ٦٥.بالنسبة اىل اخلرب الضمين املستفاد من الكالم، وهو انك طالب للمغفرة

هو الذي : نشاء الطليباإل. غري طليبإما إما طليب و نشاء واإل

  ٦٦.وغري طليب ما ليس كذلك دعي مطلوباً غري حاصل وقت الطلبيست

 ٦٧:نواعه مخسةأاإلنشاء الطليب و 

االمر، وهو طلب حصول الفعل من املخاطب على سبيل : األول

 :ه أربعصيغاالستعالء، 

 اقم الصالة لدلوك الشمس :فعل االمر حنو - ١

�زوم بالم األمر حنو - ٢  ) وليتق اهللا ربه: (املضارع ا

 أنفسكم بعليكم : اسم فعل االمر حنو - ٣

 .ذهاباً اىل بيت اهللا: حنو: صدر النائب عن فعل األمرامل - ٤

النهي، وهو طلب الكف عن الفعل، على سبيل : الثاينو 

 ٦٨:غتنيويأيت بصي.االستعالء

                                                
 املرجع نفسه ٦٥
 ١٠٦حفين بك وآخرون، مرجع سابق، ص  ٦٦
 .٢٠١١فربايري  ٢٨الوصول ىف االتارح ، املهدي احلسيين الشريازي حممّد بن، مرجع سابق ٦٧
 املرجع نفسه ٦٨
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وال تأكلوا أموالكم : (صيغة املضارع املدخول عليها الال، كقوله تعاىل - ١

 ..)بينكم بالباطل

 ).حرام أن تفعل كذا: (اجلملة الدالة على ذلك، كقولك - ٢

االستفهام، وهو طلب الفهم، فيما يكون املستفهم عنه : الثالثو 

�ذه  يكونجمهوًال لدى املتكّلم، وقد  لغري ذلك كما سيأيت، ويقع االستفهام 

 ٦٩:االدوات

 ٧٠."أراغب أنت عن آهليت":  اهلمزة كقوله تعاىل - ١

 ٧١."فهل أنتم منتهون":  هل، كقوله تعاىل - ٢

 ٧٢."ماذا كنتم تعملون":  ما، كقوله تعاىل - ٣

 ٧٣."من فعل هذا بآهلتنا":  من، كقوله تعاىل - ٤

 ٧٤."يسئلون أيان يوم الدين":  أيّان، كقوله تعاىل - ٥

 ٧٥."أين شركاؤكم":  أين، كقوله تعاىل - ٦

 ٧٦."..كيف تكفرون باهللا":  كيف، كقوله تعاىل - ٧

 ٧٧."حيىي هذه اهللا بعد مو�ا أىن": ، كقوله تعاىل أىنّ  - ٨
                                                

 املرجع نفسه ٦٩
 ٤٦: سورة مرمي  ٧٠
 ٩١: سورة املائدة  ٧١
 ٨٤: سورة النمل  ٧٢
 ٥٩: سورة األنبياء ٧٣
 ١٢: سورة الذريات ٧٤
 ٢٢: سورة األنعام  ٧٥
 ٢٨: سورة البقرة ٧٦
 ٢٥٩: سورة البقرة ٧٧
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 ٧٨."االرض عدد سننيكم لبثتم يف ":  كم، كقوله تعاىل - ٩

 ٧٩."أيّ الفريقني خري مقامًا ":  أيّ، كقوله تعاىل -١٠

إما لكونه حمبوب ال يرجى حصوله، أمر التمين، وهو طلب  الرابعو 

 ٨٠.مستحيال وإما لكونه ممكنا غري مطموع ىف نيله

 ٨١.طلب اإلقبال حبرف نائب مناب أدعوالنداء، واخلامس 

 القصر )ج 

والشيء االول هو  ٨٢.بطريق خمصوص ختصيص شيء بشيءهو 

) وما حممد اال رسول: (فلو قلت.املقصور، والشيء الثاين هو املقصور عليه

انه ليس : يف الرسالة، مبعىن) صلى اهللا عليه وآله وسلم(قصرت حممّدًا 

) صلى اهللا عليه وآله وسلم(فمحمد ... بشاعر، وال كاهن، وال إله الميوت

ما الرسول يف آخر الزمان إال (: ولو قلت .مقصور، والرسالة مقصور عليها

قصرت الرسالة يف آخر الزمان على حممد ) حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم

ومن لف ) سجاح(و) مسيلمة(أن : ، مبعىن)صلى اهللا عليه وآله وسلم( 

 .لفهم، ليسوا مبرسلني، فالرسالة مقصورة وحممد مقصور عليها

 

 

                                                
 ١٢٩ :سورة املؤمنون ٧٨
 ٧٣:مرميسورة  ٧٩
 ٢٠٧. ص) ١٩٥٧دار املعارف، : مصر(علي اجلارم ومصطفى أمني، البالغة الواضحة،  ٨٠
 ٢١٠. املرجع نفسه، ص ٨١
 ١٧٩. أمحد اهلامشي، مرجع سابق، ص ٨٢
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 الفصل والوصل )د 

 بعض عطف والوصل أخرى على مجلة عطف ترك هو الفصل

 قائم زيد الثاين ومثال ضربته زيدا أهنته عمرا األول مثال بعض على اجلمل

يا أيُّها الذين آمنوا اتَّقوا اهللا : فمن الوصل قوله تعاىل ٨٣.جالس وعمرو

وال تستوي احلسنة  وال: ومن الفصل قوله تعاىل ٨٤.وكونوا مع الصادقني

والبالغة يف الوصل أن تكون بالواو، دون  ٨٥.السّيئة ادفع باّليت هي أحسن

 .سائر العواطف

 اإلجياز واإلطناب واملساواة )ه 

كثرية يف ألفاظ أقل، مع وفائها بالغرض لهو وضع املعاين ا االجياز

زيادة اللفظ على املعىن  واإلطناب .املقصود ورعاية اإلبانة واإلفصاح فيها

مل يكن داع لإلجياز املساواة تساوي اللفظ واملعىن، فيما و  .لفائدة

 ٨٦.واالطناب

 :مث انّ االجياز على قسمني

اجياز القصر، ويسمّى اجياز البالغة، وذلك بأن يتضمن الكالم املعاين  - ١

وإذا مرّوا بالّلغو : (الكثرية يف ألفاظ قليلة من غري حذف، كقوله تعاىل

فإنّ مقتضى الكرامة يف كل مقام شيء، ففي مقام  .مرّوا كرامًا 

                                                
 ١٢١. خملوف بن حممد البدوي املنياوي، مرجع سابق، ص ٨٣
 ١١٩: سورة التوبة ٨٤
 ٣٤: سورة فصّلت ٨٥
 .٢٠١١فربايري  ٢٨، مرجع سابق، الوصول ىف االتارح احلسيين الشريازيحممّد بن املهدي  ٨٦



٤٣ 
 

: النهي، ويف مقام النصح: اإلعراض، ويف مقام النهي: اإلعراض

 ..وهكذا.. النصح، وهكذا

اجياز احلذف، وذلك بأن حيذف شيء من العبارة، الخيل بالفهم، مع  - ٢

 .وجود قرينة

 ٨٧:ولإلطناب أقسام كثرية

حافظوا على الصلوات والصلوة ":ذكر اخلاص بعد العام، قال تعاىل - ١

 ٨٨."الوسطى

ربَّ اغفر يل ولوالديَّ وملن دخل ": ذكر العام بعد اخلاص، قال تعاىل - ٢

 ٨٩."بييت مؤمناً وللمؤمنني واملؤمنات

وقضينا اليه ذلك األمر انّ ": توضيح الكالم املبهم مبا يفسِّره، قال تعاىل - ٣

 ٩٠."دابر هؤالء مقطوع مصبحني

: علمانالعلم ": وقد قيل التوشيع، وهو أن يؤتى مبثىن يفسّره مفردان، - ٤

 ٩١."علم االديان وعلم االبدان

ّات فصاعدًا  التكرير هو - ٥ ّتني أو ثالث مر  .ذكر اجلملة أو الكلمة مر

                                                
 املرجع نفسه ٨٧
 ٢٣٨: سورة البقرة ٨٨
 ٢٨: سورة نوح ٨٩
 ٦٦: سورة احلجر ٩٠
 ٣٠١األسرار املرفوعة ىف األخبار املوضوعة ىف حديث : أنظر إىل مكتبة شاملة ىف كتاب ٩١



٤٤ 
 

املساواة هي األصل يف تأدية املعىن املراد، فال حتتاج إىل عّلة، 

�ا حيث ال توجد دواعي االجياز واإلطناب، وهي على  والالزم اإلتيان 

 ٩٢:قسمني

االختصار، وذلك بتأدية املراد يف ألفاظ قليلة املساواة مع رعاية  - ١

هل جزاء االحسان إال : االحرف كثرية املعىن، حنو قوله تعاىل

 ٩٣.اإلحسان

أدية املعىن املراد بال رعاية املساواة من دون اختصار، وذلك بت - ٢

وقوله  ٩٤.كلّ امرىء مبا كسب رهني: ختصار، حنو قوله تعاىلاال

 ٩٥.من خري جتدوه عند اهللاوما تقدّموا ألنفسكم : سبحانه

 
 :علم البديع : ثالثا

أبـدع الشـاعر أي أتـى بالبـديع أمـا معنـاه : البديع لغة املبدع واحلسن يقـال

ىف اصـــطالح علمـــاء البالغـــة فهـــو علـــم يعـــرف بـــه وجـــوه حتســـني الكـــالم املطـــابق 

 ٩٦.ملقتضى احلال والواضح الداللة

ايــا الــىت تزيــد الكــالم علــم يعــرف بــه الوجــوه واملز اهلــامشي، هــو  وقــال أمحــد

�اء ورونقا ، بعد مطابقته ملقتضى احلال  ٩٧.حسنا وطالوة وتكسوه 

                                                
 ٢٠١١فربايري  ٢٨الوصول ىف االتارح  ، مرجع سابق،حممّد بن املهدي احلسيين الشريازي ٩٢
 ٥٦: سورة الرمحن ٩٣
 ٢١: سورة الطور ٩٤
 ١١٠: سورة البقرة ٩٥
 ٤. ص) ١٩٧٤دار الطباعة احملمدية، : القاهرة(الطبعة األوىل،  حماضرات ىف علم البديع،حممود شيخون،  ٩٦
 ٢٨٢. أمحد اهلامشي، مرجع سابق، ص ٩٧



٤٥ 
 

وهــذه الوجــوه مــا يرجــع إىل حتســني املعــىن يســمى باحملســنات املعنويــة ومــا 

فأمـا موضـوع احملسـنات . يرجع منهـا إىل حتسـني اللفـظ يسـمى باحملسـنات اللفظيـة

 ٩٨:املعنوية فهو

لــه معنيــان قريـب يتبــادر فهمــه مــن الكــالم  وبعيــد التوريـة، أن يــذكر لــه لفــظ  )أ 

هو املراد باالفادة لقرينة خفية حنو وهـو الـذي يتوفـاكم بالليـل ويعلـم جـرحتم 

 . بالنهار أراد بقوله جرحتم معناه البعيد وهو ارتكاب الذنوب

وحتســبهم أيقاظــا : الطبــاق هــو اجلمــع بــني معنيــني متقــابلني حنــو قولــه تعــاىل )ب 

 .وهوم رقود

لطباق املقابلة وهي أن يـأيت مبعنيـني أو أكثـر مث يـؤيت يقابـل ذلـك علـى ومن ا )ج 

 .فاليضحكوا قليال وليبكوا كثريا: الرتتيب حنو قوله تعاىل

 :مراعة النظري هي مجع أمر وما يناسبه ال بالتضاد كقوله )د 

 رطب يصافحه النسيم فيسقط۞والطل ىف سلك الغصون كلؤلؤ

 والريح تكتب والغمام ينقط ۞والطري يقرأ والغدير صحيفة 

 : اجلمع هو ان جيمع بني متعدد ىف حكم واحد كقوله )ه 

 مفسدة لكل أمر أيّ مفسدة ۞إن الشباب والفراغ واجلدة 

 :التفريق هو أن يفرق بني الشيئني من نوع واحد كقوله )و 

 كنوال األمري يوم سخاء ۞ما نوال الغمام وقت ربيع 

 ام قطرة ماءونوال الغم ۞فنوال األمري بدرة عني 

                                                
 ١٣١-١٢٩. حفين بك وآخرون، مرجع سابق، ص ٩٨



٤٦ 
 

تأكيــد املــدح مبــا يشــبه الــذم ضــربان أحــدمها أن يســتثىن مــن صــفة ذم منفيــة  )ز 

 :صفة مدح على تقدير دخوهلا فيها كقوله

 �ن فلول من قراع الكتائب ۞وبا عيب فيهم غري أن يسوفهم 

ثانيهمــا أن يثبــت لشــيء صــفة مــدح ويــؤيت بعــدها بــأداة اســتثناء تليهــا صــفة 

 :مدح أخرى كقوله

 .جواد قما يبقي على املال باقيا ۞ت أوصافه غري أنه فىت كمل

 :هو أن يدعى لوصف علة غري حقيقية فيها غرابة كقوله حسن التعليل )ح 

 ملا رأيت عليها عقد منتطق ۞لو مل تكن نية اجلوزاء خذمته 

 ٩٩:وأما موضوع احملسنات اللفظية فهو

وغري تام، فالتام  كون تامااجلناس هو تشابه اللفظني ىف النطق ال ىف املعىن وي )أ 

 :قت حروفه  ىف اهليئة والنوع والعدد والرتتيب حنوما اتف

 فال برحت لعني الدهر إنسانا ۞مل نلق غريك إنسانا يالذبه 

 :وغري التام حنو

 تصول بأسياف قواض قواضب ۞ميدون من أيد عواص عواصم 

بآدابــه ال الســجع، هــو توافــق الفاصــلتني نثــرا ىف احلــرف األخــري حنــو اإلنســان  )ب 

 .بزيه وثيابه وحنو يطبع األسجاع جبواهر لفظه ويقرع األمساع بزواجر وعظه

قتباس هو أن يضـمن الكـالم شـيئا مـن القـرآن أو احلـديث ال علـى أنـه منـه اال )ج 

 :كقوله

 م وأنكر بكل ما يستطاع۞ال تكن ظاملا وال ترض بالظل

                                                
 ١٣٢. املرجع نفسه، ص ٩٩
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 من محيم ال شفيع يطاع ۞يوم يأيت احلساب ما لظلوم 

 :س بتغيري يسري ىف اللفظ املقتبس للوزن أو غريه حنووال بأ

 إنا إىل اهللا راجعونا ۞وقد كان ما خفت أن يكونا 

 ١٠٠."نا هللا وإنا إليه راجعونإ": والتالوة
 

 البالغة نطاق البحث ىف علم تقومي .٤
لقد رأينا كيف كان علم املعاين ىف طابعه العام دراسة للجانب املتعلق 

�ذه املثابة يعترب مكمال للنحو العريب الذي باملعىن الوظيفي  للجملة العربية، وأنه 

ورأينا كذلك أن علم البيان ألصق باللغة ألنه . يدرس وظائف املفردات ىف اجلملة

�از وحمور القرب : يبحث تغيريات املعىن املفرد على حمورين حمور احلقيقة وا

تناوله ما يسمى باحملسنات املعنوية مث رأينا أخريا أن البديع على الرغم من . والبعد

: ال يهتم بتغيريات املعىن بقدر ما يهتم باألمناط والطرز على أربعة حماور هي

 ١٠١.التوافق والتضاد، مث الرتتيب والتشويش، مث اجلمع والتفريق، مث الزيادة النقص

 
 

 

                                                
 ١٥٦: سورة البقرة ١٠٠
 ٣٤٣متام حسن، مرجع سابق، ص  ١٠١
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 الفصل الثالث

 البحث يةهجمن
 

 

ال بد عليه أن يستعمل الكيفية قبل أن يبحث الباحث ىف املشكالت 

أن ىف  من املعلوم.  ىف صوابه وقوة بيانهمسؤال البحثالصحيحة ىف املناهج املرتبة ليكون 

ىف  يستخدمهنا هي الطريقة او الصناعة الىت  باملناهجواملراد . البحث مناهج البحث

وتعريف البحث هو احملاولة ىف قطاع من العلوم الىت اقيمت ألجل . البحث العلمي

 ١٠٢.يب للوصول إىل الصوابحتياط والرتتائق واملبادئ على سبيل الصرب واالتقصي احلق
 

 ونوعه ومنهجه مدخل البحث  -أ 
 Qualitative( املـدخل الكيفـيفهـو سـتخدمه الباحـث وأمـا املـدخل الـذي ا

Approach(  وهــو البحــث للحصــول علــى النتــائج أو الكشــف عمــا ال ميكــن حصــوله

مــــن البيانــــات وقــــد  الباحــــثبــــدأ يبالطريقــــة االحصــــائية أو املــــنهج الكمــــي، حيــــث 

النظريـــة العلميـــة للتوضـــيح و ينتهـــي إىل النظريـــة اجلديـــدة تؤيـــد مـــا قبلهـــا أو  يســـتخدم

 ١٠٣.تبطلها

                                                
 ) ٢٠٠٢، Bumi Aksara: جاكارتا(، Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal ، مرداليس ١٠٢
 ٢٤.ص
. ص )٢٠٠٠، PT Remaja Rosdakarya: باندونج(، Metode Penelitian Kualitatifليكسي مولومج،  ١٠٣
٢  



٤٩ 
 

ج وصـفي وحتليلـي إن منهج هـذا البحـث هـو مـنهج دراسـة احلالـة وهـو مـنه

وهو تصـميم وخطـة التقيـيم يف . هو البحث التقييميفوأما نوع هذا البحث . ونقدي

. اجلمــع والتحليــل املــنظم لتعيــني النتيجــة والفائــدة والقيمــة مــن عمليــة الرتبيــة وتطبيقهــا

وتلــك النتيجــة والفائــدة مــن تطبيــق الرتبيــة بنــاء علــى نتيجــة مجــع البيانــات باســتخدام 

البحــــث التقييمــــي علــــى وجــــه عــــام لتخطــــيط عمليــــة الرتبيــــة . عينــــة املطلقــــةاملعــــايري امل

تصـــميم الربنـــامج وتطـــويره يف الرتبيـــة حيتـــاج إىل و  ١٠٤.وتكميلهـــا وجتربتهـــا و تنفيـــذها

البيانــات مــن نتيجـــة تقــومي الربنـــامج أو األنشــطة الرتبويـــة الســابقة مـــن حيــث أحواهلـــا 

�ــــا   الباحــــث اســــتخدمويف هــــذا البحــــث . لربنــــامج اجلديــــدقياســــا إىل اومزاياهــــا وعيو

 وهنـــا اإصــالح الربنـــامج وتكميلهــ�ـــدف التقيــيم العملــي هـــو تقيــيم عمليـــة األنشــطة 

 .وتكميلها البالغةإلصالح عملية تعليم مادة  جيري هذا البحث
 

 مصادر البيانات -ب 

املطلوبة، منها أن يتصل  البيانات علىحلصول الباحث متعددة  طرقهناك 

تعليم البالغة ىف اجلامعة احلكومية اخلرباء الذين يعرفون ويفهمون عن ب الباحث

 Data(إن البيانات يف البحث الكيفي هي البيانات اللفظية و . اإلسالمية جبمرب

Verbal ( ١٠٥فهم املعىنبمن الكلمات واألعمال واألحوال ويهتم هذا البحث. 

مــن املصــادر اإلنســانية البيانــات علــى  تحصــل الباحــثي يف البحــث الكيفــي

)Human Resource (وتوجــد كــذلك مصــادر البحــث الــيت . بوســيلة املالحظــة واملقابلــة

                                                
 . ص )٢٠٠٥، PT Remaja Rosdakarya: باندونج(، Metode Penelitian Pendidikanنانا شوديه، ١٠٤

١٢٠ 
 ٤٤ .ص) ٢٠٠٠، Rake Sarasin: يوغياكرتا (، Metodologi Penelitian Kualitatifنونج مهاجر،  ١٠٥



٥٠ 
 

 ، منهـا الوثـائق املكتوبـة، وقـوانني)Non Human Resource(ليسـت مـن اإلنسـان هـي 

 املتحصـلومصـادر البحـث الصـحيحة هـي . احلكومة، والرسائل الرمسية، وما إىل ذلك

 الباحـثتصـل للحصـول علـى البيانـات يو   ).Natural Setting(ة عليهـا يف حالـة طبيعيـ

وأســتاذ  التفســري واحلــديثبــاخلرباء لطلــب تلــك البيانــات املقصــودة وهــم رئــيس شــعبة 

ــــــة  الباحــــــث خدميســــــتو . الطلبــــــة ســــــتفتاءا البالغــــــة وكــــــذلك الطريقــــــة املعاينــــــة العمدي

)Purposive Sampling (عينة البحث وعينة البحـث هـي مجيـع الطـالب ىف ختيار يف ا

أخـــذ وكـــذلك ي .مبعـــىن أن جمتمـــع البحـــث هـــو عينـــة البحـــث التفســـري واحلـــديثشـــعبة 

 .تعليم البالغة، وتعاليق األستاذ حول در البيانات املكتوب من الوثائقمص الباحث

، الطلبةإستبانة عند املقابلة باألستاذ و  املصادر األساسية منها املصادر ومن

 .التفسـري واحلـديثطـالب شـعبة وعينة البحـث هـي . البالغةو مالحظة عملية تعليم 

 البالغـةوالوثـائق املتعلقـة بتعلـيم  التفسـري واحلـديثواملصادر اإلضافية هي رئيس شعبة 

 . ومشكالته
 

 أدوات مجع البيانات -ج 

ـــة األسا الباحـــث يكـــون يف هـــذا البحـــث ســـية للبحـــث عنـــد مجـــع مقـــام اآلل

�ا  باحثستخدم الي البيانات كما ليست أيضا آلة أخرى تساعد على مجع البيانات أ

 . األساسية بل اإلضافية  من األدوات

الــيت تســاعد عمليــة البحــث مــا زالــت و  فهــذه وأمــا أدوات البحــث األخــرى

مـن بعـض األدوات  د الباحـثيسـتفيويف هـذا البحـث . مسـتخدمة وإن تكـون إضـافية

لتســـجيل البيانـــات الصـــوتية مـــن املخـــربين حـــول  املســـاعدة منهـــا آلـــة التســـجيل، وهـــي
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�ـــا املدرســـون جبانـــب البالغـــةالنطـــاق التدريســـية يف تعلـــيم  اســـتعمال القلـــم  الـــيت قـــام 

لنيــل البيانـــات  ســتخدمها الباحـــثالـــىت ي فتوغرافيــة  آلـــة التصــويرواألوراق، وكــذلك ال

ــــدريس الكتــــب الرتاثيــــة ، واألحــــوال األخــــرى امل تعلقــــة بشــــكل الصــــور حــــول عمليــــة ت

مـــا يف مســـرية عمليـــة هـــذا والـــىت وجودهـــا مـــا زالـــت تلعـــب دورا مه. مبوضـــوع البحـــث 

 . البحث وتعطي مسامهة كبرية يف إكمال مجع البيانات إطالقا 

مجـــع  أدواتإىل  الباحــثتـــاج حيالبيانـــات يف هــذا البحــث  للحصــول علــىو 

الحظـــة، و العلميــة وهــي امل األساســية الــىت عــادة تســتخدم ىف طــرق البحــثالبيانــات 

 .ستبانةواالاملقابلة، 

 املالحظة .١

 الباحـث يسـتخدمهذا البحث  الىت حيتاج إليهاالبيانات  للحصول على

طريقة املالحظة باملشاركة ويقال أيضا باملالحظة املباشـرة هـي طريقـة حبيـث تكـون 

مبالحظـة سـلوك  الباحـثجزءا من النشـاطات اللغويـة املدروسـة أي تقـوم  الباحث

 ١٠٦.معـــــني مـــــن خـــــالل اتصـــــاله مباشـــــرة باألشـــــخاص أو األشـــــياء الـــــيت تدرســـــها

وكيفيـــة  البالغـــةهـــذه الطريقـــة لطلـــب البيانـــات املتعلقـــة مبـــادة  الباحـــث يســـتخدمو 

 .التعليم والتعلمعملية تقدميها األستاذ واستعماهلا أثناء عملية 

. حظة غري املباشـرةقال أيضا باملالاملالحظة بدون املشاركة وت يستخدمو 

هـــذه الطريقـــة لطلـــب البيانـــات املتعلقـــة بعمليـــة تعلـــم وتعلـــيم  الباحـــث يســـتخدمو 

                                                
دار الفكر ، : عمان األردن(، مفهومه ، وأدواته، و أساليبه: البحث العلمىذوقان عبيدات، وآخرون،  ١٠٦

 ١٤٩:ص) ١٩٩٣
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واســتخدامها يف بالغــة وســلوك األســتاذ والطلبــة فيهــا و املــادة التعليميــة لل البالغــة

 .من املالحظة باملشاركة الباحثزيادة وتوكيدا مما حصلت عليه  التعليم والتعلم

 املقابلة .٢

الشخصــية هــى طريقـة طلــب البيانــات بطريقـة احلــوار بــني الباحــث املقابلـة 

 ١٠٧.واملستجاب فيه واملستجاب عنه باملقصود املعني

فاملقابلــة املناســـبة لكشـــف البيانـــات يف هـــذا البحـــث هـــي املقابلـــة الدقيقـــة 

)Deep Interview(علــى  حســب  أســئلته وجــه فيهــا الباحــث، وهــي مقابلــة حــرة ي

رية للخبري أن يتكلم كما يريـد الذي يدور حوله مث ترتك احلدليل املقابلة باملوضوع 

 .تدخل الباحث من حني إىل آخر ليدفع اخلبري و تشجعه على الكالموي

الباحـث هــذه الطريقـة لطلـب احلقــائق والبيانـات املتعلقـة بــاملواد  يسـتخدمو 

 .عملية تقدميها واستخدامها الطلبةو  بالغةالتعليمية لل

  بانةستاال .٣

أداة للحصول على احلقائق وجتميع البيانات عن الظروف  هي انةاالستب 

على إعداد جمموعة من األسئلة القائمة بالفعل، ويعتمد االستبانة  واألساليب

�تمع  حيث ترسل هذه األسئلة عادة لعينة (ترسل لعدد كبري نسبيا من أفراد ا

�تمع املراد فحص آرائها  االستبانةاحث ويستخدم الب ١٠٨).ممثلة جلميع فئات ا

 .تعليم البالغةجلمع البيانات عن آراء الطالب عن 

 
                                                

 ١٣٥: ، ص املرجع نفسهليكسي مولومج،  ١٠٧
. ص) ١٩٨٢املطبوعة عبد اهللا حرمي،  وكالة: الكويت( ٦-ط، أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر،  ١٠٨

٣٤٧ 
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 حتليل البيانات - د 

مـن  ا الباحـثيبداء حتليل البيانات مبطالعة كـل البيانـات املوجـودة الـىت ناهلـ

املقابلــــة الشخصـــــية واملالحظـــــة املكتوبـــــة ىف امللحوظـــــة امليدانيـــــة والوثـــــائق الشخصـــــية 

البيانــــات هــــو احملاولــــة املعمولــــة بطريقــــة فعــــل وحتليــــل . والرمسيــــة والصــــور وغــــري ذلــــك

البيانــات وتنظــيم البيانــات وتصــحيحها حــىت تكــون وحــدة مــدارة وطلبهــا ونيلهــا مــن 

 ١٠٩.أهم

ومـنهج حتليـل البيانـات ىف هــذا البحـث هـو حتليــل البيانـات الوصـفية وهــذا 

، وحتليـــل البيانـــات حبالـــة حقيقـــة ةيعطـــى احملمـــول اىل حيثيـــات املبحـــث وكلهـــا مناســـب

الكيفيـة هــو حبــث وصــفي ابتــدأ بفصــيلة البيانــات املناســبة بالناحيــة وبعضــها مث إتيــان 

الشـــرح وإعطــــاء معــــىن املعلومــــات يف كــــل بعــــض مــــن الناحيــــة والعالقــــة بــــني الناحيــــة 

كيفيــة الإذن يف التحليــل والشــرح علــى ســبيل اجلمــع إىل األســئلة ب. والناحيــة األخــرى

مل علـــى ســـبيل اجلمـــع بـــني الناحيـــة األخـــرى االســـتقرائية ويف التحليـــل األخـــري تســـتع

جلعل مرموز املعىن ألخذ التلخيص العام، ولـيس مـن املسـتحيل وجـود التحليـل يرتقـى 

املـنهج الوصـفي   الباحـث يستخدم. إىل الناحية اخلاصة وهذه اخلطوات كدور خاص

مث  ١١٠.كما أنه يهدف لتصور االحـوال واحلـوادث والوقـائع املتعلقـة مبوضـوع البحـث

 .مبنهج التحليل النقدي الباحثل لحي

 

                                                
 ٢٤٧. مرجع سابق، ص, لكسي موليونج ١٠٩
 ٢٤٥:سوهرسيمي أريكونتو، مرجع سابق، ص  ١١٠
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ــل الرابــالفص   عـ

    وحتليل نتائجها الدراسة امليدانيةعرض بينات 
    

 عن شعبة التفسري واحلديثتارخيية ملـــحة : األول  املبحث

 تأسيس شعبة التفسري واحلديث والكفاية األساسية هلا - أ 

شعبة التفسري واحلديث هي من إحدى شعب قسم الدعوة باجلامعة 

 ٢٠٠٥سست هذه الشعبة سنة ، وأ STAIN( Jember(االسالمية احلكومية حبمرب 

عملية املرتبطة ب املسائل التقنيةإن . ىف أول مرة) DI( باسم شعبة الدراسة االسالمية

طلب وقف تم باستمرار ملدة عامني تقريبا قد تاليت مل يو التشغيل منح تصريح يف  البطئ

يف  ولكن ،٢٠٠٧/٢٠٠٨يف العام الدراسي  ىف هذه الشعبة الطالب اجلددلقبول  مؤقت

 الرتبية اإلسالميةىف  املدير العام من الصادر املرسوم إىل، استنادا ٢٠٠٧عام  �اية

 معهذه الشعبة  فتحمرة ثانية أعيد ، ٢٠٠٧ديسمرب  ١٧ مؤرخة  j.I/494/2007رقم 

 .إىل شعبة التفسري واحلديث االسالمية تغيري االسم من الدراسة

 الرؤيةعلى احلديث تسرتشد و التفسري  شعبة وهي ىف معرض تطوير دارةإن اإل

لتحقيق أهدافها بذلت جهودا . املسندة وأهداف شعبة التفسري واحلديث املستقبلة

خمتلفة لدعم املوارد البشرية واملرافق والبنية األساسية الكافية، مع آلية احلكم، ووصف 

 .قسم الدعوة يف تنظيم الشعبةوفقا هليكل  العمل واجبات
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خرجيني  هي انتاجبطبيعة احلال  لشعبة التفسري احلديث املستقبلةوالرؤية 

هذه الشعبة يف مث ترتجم رؤية . األساسية يةإلسالماقادرين على تطوير وتطبيق العلوم 

على  يقدرونإنتاج اخلرجيني الذين  شكل األهداف احملددة هلذه الشعبة هي

 .والثانويةية من املصادر األولية استكشاف كنوز املعرفة اإلسالم

شعبة األهداف املتوخاة من  استنادا إىل ما جاء حول رؤية الشعبة، جند أن

على قراءة حتقيق قدرة الدارسني فيها ) ١( هيالتفسري احلديث وفقا لتطوير الكفاءة 

على كذلك حتقيق قدر�م ) ٢(الكتب املختلفة من كتب التفسري واحلديث، 

على تطبيق وقدر�م ) ٣(وم احلديث، السيطرة على قواعد التفسري وتطوير عل

 .أساليب البحث وتفسري القرآن واحلديث
 

 : ١اجلدول 

 التفسري واحلديثشعبة  يالكفاءة األساسية ملتخرج 
امللف الشخصي 

 للخرجني
(Profil Lulusan) 

وظائف اخلرجني 
(Tugas-Tugas 

Lulusan) 

 الكفاية األساسية للخرجني

)Standar Kompetensi Lulusan( 

العلماء  اعداد .١

الذين ينشرون 

العلوم العملية 

والعلمية واملنافسة 

على املستوى 

مطالعـــــــــــــــة األدب  .١

ىف اللغـــــــة العربيـــــــة 

وىف اللعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .اإلجنليزية

 

القــــــدرة علــــــى فهــــــم األدب ىف اللغـــــــة 

 .العربية واللغة اإلجنليزية

القــدرة علــى فهــم األدب ىف اللغــة  ) أ

 العربية

القــدرة علــى فهــم األدب ىف اللغــة  ) ب
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 .اإلجنليزية  الوطين والدويل

الفهـــــــــم والشــــــــــرح  .٢ 

واالســـــــــــــتعراض مث 

التطبيـــــق للتعـــــاليم 

والقـــيم االســـالمية 

الـــــــىت هـــــــي رمحـــــــة 

 للعاملني

القــدرة علــى الفهــم والتأكــد علــى  .أ 

املبـــــــــادئ اإلســـــــــالمية بشـــــــــكل ال 

ــــــة  ــــــى منهجي ــــــق عل يتجــــــزء والتطبي

 .الدراسة اإلسالمية

القـــــــــــدرة علــــــــــــى علـــــــــــوم القــــــــــــرآن  .ب 

ــــــــــوى  واحلــــــــــديث الســــــــــتمداد احملت

واملضمون ىف مبادئ اإلسـالم مـن 

مصدر أولوي وثانوي وهو القرآن 

 .واحلديث

ــــــــــى التعمــــــــــق وفهــــــــــم  .ج  القــــــــــدرة عل

ـــــــــب التفســـــــــري  اإلســـــــــالم مـــــــــن كت

واحلـــــديث، والعمـــــل وفقـــــا مبـــــا ىف 

 .القرآن واحلديث

 القدرة علـى اسـتيعاب مضـمون و .د 

بشــكل  منهجيــة الفكــر اإلســالمي

وحيـــــــــــــد ال يتجـــــــــــــزء ىف جمـــــــــــــال الت

 .وفلسفة اإلسالم واألخالق

ـــــــــرأي  .ه  ـــــــــات ىف ال تقـــــــــدير االختالف

والتعـاطف مــع اآلخــرين املختلفــني 



٥٧ 
 

ىف الــــــــــــرأي والتفكــــــــــــري ىف جمــــــــــــال 

 .التوحيد والفلسفة واألخالق

القدرة على فهـم وتطبيـق منهجيـة  .و 

الفقـــــه وأصـــــوله كتوجيـــــه ىف إقامـــــة 

 .احلكم اإلسالمي

 تقدير االختالفات ىف الفقه .ز 

وتشــــــخيص القــــــدرة علــــــى حتليــــــل  .ح 

املسائل الفقهية الىت تنمو وتتطـور 

�تمـع ذي  �تمع التعديدي وا ىف ا

 .الثقافات املتعددة

القــــــــــدرة علــــــــــى فهــــــــــم مضــــــــــمون  .ط 

احلضارة اإلسالمية وموقفها نصـيا  

كــــــــــــان أو ســــــــــــياقيا، واالعتبــــــــــــار 

 باحلضارة اإلسالمية

تطــــــــــــوير طريقــــــــــــة  .٣ 

التفكري والتصرف 

 ىف اعداد العلماء

 

طريقـة التفكـري القدرة على تطـوير  .أ 

والتصــرف كمرشــح العلمــاء الــذي 

يقدر على املنافسـة علـى املسـتوى 

 .الوطين والدويل

والقــدرة علــى التصــرف كمــواطنني  .ب 

ذوي حــــــسّ وطــــــين حيــــــرتم اجلهــــــد 
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ــــــوع، والدميقراطيــــــة  اجلمــــــاعي والتن

 .والتضامن اإلجتماعي

القــــــــدرة علــــــــى االتصــــــــال باللغــــــــة  .ج 

 .االندونسية بشكل جيد ومؤثر

تصــــــــال باللغــــــــة القــــــــدرة علــــــــى اال .د 

 .العربية واإلجنليزية

القــــــدرة علــــــى النشــــــط التنافســــــي  .ه 

والرياضــــــي للحصــــــول إىل العمــــــل 

 .اجليد

القدرة علـى فهـم النمـاذح العلميـة  .و 

اإلســالمية وتطبيــق طريقــة التفكــري 

 .والتصرف وفقا لالسالم

القــــــــــدرة علــــــــــى حتليــــــــــل املظــــــــــاهر  .ز 

 اإلجتماعية 

تقـــــــــدير االختالفـــــــــات ىف الـــــــــدين  .ح 

 .واألعراقاألمم والقبائل و 

اعداد العلماء  .٢

القادرين واملاهرين 

ىف تفسري القرآن 

 . وشرح احلديث

ــــــــــام بدراســــــــــة  .١ القي

وتطوير جمال علم 

التفســري املتســامح 

واملعتــدل الســلمي 

القـــدرة علـــى تطبيـــق قواعـــد علـــوم  .أ 

 .القرآن وقواعد تفسري القرآن

القـــدرة علـــى حتليـــل قواعـــد القـــرآن  .ب 

 .القرآناللغوية وشرح اعجاز 
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القــــدرة علــــى حتليــــل األســــباب ىف  .ج  .واملستنري

اختالفــات التفســري واألســباب ىف 

 .أخطاء التفسري

ــــــــــام بدراســــــــــة  .٢  القي

وتطــــــــــــــوير علــــــــــــــم 

احلـــديث روايـــة أو 

درايــــــــة املتســــــــامح 

واملعتــدل الســلمي 

 .واملستنري

القــدرة علــى شـــرح علــوم احلـــديث  .أ 

 .ىف املنت والسند

القــــــــدرة علــــــــى تصــــــــنيف قواعــــــــد  .ب 

 احلديث

والتجزئـة ومتييـز القدرة على الفهـم  .ج 

 .جودة احلديث

الفهــــــــم ومتييــــــــز مســــــــتوى رجــــــــال  .د 

 .احلديث

تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخيص  .٣ 

املشــــــــــــــــــــــــــــــــكالت 

اإلجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــة 

والدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــة ىف 

�تمع  .ا

القـدرة علــى فهـم املشــكالت الــىت  .أ 

�تمع  .يواجها ا

ـــــــــــــى فهـــــــــــــم احلـــــــــــــال  .ب  القـــــــــــــدرة عل

�تمع  .االجتماعي والديين ىف ا

القــــــدرة علــــــى ارشــــــاد ومســـــــاعدة  .ج 

�تمع  .ا

اعداد الباحث  .٣

والدارس ىف جمال 

القرآن واحلديث 

مطالعــــــة ودراســــــة  .١

وايصــــــــال تفكــــــــري 

مفســـــــري القـــــــرآن 

القــــدرة علــــى تصــــميم البحــــث ىف  .أ 

 .مادة التفسري واحلديث

القدرة على فهم القـرآن وتصـنيف  .ب 
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ا كان أم أكادميي

 .اجتماعيا

 .تفكري املفسرين .بطرق شىت

القـدرة علـى قـراءة وحتليـل التفســري  .ج 

واملراجـــــــــــع القدميـــــــــــة ىف املصـــــــــــادر 

 .واحلديثة

التطبيـــق علـــى املـــدخل اجلديـــد ىف  .د 

 .دراسة القرآن

حتليـــــل طـــــرق دراســـــة املستشـــــرقني  .ه 

وكتـــــابتهم عـــــن القـــــرآن واحلـــــديث 

 .وبيان حقائق احنرافهم

التحليـــــل واملقارنـــــة بـــــني املفســـــرين  .و 

 .ىف الشرق األوسط واإلندونيسني

أن يكــون مــاهرا ىف تطبيــق منــاهج  .ز 

 .فهم التفسري

 تفســــــري القــــــرآن حتليليــــــا مــــــاهرا ىف .ح 

 .وموضوعيا ومقارنا

ذو قدرة علـى حتليـل تطـوير معرفـة  .ط 

وتطبيـــــــــــــق القـــــــــــــرآن ىف القضـــــــــــــايا 

 .املعاصرة ىف اجلتمع
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الدراسة والتحليـل  .٢ 

وايصــــــــال تفكــــــــري 

احملــــدثني ىف شــــرح 

احلــديث والطريقــة 

 .املستخدمة

أن يكـــــــون ذا قـــــــدرة علـــــــى فهـــــــم  .أ 

احلــــــــــــــديث وتصــــــــــــــنيف تفكــــــــــــــري 

 .احملدثني

تطبيـــق الطريقـــة اجلديـــدة مـــاهرا ىف  .ب 

 .ىف فهم ودراسة احلديث

مـــــاهرا ىف شـــــرح احلـــــديث حتليليـــــا  .ج 

 .وموضوعيا ومقارنا

مـــــــاهرا  ىف قـــــــراءة وحتليـــــــل كتـــــــب  .د 

 .احلديث

مـــــــاهر ىف فهـــــــم معـــــــاين وشـــــــرائح  .ه 

 .احلديث

أن يكـــــون ذا قــــــدرة علـــــى حفــــــظ  .و 

 .األحاديث املهمة

ــــــــــد ىف  .ز  التطبيــــــــــق للمــــــــــدخل اجلدي

 .دراسة احلديث

اعداد الطالب  .٤

املمارس ىف الدين 

واالجتماع 

شخصيا أم 

مؤسسيا القادر 

تطــــــــــــوير طريقــــــــــــة  .١

التفكري والتصرف 

العــــــــداد املثقــــــــف 

املســـــلم املـــــاهر ىف 

جمــــــــــــــال القــــــــــــــرآن 

القدرة على تطـوير طريقـة التفكـري  .أ 

 .والتصرف العداد املثقف املسلم

ـــــــى اســـــــتيعاب طريقـــــــة  .ب  القـــــــدرة عل

التفكري والتصرف العلمي والقـدرة 

ـــــــــيم  علـــــــــى حتليـــــــــل وتركيـــــــــب وتقي
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واملاهر ىف 

تشخيص 

املشكالت الدينية 

واالجتماعية 

واملقرتح للحلول 

املرتبطة بعلوم 

 .القرآن واحلديث

واحلــــــــــــــــــــــــــديث ىف 

ـــــــــــرتاح احللـــــــــــول  اف

كالت للمشـــــــــــــــــــــــــ

 .اإلجتماعية

املشــــــكالت علــــــى ســــــبيل الرؤيــــــة 

 .اإلسالمية

ــــــدع  .ج  التفكــــــري العقلــــــي العلمــــــي املب

واملاهر ىف حل املشكالت بشكل 

 .مؤثر

املشــــــــاركة ىف تطــــــــوير الدراســــــــات  .د 

 .اإلسالمية احلديثة

ىف  نشـطة خالقـة ومبتكـرةالقيـام بأ .ه 

�تمع  .بناء ا

ــــــــم فقــــــــه اللغــــــــة،  .و  االســــــــتيعاب لعل

 .ومسيوتيكا واألدب العريب

 
 الدراسية يف شعبة التفسري واحلديث املناهج -ب 

للحصـــــول علـــــى أهـــــداف شـــــعبة التفســـــري واحلـــــديث باجلامعـــــة اإلســـــالمية 

احلكوميـــة جبمـــرب والكفايـــة األساســـية هلـــا نـــرى تفصـــيليتها يف املـــنهج الدراســـي واملـــواد 

 :تنتظم على ما يلي املواد الدراسية يف شعبة التفسري واحلديثو . الدراسية

 )KD(الكفاءات األساسية  .١

 )KU(الكفاءات الرئيسية  .٢

 )KP(الكفاءات الداعمة  .٣

 )KT(الكفاءات االضافية  .٤
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 :٢اجلدول 

 تنظيم مناهج شعبة التفسري واحلديث

 املواد التعليمية ىف الكفاءات األساسية )١

 أمساء املواد الرقم
معدل الساعات 

)SKS( 

 ٣ ١اللغة العربية  ١

 ٣ ٢اللغة العربية  ٢

 ٣ ١علوم القرآن  ٣

 ٣ ٢علوم القرآن  ٤

 ٢ ١التفسري  ٥

 ٢ ١احلديث  ٦

 ٣ مناهج الدراسة اإلسالمية ٧

 ٢ علم الكالم ٨

 ٢ تصوف ٩

 2 علم الفقه ١٠

 ٣ أصول الفقه ١١

 ٣ تاريخ احلضارة اإلسالمية ١٢

 ٣ الرتبية الوطنية ١٣

 ٣ اللغة اإلندونيسية ١٤

 ٣ ١اللغة اإلجنليزية   ١٥



٦٤ 
 

 ٣ ٢اللغة اإلجنليزية  ١٦

 ٣ واإلجتماعيم اإلنساين لالع ١٧

 ٣ لسفةالف ١٨

 ٢ فلسفة العلم ١٩

 ٣ األخالقعلم  ٢٠

�موع  ٥٢ ا
 

 املواد التعليمية ىف الكفاءات الرئيسية )٢
 

 أمساء املواد الرقم
معدل الساعات 

)SKS( 

 ٣ ٢علوم القرآن  ١

 ٣ ٣علوم القرآن  ٢

 ٣ ٢التفسري  ٣

 ٣ ٣التفسري  ٤

 ٣ ٢علوم احلديث  ٥

 ٣ ٣علوم احلديث  ٦

 ٣ ٢احلديث  ٧

 ٣ ٣احلديث  ٨

 ٣ مناهج املفسرين ٩
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 ٢ تاريخ كتب التفسري ١٠

 ٣ مناهج احملديثن ١١

 ٣ نقد احلديث ١٢

 ٢ تاريخ كتب احلديث ١٣

 ٣ مناهج حبث التفسري ١٤

 ٣ مناهج حبث احلديث ١٥

 ٣ الدراسة ىف قراءة القرآن ١٦

 ٣ حتفيظ القرآن ١٧

�موع  ٤٩ ا
 

 التعليمية ىف الكفاءات الداعمةاملواد  )٣
 

 أمساء املواد الرقم
 معدل الساعات

)SKS( 

 ٢ علم البالغة ١

 ٢ علم املنطق ٢

 ٣ مناهج البحث ٣

 ٣ تطبيق ختريج احلديث ٤

 ٢ تاريخ تطوير كتب التفسري ٥

 ٢ تاريح تطوير التفسري ىف إندونسيا ٦
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 ٢ تاريح تطوير كتب احلديث ٧

 ٢ فلسفة اإلسالم ٨

 ٢ التفكري احلديث ىف اإلسالم ٩

احلديث ىف  يالتفكري اإلسالم ١٠
 إندونسيا

٢ 

 ٢ اإلستشراق ١١

 ٢ احلضارة اإلسالمية ١٢

 ٣ )Praktikum(التدريبات  ١٣

 ٤ )KKN(التدريب  ١٤

 ٣ خطة البحث ١٥

 ٤ الرسالة ١٦

�موع  ٣٩ ا
 
 املواد التعليمية ىف الكفاءات االضافية )٤

 

 املوادأمساء  الرقم
معدل الساعات 

)SKS( 

 ٢ علم النفس ١

 ٢ علم اإلتصاالت ٢

�تمع  ٣  ٢ )BP(توجيه وارشاد ا

 ٢ جتماعي الديينالعلم اال ٤
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 ٢ علم الدعوة ٥

 ٢ فقه العبادة ٦

 ٢ فقه املعاملة ٧

 ٢ املسائل الفقهية ٨

�موع  ١٦ ا
 

 معدل الساعاتخالصة حتميل  )٥
 

 فئة الكفاءات الرقم
 الساعاتمعدل 

)SKS( 

 ٥٢ )KD(الكفاءات األساسية  ١

 ٤٩ )KU(الكفاءات الرئيسية  ٢

 ٣٩ )KP(الكفاءات الداعمة  ٣

 ١٦ )KT( الضافيةالكفاءات ا ٤

�موع  ١٥٦ ا
 

 يف كما،  يف كل املستوى املواد الدراسية توزيع يف تنتشراملذكورة  املناهج بنية

 :اجلدول اآليت
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 :٣اجلدول 

 الدراسية يف شعبة التفسري واحلديثاملواد 
 

 الرقم أمساء املواد رمز املادة املستوى
)١( )٢( )٣( 

I ST 114 ١ اللغة االندونيسية 
ST 113 ٢ الرتبية الوطنية 
TH 310 ٣ التفكري اإلسالمي ىف إندونيسيا 
ST 117 ٤ العلم اإلنساين اإلجتماعي 
ST 101 ٥ النحو والصرف 
ST 118 ٦ فلسفة العامة 

II TH 401 ٧ علم النفس 
TH 402 ٨ علم االتصاالت 
ST 103 ٩ علوم القرآن 
ST 112  ١٠ خ واحلضارة اإلسالميةيالتار 
ST 116  ١١ ١ اللغة اإلجنليزية 
TH 302 ١٢ علم املنطق 
ST 115   ١٣ ٢) اللغة اإلجنليزية 

III TH 308 ١٤ الفلسفة اإلسالمية 
ST 111 ١٥ أصول الفقه 
TH 404  ١٦ جتماعي الدييناالالعلم 
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TH 409 ١٧ إدارة الدعوة 

 

ST 108 ١٨ يارات الفكرية اإلسالمية القدميةالت 
TH 214 ١٩ منهج التفسري 
ST 109 ٢٠ اإلسالم ىف تصوفال 
TH 410  ٢١ تشريعالخ يتار 

IV TH 211 ٢٢ منهج املفسرين 
TH 411 ٢٣ فلسفة التشريع 
ST 102 ٢٤ علم البالغة 
TH 205 ٢٥ مصطلح احلديث 
TH 208 ٢٦ حديث اإلميان 
TH 305 ٢٧ يارات الفكرية املعاصرةتال 
TH 204 ٢٩ تفسري آيات األحكام 

V TH 202  ٣٠ )٣(علوم القرآن 
ST 110 ٣١ علم الفقه 
ST 120 ٣٢ خالقعلم األ 
TH 405 ٣٣ علم الدعوة 
ST 119  ٣٤ العلمفلسفة 
TH 201  ٣٥ )٢(علوم احلديث 
TH 207  ٣٦ )األحكام( ٢احلديث 
ST 105  ٣٧ )آيات اإلميان( ١التفسري 
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ST 102  ٣٨ ٢اللغة العربية 
VI TH 411 ٣٩ مناهج الدراسة اإلسالمية 

TH 406 ٤٠ فقه العبادة واملعاملة 
TH 412 ٤١ تفسري مقارن 
TH 413 ٤٢ منهج البحث العلمي 
TH 414 ٤٣ الرتمجة اإلجنليزية 
TH 204  ٤٥ )اإلمجاعي( ٣التفسري 
TH 206  ٤٦ )التخريح( ٣علوم احلديث 
TH 208  ٤٧ )اإلجتماعي( ٣احلديث 

VII TH 403 تمع�  ٤٨ توجيه وارشاد ا
TH 306 ٤٩ تارخ تطوير كتب التفسري ىف إندونيسيا 
TH 211 ٥٠ مناهج احملدثني 
TH 212 ٥١ نقد احلديث 
TH 215 ٥٢ مناهج حبث احلديث 
TH 214 ٥٣ مناهج حبث التفسري 
TH 305  ٥٤ خ كتب التفسرييتار 
TH 216 ٥٥ الدراسة ىف قراءة القرآن 
TH 314   التدريب)KKN( ٥٦ 

VIII TH 313 ٥٧ التدريب العملي ىف حبث التفسري 
TH313 ٥٨ التدريب العملي ىف حبث احلديث 



٧١ 
 

 

TH 315 ٥٩ القرآن حتفيظ 
TH 316 ٦٠ الرسالة 

 

تصـور مسـبق ، يضـعه إن لتعليم كل مادة من هـذه املـواد خطـة تدريسـية، و 

اليت تتم داخل حجرة الدراسـة يف أثنـاء ) التعليمية والتعلمية( املعلم للمواقف الصفية 

أمهيــة  للتخطــيط  .لتحقيــق األهــداف املرجــوة يف ســلوك التالميــذو ، الدراســية احلصــة

 .كربى وخاصة للمعلم نفسه ، وهذه األمهية تتمثل فيما يتاح له من فوائد

املــواد فمفــوض إىل أســاتذة املــواد تلــك  مــن أمــا تصــميم اخلطــة الدراســية . 

�م العلميـــة بـــالنظر إىل   �م وخـــربا الدراســـية، وهـــم يصـــممون التعلـــيم حســـب معلومـــا

�م اخلطـــة الدراســـية املعياريـــة  وليســـت هنـــاك. كفـــاءة الطـــالب، ومســـتواهم، ومتطلبـــا

إذن، املادة الدراسية، وطرق التعليم، والوسائل التعليمية، والتقومي . اخلاصة لكل مادة

وهــــم يصـــممون عمليــــة التعلـــيم الـــثالث مــــن حيـــث التخطــــيط . يف أيـــدى األســـاتذة

 .والتنفيذ، و التقومي

اك  كتــب البالغـة وليسـت هنــ فيهـا ،أمـا مـن ناحيـة الكتــب العربيـة املوجـودة

وهــذه احلالــة تعرقــل عمليــة التعلــيم وتعرقــل . كتــب منهجيــة خاصــة ىف تعلــيم البالغــة

ومـن ناحيـة الوسـائل التعليميـة املوجــودة . الطلبـة املـاهرين ىف البالغـة وتعليمهــاتكـوين 

معمل :  تتنوع اشكال الوسائل فيها ومن بينها يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب

التعلــيم ولكــن اســتخدامها يف عمليــة . يط، وآلــة التســجيلاللغــة، واحلاســوب، والشــر 

حىت ال يؤثر كثريا هذه الوسائل املوجودة ىف جودة التعلـيم ومبعـىن آخـر  حمدودوالتعلم 

 .أن وجودها ال فائدة منه
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 األساتذة يف شعبة التفسري واحلديث -ج 

 املوارد البشرية ىف شعبة التفسري احلديث لقسـم الـدعوة باجلامعـة اإلسـالمية

اإلداريـني مقـام املـوظفني  واملـوظفنيتكـون مـن املـوظفني األكـادمييني مـرب تجب احلكوميـة

ن الدينية يف مجهورية اندونيسـيا وهنالـك أيضـا املوظفـون احلكوميني حتت وزارة الشؤو 

شعبة التفسري احلديث حتـت قسـم ف .)DLB( واحملاضرون املتعاونون) Honorer(بعقد 

يف القســم وهــم  ونثــابت وناحلكوميــة جبمــرب لــديها حماضــر الــدعوة باجلامعــة اإلســالمية 

 ىف التعلـــــيم وباإلضـــــافة إىل ذلـــــك، يعـــــني شـــــعبة التفســـــري احلـــــديث. أشـــــخاص ١٠

ل كمن خارج املؤسسة يف متوسط ) DLB( وناملعلق ونوحماضر  نيغري ثابت وناضر احمل

شــعبة التفســري احلــديث  تقــومو . أشــخاص ٦إىل  ٤مــن  ونيتكونــوهــم فصــل دراســي 

�تمـع، سـواء للمحاضــرين ب تنظـيم األنشـطة الرتبويـة والتعليميـة، والبحــوث ، وخدمـة ا

، وثالثــة أشــخاص مــن التفســري واحلــديث مــن رئــيس شــعبةكثــرية  الطــالب مؤيــدةً  أو

 .موظفي الشعبة، ورئيس خمترب، وموظف التنظيف
 

 :٤اجلدول 

 يف شعبة التفسري واحلديث األساتذة الثابتون
 

 املؤهل النطاق
 وتاريخ املكان

 امليالد
 الرقم احملاضر إسم

مقدمة الدراسة 

  اإلسالمية
Mojokerto, 

 ١ املاجستري مطهر أمحد ١٧/٥/١٩٦٣
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 ,Sidoarjo الفلسفة اإلسالمية
 ٢ املاجستري اهللا أمني د ١٦/١١/١٩٦٠

 ,Gresik مناهج البحث
 ٣ املاجستري األسرار أحيد د ٦/٦/١٩٧٤

 ,Lamongan احلديث
 ٤ املاجستري كسمان ٢٦/٤/١٩٧١

 
 والبالغة علم الكالم

Jember, 
 ٥ .املاجستري نصر فيصل ١١/١١/١٩٥٨

 ,Pasuruan علوم احلديث
 ٦ املاجستري فوجيونو ١/٤/١٩٧٠

 التفسري
 

Jember, 
١٧/٧/١٩٧٤ 

 ٧ املاجستري اهللا عبد ماوردي

  ,Jember علوم القرآن
 ٨ املاجسبري اهللا عبد ٣/٢/١٩٧٦

 ,Jember اللغة العربية
 ٩ املاجستري احلارس عبد ٧/١/١٩٧١

 ,Kebumen مناهج حبث احلديث
 ١٠ املاجستري الدين شفر ٤/٤/١٩٧٤

 

 :٥اجلدول 

 التفسري واحلديثيف شعبة  األساتذة غري الثابتني
 

 املؤهل النطاق
 وتاريخ املكان

 امليالد
 الرقم احملاضر إسم

 إدارة تعليم الدين اإلسالمي
Malang,  

١٨/١٢/١٩٥٩ 
 

 ١ سوكامطو املاجستري

 ,Jember اللغة اإلندونسية
 ٢ املاجستريعبد الرمحن  ١٧/٢/١٩٤٨

 تصوف
 

Kediri,  
٦/١١/١٩٦٦ 

 ٣ املاجستريد منريا 
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 أصول الفقه
 

Kudus,  
٢٠/٦/١٩٧٥ 

 ٤ املاجستريمهيمن 

 ,Ponorogo تارخ احلضارة اإلسالمية
٨/١٢/١٩٧٢ 

 ٥ املاجستريحسىن عمل 

 ,Pacitan علم اإلتصاالت
٣/١٠/١٩٧٤ 

 ٦ كن وزيز املاجستري

 ,Gresik اللغة اإلجنليزية
 ٧ حممد داوود املاجستري ٢١/٧/١٩٧٩

  ,Jember علم الدعوة
١٤/٥/١٩٧٥ 

 ٨ صفيان املاجستري

 ,Sumenep مناهج البحث
٣/٢/١٩٦٩ 

 ٩ حفين املاجستري

 ,Madura اإلرشاد واملشورة
 ١٠ املاجستريشريف طيب  ١٦/١١/١٩٧٠

 ,Sungai Napar علم احلديث
٩/١/١٩٧٢ 

 ١١ املاجستريد على مسري 

 

 الطلبة يف شعبة التفسري واحلديث -د 

  التفسري واحلديث يف مجيع املستويات يف العام اجلـامعي الطالب ىف شعبة

 وصـــغريا طالبــا، وهـــذا العــدد يعتـــرب عــددا قلـــيال ٥٤ هميبلــغ عـــدد ٢٠١١-٢٠١٠

ــــةاألخــــ الشــــعب املوجــــودةيقــــارن بحــــني  . جبمــــرب رى ىف اجلامعــــة اإلســــالمية احلكومي

واألسباب ىف قلة عددهم هي أن شعبة التفسري واحلديث ال تقبـل الطلبـة اجلـدد ألن 

طـوال مل يـتم  ذيريح التشـغيل الـالتـأخري يف تصـاملرتبطـة بعمليـة  هناك املسـائل التقنيـة

الطـــالب اجلـــدد يف العـــام الدراســـي  ا لقبـــولمؤقتـــ اوقفـــ تطلـــبممـــا مــدة عـــامني تقريبـــا 

٢٠٠٧/٢٠٠٨. 

ومتبـــاينوا  ىف هـــذه الشـــعبة خمتلفـــو اخللفيـــات الدراســـيات كلهـــم والطـــالب 

بعـــض مـــنهم مـــن املعاهـــد اإلســـالمية وبعـــض آخـــر مـــن املدرســـة الثانويـــة  الكفـــاءات،

�م يف اللغـة العربيـة متفرقـ. اإلسالمية وبعض مـن املدرسـة العامـة ة بسـبب تفرقـة كفـاء
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فهـم  عنفضال ىف مستوى العربية لديهم  دراستهم وهذه الكفاءات تؤثر كثرياخلفية 

�م املهارات اللغوية اجليدة والقواعد النحويـة بسبب ذلك و . علم البالغة عدم استيعا

ويف حـني بعـض الطلبـة . والصرفية الكافية بوصفها آلة للوصول إىل فهم علم البالغة

ســـتيعاب اجليـــد  لقواعــد اللغـــة ولكـــنهم ال يتعلمـــون المهـــارة القــراءة واهلــم كفـــاءة يف 

�م البالغة قط حىت  �ا علما قدمياعليهم علم البالغة علما جديدا  نيعتربو أ   .مع أ

 ٢٤-٢٠كـــــل أســـــبوع فهـــــي فى للـــــتعلم ىف الفصـــــل  عـــــدد احلصـــــصأمـــــا ف

ال التفســـري أمـــا النشـــاطات املقويـــة يف جمـــ. ثنـــني إىل يـــوم اجلمعـــةاالحصـــة، مـــن يـــوم 

مجعيـــة طلبـــة  الـــىت تعقـــدهاهـــي النشـــاطات العلميـــة والنشـــاطات اخلارجيــة فواحلــديث 

 ). HMPS TH(شعبة التفسري واحلديث 

علـم البالغـة  ىف بدايـة  يف املستوى الرابع الذين يتعلمونعدد الطلبة يبلغ و 

العــــــام طالبــــــا، ولكــــــن ىف منتصــــــف  ١٩ ٢٠١١ - ٢٠١٠احلــــــايل العــــــام اجلــــــامعي 

 قـد توقفـوا ومل يواصـلوا دراسـتهم ىفبعض مـنهم قد نقص عددهم كثريا ألن  الدراسي

) ٤(كمـا ىف اجلــدول رقــم  وهــم. طالبــا ١٣ اعــدد الطلبــة فيهـ بقـيهـذه الشــعبة حــىت 

 :التايل
 

  



٧٦ 
 

 : ٦اجلدول 

 الطلبة يف املستوى الرابع يف شعبة التفسري واحلديث 
 

 اخللفية الدراسية أمساء الطلبة رقم

 املدرسة الثانوية االسالمية  الدينأمري  ١

 املدرسة الثانوية اإلسالمية  وخريج املعهد أمحدي ٢

 املدرسة الثانوية اإلسالمية سجيتا فرحارتيين ٣

 املدرسة الثانوية العامة صفية ٤

 املدرسة الثانوية اإلسالمية وخريج املعهد عني النجيب ٥

 اإلسالمية وخريج املعهداملدرسة الثانوية  فارج أمحد ريانطو ٦

 املدرسة الثانوية اإلسالمية وخريج املعهد حمسنون ٧

 املدرسة الثانوية اإلسالمية وخريح املعهد حممد حفين ٨

 املدرسة الثانوية اإلسالمية حممد فضلي منصور ٩

 املدرسة الثانوية اإلسالمية حممد مصلح ١٠

 اإلسالمية وخريج املعهداملدرسة الثانوية  حميي عبد الرحيم ١١

 املدرسة الثانوية اإلسالمية وخرجية املعهد نسمة فريوس الزهرية ١٢

 املدرسة الثانوية اإلسالمية نور هداييت ١٣
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 عرض البيانات : الثاين  املبحث

 أهداف تعليم البالغة يف شعبة التفسري واحلديث - أ 
التفســري واحلــديث ىف املســتوى  شــعبةيف  تعلــيم البالغــةالعامــة لهــداف األ إن

علـــم  عـــنهـــي متليـــك الطـــالب القـــدرة واملعرفـــة الكافيـــة ىف علـــم البالغـــة فضـــال  الرابـــع

أمـــا . ة ىف فهـــم القـــرآن مـــع تفســـريه واحلـــديث مـــع شـــرحهااملعـــاين والبيـــان بوصـــفها أد

 ١١١:هيفاألهداف اخلاصة من تعليمها 

 .مادة البالغة استيعاب قدرة الطلبة علىحتقيق  .١

 قدرة الطلبة على معرفة أمهية علم البالغة ، ودوره يف تقدم اآلداب حتقيق .٢

قـــدرة التالميـــذ علـــى اســـتعمال اللغـــة ىف نقـــل أفكـــارهم إىل غـــريهم بطريقـــة حتقيـــق  .٣

 تسهل عليهم ادراكها ومتثلها

 .قدرة الطلبة على التعبري اجليدحتقيق  .٤

 .قدرة الطلبة على التعبري عما يفهمون من النصوص األدبيةحتقيق  .٥

قـــدرة الطلبـــة علـــى معرفـــة األســـاليب املختلفـــة للتعبـــري اإلبـــداعى، كالتشـــبيه، حتقيـــق  .٦

 االستعارة، و 

 قدرة الطالب على افهام اآلخرينحتقيق  .٧

 .ةقدرة الطلبة على معرفة شروط البالغة اجليدحتقيق  .٨

 ١١٢:أما أهداف الطلبة من تعلم البالغة فهي كالتايل

                                                
تاريخ ب -اخلطة الدراسية ملادة البالغة يف شعبة التفسري واحلديث حول -مقابلة ، )أستاذ البالغة( فيصل نصر ١١١
 .م ٢٠١١مايو  ٢٦
 ٢٠١١مايو  ٢٦وكذلك الطلبة، مقابلة بتاريخ  ٢٠١١مايو  ٢٤تاريخ ب الطلبة، اإلستبانة ١١٢
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 فهم معاين القرآن واحلديث .١

 .القدرة على التعبري الصحيح اجليداكتساب  .٢

 معرفة كتابة النص البالغي  .٣

 .القدرة على كتابة النص وفق قواعد النحو والبالغةاكتساب  .٤

 ياتالقدرة على حفظ الشعر اكتساب  .٥

 .القدرة على تركيب اجلمل اجليدة والتعبري املنظماكتساب  .٦

 .الشفوي أو الكتايبالقدرة على تطبيق القواعد البالغية ىف التعبري اكتساب  .٧

 .التدريب على التعبري عن األفكار باأللفاظ اجلميلة واملثرية .٨

 
�ا   -ب   مادة البالغة ومشكال

يف األسـبوع يف  حصتنيس مادة البالغة ىف شعبة التفسري واحلديث يتدر يتم 

األبـواب املنطمـة ىف املـادة  إال أن هذه املـادة كثـرية األبـواب معلوم أناملستوى الرابع و 

 :وجودة يف اخلطة الدراسية هي امل

 الفصاحة والبالغة واألسلوب .١

 تشبيه واألنواع واألغراضال .٢

�از .٣  احلقائق وا

 االستعارة وأنواعها .٤

�از العقلي .٥ �از املرسل وا  ا

 الكناية وأنواعها .٦

 اخلرب .٧
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 اإلنشاء .٨

 القصر .٩

 الفصل والوصل .١٠

 اإلجياز واإلطناب واملساواة .١١
 

تطبيق باعتبارها مراجع ومصادر لسهولة  الكتب كثريا من واختذ أستاذ البالغة

 :منهاوهذه الكتب متوافرة، التعليمية  املصممة واملواد اخلطة الدراسية

 ومصطفى أمني، البالغة الواضحة علي اجلارم .١

 سيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة .٢

 خدام بناء، البالغة ىف علم املعاين .٣

 بديعحممد غفران زين العامل، البالغة ىف علم ال .٤

 الكاتب القشويين، اإليضاح ىف علوم البالغة .٥

 الرمحن السيوطي، شرح عقود اجلمانعبد احلافظ جالل الدين  .٦

 سراج الدين عباس، بداية البالغة .٧

 بوين، من كنوز السنةاحممد علي الص .٨

 عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة .٩

 عبد القادر فارج، بالغة القرآن يفتح .١٠

 خيبالغة القرآن بني الفن والتار  ،آمري فتحي .١١

 الين، إجياز القرآناقالب .١٢

 عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلجياز .١٣

 التفاسري ةحممد علي الصابوين، صفو  .١٤
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 الزخمشري، الكشاف .١٥

 أمحد بدوي، من بالغة القرآن .١٦
 

وتصــميمها،  التعلــيم بإعــداد اخلطــة الدراســيةنفســه قبــل ويقـوم أســتاذ البالغــة ب

�ـ مقـرارا أو عـودا معة أو الشـعبةاجلا دون أن تقدم  توجهـه بـالتعليم الفعـال اجليـد اإال أ

 ١١٣.األستاذ املادة وتصميمها حسب معلوماته وخرباتـه يعدو . حسب املستوى املرجو

يعّلم الطلبـة ألستاذ يف تصميمها بل أيضا منحه حرية التعلـيم فـاوهذا قد يسبب حرية 

 . حسب اجتهاده الشخصي

ــــم األســــتاذ ــــة هلــــم   يعّل ــــة درســــا فدرســــا مث يــــرتك احلري ــــدروس البالغي ــــة ال الطلب

مـع أصـدقائهم ىف  للمناقشة واملشـاورة عمـا حصـل مـن األسـتاذ مـن الـدروس املطروحـة

بالغيــة القواعــد البتنــوع األمثلـة مــن  التمرينــات الطلبــة باعطـاء األســتاذ يقــومالفصـل مث 

" مفهـوم أم ال ىف كل لقـاء الذي سبق وأن طرحهل الدرس "النتيجة  فاملهم ىف حمصلة

فهــــم القواعــــد البالغيــــة هــــو األهــــداف العامــــة مــــن هــــذه املــــادة  املــــراد اآلخــــر مــــن ألن

وعلــى ة وتطبيقهــا ىف التعبــري كتابيــا كــان أو شــفهيا بلفــظ جيــد وتركيــب األلفــاظ املــؤثر 

 .األقلّ اجياد القواعد البالغية ىف النصوص املختلفة

تاذ يف املـادة فهـي إعـداد املـادة وتصـميمها فأما املشكالت اليت يواجههـا األسـ

البالغـة  قـد درس وتعـرف علـىبسب مؤهالته العلميـة يف الدراسـات اإلسـالمية، وهـو 

ة حـىت تصـل رسـالة كيفية تعليم البالغة اجليدكثريا   ومل يتعلم  واستوعب موادها اجليدة

                                                
رئيس (أستاذ ماواردي عبد اهللا ، وأكّده ٢٠١١مايو  ٢٤تاريخ ب املقابلة،، )أستاذ البالغة(أستاذ فيصل نصر ١١٣

  ٢٠١١مايو  ٢٧تاريخ بيف املقابلة  )شعبة التفسري واحلديث
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غة بأنه لـيس قال أستاذ البال متشيا مع هذه املشكالتو  ١١٤.التعليم إىل أذهان الطلبة

فضــال  خببــري  ومــاهر جــدا ىف علــم البالغــة مــن حيــث إعــداد املــادة وكــذلك تصــميمها

 ١١٥.عن تعليمها

عند الطلبة، إن مادة البالغة اليت تعلموها مل تكـن واضـحة، ومل تكـن فعالـة، و 

ومل تكــن منظمــة نســبة إىل اخلطــة الدراســية الــىت صــممها األســتاذ واملــادة املدروســة ال 

يبقــي بعــض مــن الطلبــة ال يفهمو�ــا وبعــض مــنهم  لــذلكميقــا وواضــحا درســا ع تقــدم

 ١١٦.وضحل يفهمون ولكن بفهم قليل

�ـتم بالقواعـد النحويـة فضـال  �ـا عنـدهم فمنهـا أن املـادة  القواعـد عـن أمـا مميزا

دون البالغيــة واألســلوب اجليــد، وتعطــي حريــة الطلبــة يف التعبــري، وهلــا الفرصــة الكثــرية 

لتـدريب، وإثـراء املفـردات اجلديـدة والغريبـة عنـد الطلبـة واالسـهام ىف لاألوقات الكافية 

الــــىت ينبغــــي أن  ةالشــــعرياألبيــــات واعطــــاء كثــــري مــــن  العميــــق التخيــــل والتــــذوق األديب

 .حيفظها الطلبة

�ــــا  منهـــــا قلــــة املراجـــــع واملصــــادر  اخلاصـــــة ىف تعلــــيم البالغـــــة ال ىف فأمــــا عيو

مباحــث البالغــة نفســها للطلبــة، وعــدم تــوفر الكتــاب التعليمــي املعــني، وعــدم تطــوير 

اخلطـة الدراسـية يف  وضـعالفـروق الفرديـة، وعـدم وال تراعـي املادة، واملادة غري منظمة، 

�ـتم بعناصـر على القو املادة تركز قد أدى إىل أن  أول التعليم اعـد واألسـلوب ومل تكـد 

 .البالغة األخرى

                                                
 ٢٠١١مايو  ٢٣، املقابلة بتاريخ )أستاذ البالغة(أستاذ فيصل نصر  ١١٤
 ٢٠١١مايو  ٢٦، و املقابلة مع األستاذ بتارخ ٢٠١١مايو  ٢٤املالحظة املباشرة قى إجراء التعليم تارخ   ١١٥
 ٢٠١١مايو  ٢٤ستبانة بتاريخ إلالطلبة، ا ١١٦
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يف املـادة فهـي أن الطلبـة يشـعرون السـأم املشكالت اليت يواجههـا الطلبـة وأما 

وامللـــل لعـــدم تنظـــيم املـــادة اجليـــد، واملشـــكالت اللغويـــة مـــن حيـــث املفـــردات اجلديـــدة 

د، وكيفيــة تكــوين الغريبــة والقواعــد واألســلوب والتكــافؤ اللغــوي، والفهــم البالغــي اجليــ

وعدم توفر الكتاب التعليمي هو الشـيء الـذي يسـبب ١١٧. النصوص البالغية اجليدة

 .الصعوبات يف التعّلمهذه 

تحســني املــادة، بــأن يكــون بكثــريا  يطــالبونوالطلبــة الــذين يدرســون هــذه املــادة 

لبـة، ، واالهتمام مبراحل تعليم البالغة، واالهتمـام بكفـاءة الطجيد للمادةهناك تنظيم 

 ١١٨.عند الطلبة السأم و امللل لفهم، وتنوع املادة حيت ال تسببوسهولة ا

 

�ا -ج   طريقة تعليم البالغة ومشكال
يف تعليم البالغـة  املادة أستاذاليت استخدمها  من الطرق التعليمية هناك كثري

الطريقـــة اإللقائيـــة بـــأن ) ١: متنوعـــة ويســـتتخدمها علـــى ســـبيل التبـــادل، منهـــاوهـــي 

) ٢معون ما شرح األسـتاذ، تالطلبة الدروس والطلبة يس ماألستاذ شارحا أماخياطب 

جمموعة من األمثلة حـول قاعـدة بالغيـة  عرضاألستاذ بيقوم الطريقة اإلستقرائية بأن 

�ا واستقراء ما تشتمل  أبوابمعينة، وهذه األمثلة مقتطعة من  متعددة، وبعد مناقشا

عليه مـن قاعـدة بالغيـة يتوصـل إىل تسـجيل هـذه القاعـدة وتـأيت التمرينـات لتثبيتهـا، 

طريقـة السـؤال واجلــواب، بـان يسـأل األســتاذ عمـا سـبق مــن الـدرس ويطلـب مــن ) ٣

                                                
 ٢٠١١مايو  ٢٤الطلبة، استبانة بتاريخ  ١١٧
 ٢٠١١مايو   ٢٧تاريخ الطلبة، املقابلة ب ١١٨
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ق دفعـة الطريقة اإلنتقائية، بان يستخدم األستاذ أنواعـا مـن الطـر ) ٤الطلبة اجلواب، 

 ١١٩.واحدة

الطريقـة املسـتخدمة حـني يـدرس الطلبـة مع مراعاة  كون إجراءات األستاذ وتت

 ١٢٠:كالتايل يف الفصل

 اجلديد الدرس إىل الطلبة جبلب ويكون التمهيد، .١

 ) التشبيه ( يشرح األستاذ حول موضوع معني  .٢

 يقرأ النص املكتوب ويشرح ما فيه فقرة فقرة حىت يفهم الطلبة .٣

 لطلبة ويفهمونهيستمع إليه ا .٤

 يكتب الطلبة ويقومون بالتعبري عما يفهمونه من شرح األستاذ يف األوراق .٥

 طلبةمث يعطي األستاذ التمرينات لل .٦

 الفصل ويسأل كل طالب عن مشكالتهالطالب ىف حول  يتحركاألستاذ  .٧

ون الشــعر ويشــكون مــن أويســأل الطلبــة  عــن املفــردات الغامضــة عــادة حينمــا يقــر  .٨

 .معاين الشعر إىل األستاذ أو إىل أصدقائهمصعوبة فهم 

 الطلبة أوراقهم لألستاذيسلم  .٩

يناقشها يف احلصة الطلبة خارج الفصل مث  يقرأ األستاذ ويصحح أوراق مترينات .١٠

 القادمة

 األستاذ أوراق الطلبة وتسجيل املالحظات فيها  يصحح .١١

 التعلمفصل مناقشة األخطاء وتصحيحها داخل  .١٢

                                                
 ٢٠١١مايو  ٢٧املقابلة بتاريخ ، )أستاذ البالغة(أستاذ فيصل نصر  ١١٩
 ٢٠١١مايو  ٢٤تاريخ باملالحظة يف إجراء تعليم البالغة  ١٢٠



٨٤ 
 

 .التمرينات على الطلبة ليقرأوا ويعرفوا األخطاء اليت ارتكبوهاويوزع أوراق  .١٣

واملشكالت اليت يواجهها األستاذ يف الطريقة هي ضعف معرفته ألنواع الطرق 

إنـين تعلمـت علـم البالغـة سـابقا وافهمـه ولـو بفهـم قليـل : "ويقـول . يف تعليم البالغـة

كثـريا  وا اسـتوعب ال أعـرفوكذلك قد تعلمت سـابقا مـادة الطـرق التعليميـة، ولكنـين 

ألن املراجـع واملصــادر خاصــة ىف تعلــيم البالغــة وطرقهــا  عـن أنــواع طــرق تعلــيم البالغــة

 ١٢١."قليلة

 ىف اســتخدامهاالســهولة : منهــا فأمــا مميــزات الطريقــة املســتخدمة عنــد الطلبــة 

بيـق ، وحريـة الطلبـة يف التطبطريقة عادية مثل طريقة االلقـائييشرح املادة وهو األستاذ 

 ١٢٢.والتعبري، ومرونة فرصة الطلبة للتدريب يف بعض األحيان

�ــــا عنــــدهم، أن الطريقــــة املســــتخدمة يف عمليــــة تعلــــيم البالغــــة مل تكــــن  وعيو

فعالـة، ومل تكـن متنوعـة، ومل تشـجع الطلبـة كثـريا علـى اسـتخدام التعبـري البالغـي اجليــد 

مـع  بسبب احلكايـة واملـزاح ، وعدم إعداد الطريقة اجليدة، وتبذير األوقاتوحب املادة

املســتخدمة والطريقــة  املدروســة الــرتابط بــني املــادة التناســب وعــدم ، وأحيانــا قلــةالطلبــة

 ١٢٣.ال يتعادل التعليم فيهاقد تصل درجة 

، املستخدمة تحسني الطريقةبلبون كثريا اطلطلبة الذين يدرسون هذه املادة يوا

واالهتمــام مبراحــل تعلــيم البالغــة،  بشــكل جيــد وفعــالبــأن يكــون هنــاك تنظــيم املــادة 

                                                
  ٢٠١١مايو  ٢٦تاريخ  باملقابلة  ،)أستاذ البالغة(أستاذ فيصل نصر  ١٢١
 ٢٠١١مايو  ٢٧واملقابلة بتاريخ  ٢٠١١مايو  ٢٤الطلبة، اإلستبانة بتاريخ  ١٢٢
 ٢٠١١مايو  ٢٧واملقابلة بتاريخ  ٢٠١١مايو  ٢٤الطلبة، اإلستبانة بتاريخ  ١٢٣



٨٥ 
 

أم حــيت ال تســبب إىل الســالطريقــة واالهتمــام بكفــاءة الطلبــة، وســهولة الفهــم، وتنــوع 

 ١٢٤.عند الطلبة املللو 

ومن متطلبات الطلبة استخدام طريقة السؤال واجلواب أكثر أو تقسيم الطلبة 

واســـــتخدام الوســـــائل  إىل الفــــرق التعلميـــــة، والطريقـــــة الـــــيت تشـــــجع إجيابيـــــات الطلبـــــة، 

ــــة ، واســــتخدام اســــرتاتيجية  ــــة أوالطريقــــة االنتقائي كالصــــورة، اســــتخدام الطريقــــة اجلذاب

 ١٢٥.فعالة، والتعلم خارج الفصل

 

 تعليم البالغة ومشكالته تقييم -د 
للوصــول إىل نتيجــة عمليــة  أداةكــ االختبــارلتقيــيم تعلــيم البالغــة قــام األســتاذ ب

الــذي  االختبــارنــوع فامــا ام ال،  ف املطلــوبة وتوصــل إىل اهلــدجيــدهــي التعلــيم هــل 

 املدروســـة هـــو التـــدريبات والتمرينـــات عمـــا ســـبق مـــن الـــدروس ف أســـتاذ املـــادةقـــام بـــه 

تنــوع األســئلة املطروحــة ىف موضــوع معــني، مــثال ىف بــاب األســلوب هنــاك التمرينــات ب

 :مثل التايل

 ماذا يفعل اإلنسان عند ما الح ىف ذهنه فكرة ما؟ .١

 ت الىت ميكن أن تكون وسيلة للتعبري عنها؟ما هي األدوا .٢

 مل اختلف الناس ىف املنهج عند التعبري عن أفكارهم ؟ .٣

 ما هو األسلوب؟ .٤

 !لكل نوع األسلوب؟ واذكر مثاال هي عدد أنواعكم  .٥
 

                                                
  ٢٠١١مايو  ٢٤الطلبة، اإلستبانة بتاريخ  ١٢٤
 ٢٠١١مايو  ٢٩ املقابلة بتاريخو  ٢٦تاريخ  باملقابلة الطلبة،  ١٢٥



٨٦ 
 

الـذي قـام بـه األسـتاذ وهـو اعطـاء الوظيفـة املنزليـة  االختباروهناك أيضا نوع 

 .أسبوع مث يتطلب األستاذ الورقة اجلوابية ىف األسبوع القادم حنوبوقت معني 

اجــــراء هـــو فبعـــد عمليـــة التعلـــيم  النصـــفي يف االمتحـــان االختبـــاروأمـــا نـــوع 

حيـــث  )التشـــبيه(املنزليـــة مبوضـــوع معـــني، يعـــين ىف بـــاب الصـــور البيانيـــة االختبـــارات 

 :كالتايلوالتمارين   كون هناك األسئلة ت

 األسئلة :  أوال

 ملراد بالصور البيانية؟ما ا )١(

 !كم نوعا التعبري بالصور؟ هات مثاال منه )٢(

 !ما التشبيه؟ وكم ركنا له؟ أذكر األركان مبينة للمثال )٣(

 !؟ هات مثاال منه:ما التشبيه املؤكد )٤(

 !ما التشبيه البليغ؟ هات مثاال منه )٥(

 !مىت يسمى التشبيه تشبيها جممال؟ هات مثاال منه )٦(

 التمرين:  ثانيا

 !التشبيه فيما يأيت مث بني نوعهاذكر أركان 

 ".وله اجلوار املنشآت ىف البحر كاألعالم": قال تعاىل )١(

�م أعجاز خنل خاوية":  تعاىل وقال )٢(  ".فرتى القوم فيها صرعى كأ

 ."كسراب موالذين كفروا أعماهل":  وقال تعاىل )٣(

�م":  وقال تعاىل )٤(  ".وأزواجه أمها

 ."حيسبه الظمآنُ ماًء ":  وقال تعاىل )٥(

 ".طلعها كأنه رؤوس الشياطني":  تعاىل وقال )٦(



٨٧ 
 

 ".إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم":  وقال تعاىل )٧(

�نّ الياقوت واملرجان":  تعاىل وقال )٨(  ".كأ

 ".وحور عني كأمثال اللؤلؤ املكنون":  تعاىل وقال )٩(

�م ىف موج كاجلبال":  تعاىل وقال )١٠(  ".وهي جتري 

مل حيملوهــا كمثــل احلمــار مثــل الــذين محلــوا التــوراة مث ":  تعــاىل وقــال )١١(

 ."حيمل أسفارا

 وقال الشاعر )١٢(

 وعجاج خيلهم سحاب مظلم ۞وكأن إمياض السيوف بوارق 

 وقال آخر )١٣(

�ا  وجه املليحة ىف اخلمار األزرق۞والشمس واضحة اجلبني كأ

 وقال آخر )١٤(

 قبيل الصبح بّلتها السماء۞وأنفاس كأنفاس اخلزامى

 وقال ابن الرومي )١٥(

 قمر يقبل عارض الشمس ۞وكأنه والكأس ىف فمه 

 وقال أمرؤ القيس )١٦(

 عليّ بأنواع اهلموم ليبتلي ۞وليل كموج البحر أرخى سدوله

 وقال الشاعر )١٧(

 درر نثرن على بساط أزرق ۞وكأن أجرام السماء لوامعا 
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يقـول األســتاذ أنـه يقــيم اختبـار البالغــة  االختبــارواسـتنادا إىل مـا جــاء حـول 

املفـــردات وفهمهـــا وحســـن أســـلوب التعبـــري عنـــد جابـــات وتركيـــب دقـــة اإل مـــن ناحيـــة

ومــــن مشــــكالت تقيــــيم اختبــــار الطلبــــة هــــي أن بعــــض أوراق الطلبــــة غــــري . االجايــــة

 ١٢٦.واضحة أو غري مفهومة

دقـة اإلجابـات وتركيـب املفـردات وفهمهـا أوال مث  علـى الرتكيز يف التقييم هـو

يم ىف دقة اإلجابات وعندما كان الرتكيز ىف التقي. حسن أسلوب التعبري عند اإلجابة

فحسب، فهذا يسبب أن الطلبة ال يهتمون كثريا بالعناصر األخرى ىف البالغة وهذا 

أيضــا يســبب رأي الطلبــة أن أهــم شــيء ىف تعلــيم البالغــة هــو دقــة اإلجابــات فقــط 

�م يعتربون نتجة البالغة . دون أن يهتموا كثريا حبسن أسلوب التعبري عند اإلجابة وإ

ومجيـــع الطلبــــة يــــرون أن . إلجابــــة فحســــب وليســـت التعبــــري اجليــــداجليـــدة هــــو دقـــة ا

النتيجـة اجليـدة ىف تعلـيم البالغـة هـي مـن دقـة اإلجابـة وتركيـب املفـردات وفهمهـا وال 

املنظمــــة  تعبـــري عــــن اإلجابـــةالكيفيــــة وهــــم مل يتعلمـــوا  . يهتمـــون كثـــريا بــــالتعبري اجليـــد

 ١٢٧.إال قليال واليعرفو�ا

 

 

 

 

 
                                                

 ٢٠١١مايو  ٢٦ بتاريخاملقابلة ، )أستاذ البالغة(أستاذ فيصل نصر  ١٢٦
 ٢٠١١مايو  ٣٠ املقابلة بتاريخو  ٢٠١١مايو  ٢٥تاريخ باملقابلة  ،الطلبة ١٢٧



٨٩ 
 

 :٧ اجلدول

 البالغةمعيار نتيجة الطلبة يف 

 التقدير نتيجةال رقمال

 جيد جدا ٩٠ – ١٠٠ ١

 جيد ٨٠ -  ٨٩ ٢

 مقبول ٧٠ -٧٩ ٣

 ناقص ٦٠ -  ٦٩ ٤
 

والنتيجة من االختبار النصفي تكون مفصلة، ونتيجة األسئلة 

 .٦٠ونتيجة التمرين هي  ٤٠هي 
 

 :٨اجلدول 

 وتفسريها  البالغةيف  )النصفي( الطلبةاختبار نتيجة 
 

 التقدير جمموع التمرين األسئلة رقم ال

 جيد ٨٠ ٥٠ ٣٠ ١

 جيد ٨٥ ٤٥ ٤٠ ٢

 مقبول ٧٥ ٤٠ ٣٥ ٣

 جيد ٨٥ ٤٥ ٤٠ ٤



٩٠ 
 

 مقبول ٧٠ ٤٠ ٣٠ ٥

 مقبول ٧٥ ٤٥ ٣٠ ٦

 مقبول ٧٥ ٤٥ ٣٠ ٧

 مقبول ٧٥ ٤٥ ٣٠ ٨

 مقبول ٧٥ ٤٠ ٣٥ ٩

 مقبول ٧٥ ٣٥ ٤٠ ١٠

 جيد جدا ٩٠ ٥٠ ٤٠ ١١

 مقبول ٧٥ ٤٥ ٣٠ ١٢

 مقبول ٧٥ ٤٥ ٣٠ ١٣
 

على تقـدير  هناك طالبا واحدا قد حصل أنجند  ١٠وإذا نظرنا إىل اجلدول 

طــالب قــد حتصــلوا  ٩جيــد، وأن صــلوا علــى تقــدير طــالب قــد حت ٣أن ، و جــدا جيــد

 . على تقدير مقبول

فهي   ىف اجلدول ونتيجة البالغة هموممارسة تعلم الطلبة الدراسية وأما خلفية

 :يليكما 

 

 

 
 



٩١ 
 

 :٩اجلدول 

 ممارسة التعلم ونتيجة البالغةو خلفية الدراسة 
 

رقم 

 الطالب
 خلفية الدراسة

ممارسة 

 التعلم

نتيجة 

 البالغة
 التفسري

 جيد ٨٠ مقبول املدرسة الثانوية االسالمية  ١
املدرســـــــــة الثانويـــــــــة اإلســـــــــالمية   ٢

 وخريج املعهد
 جيد ٨٥ مقبول

 مقبول ٧٥ ناقص املدرسة الثانوية اإلسالمية ٣
 جيد ٨٥ مقبول املدرسة الثانوية العامة ٤
املدرســـــــــة الثانويـــــــــة اإلســـــــــالمية  ٥

 وخريج املعهد
 مقبول ٧٠ ناقص

املدرســـــــــة الثانويـــــــــة اإلســـــــــالمية  ٦

 وخريج املعهد
 مقبول ٧٥ ناقص

املدرســـــــــة الثانويـــــــــة اإلســـــــــالمية  ٧

 وخريج املعهد
 مقبول ٧٥ مقبول

املدرســـــــــة الثانويـــــــــة اإلســـــــــالمية  ٨

 وخريح املعهد
 مقبول ٧٥ مقبول

 مقبول ٧٥ ناقص املدرسة الثانوية اإلسالمية ٩
 مقبول ٧٥ مقبول املدرسة الثانوية اإلسالمية ١٠



٩٢ 
 

املدرســـــــــة الثانويـــــــــة اإلســـــــــالمية  ١١

 وخريج املعهد
 جيد جدا ٩٠ جيد 

املدرســـــــــة الثانويـــــــــة اإلســـــــــالمية  ١٢

 وخرجية املعهد
 مقبول ٧٥ ناقص

 مقبول ٧٥ ناقص الثانوية اإلسالميةاملدرسة  ١٣
 

إجيابيــات ناحيــة ممارســة الــتعلم مــن أثــر ىف  خلفيــة الدراســةوهنــا يتضــح أن لل

 ١٢٨.الطلبة يف التعلم داخل الفصل، واجلد يف تعلم البالغة وميوهلم
 

 :١٠اجلدول 

 ممارسة التعلم ونتيجة البالغةحسب تصنيف الطلبة 
 

 نتيجة البالغة ممارسة التعلم رقم 

 جدا جيد جيد ١

 ٩٠ ١١: رقم الطا لب 

 جيد مقبول ٢

 ٨٠ ١: رقم الطالب  

 ٨٥ ٢: رقم الطالب  

 ٨٥ ٤: رقم الطالب  

                                                
مايو  ٣٠، والطلبة، املقابلة بتاريخ ٢٠١١ مايو ٣٠و  ٢٧تاريخ ، املقابلة ب)أستاذ البالغة(أستاذ فيصل نصر  ١٢٨

 .ليم ، والوثائق من اجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمربع، واملالحظة عند إجراء الت٢٠١١



٩٣ 
 

 مقبول مقبول ٣

 ٧٥ ٧ :رقم الطا لب 

 ٧٥ ٨ :رقم الطا لب 

 ٧٥ ١٠: رقم الطا لب 

 مقبول ناقص ٤

 ٧٠ ٥: رقم الطا لب  

 ٧٥ ٦ :رقم الطا لب  

 ٧٥ ١٢: رقم الطا لب  

 ٧٥ ١٣: رقم الطا لب  

 

الـتعلم ىف مارسـة اجليـدة امللـه   الـذي انطالقا من اجلدول السـابق أن الطالـب

، جيـدةلـه ممارسـة الـتعلم املقبولـة نـال نتيجـة  الـذي ، وأن الطالبجدا نال نتيجة جيدة

وأن الطالـب لـه ممارسـة  تعلم املقبولـة نـال نتيجـة مقبولـة،له ممارسة ال الذي وأن الطالب

ـــتعلم  ـــةال وجـــودة نتـــائج الطـــالب هـــذه تتغـــري أحيانـــا لعـــدة . الناقصـــة نـــال نتيجـــة مقبول

 . أسباب

 

�م - ه   األستاذ والطلبة يف تعليم البالغة ومشكال
املشــكالت الــيت يواجههــا األســتاذ يف تعلــيم البالغــة منهــا، تصــميم التعلــيم، 

تعلــيم البالغــة ال البالغــة  مراجــعصــة ىف وتصــميم املــادة، وقلــة املراجــع و املصــادر خا

�م، و  عــــدم نفســــها، وضــــعف معرفــــة طــــرق التعلــــيم، وتنــــوع كفــــاءة الطلبــــة ومتطلبــــا
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ــــة غــــري واضــــحة وغــــري أن بعــــض اســــتخدام الوســــائل التعليميــــة و  أوراق إختبــــار الطلب

 ١٢٩.مفهومة

أن الطلبـة يـرون أن الباحـث اعتمـادا علـى املقابلـة الشخصـية مـع الطلبـة علـم 

، وهــو صــبور ومتســامح يف تعلــيمهم،  وىف حــني مقبــولأســتاذ املــادة التعليميــة تقــدمي 

مرحيـا،  وهو حيكي وميزح مـع الطلبـة إلزالـة ملـل الطلبـة حـىت يكـون التعلـيم ىف الفصـل

ولكنـه ضـعيف . وهو أيضا يشجع الطلبة على املناقشة وتبادل اآلراء، وحيرتم آراءهـم

 ١٣٠.دام الوسائليف إعداد املادة، واستخدام الطرق واستخ

  

                                                
 ٢٠١١مايو  ٣١و ٢٤تاريخ باملقابلة ، )أستاذ البالغة(أستاذ فيصل نصر  ١٢٩
 ٢٠١١مايو  ٣١تاريخ باملقابلة الطلبة،  ١٣٠
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 حتليل وتفسري بيانات البحث و مناقشتها: املبحث الثالث 

 أهداف تعليم البالغة يف شعبة التفسري واحلديث - أ 
إن األهــداف العامــة مــن  تعلــيم البالغــة يف شــعبة التفســري واحلــديث باجلامعــة 

فهـــي متليـــك الطـــالب القـــدرة  أســـتاذ املـــادةاإلســـالمية احلكوميـــة جبمـــرب واضـــحة عنـــد 

علــم املعــاين والبيــان بوصــفها أدة ىف فهــم  عــنواملعرفــة الكافيــة ىف علــم البالغــة فضــال 

الطلبــة  منهــا متكــنين األهــداف ومبعــىن آخــر إ القــرآن مــع تفســريه واحلــديث مــع شــرحه

لـــديهم علـــى التعبـــري الصـــحيح اجليـــد  عمـــا جيـــول يف ذهـــنهم مـــن األفكـــار واملشـــاعر 

مل يوضـح للطلبـة األهـداف اخلاصـة منـه أستاذ املـادة ولكن . هية أو كتابيةطريقة شفو ب

جل ذلك قد يكون الطلبة مل وضوع فيه أو لكل حصة دراسية، فأللكل لقاء يتعني امل

 .يفهموا األهداف اخلاصة من تعلمهم علم البالغة

تتحـــدد تكـــون أساســـا الختيـــار احملتـــوى وحتديـــد الطريقـــة مـــا واألهـــداف عنـــد 

فلذلك  ١٣١.بة لتدريسه، وبعد أن تأخذ العملية التعليمية طريقها تأيت إىل التقومياملناس

تكـــــون األهــــــداف معيــــــارا يف إجــــــراء التعلــــــيم، لـــــذلك ال بــــــد مــــــن االهتمــــــام العميــــــق 

بتحديـــدها، ألن األهــــداف ســـوف تعــــني املـــادة والطريقــــة والتقيـــيم واســــتيعاب الطلبــــة 

 .وفعالية عملية التعليم ونتائجه

اف العامــة مــن تعلــيم البالغــة يف شــعبة التفســري واحلــديث مناســبة فأمــا األهــد

�ــا مل تكــن مفصــلة يف األهـداف األساســية يتضــح هــذا الواقــع . ملسـتوى اجلامعــة، إال أ

يف األهداف األساسية لكل مادة من املواد املوجودة يف تعلـيم البالغـة وتصـميم اخلطـة 

                                                
 ٦٢، ص مرجع سابقرشدي أمحد طعيمة،  ١٣١
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احلريــــة جلميــــع  تركــــاملعينــــة و ت معــــة مل حتــــدد األهــــدافيقــــع هــــذا ألن اجلا. الدراســــية

 .حسب اجتهادهم الشخصي عملوناألساتذة لتصميم التعليم و جيعلهم ي

يف حتديــد األهــداف مل يهــتم بتنظــيم اكتســاب تعلــم البالغـــة   إن أســتاذ املــادة

مـــن . كثـــريا، مـــع أن يف حتديـــدها ال بـــد مـــن أن يهـــتم بالطلبـــة وأســـس تعلـــيم البالغـــة

حيتـاجون أو مـا ال  مـا إىل تاذ مبيـل الطلبـة وقـدرة الطلبـةاألسس النفسـية أن يهـتم األسـ

 .بد من استيعاب الطلبة له يف تعلم البالغة

�ـا كثـريا يف حتديـد  تم اإلهتمـامإذا كانت بعض األسس يف تعليم البالغـة مل يـ

يــؤثر علـــى فعاليـــة عمليــة التعلـــيم، ويـــؤثر علــى تصـــميم عناصـــر  فـــإن ذلـــك األهــداف،

فحل هذه املشكالت احدها هـو إعـادة . ملادة والطريقة والتقييمالتعليم األخرى يعين ا

أن يعـــرف مســـتوى   أســـتاذ املـــادةالنظـــر يف األهـــداف األساســـية قبـــل حتديـــدها، فعلـــى 

�م،  : حيدد األهداف املناسبة هلم، ويهتم باألسس الثالثة  لكيكفاءة الطلبة ومتطلبا

كـــذلك األســــس الثقافيــــة  األســـس النفســــية، واألســــس الرتبويـــة، واألســــس اللغويــــة، و

 .واالجتماعية واألسس اإلسالمية

 

�ا -ب   مادة البالغة ومشكال
عملية إعداد املواد التعليمية عبارة عن منظومـة متكاملـة تضـم جمموعـة مـن إن 

�ــــاالت األكادمييــــة والعلميــــة والتقنيــــة  املراحـــل تنجــــز بوســــاطة متخصصــــني يف مجيـــع ا

ــــدأ  وميكــــن القــــول بــــأن هــــذا اإلعــــداد. والفنيــــة  ينقســــم إىل ثــــالث مراحــــل رئيســــية تب

 .وتنتهي باإلنتاج, مث التصميم, بالتخطيط
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إن املـــــادة املوجـــــودة يف تعلـــــيم البالغـــــة ىف املســـــتوى الرابـــــع ىف شـــــعبة التفســـــري 

 : واحلديث باجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب منظمة بالرتتيب، هي كما يلي 

 الفصاحة والبالغة واألسلوب .١

 واألنواع واألغراضتشبيه ال .٢

�از .٣  احلقائق وا

 االستعارة وأنواعها .٤

�از العقلي .٥ �از املرسل وا  ا

 الكناية وأنواعها .٦

 اخلرب .٧

 اإلنشاء .٨

 القصر .٩

 الفصل والوصل .١٠

 اإلجياز واإلطناب واملساواة .١١

تعتـــرب كثـــرية جـــدا مـــع أن واملـــواد التعليميـــة البالغيـــة مـــن املوضـــوعات الســـابقة 

التعلـيم جيـري علـى األكثـر  لـذلك فـإنلتعلـيم حمـدودة،  صص املهيئـة ىف ااألوقات واحل

النصـــفي  االختبـــار(إلختبــار، لخمصصـــان  منهــا لقـــاءانلكـــل املســتوى، و  لقــاًء  ١٤ىف 

، وهذا وقت قليل لقاًء  ١٢تعليم الفعال الكايف ىف وعندئذ يبقى ال )النهائي االختبارو 

يســبب اخنفــاض مهــة  وهــذا. ويســري لتطبيــق تعلــيم كــل املــادة مــن املوضــوعات الســابقة

الطلبــة ىف تعلــيم البالغــة، وبــذلك نســتطيع أن نــرى هنــا أن وجــود املــواد الكثــرية واملــواد 

 . املدروسة القليلة نسبة إىل قلة الوقت يؤدي إىل امللل والسأم من قبل الطلبة
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إعـــداد املـــادة املناســـبة  أســـتاذ املـــادة أنـــه ال يعـــرف كثـــريا عـــنمـــن بـــني مشـــاكل 

وىف احلقيقـــة املـــادة البالغيـــة هـــي تتكـــون مـــن املوضـــوعات الســـابقة  مبتطلبـــات الطلبـــة،

ــــــــــــىت  مها األســــــــــــتاذ ال ختتلــــــــــــف عــــــــــــن صــــــــــــماملــــــــــــذكورة، إذن اخلطــــــــــــة الدراســــــــــــية ال

األبــواب ىف علــم البالغــة ولكــن علــى األقــل الزم علــى األســتاذ أن خيتــار /املوضــوعات

. دداحملـوقـت البعض املوضوعات دون كل املوضوعات مـن علـم البالغـة نظـرا إىل قلـة 

 . الطلبة يف تعلم البالغة لدى وهذا الواقع على سبيل النظر الرتبوي يسبب صعوبة

ومن ناحية املادة الدروسة يف شعبة التفسري واحلديث أن املوضوعات السابقة 

هــذه  مناســبة للطلبــة علــى ســبيل النظــر إىل ختصصــهم ىف علــوم القــرآن واحلــديث الــىت 

�ــم مل يتعلمــوا البالغــة مــن قبــل إال قليــل مــنهمتــرتبط كثــريا بعلــم البالغــة،  يكــون . وأل

 ىف خالل هذاالقواعد البالغية، وحصلوا على ثروة كبرية منها  تعرفوا علىالطالب قد 

 . التعليم

�ايـــة نصـــف  املـــادة موضـــوعات مـــن املـــادة الـــىت درســـها أســـتاذإن  العـــام حـــىت 

أبـواب منهمـا والبيـان ىف  هي وصف علم املعـاين والبـديع دون التفصـيل لكـلاجلامعي 

 أســتاذها وهــذا الواقــع ال يناســب اخلطــة الدراســية الــىت صصــم. بــاب التشــبيه فحســب

أن املــادة الــىت ناهلــا الطلبــة  لــذلك جنــدلطلبــة ها فعــال لنظــرا إىل املــادة الــىت درســ. املــادة

ــــة املــــادة مطالــــب بوهــــذه تــــدل علــــى أن أســــتاذ . قليلــــة الكافيــــة اعــــداد املــــواد التعليمي

 .ظيمها وتصميمها بشكل جيدوتن

مل يطبق هذا اإلعداد والتصميم بشكل جيد يف عملية تعليم املادةأستاذ وألن 

املشــكالت مــن  لــذا فــإناملــادة إىل اهلــدف املرجــو يف تعلــيم البالغــة،  مل تصــل البالغــة

 .قصور فعاليتهذلك ىف ناحية األستاذ وعملية التعليم ويتضح 
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�اطريقة تعليم البالغة  -ج   ومشكال
الطريقـة املسـتخدمة ىف تعلـيم البالغــة يف شـعبة التفسـري واحلـديث ىف املســتوى 

الرابــع هــي الطريقــة اإللقائيــة والطريقــة اإلســتقرائية وطريقــة الســؤال واجلــواب وىف حــني 

الطريقة اإلنتقائية، لكن مل جتذب الطلبة يف تعلم البالغـة كثـريا، املادة م أستاذ ديستخ

، لدى الطلبـة مأامللل والسىف حدوث مة مل تكن متنوعة فقد تسبب الطريقة املستخد

 . ىف إجراء التعليم رآه الباحث عند مالحظتهوهذا ما 

الطريقـة املتسـاوية لكـل مـادة، ألنـه مل يعـرف كثـريا املـادة استخدم أستاذ ولقد 

. هعن طريقة تعليم البالغة اجليد، إال أنه يعرف تعلم البالغة حسب خرباتـه ومعلوماتـ

�م مل يـؤثر يف دوافــع و . وهـو مل يعـرف طريقـة مناسـبة بكفـاءة الطلبـة و ميـوهلم ومتطلبـا

الطلبــة يف فهــم البالغــة، ألنــه ال يســتخدم أنــواع الطــرق اجلذابــة يف التعلــيم إال طريقــة 

 . املناقشة الشفهية

هـو الـذي  األسـتاذو . كما هو معلوم دور كبري يف تطبيـق الطريقـة لألستاذإن 

وهــذا . يصــبح األســتاذ مرشــدا هلــممث . الطلبــة إجيــابيني يف عمليــة تعلــيم البالغــة جيعــل

احلال حيتاج إىل معرفـة األسـتاذ ألنـواع الطـرق واالسـرتاتيجية مث اختيـار الطـرق املناسـبة 

 .الفعالة

ميكــن اســتخدام أنــواع الطــرق كمــا اقرتحتهــا راضــية زيــن الــدين علــى مســتوى و 

الكتابة الفعالة، وتعبري الصور، ومفـاهيم رئيسـية، وكتابـة مشاركة : طلبة اجلامعة منها 
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لكــن ميكــن  ١٣٢.جهــةمو  النشــرات، وكتابــة املعلومــات، وانعكــاس املوضــوع، ومــذاكرة

 .واحدة فواحدة أو على سبيل اإلنتقاء إمنا استخدام كل هذه الطرق

يبـــدو يف عمليــــة التعلـــيم قصــــور اســـتخدام املراجــــع لقلتهـــا خاصــــة ىف تعلــــيم و 

وسـائل األخـرى الـيت تسـاعد عدم استخدام وال،فضال عن دون البالغة نفسها البالغة

 .اكتساب القدرة البالغيةالطلبة على 

املــدرس هــو ســيد الصــف وســيد املــادة وســيد طريقــة :" قــال يوســف الصــميلي

التدريس، أما النظريات فهي جمرد وسائل ذهنية تثري تفكري املدرس وتغنيه وتسـاعده 

ســــبل الــــىت جيــــب اختيارهــــا وصــــوال إىل املــــتعلم نفســــه، فطــــرق علــــى التمــــاس أقــــرب ال

واســـتنادا إىل هـــذا  ١٣٣.التـــدريس توضـــع ىف خدمـــة املـــدرس لتوظـــف لصـــاحل التلميـــذ

القول نستنبط أن الطريقة املستخدمة ىف عملية التعلـيم مهمـة إليصـال املعلومـات إىل 

 . أذهان الطلبة

عــن أنــواع طــرق تعلــيم  إنــه مل يعــرف. املــادة وهــذه تعتــرب مشــكلة لــدى أســتاذ

وهـــذا مـــا يـــؤدي إىل ملـــل . البالغـــة لقلـــة املصـــادر والكتـــب اخلاصـــة ىف تعلـــيم البالغـــة

إن األستاذ يهـتم قلـيال بإجيابيـات : وقال بعض الطلبة . وسأم للطلبة يف تعلم البالغة

صـــر يف تشـــجيع وأنـــه مق. الطلبـــة، فاألســـتاذ يشـــرح املـــادة مث يـــأمر الطلبـــة بالتمرينـــات

 ١٣٤.حياناالطلبة أ

                                                
، Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab ،راضية زين الدين وآخرون ١٣٢

 ٨٨- ٨٢:، ص)٢٠٠٥ ،Pustaka Rihlah Group : يوغياكرتا(
 ٣٨. ص) ١٩٩٨: املكتبة العصرية: بريوت(، تدريسها نظرية وتطبيقااللغة العربية وطرق يوسف الصميلي،  ١٣٣
  ٢٠١١مايو  ٢٩ املقابلة بتاريخو  ٢٦تاريخ باملقابلة  ،الطلبة ١٣٤
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�م ـلّ حسـب متطلبـات الطلبـة وأحـواهلم وقـدرا . تلك املشكالت ال بـد أن حتُ

بـــدء الفـــريى الطلبـــة أن اســـتعمال طريقـــة الســـؤال واجلـــواب عـــن الـــدروس املاضـــية قبـــل 

�ـا تـدفع الطلبـة إىل . الطـرق اجليـدة مـن دريس اجلديد هـيتب سـتمرار ىف التعلـيم، االأل

الـدرس يف جمموعـات صـغرية، حبيـث يسـتفيد   ولألستاذ أن يناقش معهم موضوعا من

 . كل طالب من أفكار وآراء غريه

تســاعد طريقــة املناقشــة علــى حتقيــق املشــاركة النشــطة الفعالــة، والكشــف، و و 

�اية األمر مكافأة يف  اكتساب املعرفة الذي يؤدي إىل التمكن منها، والذي يعترب يف 

اد العالقــة الشخصــية اإلجيابيــة بــني كمــا أن طريقــة املناقشــة تســاعد يف إجيــ. حــد ذاتــه

�ا أن توجــد  األسـتاذ والطالــب، فكالمهــا حيتــك بــاآلخر ويتفاعــل معــه بطريقــة مــن شــأ

 ١٣٥.الثقة واالحرتام املتبادلني بينهما

إن األســـتاذ يســــتطيع أن جيـــد الفــــرص  املتنوعـــة والكثــــرية يف النشـــاط اليــــومي 

إنه يعلم . ذ يف تعليم البالغةومل يستخدمها األستا. للطالب داخل الفصل أو خارجه

إنــــه يســــتطيع أن يســــتخدم . داخــــل الفصــــل ومل يســــتخدم حولــــه الوســــائل يف التعلــــيم

النصوص األدبية املوجودة  لرتقية كفاءة الطالب ىف استيعاب البالغة مـثال أي حتليـل 

 .النصوص على القواعد البالغية

ب التعلــيم كثــرية وقــال بعــض الطلبــة  أن التــدريبات الــىت اعطاهــا األســتاذ عقــ

ورغـم . األوقات القليلة مع أن الطلبـة حيتـاجون إىل فهـم دقيـق يعطيجدا ، واألستاذ 

وإذا كانـــــت . تـــــدريبات واألوقـــــات الكافيـــــةالحيتـــــاج إىل  مـــــادة البالغـــــة أن اســـــتيعاب

�م مــع أن  تــدريبات الطلبــة عــن الــدروس كثــرية واألوقــات قليلــة، فكيــف ترتقــي كفــاءا

                                                
 ٢٤٧: ،  صمرجع سابقحسن شحاته،  ١٣٥



١٠٢ 
 

وهذا يدل على عدم تعادل استخدام . دوداحملوقت الكثريا بسبب التدريبات مل ترتكز  

�م البالغيةالقصور ىف   الطريقة حني التعليم وهذا أيضا يؤدي إىل  .كفاءا

 

 التقييم يف تعليم البالغة ومشكالته -د 

معني من  املادة املدروسة أو موضوع استيعاب تقييمل االختبارع ا نو إن بعض أ

وهـذه . التمرينات والتدريبات مبوضوع معـني نوع املادة املدروسة يف عملية التعليم هو

وهنـــاك أيضـــا نـــوع مـــن . التـــدريبات جتـــري ىف كـــل لقـــاء بعـــد عـــرض املوضـــوع وشـــرحه

أسـبوع  ىف حـوايلاألسـتاذ الورقـة اجلوابيـة فيـه طلب االختبار وهو الوظيفة املنزلية الىت ي

 .يتيعىن ىف اللقاء اآل

األسبوعي وهو ىف  االختباريف االمتحان النصفي يستوي ب االختباروأما نوع 

هـذا . شكل الوظيفة املنزلية بوقت معني حيث تكون األسـئلة  والتمرينـات فيهـا كثـرية

 �م إىل اهلــدف املرجــو أمكفــاء وصــلتملعرفـة كفــاءة الطلبــة بعــد تعلمهــم البالغـة هــل 

م البالغـــة ىف شــعبة التفســـري واحلــديث ىف املســـتوى وتقيــيم اختبــار الطلبـــة ىف تعلــي .ال

يكــون مــن ناحيــة دقــة اإلجابــات وتركيــب املفــردات وفهمهــا وحســن  عــادة مــاالرابــع 

 . أسلوب التعري عند اإلجابة

والرتكيز يف التقييم هو دقة اإلجابات وتركيب املفردات وفهمها أوال مث حسن 

يــــز ىف التقيــــيم ىف دقــــة اإلجابــــات وعنــــدما كــــان الرتك. أســــلوب التعبــــري عنــــد اإلجابــــة

فحسب، فهذا يسبب أن الطلبة ال يهتمون كثريا بالعناصـر األخـرى ىف البالغـة وهـذا 

أن أهـم شـيء ىف تعلـيم البالغـة هـو دقـة اإلجابـات بـالطلبـة  قناعـة لـدىأيضا يسـبب 

�ــم يعتــربون نتجــة . فقــط دون أن يهتمــوا كثــريا حبســن أســلوب التعبــري عنــد اإلجابــة وإ



١٠٣ 
 

ومجيع الطلبـة يـرون أن . غة اجليدة هو دقة اإلجابة فحسب وليست التعبري اجليدالبال

النتيجــة اجليــدة ىف تعلــيم البالغــة هــي مــن دقــة اإلجابــة وتركيــب املفــردات وفهمهــا وال 

ـــالتعبري اجليـــد بـــري عـــن اإلجابـــة املنظمـــة تعالو هـــم مل يتعلمـــوا كيفيـــة . يهتمـــون كثـــريا ب

 ١٣٦.قليال عنهاعلمون وبعضهم ي

الـيت  هـيدقـة اإلجابـات  علـى الرتكيزبـن تقييم األسـتاذ اختبـار الطلبـة هـي وم

�م يدرســـون علــــم  تســـبب إمهــــال العناصـــر األخــــرى ىف التقيـــيم، وجتعلهــــم ينســـون بــــأ

يقصـد بالبالغـة : ولقـد قـال رشـدي أمحـد طعيمـة .البالغة الذي يراد به مجالية التعبري

�ـا ىف احلكـم علـى قيمـة عمـل أديبّ معـني،  جمموعة من األسس اجلمالية الىت يستعان 

�ا جمموعة القواعد الىت جيب ان تراعي ىف العمل األديب حىت يكون مجيال  ١٣٧.إ

ــــة  ــــيم كفــــاءة الطلب واعتمــــادا علــــى هــــذا فعلــــى األســــتاذ أن يراعــــي معــــايري تقي

البالغية من حيث دقـة اإلجابـات وتركيـب املفـردات وفهمهـا وكـذلك حسـن أسـلوب 

�م يدرسون  حىت ال ينس الطلبةالتعبري عند اإلجابة يعين اإلستناد إىل مجالية التعبري  أ

 .البالغة

 تيجــة البالغــة ىف املســتوى الرابــع النصــفيننــرى مــن اجلــدول كفــاءة الطلبــة يف 

جيـدا  طالبـا واحـدا نـال، وأن ٨٠النتيجـة حتـت  إذ نـالوأن معظم الطلبـة نـالوا مقبـوال 

�م،  القصـور ىف بـدويهنـا طالبا نالوا جيـدا، و  ٣و جيدا،  �م   فهـم مل ترتـقكفـاء كفـاء

�م يسـببها  والقصـور ىف. كثريا بعد الـتعلم وعـدم فعاليـة  الـتعلم الـنقص ىف جـودةكفـاء

يتضــــح أن نتيجـــة الطلبــــة خمتلفــــة ١٢و رقـــم  ١١مــــن خـــالل اجلــــدول رقــــم و . التعلـــيم

                                                
 ٢٠١١مايو  ٣٠و  ٢٠١١مايو  ٢٥تاريخ ب ، املقابلةالطلبة ١٣٦
 ٢٠٥. ، صمرجع سابق ،رشدي أمحد طعيمة ١٣٧
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وال يقـــوم أســـتاذ املـــادة  .و ممارســـتهم قـــي الـــتعلم اخللفيـــة الدراســـيةحســـب اخـــتالف 

 .ىف هذه احلالة ملا فيه من ضيق الوقت) Remedial(بالتدريس العالجي 
 

 

�ماألستاذ و الطلبة يف تعليم البالغة ومش - ه   كال
منهـــا، تصـــميم فاملشـــكالت الـــيت يواجههـــا األســـتاذ يف تعلـــيم البالغـــة فأمـــا 

ذات الصــــلة التعلــــيم، وتصــــميم املــــادة، وقلــــة املراجــــع و املصــــادر خاصــــة ىف املراجــــع 

تعلـيم البالغـة ال البالغـة نفســها، وضـعف معرفـة طـرق التعلــيم، وتنـوع كفـاءة الطلبــة ب

�م، و  أوراق إختبار الطلبة غري واضـحة أن التعليمية و استخدام الوسائل عدم ومتطلبا

وهـــذه املشـــكالت يراهـــا رئـــيس شـــعبة التفســـري واحلـــديث أن تصـــميم  .وغـــري مفهومـــة

ولكـــن جبانـــب  ١٣٨.املـــادة مفـــوض إىل األســـتاذ ويعتقـــد أن األســـتاذ قـــادر علـــى ذلـــك

وبعــدم التقيــيم . عــدم التنظــيم اجليــد للمــادةالقصــور ىف التصــميم و آخــر، هــذا يســبب 

كمـا  قـد جعـل التعلـيم ال يسـري راقبة بني رئـيس الشـعبة واألسـتاذ يف عمليـة التعلـيموامل

يف مشـكالت التعلـيم الـيت معا فعلى رئيس الشعبة واألستاذ أن يناقشا . هو املطلوب

 .يواجهها األستاذ والطلبة يف إجراء التعليم

لتعلــيم، وعلــى رئــيس اجلامعــة أن يــوفر املصــادر التعليميــة والكتــب املعينــة يف ا

الطلبـة  كـي يسـتفيد منهـاحىت يستفيد منها األسـتاذ لتصـميم التعلـيم وإعـداد املـادة، و 

وعلى األستاذ أن يستخدم الوسـائل التعليميـة املوجـودة لرتقيـة التعلـيم مثـل . يف التعلم

 .الصورة وما إىل ذلك

                                                
 ٢٠١١مايو  ٢٧تاريخ ب ، املقابلة)رئيس شعبة التفسري واحلديث(ماواردي عبد اهللا أستاذ  ١٣٨
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، وهو صبور مقبوللمادة التعليمية لريون أن تقدمي األستاذ فالطلبة وأما 

وأما من أهم املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تعلم . يمهمسامح يف تعلومت

البالغة هي ضعف الكفاية اللغوية من ناحية املفردات والقواعد كآلة وزادٍ للوصول 

إىل فهم البالغة وكذلك من ناحية األسلوب، وهذه الكفاية تؤثر يف مستوى 

 ١٣٩.عاب البالغة كثرياياست

. ن كفــاءة الطلبـة البالغيـة ضــعيةملــذكور السـابق ظهـر أألقينـا نظـرة  إىل اوإذا 

 :وذلك لعدة أسباب منها

�م البالغية إال قليال .١  .تعليم البالغة مل يكن فعاال ومل ترتق كفاء

لقلـــــة الكتـــــب واملصـــــادر  املناســـــب وإعـــــداد املـــــادةاجليـــــد تصـــــميم التعلـــــيم عـــــدم  .٢

 .التعليمية

قصــــور اســــتخدام الوســــائل و ألنــــواع طــــرق تعلــــيم البالغــــة، قليلــــة معرفــــة األســــتاذ  .٣

 .التعليمية

ــــول الطلبــــة .٤ ــــدى  ضــــعف مي إىل فهــــم البالغــــة بســــبب ضــــعف الكفــــاءة اللغويــــة ل

 .بعضهم وكذلك بسبب نواحي القصور األخرى الىت سبق ذكرها

من املشكالت السابقة، فعلى األستاذ أن يصمم التعليم و يعد املادة جيدا و 

وأن خيتـــار طريقـــة جذابـــة مناســـبة باملـــادة الـــيت تشـــجع الطلبـــة يف فهـــم قبـــل التعلـــيم، 

�م، وأن يتيح م الفرصة للمناقشة داخل الفصل وخارجـه، هل البالغة حىت ترتقي كفاء

دون أن يكثــر التــدريبات فتكــون الفرصــة  م الفرصــة  الكافيــة للتــدريباتهلــ وأن يتــيح

�م، ويساعدهم، وأن يرشدهم يف بذل آراءهم ومجع معلومغري كافية  .ا

                                                
 ٢٠١١مايو  ٣١تاريخ ل املقابلة ،الطلبة ١٣٩
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اســتنادا إىل مــا جــاء حــول األســتاذ نــرى أن وعــي األســتاذ ضــروري كمــا رأى 

، فوعيــه ضــروري مبختلــف العمليــات والتقنيــات الــيت يظــن أنــه يســتعمل بعــض املــربني

يف ذلك اعتقادا مفـاده  اويصرح بتطبيقها، واهلدف هو ربط النظرية والتطبيق، معتمد

فبهـذا الـوعي يسـاعد األسـتاذ . س واع مبـا يقـوم بـهأن التحسـن حيـدث إذا كـان املمـار 

�ــا، لكــي ال تكــون قطيعــة بــني اعتقاداتــه وممارســاته  علــى تقيــيم العمليــات الــيت يقــوم 

من جهة ولتحسني هـذه املمارسـات، وبالتـايل مسـاعدة الطلبـة علـى حتسـني أسـلوب 

 .التعبري

م القـرآن مـع على الطلبة أن جيتهدوا يف تعلم علم البالغـة بوصـفها آدة لفهـو 

التفســــري واحلـــــديث مــــع الشـــــرح حبيـــــث يســــتفيدوا مـــــن الكتــــب و املصـــــادر املتـــــوفرة، 

يف واألنشطة املوجـودة  خارج الفصل مع أصدقائهم األنشطة املوجودةمن ويستفيدوا 

مجعية طلبة شعبة التفسري واحلديث مثل املناقشة خاصة ىف البالغة واحللقات اللغوية 

�م من امل  .فردات والقواعد وميوهلم إىل فهم البالغةلكي ترتقي كفاءا

 انطالقــا ممــا ســبق أن فعاليــة تعلــيم البالغــة وتعلمــه حتتــاج إىل الكفــاءة اللغويــة

 .البالغة يف تعلمهم وتسهل عليهم اليت تساعد الطلبة والقواعدية

 

 

 

 



١٠٧ 
 

 الفصل اخلامس

 نتائج البحث والتوصيات واالقرتاحات
 

 نتائج البحث - أ 

وصـــف تعلـــيم البالغـــة يف شـــعبة التفســـري واحلـــديث باجلامعـــة االســـالمية احلكوميـــة   .١

 :جبمرب

إن أهــــداف تعلــــيم البالغــــة ىف شــــعبة التفســــري واحلــــديث هــــي متليــــك الطــــالب  )أ 

املعــاين والبيــان بوصــفها القــدرة واملعرفــة الكافيــة ىف علــم البالغــة فضــال ىف علــم 

 .أداة ىف فهم القرآن مع تفسريه واحلديث مع شرحه

 .موضوعا يف مادة البالغة قام بتصميمها أستاذ البالغة ١١هناك  )ب 

الطــرق املســتخدمة هــي الطريقــة اإللقائيــة والطريقــة اإلســتقرائية وطريقــة الســؤال  )ج 

 .متنوعةواجلواب والطريقة اإلنتقائية ولكن يف استخدامها مل تكن 

 .القصور يف استخدام الوسائل التعليمية )د 

التقيــــيم مركــــز علــــى دقــــة اإلجابــــات وتركيــــب املفــــردات وفهمهــــا أوال مث حســــن  )ه 

 أسلوب التعبري عند اإلجابة

 :أما مشكالت تعليم البالغة يف شعبة التفسري واحلديث فهي عديدة، منها .٢

 .مشكالت تصميم التعليم وإعداد املادة عند أستاذ املادة  )أ 

 االختيار العشوائي ملواضيع  )ب 

 .الطريقة مملة يف بعض األحيان )ج 



١٠٨ 
 

 .ضعف استخدام الوسائل التعليمية  )د 

قناعـة الطلبـة أن أهـم شـيء ىف تعلـيم البالغـة هـو دقـة اإلجابـات فقـط دون أن  )ه 

 .يهتموا كثريا حبسن أسلوب التعبري عند اإلجابة

�م اللغويـة األخـرى الـيت  )و  تسـاعدهم يف تعلّـم ميول الطلبة خمتلفة و كـذلك كفـاء

 .البالغة

 :و من األسباب اليت تؤدي إىل هذه املشكالت .٣

 .ضعف مراعاة أستاذ املادة لألهداف الرئيسية  من كل حصة وكل موضوع )أ 

 .ضعف تصميم التعليم وإعداد املادة واختيار املوضوع )ب 

 .ضعف معرفة أستاذ املادة لطرق تصميم املادة التعليمية ملادة البالغة )ج 

 .ستاذ املادة ألنواع طرق تعليم البالغة واستخدامهاضعف معرفة أ )د 

 .ضعف املصادر التعليمية والكتب املعينة يف تعليم البالغة )ه 

 .التقصري يف تنوع الطرق املستخدمة اليت تؤثر يف نشاط الطلبة يف التعلم )و 

 .ضعف استخدام الوسائل التعليمية املتوفرة )ز 

 .ضعف تشجيع الطلبة على حسن أسلوب التعبري )ح 

املراقبــــة وتقيــــيم التعلــــيم واملناقشــــة مــــن طــــرف رئــــيس شــــعبة التفســــري ضــــعف  )ط 

 .واحلديث وأستاذ املادة

ضــعف كفــاءات الطلبـــة اللغويــة األخـــرى الــيت تســـاعدهم يف اكتســاب كفـــاءة  )ي 

 .البالغية

 .ضعف ميول بعض الطلبة يف تعلم البالغة )ك 
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 :وأما احللول املقرتحة لتكل املشكالت من طرف الباحث فهي كالتايل  .٤

ــستاذ املــــادة تفصــــيالت األهــــداف األساســــية الواضــــحة يف تعلــــيم  )أ  أن يراعــــي أـــ

 .البالغة

أن يراعي أستاذ املادة تصميم التعليم واعداد املواد التعليمية بشـكل جيـد حـىت  )ب 

 .تصل رسالة التعليم إىل أذهان الطلبة بطريقة سهلة

ن اختيـــار املوضـــوع مـــن املـــواد التعليميـــة حســـب احتياجـــات الطلبـــة كشـــرط مـــ )ج 

شروط فهم القرآن مع تفسريه واحلديث مع شرحه، مبعىن أن على أستاذ املـادة 

الـىت حيتـاج إليهـا الطلبـة ) أهم املوضوعات(أن حيلل وخيتار املوضوعات املهمة 

نظرا إىل كثرة املوضوعات ىف مادة البالغة وقلـة احلصـص أو األوقـات مث يـنظم 

 .تلك املوضوعات

 جيعــل الطلبــة ال حيســون بامللــل والســأم مثــل تنويـع اســتخدام طــرق التعلــيم حــىت )د 

الســـــؤال واجلـــــواب واملناقشـــــة، واســـــتخدام الوســـــائل التعليميـــــة املوجـــــودة مثـــــل 

التصـــوص الـــىت فيهـــا اشـــعار غراميـــة ، واألســـئلة الـــيت تلقـــى إلرشـــاد الطلبـــة يف 

 .حسن التعبري

أن يراعـــي أســـتاذ املـــادة أســــلوب تعبـــري الطلبـــة عنـــد اإلجابــــة بـــأال يهمـــل دقــــة  )ه 

 .إلجابات وفهم املفرداتا

أن يرشـــد األســـتاذ الطلبـــة يف التعبـــري عـــن أفكـــارهم حســـب القواعـــد البالغيـــة  )و 

ويشـــــجعهم علــــــى أن البالغــــــة  احــــــدى الشـــــروط للوصــــــول إىل فهــــــم القــــــرآن 

 .واحلديث

 . ترقية املراقبة والتقييم يف إجراء التعليم من طرف رئيس الشعبة وأستاذ املادة )ز 
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ة أن الطالب الذي له  املمارسة اجليـدة ىف الـتعلم واملالحظ حول نتائج الطلب

نــال نتيجــة جيــدة جــدا، وأمــا الطالــب الــذي لــه ممارســة الــتعلم املقبولــة فقــد نــال نتيجــة 

جيدة، والطالب الذي له ممارسة التعلم املقبولة نال نتيجة مقبولـة، وأمـا الطالـب الـذي 

نتــائج الطــالب هــذه تتغــري  وجــودة. لــه ممارســة الــتعلم الناقصــة فقــد نــال نتيجــة مقبولــة

 . أحيانا لعدة أسباب

وإنّ عمليـــة التعلـــيم، وممارســـة الـــتعلم الـــىت تـــدل علـــى ميـــول الطلبـــة ىف الـــتعلم 

�م األخرى ىف غري الكفاءة البالغية تؤثر كثريا يف نتيجة تعلم مادة البالغة  .وكفاءا

 

 التوصيات  -ب 
ـــه، وممـــا ال شـــك فيـــه أن هـــذا البحـــث فيـــه الـــنقص الـــذي حيتـــاج  إىل إكمال

 :ويقدم الباحث التوصيات كما يلي

أن يـدرس البـاحثون اآلخـرون هـذا البحـث برتكيـز الدراسـة االقرتاحيـة مـن نتــائج  - ١

 .هذا البحث حىت يُعرف مميزاته وعيوبه

أن يســـــــتمرّ البـــــــاحثون اآلخـــــــرون هـــــــذا البحـــــــث يف الدراســـــــة التاليـــــــة ىف حـــــــل  - ٢

املشـكالت ىف تعلـيم البالغـة حـىت جيـدوا التعلـيم اجليـد واملـنظم خاصـة ىف تعلــيم 

 البالغة 

علــــى الطلبــــة يف شــــعبة التفســــري واحلــــديث خاصــــة الطلبــــة باجلامعــــة اإلســــالمية  - ٣

م حتقيق التعليم الفعال احلكومية جبمرب أن يستخدموا هذا البحث ليسهل عليه

 .اجليد ىف البالغة
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 االقرتاحات -ج 

�ا فهي الباحث كالتايل  :فيما خيص االقرتاحات الىت يتقدم 

 :ألستاذ املادة  .١

 .عليه أن يصمم املادة جيدا قبل التعليم و أن يعدّ الدروس جيدا )أ 

�م )ب   .أن يراعي قدرة الطلبة ومتطلبا

 .أن خيتار موضوعات مناسبة للطلبة )ج 

 .ر طرق التعليم املتنوعة ويستخدمها يف إجراء التعليمأن خيتا )د 

 .أن يستخدم الوسائل املتوفرة لرتقية التعليم )ه 

 .أن يراعي أسلوب التعبري الطلبة )و 

أن يرشـد الطلبــة يف التعبــري عــن أفكـارهم حســب القواعــد البالغيــة ويشــجعهم  )ز 

 .على أن البالغة شرط للوصول إىل فهم القرآن واحلديث

 :للطلبة  .٢

 .أن يكونوا إجيابيني يف التعلم ويستفيدوا من املصادر التعليمية املتوفرةعليهم  )أ 

ــــة األخــــرى مــــن حيــــث املفــــردات والقواعــــد والكــــالم  )ب  �م اللغوي أن يرقــــوا كفــــاءا

 .والقراءة بوصفها آدة وزاد ىف فهم البالغة

 لرئيس الشعبة ورئيس اجلامعة  .٣

 .املشكالت املطروحة عليهما أن يقوما مبراقبة التعليم و تصميمه،وحماولة حل )أ 

 .توفري املصادر التعليمية والكتب املعينة يف التعليم )ب 

 :للباحثني  .٤

�ا لرتقية تعليم البالغة �االت األخرى ىف تعليم البالغة وحل مشكال  .دراسة ا
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 املصادر واملراجعقائمة 

 

 املصادر

 القرآن الكرمي

 .١٩٩٧ ،يوكياكرتا :أمحد ورسون املنور، معجم املنور، فوستاكا فوركرسيف

 املراجع

 باللغة العربية

 الكتب .أ 

بريوت، : اهلامشي، جواهر البالغة ىف املعاين والبيان والبديع، دار الفكر أمحد .١

١٩٧٨. 

 PT ،ل ىف علم البالغة وعلم املعايناملدخ"درس اللغة العربية أمحد بامحيد،  .٢

Raja Grafindo Persada :  ١٩٩٦،جاكرتا. 

، وكالة املطبوعة عبد اهللا ٦-أمحد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، ط .٣

 . ١٩٨٢الكويت ،: حرمي

: أمحد عبد القادر أمحد، طرق تعليم اللغة العربية، مكتبة النهضة املصرية .٤

 .١٩٧٩ ،القاهرة

جدة، : ، سنقافورةء األولز حاشية البناين على شرح مجع اجلوامع اجل، البناين .٥

 .بدون السنة
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النحو " دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب" األصول متام حسن،  .٦

 .٢٠٠٤ ،القاهرة :، عامل الكتبالبالغة - فقه اللغة –

، دار الثايناإلتقان ىف علوم القرآن اجلزء جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، ،  .٧

 .١٩٧٩ بريوت،: الفكر

ـــ .٨  بدون السنةبريوت،  :دار الفكر,  املزهر ىف علوم اللغة وأنواها, ـ

 :الدار املصرية اللبنانية ،تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ،حسن شحاته .٩

 .١٩٩٣ ،القاهرة

 .ن السنة، وزارة املعارف املعمومية، بدو قوائد اللغة العربيةحفين بك وآخرون،  .١٠

دارالفكر  ،مفهومه وأدواته وأساليبه: البحث العلمي ،ذوقان عبيدات وآخرون .١١

 .١٩٩٢ ،عمان :للنشر والتوزيع

، مناهجه و أساليبه تعليم العربية لغري الناطقني به ،رشدي أمحد طعيمة .١٢

 .١٩٨٩ الرباط،: سيسكوإ

الشروق ، دار اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاطه علي حسن الدليمي،  .١٣

 .٢٠٠٥عمان،  :للنشر والتوزيع

: ، دار إحياء الكتب العربية، اجلوهر املكنونعبد الرمحن حممد األخضرري .١٤

 .إيندونسيا، بدون السنة

العلمية : دار الكتبأسرار البالغة ىف علم البيان، عبد القاهر اجلرجاين،  .١٥

 .بريوت، بدون السنة

 ١٩٨٤ ،كويت ،مكتبة الفالح تدريس فنون اللغة العربية،علي أمحد مدكور،  .١٦

 .١٩٥٧مصر، : ، دار املعارفالبالغة الواضحةومصطفى أمني،  اجلارميعلي  .١٧
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املعارف، بدون : حممد زغلول سالم، تارخ النقد األديب والبالغة، إسكاندرية .١٨

 .السنة

 .٢٠٠٦فونوركو، -حممد غفران زين العامل، البالغة ىف العلم البيان، كونتور .١٩

دمشق،  :، جامعة دمشقىف طرائق تدريس اللغة العربية السيد،حممود أمحد  .٢٠

١٩٩٥. 

، دار تعليم اللغة العربية والرتبية الدينيةمصطفى،  حممود رشدي فاطر و رسالن، .٢١

 ٢٠٠٠،  القاهرة :الثقافة والنثر والتوزيع

: ، دار الطباعة احملمدية، حماضرات ىف علم البديع، الطبعة األوىلحممود شيخون .٢٢

 .١٩٧٤القاهرة، 

حاشية البدوي على شرح خلية اللب املصون  خملوف بن حممد البدوي، .٢٣

 .أوسها كلواركا، بدون السنة: إيدونسيا-، مساراعللدمنهوري

 

 البحوث .ب 

� دراسة احلالة بكلية الدراسات اإلسالمية ىف (تعليم اللغة العربية غوسهاريا،  .�
 .١٩٩٨، )اجلامعة احملمدية ماالنج

�  باملدرسة اإلبتدائية احلكومية ماالنج األوىلتدريس اللغة العربية محيدة،  .̃
دراسة نقدية ىف (تطوير تعليم اللغة العربية ىف اجلامعة اإلسالمية مستمني فتاح،  .٢٦

 ).برنامج اللغة العربية املكثف ىف املعهد العايل اإلسالمي احلكومي مساريندا
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 مواقع االنرتنيت .ج 
 ١٣الوصول ىف التاريخ  http://www.alaql1.jeeran.com/asasi.htm ،التعليم األساسي .٢٧

 ٢٠١١مايو 

 التعليم الفعال، ،إبراهيم عبد العزيزحجاج  .٢٨

  http://naqaaebnha.ahlamontada.com/t315-topic  ١٠الوصول ىف تارخ 

 ٢٠١١مارس 

، http://uqu.edu.sa/page/ar/119698حممد إبراهيم حليبة، أمهية البالغة،  .٢٩

 .٢٠١١فربايري  ٢٤الوصول ىف التاريخ 

 ،البالغة املعاين البيان البديعحممّد بن املهدي احلسيين الشريازي،  .٣٠

http://www.alshirazi.com/compilations/lals/balagah/fehres.htm ، الوصول

 .٢٠١١فربايري  ٢٨ىف االتارح 
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ىف ميدان البحثالصور   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بناء قسم الدعوة باجلامعة اإلسالمية 
 احلكومية جبمرب

 البناء لطلبة شعبة التفسري واحلديث

 الباحث عند مقابلة الطلبة
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 بعض الطلبة حني توزيع اإلستبانة

ستاذ املادة عند التعليمأ عملية التعليمالطلية عند    

الباحث عند مقابلة أستاذ 

 البالغة
الباحث عند مقابلة رئيس شعبة 

 التفسري واحلديث
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HASIL ANGKET SISWA 

Pembelajaran Balaghoh di Program Studi Tafsir Hadits STAIN Jember 

Topik Soal 
 

Jawaban 
 

Tujuan 1. Apa tujuan saudara 
mengikuti 
matakuliah 
Balaghoh? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Apa motivasi 

saudara mengikuti 
matakuliah 
Balaghoh? 
 

3. Apa yang saudara 
harapkan setelah 
mengikuti 
pembelajaran 
Balaghoh? 

1. Memahami makna Alquran dan 
Hadis. 

2. Memiliki kemampuan untuk 
mengekspresikan kata-kata dengan 
baik dan benar dan tepat.  

3. Memiliki kemampuan untuk menulis 
naskah balaghoh. 

4. Memiliki kemampuan untuk menulis 
sesuai dengan kaidah nahwu dan 
balaghoh 

5. Memiliki kemampuan dan banyak 
menghafal sair-sair arab. 
 

Sangat kurang mengetahui makna yang 
terkandung dalam kalimat, dan karena 
saya ingin tahu ilmu balaghoh itu seperti 
apa. 
 
Bisa menggunakan dan memahami ilmu 
balaghoh dengan baik. 

Materi 1. Materi apa saja yang 
sudah dipelajari 
dalam pembelajaran 
Balaghoh? 

2. Menurut saudara 
bagaimana materi 
Balaghoh yang ada? 

3. Apa kekurangan dan 
kelebihan materi 
Balaghoh yang ada 
sekarang? 
 
 
 
 
 

Tasbih, majaz,  dan uslub. dan ilmu 
ma’ani dan badi’ hanya pengenalan saja. 
 
 
Bagus, tapi sangat sulit untuk memahami 
 
 
Kekurangannya adalah Materi yang 
dibahas kurang mendalam dan tertata, 
materi tentang sair-sair percintaan 
kurang, kurangnya referensi khusus 
tentang pembelajaran balaghoh. adapun 
kelebihannya adalah memperhatikan 
kaedah nahwu dan balaghoh, dan uslub 
yang baik, dan memberikan banyak 
mufrodat baru. 
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4. Menurut saudara 
materi Balaghoh 
yang bagaimana 
yang sesuai dengan 
kemampuan dan 
kebutuhan saudara? 

5. Masalah/kesulitan 
apa saja yang 
berkaitan dengan 
materi Balaghoh? 

6. Apakah saudara 
mengetahui silabus 
materi Balaghoh 
secara umum dan 
terperinci? 

Semuanya sangat dibutuhkan baik bayan 
ma’aniy dan badi’. Dan materi yang ada 
terjemahan bahasa Indonesia. 
 
 
 
Kesulitan dalam mengartikan kosa kata 
baru, merasa bosan dengan materi karena 
tidak tersusun dengan rapi, 
 
Tidak. 

Metode 1. Metode dan langkah-
langkah apa saja 
yang digunakan 
dosen dalam 
pembelajaran 
Balaghoh?  

2. Bagaimana menurut 
saudara metode dan 
langkah-langkah 
yang selama ini 
digunakan dalam 
pembelajaran 
Balaghoh? 

3. Apa kekurangan dan 
kelebihan metode 
dan langkah-langkah 
yang selama ini 
digunakan dalam 
pembelajaran 
Balaghoh? 
 
 
 

4. Metode dan langkah-
langkah yang 
bagaimana yang 
saudara inginkan 
dalam pembelajaran 
Balaghoh? 

5. Masalah/kesulitan 
apa saja yang 

Metode ceramah, Tanya jawab, 
munaqosyah. 
 
 
 
 
Cukup baik. 
 
 
 
 
 
 
Kelebihannya adalah bisa mudah 
menangkap materi, memberikan banyak 
waktu kepada siswa untuk latihan. Dan 
kekurangannya adalah metode yang 
digunakan kurang efektif, dan kurangnya 
keragaman dalam menggunakan metode. 
Dan terkadang tidak adanya kesesuaian 
materi dengan metode yang digunakan. 
 
 
Penggunaan metode dengan baik dan 
efektif, memperhatikan kemampuan 
siswa, dan memberikan kemudahan 
pemahan siswa, dan beragamnya metode 
yang digunakan dalam pembelajaran. 
 
Kekurang tepatan penggunaan pada 
setiap materi sehingga akan membuat 
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berkaitan dengan 
metode 

siswa merasa bosan. 

Media 1. Media pembelajaran 
apa saja yang biasa 
digunakan dalam 
pembelajaran 
Balaghoh? 

2. Apa kekurangan dan 
kelebihan media 
pembelajaran yang 
ada saat ini? 

3. Masalah/kesulitan 
apa saja yang 
berkaitan dengan 
penggunaan media 
pembelajaran? 

4. Apakah media yang 
ada sudah 
cukup?apakah sudah 
menarik dan 
bervariasi? 

Alat tulis, kitab dan papan tulis 
 
 
 
 
Dari media yang digunakan tidak ada 
kelebihan dan kekurangan yang 
signifikan. 
 
Mengingat media yang digunakan adalah 
alat tulis, buku dan papan tulis, masalah 
dalam penggunakan media ini tidak 
menjadi beban. 
 
Belum, dan media yang digunakan 
kurang menarik. 
 

Penilaian  1. Bagaimana 
baiasanya dosen 
menilai Balaghoh 
mahasiswa? 
 

2. Apa saja yang 
biasanya dinilai 
dosen dalam 
Balaghoh? 

3. Seberapa banyak 
materi yang saudara 
peroleh dalam proses 
pembelajaran? 

4. Adakah 
perkembangan 
saudara dalam 
pengetahuan 
Balaghoh setelah 
mengikuti 
pembelajaran 
Balaghoh? kalau iya 
banyak atau sedikit? 

5. Apakah 
pembelajaran 
Balaghoh dan 

Dengan menyuruh siswa untuk 
memberikan contoh dari tadbiq 
balaghoh, memberikan tugas kepada 
siswa. 
 
Keaktifan dalam pembelajaran, ketepan 
jawaban dalam soal, pemahaman 
terhadap mufrodat baru. 
 
Tidak begitu banyak, untuk sementara 
masih seputar bayan, adapun ma’aniy 
dan badi’ hanya pengenalan saja. 
 
Ada, walaupun hanya sedikit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesuai. 
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penilaiannya selama 
ini sudah sesuai 
dengan tujuan dan 
silabus? 

Dosen 1. Apakah saudara 
mudah menangkap 
materi yang 
diberikan dan yang 
diarahkan dosen 
dalam proses 
pembelajaran 
Balaghoh? 

2. Apa kekurangan dan 
kelebihan dosen 
dalam pembelajaran 
Balaghoh? 

 

Kadang-kadang mudah dan kadang-
kadang sulit. 
 
 
 
 
 
 
Adapun kelebihannya adalah dosen 
sering mengajar sambil humor dan 
bercanda, jadi kelas tidak tegang 
walaupun sering banyak menghabiskan 
waktu, dan ini termasuk kekurangannya. 

Mahasiswa 1. Masalah/kesulitan 
apa saja yang 
dihadapi dalam 
Pembelajaran ilmu 
Balaghoh 

Penguasaan materi, dan pemahaman 
mufrodat-mufrodat baru 
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HASIL WAWANCARA 

Pembelajaran Balaghoh di Program Studi Tafsir Hadits STAIN Jember 

Sumber: H. Mawardi Abdullah, Lc (Ketua Program Studi Tafsir Hadits) 

Topik Soal Jawaban 

Prodi Tafsir 
Hadits 

1. Bagaimana sejarah 
perkembangan prodi 
Tafsir Hadits? 

2. Apa tujuan/kompetensi 
dasar mahasiswa prodi 
Tafsir Hadits 

- 
 
 
- 
 
 

 
Pembelajaran 
balaghoh 

1. Apa tujuan 
pembelajaran 
Balaghoh? 
 

2. Bagaimana kurikulum 
dan silabus 
pembelajaran 
Balaghoh? 

 
3. Pengalaman dan hasil 

belajar apa yang 
diperoleh mahasiswa 
dalam pembelajaran 
Balaghoh? 

4. Bagaimana bapak 
mengontrol 
pembelajaran 
Balaghoh, dosen, 
mahasiswa, materi dan 
proses pembelajaran? 

5. Media apa saja yang 
ada yang dapat 
digunakan dalam 
pembelajaran 
Balaghoh? 
 

Untuk memberikan pengetahuan 
kepada siswa dalam memahami al-
Qur’an dan Hadits. 
 
Untuk kurikulum dan silabus masih 
sama seperti yang digunakan tahun 
ajaran  yang lalu. 
 
 
Pengalaman tentang ilmu balaghoh, 
khususnya ma’aniy dan bayan. 
 
 
 
Dengan berkoodinasi dengan dosen 
mata kuliah balaghoh. 
 
 
 
 
Kalau media sebenarnya banyak, 
tinggal bagaimana penggunaannya. 

Dosen 1. Bagaimana menurut 
bapak dosen yang 
mengajar Balaghoh 
selama ini? 

 

Beliau mempunyai kapasitas 
keilmuan balaghoh yang baik, 
Karena beliau pernah belajar khusus 
kebahasaan di luar negeri. 
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2. Apa saja keluhan-
keluhan dosen dalam 
pembelajaran 
Balaghoh? 

3. Apa saja 
masalah/kesulitan 
dosen dalam 
pembelajran 
Balaghoh? 
 

Siswa sering terlambat, dan siswa 
kurang ikut aktif di dalam kelas. 
 
 
Penyusunan perencanaan 
pembelajaran. 

Mahasiswa 1. Bagaimana menurut 
bapak kemampuan 
mahasiswa dalam 
Balaghoh? 

2. Bagaimana minat dan 
motivasi mahasiswa 
dalam mengikuti 
proses pembelajaran 
Balaghoh? 

Ada sebagian yang faham dan ada 
sebagian yang tidak, karena latar 
belakang pendidikan mereka 
berbeda. 
 
Cukup baik. 
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HASIL WAWANCARA 

Pembelajaran Balaghoh di Program Studi Tafsir Hadits STAIN Jember 

Sumber: Faisol Nasar, MBA (Dosen Balaghoh) 

Topik Soal Jawaban 

Tujuan 1. Apa tujuan 
pembelajaran 
Balaghoh? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Apa standar 

kompetensi dalam 
pembelajaran 
Balaghoh? 

3. Apa yang diharapkan 
dari mahasiswa 
setelah mengikuti 
pembelajaran 
Balaghoh? 

 

1. agar siswa Mencapai kemampuan 
untuk menyerap materi Balaghoh.  

2. Agar siswa Mencapai kemampuan 
untuk belajar pentingnya 
Balaghoh, dan perannya dalam 
kemajuan Seni  

3. Agar siswa Mencapai kemampuan 
untuk menggunakan bahasa dalam 
transfer ide-ide kepada orang lain 
dengan mudah. 

4. Agar siswa mencapai kemampuan 
untuk berekspresi dengan bahasa 
dengan baik.  

5. Agar siswa Mencapai kemampuan 
untuk mengenkspresikan apa yang 
dipahami dari teks sastra.  

6. agar siswa Mencapai kemampuan 
untuk belajar gaya yang berbeda 
dari ekspresi yang kreatif, seperti 
tasybih, dan isti’aroh. 

7. Agar siswa Mencapai kemampuan 
untuk mengesankan orang lain  

8.  Agar siswa mencapai kemampuan 
untuk mengetahui tentang syarat 
Balaghoh yang baik.  

 
Siswa mampu memahami tentang ilmu 
bayan dan ma’aniy. 
 
 
Mengaplikasinnya sebagai sarat untuk 
memahamai al-qur’an dan hadits 
sesuai dengan jurusan mereka. 
 

Materi 1. Materi apa saja yang 
bapak gunakan 

Pengenalan ma’aniy dan badi’, dan 
pembahasan bab bayan, yaitu uslub 
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dalam pembelajaran 
Balaghoh 

2. Masalah/kesulitan 
apa yang berkaitan 
dengan materi 
Balaghoh? 

 

tasybih dan isti’roh. 
 
Penyiapan materi. 

Metode 1. Metode apa saja yang 
bapak ketahui dalam 
pembelajaran 
Balaghoh? 

2. Metode apa saja yang 
bapak gunakan 
dalam pembelajaran 
Balaghoh? 

3. Masalah/kesulitan 
apa saja yang ada 
dalam penerapan 
metode pembelajaran 
Balaghoh? 
 

Metode ceramah, diskusi, Tanya 
jawab, metode deduktif dan induktif, 
dan metode ekletik. 
 
Metode ceramah, diskusi, Tanya 
jawab, metode deduktif dan induktif. 
 
 
Tidak begitu banyak mengerti 
metologi pembelajaran balaghoh dan 
Kurangnya referensi khusus tentang 
pembelajaran balaghoh dan 
metodologi pengajarannya. 

Media  1. Media Pembelajaran 
apa saja yang bapak 
gunakan dalam 
pembelajaran 
Balaghoh? 

2. Masalah/kesulitan 
apa saja yang ada 
dalam penggunaan 
media pembelajaran 
Balaghoh? 

3. Apakah media yang 
ada sudah cukup 
menurut bapak? 
 

Alat tulis, kitab dan papan tulis 
 
 
 
 
Tidak ada masalah dalam penggunaan 
media tersebut. 
 
 
 
Saya kira cukup, 

 

Penilaian 

 

1. Bagaimana proses 
penilaian yang bapak 
lakukan dalam 
pembelajaran 
Balaghoh? 

2. Apa saja yang bapak 
nilai dalam Balaghoh 
mahasiswa? 

 
 
 

Melihat keaktifan siswa, memberikan 
tugas dan latihan. 
 
 
 
Ketepatan jawaban siswa dan 
pemahaman dan penyusunan 
mufrodat. Dan ta’bir yang baik ketika 
menjawab. 
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3. Apa kesulitan 
penilaian balaghoh 
siswa? 

Sebagian kertas tugas siswa tidak jelas 
dan kurang bisa dipahami. 

Mahasiswa 

 

1. Bagaimana menurut 
bapak kemampuan 
mahasiswa dalam 
ilmu Balaghoh? 

2. Bagaimana keaktifan 
maahsiswa dalam 
mengikuti proses 
pembelajaran? 

3. Bagaimana minat 
dan motivasi 
mahasiswa dalam 
mengikuti proses 
pembelajaran 
Balaghoh? 

4. Apa saja 
masalah/kesulitan 
yang biasanya 
dihadapi mahasiswa 
dalam pembelajaran 
Balaghoh? 
 

Kemampuan mereka tidak seperti 
kakak kelas mereka, kemampuan 
mereka kurang dalam ilmu balaghoh. 
 
Hanya ada beberapa yang aktif dalam 
mengikuti kuliah, dan lainnya hanya 
mendengarkan saja. 
 
Kurang baik 
 
 
 
 
 
Kurangnya penguasaan terhadap 
mufrodat baru, dan kebingungan 
ketika diberikan latihan. 
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HASIL WAWANCARA 

Pembelajaran Balaghoh di Program Studi Tafsir Hadits STAIN Jember 

Sumber: Mahasiswa Program Studi Tafsir Hadits 

Topik Soal Jawaban 

Tujuan 1. Apa tujuan saudara 
belajar balaghoh? 

1. Memiliki kemampuan untuk 
menyusun kalimat dan ta’bir yang 
baik. 

2. Memiliki kemampuan untuk 
menerapkan kaedah balaghoh 
pada ta’bir, baik lesan maupun 
tulisan. 

3. Melatih mengutarakan pikiran 
dengan kalimat yang baik dan 
mengesankan. 

Materi 2. Materi apa saja yang 
sudah dipelajari 
dalam pembelajran 
Balaghoh? 

3. Menurut saudara 
bagaimana materi 
Balaghoh yang ada? 

4. Apa kekurangan dan 
kelebihan materi 
Balaghoh  yang ada 
sekarang? 

 
 
5. Menurut saudara 

materi Balaghoh 
yang bagaimana 
yang sesuai dengan 
kebutuhan? 

 
6. Masalah/kesulitan 

apa saja yang 
berkaitan dengan 
materi? 

 

pengenalan ma’ani dan badi’. Tasbih, 
majaz,  dan uslub.  
 
 
Baik. 
 
 
Kekurangannya materi tidak tersusun 
dengan baik, contoh-contoh sair cinta 
kurang banyak. 
adapun kelebihannya adalah banyak 
memberikan mufrodat baru. 
 
Semua materi balaghoh karena itu 
merupakan syarat untuk memahami 
alqur-an dan hadits. 
 
 
 
Merasa bosan dengan materi yang 
diajarkan karena tidak tersusun 
dengan rapi,Kesulitan dalam 
mengartikan kosa kata baru,  

Metode  1. Metode apa saja yang 
digunakan oleh 
dosen dalam 
pembelajaran 

Metode ceramah, Tanya jawab, dan 
diskusi. 
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Balaghoh? 
2. Bagaimana menurut 

saudara metode-
metode yang selama 
ini digunakan? 

3. Apa kekurangan dan 
kelebihan metode 
yang digunakan 
selama ini? 

 
 
 
 
 
4. Metode yang 

bagaimana yang 
saudara inginkan dan 
efektif dalam 
pembelajaran 
Balaghoh? 
 

5. Masalah/kesulitan 
apa saja yang 
berkaitan dengan 
metode? 
 

 
Cukup baik. 
 
 
 
Kelebihannya Memberikan banyak 
waktu kepada siswa untuk latihan. 
Dan kekurangannya adalah metode 
yang digunakan kurang efektif, dan 
kurangnya keragaman dalam 
menggunakan metode. Dan terkadang 
tidak adanya kesesuaian materi 
dengan metode yang digunakan. 
 
Lebih banyak menggunakan metode 
Tanya jawab, atau membagi siswa 
dalam beberapa kelompok, dan 
metode yang mendorong keaktifan 
siswa, menggunakan strategi yang 
baik dan belajar diluar kelas. 
 
Kekurang tepatan penggunaan pada 
setiap materi sehingga akan membuat 
siswa merasa bosan. 

Media 1. Media pembelajaran 
apa saja yang biasa 
digunakan dosen 
dalam pembelajaran 
Balaghoh? 

2. Apa kekurangan dan 
kelebihan media 
yang ada saat ini? 
 

3. Masalah/kesulitan 
apa saja yang 
berkaitan dengan 
penggunaan media 
pembelajaran? 
 

Alat tulis, kitab dan papan tulis 
 
 
 
 
Kekurangan adalah dengan hanya 
media tersebut terasa membosankan. 
Dan kelebihannya mudah digunakan. 
 
Dosen kurang menggunakan fasilitas 
yang ada agar pembelajaran lebih 
efektif dan efisien. 

 

penilaian  1. Bagaimana biasanya 
dosen menilai 
Balaghoh 
mahasiswa? 
 

Dengan menyuruh siswa untuk 
memberikan contoh dari tadbiq 
balaghoh, memberikan tugas kepada 
siswa. 
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2. Apa saja yang 
biasanya dinilai 
dosen dalam 
Balaghoh? 
 

3. Seberapa banyak 
materi yang saudara 
peroleh dalam proses 
pembelajaran 

 
4. Bagaimana 

perkembangan 
saudara dalam materi 
Balaghoh? 
 

Keaktifan dalam pembelajaran, 
ketepan jawaban dalam soal, 
pemahaman terhadap mufrodat baru. 
 
 
Tidak begitu banyak, untuk 
sementara masih seputar bayan, 
adapun ma’aniy dan badi’ hanya 
pengenalan saja. 
 
Bisa sedikit mengerti tentang ilmu 
balaghoh. 

 

Dosen 
 

1. Menurut saudara 
bagaimana 
penguasaan dosen 
terhadap materi 
Balaghoh? 

2. Apa saudara mudah 
menangkap materi 
yang diberikan dan 
yang diarahkan 
dosen dalam proses 
pembelajaran 
Balaghoh? 

3. Apa kekurangan dan 
kelebihan dosen 
dalam pembelajaran? 
 

Penguasaan dosen terhadap materi 
sangat baik 
 
 
 
Kadang mudah dan kadang juga sulit. 
 
 
. 
 
 
 
Kelebihan sekaligus kekuranganya 
adalah beliau terkadang bercerita dan 
bercanda agar siswa tidak bosan, tapi 
banyak menghabiskan waktu untuk 
hal itu. 

Mahasiswa 1. Masalah/Kesulitan 
apa saja yang 
dihadapi dalam 
Balaghoh? 
 

Pemahaman materi, penguasaan 
mufrodat dan kesulitan mencari 
referensi khusus tentang 
pembelajaran balaghoh. 
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Mata Kuliah  : Ilmu Balaghah 
Kode Mata Kuliah  : TH 301 
Prodi    : Tafsir Hadits  
Bobot   : 2 SKS 
 

I. Tujuan: 
Agar mahasiswa memiliki wawasan yang memadai dalam disiplin Ilmu Balaghah, 
utamanya al-Ma'any dan al-Bayan, sebagai ilmu alat dalam memahami al-Qur'an dan 
tafsirnya, serta hadis dan syarahnya. 

II. Topik Inti: 
1. Al-Fashahah, al-Balaghah, dan al-Uslub. 
2. Tasybih, macam-macam, dan tujuannya 
3. A1-Hagigah dan al-Majaz. 
4. Al-Istiarah dan macam-macamnya 
5. Al-Majaz al-Mursal. A1-Majaz al-Aqli 
6. Al-Kinayah dan macam-macamnya. 
7. Al-Khabar, tujuan pengungkapannya, makna lain yang berbeda 
8. Al-Insya'. dan macam-macamnya 
9. Al-Qashr 
10. Al-Fashl dan al-Washl 
11. Al-Ijaz, al-Ithnab, dan al-Musawat macam-macamnya, penggunaannya. 

 

III. Reerensi: 

1. All al-Jarim dan Musthofa Amin, al-Balahah al-Wadhihah. 
2. Sayyid Ahmmad al-Hasyimi, Jawahir al-Balaghah. 
3. Haddam Banna', al-Balaghah fi 'llm al-Ma'any. 
4. Muhammad Ghufron Zainul Alim, al-Balaghah fi 7lm al-Badi'.  
5. Al-Khatib al-Quzwainy, al-Idhah fr `Ulum al-Balaghah. 
6. Al-Hafid Jalal al-Din AM AI-Rahman al-Suyuthy, Syarh 'Uqud al-Juman. 
7. Sirojuddin Abbas, Bidayat al-Balaghah. 
8. Muhammad Ali al-Shabuni, Min Kunuz al-Sunnah. 
9. Abd. Qahir al-Jurjani, Asrar al-Balaghah.  
10. Fathi Abd. Qadir Farid, Balaghat al-Qur'an. 
11. Fathi A.Amir, Balaghat al-Qur'an Bain al Fann wa al-Tarikh.  
12. Al-Baqilani, I jaz al-Qur'an. 
13. Abd.Qahir al-Jurjani, Dala'il al-I jaz. 
14. Muhammad Ali al-Shabuni, Shafwat al-Tafasir.  
15. Al-zamakhsyari, al-Kasysyaf 
16. Ahmad Badawi, Min Balaghat al-Qur'an. 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabaraktuh 

Saudara-saudara mahasiswa/i program studi Tafsir Hadits STAIN 

Jember. 

Kuesioner ini adalah bagian dari penelitian program S2 yang sedang 

saya laksanakan tentang "Pembelajaran Balaghoh pada Program Studi Tafsir 

Hadits STAIN Jember (Problematika dan solusinya)". 

Kuesioner ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang pendapat 

mahasiswa dalam hal ini yang berkaitan dengan problematika pembelajaran 

Balaghoh. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika 

pembelajaran Balaghoh dan solusinya yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 

Program Studi Tafsir Hadits sebagai salah satu upaya peningkatan pembelajaran 

Balaghoh. 

Oleh karena itu, kesediaan anda sangat diharapkan untuk membantu 

penelitian ini dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

Terimakasih atas bantuan anda, jazakumullah khoiron katsiron. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabaraktuh 

 

Hormat Saya 

 

 

Penulis 
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A. Identitas 

1. No    : ________________________________ 

2. Nama    : ________________________________ 

3. Jenis Kelamin   : ________________________________ 

4. Umur    : ________________________________ 

5. Latar Belakang Pendidikan : ________________________________ 

6. Hari / Tanggal   : ________________________________ 

B. Tujuan 

1. Apa tujuan saudara mengikuti matakuliah Balaghoh? 

____________________________________________________________

Apa motivasi saudara mengikuti matakuliah Balaghoh? 

____________________________________________________________

Apa yang saudara harapkan setelah mengikuti pembelajaran Balaghoh? 

____________________________________________________________ 

C. Materi 

1. Materi apa saja yang sudah dipelajari dalam pembelajaran Balaghoh? 

____________________________________________________________ 

2. Menurut saudara bagaimana materi Balaghoh yang ada? 

____________________________________________________________ 

3. Apa kekurangan dan kelebihan materi Balaghoh yang ada sekarang? 

____________________________________________________________

Menurut saudara materi Balaghoh yang bagaimana yang sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan saudara? 

____________________________________________________________ 

4. Masalah/kesulitan apa saja yang berkaitan dengan materi Balaghoh? 

____________________________________________________________ 

5. Apakah saudara mengetahui silabus materi Balaghoh secara umum dan 

terperinci? 

____________________________________________________________ 
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D. Metode 

1. Metode dan langkah-langkah apa saja yang digunakan dosen dalam 

pembelajaran Balaghoh?  

____________________________________________________________ 

2. Bagaimana menurut saudara metode dan langkah-langkah yang selama ini 

digunakan dalam pembelajaran Balaghoh? 

____________________________________________________________ 

3. pa kekurangan dan kelebihan metode dan langkah-langkah yang selama ini 

digunakan dalam pembelajaran Balaghoh? 

____________________________________________________________ 

4. Metode dan langkah-langkah yang bagaimana yang saudara inginkan 

dalam pembelajaran Balaghoh? 

____________________________________________________________ 

5. Masalah/kesulitan apa saja yang berkaitan dengan metode? 

____________________________________________________________ 

E. Media 

1. Media pembelajaran apa saja yang biasa digunakan dalam pembelajaran 

Balaghoh? 

____________________________________________________________  

2. Apa kekurangan dan kelebihan media pembelajaran yang ada saat ini? 

___________________________________________________________ 

3. Masalah/kesulitan apa saja yang berkaitan dengan penggunaan media 

pembelajaran? 

____________________________________________________________ 

4. Apakah media yang ada sudah cukup?apakah sudah menarik dan 

bervariasi? 

____________________________________________________________ 

F. Penilaian 

1. Bagaimana baiasanya dosen menilai Balaghoh mahasiswa? 

____________________________________________________________ 

2. Apa saja yang biasanya dinilai dosen dalam Balaghoh? 
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____________________________________________________________ 

3. Seberapa banyak materi yang saudara peroleh dalam proses pembelajaran? 

____________________________________________________________ 

4. Adakah perkembangan saudara dalam pengetahuan Balaghoh setelah 

mengikuti pembelajaran Balaghoh? kalau iya banyak atau sedikit? 

____________________________________________________________ 

5. Apakah pembelajaran Balaghoh dan penilaiannya selama ini sudah sesuai 

dengan tujuan dan silabus? 

____________________________________________________________ 

G. Dosen 

1. Apakah saudara mudah menangkap materi yang diberikan dan yang 

diarahkan dosen dalam proses pembelajaran Balaghoh? 

____________________________________________________________ 

2. Apa kekurangan dan kelebihan dosen dalam pembelajaran Balaghoh? 

____________________________________________________________

_ 

H. Mahasiswa 

1. Masalah/kesulitan apa saja yang dihadapi dalam Pembelajaran ilmu 

Balaghoh____________________________________________________

____________________________________________________________

________ 
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 نقاط املقابلة
 

 رئيس شعبة التفسري واحلديث:  مصدر البيان 

 :  التاريخ/اليوم

 : املكان

 شعبة التفسري واحلديث .أ 

 تاريخ تطور شعبة التفسري واحلديث؟ كيف كان .١

 ما الكفاءة األساسية لطلبة شعبة التفسري واحلديث؟ .٢

 تعليم البالغة .ب 

األساســية وكيــف يكــون تقســيم احلصــص لتلــك مــا املــواد الدراســية لتأييــد الكفــاءة  .١

 املواد؟

 ما أهداف تعليم البالغة؟ .٢

 كيف تكون املناهج الدراسية يف تعليم البالغة؟ .٣

 ما اخلربة التعليمية املكتسبة يف تعليم البالغة؟ .٤

كيــف تراقــب وتقيــيم تعلــيم البالغــة مــن حيــث األســتاذ والطــالب واملــواد الدراســية  .٥

 وعملية التعليم؟

 املوجودة املستخدمة يف عملية التعليم؟ ما الوسائل .٦

 األستاذ .ج 

 يف عملية التعليم؟ ما رأيك يف أستاذ البالغة .١

 األستاذ يف تعليم البالغة؟ اوىما شك .٢
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 ما املشكالت من األستاذ يف تعليم البالغة؟ .٣

 الطلبة .د 

 ؟البالغةما رأيك يف كفاءة الطلبة يف  .١

 البالغة؟تعليم  ما رأيك يف ميول الطلبة يف مشاركة عملية .٢

 الطلبة يف تعلم البالغة؟ ما شكاوى .٣

 ما مشكالت الطلبة يف تعلم البالغة؟ .٤
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 نطاق املقابلة
 

 أستاذ مادة البالغة:  مصدر البيان 

 :  التاريخ/اليوم

 : املكان

 أهداف تعليم البالغة .أ 

 ما أهداف تعليم البالغة؟ .١

 ما الكفاءة األساسية يف تعليم البالغة؟ .٢

 تعليم البالغة؟ىف ما الكفاية املرجوة من الطلبة بعد مشاركتهم  .٣

 املادة .ب 

 ما املواد املدروسة يف تعليم البالغة؟ .١

 هل اخلطة الدراسية تصور املواد الدراسية يف البالغة ؟ .٢

 ما املشكالت املتعلقة مبادة البالغة؟ .٣

 الطريقة .ج 

 ما طرق التعليم عرفتها يف تعليم البالغة؟ .١

 ها يف تعليم البالغة؟ أي طريقة استخدمت .٢

 ما املشكالت املتعلقة بتطبيق طريقة تعليم البالغة؟ .٣

 الوسائل التعليمية .د 

اجلامعــة اإلســالمية احلكوميــة شــعبة التفســري واحلــديث بمــا الوســائل املوجــودة يف  .١

 جبمرب؟
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 ما الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم البالغة؟  .٢

 الوسائل التعليمية؟تواجهها يف استخدام الىت ما املشكالت  .٣

 ما رأيك، هل الوسائل املوجودة كافية للتعليم؟ .٤

 التقييم .ه 

�ا يف تعليم البالغة؟الىت كيف تكون عملية التقييم . ١  تقوم 

 ؟نتائج البالغةأي شيء تقييم يف .٢

 الطلبة .و 

 ما رأيك يف كفاءة الطلبة يف كتابة البالغة؟ .١

 كيف اجيابيات الطلبة يف مشاركة عملية التعليم؟ .٢

 البالغة؟ تعلمكيف ميول الطلبة يف  .٣

 ؟ما املشكالت يواجها الطلبة يف تعليم البالغة .٤
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 نطاق املقابلة

 

 الطلبة:  مصدر البيان 

 :  التاريخ/اليوم

 : املكان

 املادة

 تعلمتها يف البالغة؟الىت ما املادة  .١

 ما رأيك يف مادة البالغة املدروسة؟ .٢

 ما مزايا مادة البالغة وعيو�ا؟ .٣

 ما مادة البالغة املناسبة باحلاجة ؟ ما رأيك، .٤

 ما املشكالت املتعلقة باملادة؟ .٥

 الطريقة .أ 

 ما الطريقة املستخدمة يف تعليم البالغة؟ .١

 ما رأيك يف الطريقة املستخدمة يف تعليم البالغة؟ .٢

 ما مزايا الطريقة املستخدمة وعيو�ا؟ .٣

 ما الطريقة املرجوة يف تعليم البالغة؟ .٤

 لطريقة؟ما املشكالت املتعلقة با .٥

 الوسائل التعليمية  .ب 

 ما الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم البالغة؟ .١

 ما مزايا الوسائل التعليمية املستخدمة و عيو�ا؟ .٢
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 ما املشكالت املتعلقة بالوسائل التعليمية؟ .٣

 التقييم .ج 

 ؟كفاءة الطلبة البالغيةكيف يقيم األستاذ   .١

 األستاذ يف البالغة؟ما الذي يقيمه  .٢

 اكتسبتها يف عملية التعليم؟ الىت املادة ما .٣

 ؟كيف ترتقي كفاءتك ىف تعلم البالغة .٤

 األستاذ .د 

 ما رأيك، كيف يستوعب األستاذ مادة البالغة؟ .١

 سة؟و هل سهل عليك قبول املادة املدر  .٢

 ما مزايا األستاذ وعيوبه يف تعليم البالغة؟ .٣

 الطلبة .ه 

 البالغة؟ تعلمما املشكالت تواجهها يف 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 

Informan :  Ketua Prodi TAFSIR HADITS 

Hari/Tanggal : 

Tempat : 

 

A. Prodi TAFSIR HADITS 

1. Bagaimana sejarah perkembangan prodi Tafsir Hadits? 

2. Apa tujuan/kompetensi dasar mahasiswa prodi Tafsir Hadits? 

B. Pembelajaran Balaghoh 

1. Materi apa saja yang mendukung standar kompetensi dan bagaimana 

alokasi sks dari mata kuliah tersebut? 

2. Apa tujuan pembelajaran Balaghoh? 

3. Bagaimana kurikulum dan silabus pembelajaran Balaghoh? 

4. Pengalaman dan hasil belajar apa yang diperoleh mahasiswa dalam 

pembelajran Balaghoh? 

5. Bagaimana bapak mengontrol pembelajaran Balaghoh, dosen, mahasiswa, 

materi dan proses pembelajaran? 

6. Media apa saja yang ada yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

Balaghoh? 

C. Dosen 

1. Bagaimana menurut bapak dosen yang mengajar Balaghoh selama ini? 

2. Apa saja keluhan-keluhan dosen dalam pembelajaran Balaghoh? 

3. Apa saja masalah/kesulitan dosen dalam pembelajran Balaghoh? 

D. Mahasiswa 

1. Bagaimana menurut bapak kemampuan mahasiswa dalam Balaghoh? 

2. Bagaimana minat dan motivasi mahasiswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran Balaghoh? 

3. Apa saja keluhan-keluhan mahasiswa dalam pembelajaran Balaghoh? 

4. Apa saja masalah/kesulitan mahasiswa dalam pembelajaran Balaghoh? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Informan :  Dosen Mata kuliah Balaghoh 

Hari/Tanggal : 

Tempat : 

 

A. Tujuan Pembelajaran Balaghoh 

1. Apa tujuan pembelajaran Balaghoh? 

2. Apa standar kompetensi dalam pembelajaran Balaghoh? 

3. Apa yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran 

Balaghoh? 

B. Materi 

1. Materi apa saja yang bapak gunakan dalam pembelajaran Balaghoh 

2. Masalah/kesulitan apa yang berkaitan dengan materi Balaghoh? 

3. Masalah apa yang berkaitan dengan materi Balaghoh? 

C. Metode 

1. Metode apa saja yang bapak ketahui dalam pembelajaran Balaghoh? 

2. Metode apa saja yang bapak gunakan dalam pembelajaran Balaghoh? 

3. Masalah/kesulitan apa saja yang ada dalam penerapan metode 

pembelajaran Balaghoh? 

D. Media 

1. Media pembelajaran apa saja yang ada di prodi TAFSIR HADITS STAIN 

Jember? 

2. Media Pembelajaran apa saja yang bapak gunakan dalam pembelajaran 

Balaghoh? 

3. Masalah/kesulitan apa saja yang ada dalam penggunaan media 

pembelajaran Balaghoh? 

4. Apakah media yang ada sudah cukup menurut bapak? 
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E. Penilaian 

1. Bagaimana proses penilaian yang bapak lakukan dalam pembelajaran 

Balaghoh? 

2. Apa saja yang bapak nilai dalam Balaghoh mahasiswa? 

 

F. Mahasiswa 

1. Bagaimana menurut bapak kemampuan mahasiswa dalam ilmu Balaghoh? 

2. Bagaimana keaktifan maahsiswa dalam mengikuti proses pembelajaran? 

3. Bagaimana minat dan motivasi mahasiswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran Balaghoh? 

4. Apa saja masalah/kesulitan yang biasanya dihadapi mahasiswa dalam 

pembelajaran Balaghoh? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Informan :  Mahasiswa 

Hari/Tanggal : 

Tempat : 

 

A. Materi 

1. Materi apa saja yang sudah dipelajari dalam pembelajran Balaghoh? 

2. Menurut saudara bagaimana materi Balaghoh yang ada? 

3. Apa kekurangan dan kelebihan materi Balaghoh  yang ada sekarang? 

4. Menurut saudara materi Balaghoh yang bagaimana yang sesuai dengan 

kebutuhan? 

5. Masalah/kesulitan apa saja yang berkaitan dengan materi? 

B. Metode 

1. Metode apa saja yang digunakan oleh dosen dalam pembelajaran Balaghoh? 

2. Bagaimana menurut saudara metode-metode yang selama ini digunakan? 

3. Apa kekurangan dan kelebihan metode yang didunakan selama ini? 

4. Metode yang bagaimana yang saudara inginkan dan efektif dalam 

pembelajaran Balaghoh? 

5. Masalah/kesulitan apa saja yang berkaitan dengan metode? 

C. Media 

1. Media pembelajaran apa saja yang biasa digunakan dosen dalam 

pembelajaran Balaghoh? 

2. Apa kekurangan dan kelebihan media yang ada saat ini? 

3. Masalah/kesulitan apa saja yang berkaitan dengan penggunaan media 

pembelajaran? 

D. Penilaian 

1. Bagaimana biasanya dosen menilai Balaghoh mahasiswa? 

2. Apa saja yang biasanya dinilai dosen dalam Balaghoh? 

3. Seberapa banyak materi yang saudara peroleh dalam proses pembelajaran 

4. Bagaimana perkembangan saudara dalam materi Balaghoh? 
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E. Dosen 

1. Menurut saudara bagaimana penguasaan dosen terhadap materi Balaghoh? 

2. Apa saudara mudah menangkap materi yang diberikan dan yang diarahkan 

dosen dalam proses pembelajaran Balaghoh? 

3. Apa kekurangan dan kelebihan dosen dalam pembelajaran? 

 

F. Mahasiswa 

Masalah/Kesulitan apa saja yang dihadapi dalam Balaghoh? 
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