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 مستخلص البحث
علم البيان على أساس التحليل  تطوير كتاب تعليمم،  0590 حممد إحسان الدين مصدر

، رسالة املاجستري التقابلي يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية
جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة 

واملشرف الثاين : الدكتور زيد بن  العربية. املشرف األول : الدكتور نور حسن عبد البّ 
 سامري.

 علم البيان، التحليل التقابلي كتاب تعليم  الكلمات األساسية :

يتعلم الطلبة علم البيان يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مساريندا اإلسالمية 
ويفهمون األسلوب يفهموا عن اجلمال والعظمة من آايت القرآن الكرمي لاحلكومية 

 مها الصحيحة والفصيحة.اعتبارات والذوق من انحية الشكل واملعن املتنوعة ابلستخدالوا
 أن الطلبة شكالت منها :م هناك. ل إىل هذا املعيارمل ين تعليم علم البيان يف الواقع ولكن

يف اللغة بحث بحث يف علم البيان ابمليفّكرون املو  علم البيان يف واعدالق ذكرويصعبون أن ي
كتاب يبّّي املقارنة بّي البحث يف علم البيان ابلبحث يف اللغة . وليس هناك  اإلندوسية

ابللغة  الكتاب السيما الكتابريد الطلبة املراجعة مل جيدوا ي وحينما اإلندونسية.
لطلب املادة  اخلاص لعلم البالغة وأيمر ر املعلم لطلب الكتاباإلندونسية. وكذلك مل يش

 عّّي لتعليم علم البيان.فحسب. إذ ليس هناك مواد م Pdfمن اإلنرتنيت بشكل 

علم البيان على أساس  الباحث بتطوير كتاب تعليم انطالقا مما سبق، فقام
التحليل التقابلي. املراد ابلتحليل التقابلي هو دراسة تقارن بّي اللغتّي ملعرفة التشابه 

 لغة األجنبية.واالختالف بينهما هبدف حل املشكالت عند الطلبة يف تعليم ال

 ىوالتطوير التجرييب نهج املالكمي على الكيفي و  ري هذا البحث ابملدخلجي
(Research & Development). 

علم البيان للطلبة قسم ل اإلنتاج يعين كتاب التعليم( 9ونتائج هذا البحث هي : 
, واجراءاته منها: فكرة حمية وبياانت تعليم اللغة العربية جامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية

وتصميم اإلنتاج وتصديق اإلنتاج وتعديل اإلنتاج وجتربة اإلنتاج صالحية وتعديل الفكرة 



 

 ي
 

إن خصائص هذا الكتاب  (0ج فعالية وتعديل اإلنتاج النهائ, جتربة اإلنتاج وجتربة اإلنتا 
 فهم األمثلة والقواعد. : استخدام الشرح ابللغة اإلندونسية حىت يسّهل الطلبة يفمنها 

تقدمي املقارنة بّي اللغة العربية واللغة اإلندونسية ميكن أن يسّهل الطلبة يف ذكر القواعد 
واملبحث يف علم البيان وملعرفة التشابه واالختالف بّي املبحث يف علم البيان واملبحث يف 

لة مأخوذة من القرآن اللغة اإلندونسية. ومن انحية األمثلة قّدم الباحث األمثلة السهو 
يف  كتاب التعليم الذي أعده الباحث له فعاليته( 3 الكرمي وشعر العرب والعبارات اليومية.

تعليم علم البيان، يبدو ذلك عندما قارن الباحث بّي النتائج اإلختبار البعدي للمجموعة 
( 2،34يف هذا البحث ) (0t)أن درجة اتء حسايب الضابطة واجملموعة التجربة، وذلك 

 0,99ts    (0722)( و درجة اتء رسم البياين 9709) 0,95tsأكب من درجة اتء رسم البياين 
أن يقوم املدرس إبعداد املواد ( 9ومن توصيات الباحث واقرتاحاته يف هذا البحث : 

التعليمية اجليدة املناسبة للطلبة، وذلك ابختيار األمثلة السهولة من اللغة العربية واللغة 
إىل الطلبة لطلب  يشري املدرسأن ( 0اإلندونسية و أحسن ما يرتبط أبحواهلم اليومية, 

ناصر البالغة يف القرآن لبة حتليل عاملدرس الط أيمرأن ( 3, للفهم الكتاب املعّّي السهول
علم البيان للطلبة قسم  إن كتاب التعليم( 2كي يعرفوا اجلمال والعظمة من آايت القرآن, 

تعليم اللغة العربية جامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية أداة من األدوات املهمة يف العملية 
العربية جامعة مساريندا  التعليمية اليت ميكن أن يستفيد منها مدرس البالغة قسم تعليم اللغة

( 0البالغة,  اإلسالمية احلكومية أوغريها من اجلامعة اإلسالمية األخرى اليت يتعلم طلبتها
علم ل كتاب التعليمز على إعداد  هذا البحث مركّ يف الباحث  إن كتاب التعليم الذي أعده

، احلكومية اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مساريندا املستوى السادس لطلبة البيان
علم من العلوم البالغة مثل علم البديع تعليمية ل وادفيحسن أن توجد حبوث أخرى إلعداد م

 .يف اجلامعة اإلسالمية األخرى لطلبة وعلم املعاين
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ABSTRAK 

Muhammad Ihsanuddin Masdar, 2017, Pengembangan buku Ajar Ilmu Bayan berbasis 

analisis kontrastif di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam 

Negeri Samarinda, Tesis, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Program Pasca 

Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing 1 

: Dr. H. Nur Hasan Abdul Bari, M.Ag dan Pembimbing 2 : Dr. H. Zeid Bin 

Smeer, M.A 

Kata Kunci : buku ajar Ilmu Bayan, analisis kontrastif 

 

Para mahasiswa mempelajari Ilmu Bayan di jurusan bahasa Arab IAIN 

Samarinda agar mereka dapat memahami keindahan dan keagungan ayat-ayat Al-

Qur’an dan memahami gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dzauq dari segi 

bentuknya, berbagai macam maknanya dan menggunakannya dengan fasih dan 

benar. Akan tetapi pembelajaran Ilmu Bayan pada kenyataannya tidak memenuhi 

standar ini. Ada beberapa masalah, diantaranya : mahasiswa kesulitan mengingat 

kaidah-kaidah yang ada dalam Ilmu Bayan dan memikirkan pembahasan dalam 

Ilmu Bayan dengan pembahasan yang ada di dalam Bahasa Indonesia. Juga tidak 

terdapat buku ketika mereka ingin mengulang pelajaran, terutama buku Ilmu 

Bayan yang berbahasa Indonesia. Dan juga dosen tidak memberi arahan untuk 

mencari buku khusus untuk ilmu balaghah dan hanya menyuruh mahasiswa 

mencari bahan pelajaran dari internet dalam bentuk Pdf. Jadi, tidak ada bahan 

ajar tertentu untuk pembelajaran Ilmu Bayan. 

Berdasarkan data tersebut, maka peneliti mengembangkan buku ajar 

berbasis analisis kontrastif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif 

dan kuantitatif dengan metode penelitian dan pengembangan. 

Hasil dari penelitian ini adalah 1. produk, yaitu buku ajar Ilmu Bayan 

untuk mahasiswa IAIN Samarinda. Adapun langkah-langkah penyusunannya, 

diantaranya : ide yang menginspirasi, data-data ide, mendesain produk, 

memvalidasi produk, merefisi produk, uji coba kelayakan produk, merefisi uji 

coba kelayakan produk, uji coba efektifitas produk, merefisi produk. 2. 

Karakteristik buku ajar ini diantaranya : penjelasan menggunakan bahasa 

Indonesia, menyajikan perbandingan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, 

dan contoh-contoh yang mudah diambil dari Al-Qur’an, syi’ir Arab dan 

ungkapan sehari-hari. 3. Bahan ajar yang disusun oleh peneliti efektif dalam 

pembelajaran Ilmu Bayan, diketahui dengan membandingkan hasil postest 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, yaitu jumlah T hitung (4,36) lebih 

besar dari T tabel (1,71) dan T tabel (2,48).  

Adapun saran dan rekomendasi peneliti sebagai berikut : 1. dosen 

hendaknya menyusun bahan ajar untuk mahasiswa dengan memilih contoh-

contoh yang mudah dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia dan lebih baik lagi 

yang berhubungan keadaan sehari-hari. 2. Dosen hendaknya memberi arahan 

kepada mahasiswa untuk mencari buku khusus balaghah. 3. Dosen hendaknya 

menyuruh mahasiswa untuk menganalisis kandungan balaghah yang ada di dalam 

Al-Qur’an agar mereka mengetahui keindahan dan keagungan ayat-ayat Al-

Qur’an. 4. Bahan ajar yang disusun oleh peneliti fokus pada penyusunan buku 

ajar Ilmu Bayan, maka lebih bagus lagi jika ada penelitian berikutnya yang 

menyusun bahan ajar untuk ilmu yang lain yang ada dalam ilmu balaghah seperti 

Ilmu Badi’ dan Ilmu Ma’ani di kampus islam yang lain. 
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ABSTRAC 

Muhammad Ihsanuddin Masdar. 2017. The Development book of bayan’s study that 

bassed on contrastive analysis in arabic education in IAIN Samarinda, Thesis, 

Arabic Language Study Program of the State Islamic University Graduate 

School of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: (1) Dr. H. Nur Hasan 

Abdul Barri M.Ag. (2) Dr.H. Zeid bin Smeer M.A. 

 

Keyword: a book of bayan’s study. Contrastive analysis 

Univ student studies ilmu bayan in departmen arabic language of IAIN 

Samarinda. To understanding beauty and majesty of verse the alquran and 

understanding of style language, expressions, dzauq from types aspect,meaning 

aspect and using with fluently and correcly. However, in really, Ilmu Bayan 

learning not enough this standart. There are problems likes student be difficult to 

remember of rules in Ilmu Bayan and thinking of investigates ilmu Ilmu Bayan 

which in Indonesian language. In other side, there is book when they want to 

repeat study, especially Ilmu Bayan book that using Indonesia language. Also, 

the lecture is not give direction to find special book for ilmu balaghah . Just order 

student look for material study from internet likes pdf. So there is not speciall 

material study from Ilmu Bayan study. 

Depends of the data, the researcher to develop material study using 

contranstif priciple. This research using qualitatif and quantitatif with research 

and development Ilmu Bayan. 

Result of studies are  : 1. product, material study to univ student of IAIN 

Samarinda. There are steps for arranging, idea which inspiration, idea data, 

product design, validate product, revise product, testing suitable of product, 

revise suitable product ,testing effectivity product, revuse product . 2. The 

characteristics of these textbook includes : the explanation using Indonesian 

language, present comparation between Arabic and Indonesian language, and 

giving easy example which can be take from Al-Qur’an, Arabic poem and 

everyday expression.  3. material studu that make by researcher in ilmu bayan 

study are knowing with compare of result control group and experiment group 

are totally T arrang ( 4,36) bigger than from T tabel (1,71) and T tabel (2,48). 

There are advice and recommendation resercher in this research. These 

are : 1. Lecturr must make study material to student univ with using simple 

axample from arabic and indo language and better that have sinkronisation with 

daily activity. 2. Lecture must give direction to univ student to look for book. 3 

lecture must order univ student  special balagha to analyze balagha content in Al-

Quran. They are knowing beauty and majesty of verses alquran. 4. ilmu bayan 

material study in department language arabic education IAIN Samarinda is 

importan instrument in learning that have benefit for lecture in IAIN or other 

university. 6 material that make by researcher to univ student of six level in 

department arabic language iain, so be better if to next researcher that make study 

to another science which is ilmu balagha likes ilmu badi' ,ilmu ma'ani in another 

univ. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام والدراسات السابقة
 املقدمة -أ

علم البيان هو علم يتمكن به من إبراز املعن الواحد بصورة متفاوتة, 
وتراكيب خمتلفة يف درجة الوضوح, فاحمليط بفن البيان. الضليع من كالم 

إذا أراد التعبري عن أي معن جيول بضمريه استطاع  9العرب منثوره ومنظومه.
أن خيتار من فنون القول وطرق الكالم, ما هو أقرب مبقصوده وأليق بغرضه 
بطريقة تّبّي ما يف نفس املتكلم من املقاصد. وتوصل أثر الذي يريده به إىل 

 0نفس السامع يف املقام املناسب له.

منثوره ومنظوره.  م العربومثرة علم البيان الوقوف على أسرار كال
ات البالغة اليت ومعرفة ما فيه من تفاوت يف فنون الفصاحة. وتباين يف درج

ي حار اجلن واإلنسان يف حماكاته ة إعجاز القرآن الكرمي الذيصل هبا إىل مرتب
نظر إىل ذلك صار هذا العلم درسا مهما لدى لاب 3وعجزوا عن اإلتيان مبثله.

ن يعرفوا اجلمال والعظمة من آايت القرآن الكرمي اليت الطلبة الذين يريدون أ
نزلت ابللغة العربية إما من انحية املعن والكلمة والرتاكيب واحلروف وكذلك 

كون من الشعر أو فة اجلمال من كالم العرب إما أن تمساعد الطلبة ملعر 

                                                           
 094(, ص. 9111)بريوت: املكتبة العصرية, الطبعة األوىل,  جواهر البالغة يف املعاين و البيان والبديعأمحد اهلامشي, 1 

 094 , ص.املرجع السابقأمحد اهلامشي,  2 

 02 م( ,ص0554طبعة، املدينة وامل )جمهول تيسري البالغةأسامة البحريى،  3 
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النثر ويستطيع أيضا أن يصنفوا اجلملة أو الكالم ابألسلوب واجلملة 
 حة املتنوعة لتعبري عن الفكرة.الصحي

املصنفات  اأن يستفيدو  ايقدرو  يالطلبة لك لدى علم البيانتعليم و 
كون من الشعر أو النثر لتوسيع الثروة العلمية خاصة يف تمن البالغة إما أن 

عتبارات والذوق من انحية الشكل اللغة العربية ويفهمون األسلوب واال
تعليم علم البيان  ولكن .الصحيحة والفصيحةمها اواملعن املتنوعة ابلستخد

يف  جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكوميةخاصة يف قسم تعليم اللغة العربية 
, علم البيانالطلبة املباحث يف  يفهمل إىل هذا املعيار. على األقل مل ين الواقع

 . لكن الطلبةوالكناية يفهمون عن التشبيه واجملاز املرسل واإلستعارة مثل
كما بّّي مدّرس البالغة الدكتور .تعليم علم البيانهذا يواجهون املشكلة يف 
يعين حينما  علم البيان يف واعدالق ذكروايصعبون أن ي فخر الغازي أن الطلبة

سأل املدرس يفطلبة ينسون البحث حينما  حبث علم البيانس املعلم عن درّ 
 هناك عدد بل. ة أيضاألن هناك قواعد كثرية وأقسمها كثري  قبليف أسبوع امل

يفرّقوا بّي اجملاز والكناية ألن هذين مبحثّي هلما  الطلبة ال يستطيعون أن
معن اجملازى واملعن احلقيقي. وعدد الطلبة اترة يسألون إىل املعلم, مثال بعد 

هل سواء كان هذا الشبيه ب  , يسأل الطالبشرح املعلم عن حبث التشبيه
Perumpaan  يف اللغة اإلندونسية وكذلك هناك من يسأل هل يوجد يف اللغة

وهذا دليل أبن الطلبة يفّكرون  2اإلندونسية البحث املتساوي ابإلستعارة.
املبحث يف علم البيان ابملبحث يف اللغة اإلندوسية. وذلك ألن الطلبة قد 
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يبّّي  تعّلموا األسلوب اللغة اإلندونسية يف املدرسة وكذلك ليس هناك كتاب
هناك و  املقارنة بّي البحث يف علم البيان ابلبحث يف اللغة اإلندونسية .

الكتاب مل جيدوا ريد الطلبة املراجعة ي مشكالت أساسية لدى الطلبة. حينما
السيما الكتاب ابللغة اإلندونسية. وكتب البالغة املوجودة يف املكتبة كثرية 

جبامعة لسادسة قسم تعليم اللغة العربية ابللغة العربية, وألن الطلبة يف املرحلة ا
كثريهم متخّرجون من املدرسة وليس من املعهد,   مساريندا اإلسالمية احلكومية

فالكتاب ابللغة اإلندونسية أسهل هلم السّيما كتاب البالغة الذي يتكّون 
بيانه متعلق بنصوص األديب. وكذلك مل يشر املعلم لطلب الكتاب اخلاص 

واملادة  0فحسب. Pdfمر لطلب املادة من اإلنرتنيت بشكل لعلم البالغة وأي
من اإلنرتنيت ليست بتاّمة ألن األمثلة فيه قليلة مع أن تدريس البالغة )علم 
البيان( حيتاج إىل األمثلة املتنّوعة لتكوين الذوق األديب لدى الطلبة. ولذلك 

ىت يسهل الطلبة حيتاج الطلبة الكتاب اخلاص لعلم البيان ابللغة اإلندونسية ح
يف فهم البحث يف علم البيان ولكي يعرفوا املقارنة بّي البحث علم البيان 

 والبحث يف اللغة اإلندونسية. 

من هذا الواقع, فرييد الباحث أن حيلل هذه املشكالت على نظرية 
أمنا يقصد ابلتقابل اللغوى أو  يرى عمر الصديقكما   التحليل التقابلي

لغتّي أو أكثر مبينا الالتحليلى التقابلى إجراء دراسة يقارن فيها الباحث بّي 
عناصر التماثل و التشابه و االختالف بينهما هبدف التنبؤ ابلصعوابت الىت 

                                                           
 4059يوليو  90وينينج ويندايريت وإسنا لطفيا أغوستنا يف , مقابلة مع الطلبة قسم تعليم اللغة العربيىة 0 
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هذه النظرية ستقارن   .4جهها الدارسون عند تعلمهم لغة أجنبيةايتوقع أن يو 
 توجد بّي اللغتّي ملعرفة التشابه واالختالف بينهما. كّلما بّي عناصر اليت

االختالف بّي اللغة األوىل واللغة الثانية كثري فيكون الّتعليم من الّصعب. 
وكلما التشابه بّي اللغتّي كثري فيسّهل الطلبة يف فهم اللغة املدروسة. ويكون 

نسية أي يقارن بّي علم هذا التحليل التقابلي بّي اللغة العربية واللغة اإلندو 
يف اللغة  Majas Perbandinganالبيان يف اللغة العربية و البحث يف 

اإلندونسية. هذه النظرية ستحّل املشكالت املذكورة أبن هناك يوجد الطلبة 
يفّكرون البحث يف علم البيان ابلبحث يف اللغة اإلندوسية الذي قد تعّلموا 

ة حياولون أن يعرفوا هل يوجد البحث الذي يف املدرسة. أو بعبارة أخرى الطلب
يشّبه ابلبحث علم البيان يف اللغة اإلندونسية ألن علم البيان يتعلق 
ابألسلوب. والطلبة قد تعلموا األسلوب اللغة اإلندونسية يف املدرسة. 
وكذلك هذه النظرية ستحل عن الشكلة الطلبة يف ذكر القاعدة يف علم 

تعطي املقارنة يف لغة الطلبة أي اللغة اإلندونسية, البيان. ألن هذه النظرية س
إذا يعرف الطلبة املقارنة يف اللغة اإلندونسية فيسهلهم عن ذكر اإلعتبار يف 
علم البيان, وإذا يذكرون اإلعتبار يف علم البيان فيساعد يف ذكر القاعدة. 

ية وإذا هم يذكرون القاعدة فهذا دليل أهنم يفهمون ابلبحث. إذ هذه النظر 
 ستساعد الطلبة يف تدريس البالغة.

                                                           
 معهد اخلرطوم :)العربية السعودية غة العربية الناطقّي ابللغات األخرىلحتليل األخطاء اللغوية التحريرية لدى طالب معهد اخلرطوم الدوىل ل, عمر الصديق 4 
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ومن اجلدير لذكر أن الباحث يف هذا البحث مل يرتجم ولكن يقوم 
ابلتقابل اللغوي أي الباحث يقارن أوال ابلقاعدة بّي اللغتّي. على سبيل 
املثال القاعدة يف اجملاز املرسل اجلزئية, يعين اطالق اجلزء ومرادبه الكل. مث 

كون تشاهبا يقارن الباحث ابلقاعدة يف اللغة اإلندونسية عن حبث الذي ي
وبعد وجد يعين ذكر اجلز للكل.  Pars Pro Totoابجملاز املرسل اجلزئية وهو 

التشابه يف القاعدة فيستمّر الباحث يقارن حمتوايته أو اعتباره وأمثلته. وكذلك 
إذا وجد االختالف فيشرح الباحث بعد شرح التشاهبه. إذ هذا البحث طبعا 

جم حبث علم البيان إىل اللغة ليس سواء ابلرتمجة ألن الباحث مل يرت 
اإلندونسية ولكن يقارن عناصر بّي اللغتّي من انحية القاعدة واحملتوايت 
واألمثلته ملعرفة التشابه واالختالف. وتيّقن الباحث أبن حبث التحليل 
التقابلي لعلم البيان ال ينقص اجلمال والعظمة علم البيان. ألن خصائص بّي 

من علم البيان يعين أن اجلمال والعظمة من آايت  اللغات خمتلفة. واملزااي
القرآن الكرمي واحلديث الشريف تستطيع معرفتها بعلم البيان. وأمثلة البالغة 
)علم البيان( موجودة كثرية يف القرآن الكرمي. وأما مقارنتها يف اللغة 
اإلندونسية  فقط ملساعدة الطلبة يف فهم البحث واإلعتبار وكذلك لكي 

 طلبة ذكرا قواّي عن حبث علم البيان. يذكر ال

يد الباحث أن يتطور كتاب تعليم علم بنسبة إىل البياانت املذكورة فري 
الباحث الكتاب البالغة  على أساس التحليل التقابلي ألن مل جيد البيان

اعتمادا على هذه النظرية. وسيحاول الباحث أن جيعل هذا  املستخدم
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سهال ومرحيا لدى الطلبة  هذا الكتاب منظما وجذااب حىت يكونالكتاب 
 الذي يتعلمونه.

الباحث أن يبحثه حبثا عميقا  إهتماما على معرفة البياانت املذكورة فرييد
 املوضوع :حتت 

يف قسم تعليم اللغة  التقابلي طوير كتاب تعليم علم البيان على أساس التحليل"ت
 "العربية جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية

 البحث أسئلة -ب
 إنطلقا من املقدمة املذكورة, يقدم الباحث أسئلة البحث اآلتية:

كيف يتّم تطوير كتاب تعليم علم البيان على أساس التحليل التقابلي  -9
 يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية ؟

كيف خصائص كتاب تعليم علم البيان على أساس التحليل التقابلي  -0
 سم تعليم اللغة العربية جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية ؟يف ق

ما مدى فعالية كتاب تعليم علم البيان املطّور على أساس التحليل  -3
التقابلي يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مساريندا اإلسالمية 

 احلكومية ؟
 أهداف البحث -ج

 ما أييت : إضافة إىل أسئلة البحث املذكورة, يهدف هذا البحث إىل
إلنتاج كتاب تعليم علم البيان على أساس التحليل التقابلي يف قسم  -9

 تعليم اللغة العربية جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية ومناقشاته
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ملعرفة خصائص كتاب تعليم علم البيان على أساس التحليل التقابلي  -0
 احلكوميةيف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مساريندا اإلسالمية 

فعالية كتاب تعليم علم البيان على أساس التحليل التقابلي يف  ملعرفة -3
 قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية

 فروض البحث -د
 تدريس علم البيانكون فّعالة يف يس التحليل التقابلي على أساس راملطوّ  الكتابإن 

 الطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية لدى
 مواصفات اإلنتاج -ه

إن هذا الكتاب املطور سيسهل الطلبة يف تعليم البالغة حىت يتسرعون يف فهم مادته 
ويقدرون على تطبيقه إما يف املواقف التعليمية أو يف املواقف اليومية, ألن 

التحليل التقابلي, كما قال رشدي أمحد طعيمة إعداد الكتاب اعتمادا على 
" إن التجرب العلمية أثبتت أن املواد الدراسية اليت مّت اعدادها على أساس 
الدراسة التقابلية أدت إىل نتائج إجيابية وفعالة يف تسهيل تناول اللغة اهلدف 

لذا, يؤلف هذا الكتاب لتسهيل ولكي يفهم الطلبة  0ويف أقصر مدة ممكنة".
 دة علم البيان فهما عميقا. أما املواصفات من هذا الكتاب املطور هي :ما
 والكناية. رة واجملاز املرسلشتمل على التشبيه واإلستعاالكتاب ي -9
 استخدام الشرح ابللغة اإلندونسية. -0
 األمثلة من الشعر العريب و األية من القرآن الكرمي والقصيدة. -3

                                                           
 09( ص. 9121)الرابط: املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة,  تعليم اللغة العربية لغري الناطقّي هبارشدى أمحد طعيمة,  0 
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أخوذة من كتب اللغة استخدام األمثلة يف اللغة اإلندونسية م -2
 اإلندونسية والعبارات اليومية.

املقارنة التقابلية بّي اللغة العربية واللغة اإلندونسية يف البحث التشبيه  -0
(simile)  واإلستعارة(metafora وpersonifikasi)  واجملاز املرسل
(metonimia)  والكناية(eufimisme) 

 التدريبات -4
 أمهية البحث -و

 البحث تتكون أبمهيتّي ومها :إن األمهية يف هذا 
 أمهية النظرية -9

 أن نتيجة البحث ستتطور النظرية اجلديدة (أ
 أن يكون مقارنة للباحثّي اآلخرين املتصلة هبا.  (ب
 أن يكون زايدة للخزائن العلمية يف العصور املتقدمة.  (ت

 أمهية تطبيقية -0
 من الناحية التطبيقية يرجى من هذا البحث أن يفيد:

تعليم علم البيان من خالل مواد على أساس  حل املشكالت يف (أ
 التحليل التقابلي.

لتشجيع الطلبة ودفاعهم يف تعليم البالغة حىت يتمتعون به,    (ب
 وستكون نتيجة  البحث مادة مرحية لديهم عند تعليم.

 إلعطاء الكتاب اجلديد املطور لدى مدرس البالغة.  (ت
 احلكومية.جبامعة مساريندا اإلسالمية  ليكون البحث إدخاال  (ث
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 حدود البحث -ز

 تتكون حدود البحث يف هذا البحث بثالثة حدود وهي :

احلد املوضوعي : يقتصر هذا البحث على تطوير كتاب تعليم علم  -9
البيان يتكّون من التشبيه واإلستعارة واجملاز املرسل والكناية على 
أساس التحليل التقابلي, وخيتار الباحث علم البيان ألن التقابل بّي 
املباحث يف علم البيان ابملبحث يف اللغة اإلندونسية كثري. وكذلك 

ن هو البحث الذي يعّلم املعلم إىل الطلبة متاما أي أن كل علم البيا
البحث من علم البيان )التشبيه واجملاز والكناية( يقّدم إىل الطلبة ولو 

 أجزاءه من كل البحث مل يقّدم إىل الطلبة كلها. 
 احلد املكاين : يقوم الباحث جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية -0
 0590مارس  35حىت فباير  4احلد الزماين :  -3

 حتديد املصطلحات -ح
كتاب تعليم علم البيان  ومن الظواهر السابقة, كان جمال هذا البحث هو تطوير

على أساس التحليل التقابلي جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية. وللحصول 
 على األهداف املرجوة والبياانت الدقيقة فيحدد الباحث يف األمور التالية :

النمو والتغيري, والتحول من األدىن إىل األعلى, ومن التطوير :   -9
 2البسيط إىل املقعد, يف اجملتمع أو الطبيعة أوالفكر.

                                                           
 244(, ص. 9110, 9موسكو, طبعة -)بريوت: دار التقدم معجم العلوم اجلتماعيةتوفيق سلوم واناتليا برميوما,  8 
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علم البيان هو علم يعرف به كيفية إيراد املعن الواحد بطرق خمتلفة  -0
 1يف وضوح الداللة, مع مطابقة كل طريقة ملقتضى احلال.

فيها الباحث بّي  إجراء دراسة يقارنالتحليل التقابلي : وهو  -3
لغتّي أو أكثر مبينا عناصر التماثل و التشابه و االختالف بينهما 
هبدف التنبؤ ابلصعوابت الىت يتوقع أن يوجهها الدارسون عند 

 95.تعلمهم لغة أجنبية
 الدراسات السابقة -ط

إعداد مواد تعليم البالغة للمعاهد , 99حممد أغوس جوهري -9
, البحث العلمي الفالح ابتو(السلفية ) حبث تطويري للمعهد دار 

على املنهج البحث والتطوير, )ماالنج: كلية الدراسات العليا جبامعة 
م(, أنه قال 0593اإلسالمية موالان مالك إبراهيم احلكومية ماالنج, 

: " من املواصفات املطلوبة يف داخل املواد املعدة بعدما صححها 
وفروعها, بطريقة بسيطة  اخلبري مكون من التشبيه واإلستعارة والكناية

مع سهولة احلفظ من حيث القواعد مأخوذة من الكتب القدمية, 
واألمثلة سواء كان من آايت القرآن الكرمي واحلديث الشريف والشعر 
وكالم نثر وأحياان ابألمثلة املتعلقة ابألنشطة اليومية وأيضا أييت 

د املعدة على ابلتمرينات املتنوعة ملمارسة الطلبة للتطبيق. إن املوا

                                                           
 2 م( ,ص0554طبعة، املدينة وامل )جمهول تيسري البالغةأسامة البحريى،  9 

 3-0, ص. املرجع السابق, عمر الصديق 95 
جامعة اإلسالمية املاجستري غري منشورة  حبث ,(إعداد مواد تعليم البالغة للمعاهد السلفية ) حبث تطويري للمعهد دار الفالح ابتو, حممد أغوس جوهري11 

 م0593إبراهيم احلكومية ماالنج,  موالان مالك
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شكل عام جيدة. وهلا فعالية لتدريس البالغة يعين علم البيان يف 
فصل الرابع معهد دار الفالح ابتو بعد أمت تطبيقها بعملية التعليم 
والتعلم, واستخدم هذا الكتاب يسهل على املعلم وكان الطالب 

 يشعرون السهولة يف القيام بعملية التعليم والتدريب.
حممد أغوس جوهري, أن حبثه  ا قد قام به الباحثاختلف البحث مب

تطوير   يرتكز يف تعليم البالغة وتطوير مواده. وأما الباحث سيقوم
كتاب تعليم علم البيان على أساس التحليل التقابلي, والباحث 

 حممد أغوس جوهري مل يستخدم التحليل التقابلي يف حبثه  
واحلديث ابجلامعة تفسري  تعليم البالغة يف شعبة 90عبد املقيت, -0

)املشكالت واحللول(, هبدف البحث:  اإلسالمية احلكومية جبمرب
مجع املشكالت تعليم البالغة وحتليلها وتقوميها, وتقدمي احللول هلذه 
املشكالت. البحث العلمي على املدخل الكيفي مبنهج دراسة احلالة 

 وهو منهج وصفي حتليلي ونقدي, )ماالنج: كلية الدراسات العليا
م( 0599جبامعة اإلسالمية موالان مالك إبراهيم احلكومية ماالنج, 

ونتيجته : مشكالت تصميم التعليم وإعداد املادة عند أستاذة املادة 
واالختيار العشوائي ملواضيع والطريقة مملة يف بعض األحيان والقصور 
يف استخدام الوسائل التعليمية والتقييم يف نتائج الطلبة يرتكز يف دقة 

 اإلجاابت وفهم املفردات فحسب الحبسن أسلوب. 

                                                           
جامعة املاجستري غري منشورة  حبثتعليم البالغة يف شعبة تفسري واحلديث ابجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمب )املشكالت واحللول(,  عبد املقيت,12 

 م0599إبراهيم احلكومية ماالنج,  اإلسالمية موالان مالك
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عبد املقيت, أن حبثه يرتكز يف  اختلف البحث مبا قد قام به الباحث
تعليم البالغة واملشكالت واحللول واليقوم بتطوير املادة. وأما 

تطوير كتاب تعليم علم البيان على أساس التحليل  الباحث سيقوم
 يستخدم التحليل التقابلي يف حبثه.التقابلي, والباحث عبد املقيت مل 

 Gaya Bahasa dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa 23,راسفة -3

Arab serta Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab البحث العلمي على املنهج الوصفي, )جوكياكارات: كلية ,
البكولوريوس جبامعة سوانن كليجاغا اإلسالمية احلكومية جوكياكرات, 

م(, واستخدم هذا البحث التحليل التقابلي ملعرفة التشابه 0590
واالختالف بّي اللغتّي. ونتيجة حبثه : أن اجملاز يف اللغة اإلندوسية 

املباحث  90املباحث, أما التشبيه يف اللغة العربية  40يتكون من 
من انحية وجه الشبه ومن انحية أداة التشبيه ووجه الشبه ومن انحية 

املشبة به. والتشابه بّي التشبيه يف اللغة العربية واجملاز يف اللغة املشبة و 
اإلندونسية يعين من انحية املعن وعدد حبثه. من انحية املعن اجملاز 
والتشبيه كالمها يكون اعتبارا الذي يستخدم للمدح أو للنقد شيئّي 
متماثلّي إما أن يكون صرحيا أوضمنيا. ومن انحية عدد حبثه هناك 

 sinekdokeوالتشبيه التمثيل,  sinekdoke pars pro totoتشابه بّي ال
totum pro parte ,وغري التمثيل simile  ,والتشبيه املقلوب واملرسل

metafora  ,والتشبيه املؤكد والبليغsatire  .والتشبيه الضمين 

                                                           
,  Indonesia dan Bahasa Arab serta Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa ArabGaya Bahasa dalam Bahasa راسفة,13 

 م0590المية احلكومية جوكياكرات, جامعة سوانن كليجاغا اإلسحبث تكميليي 
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راسفة, أن حبثها ترتكز يف  اختلف البحث مبا قد قامت به الباحثة
فحسب وال تقوم  التشبيه و gaya bahasaالتحليل التقابلي بّي 

كتاب تعليم علم البيان على  بتطوير املادة. أما الباحث يقوم بتطوير
أساس التحليل التقابلي ويقوم التقابل يف علم البيان أي أن البحث 

 أوسع من البحث الذي قامت به راسفة.



92 
 

 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 ار النظري الذي يتعلقاإلط موضوعات وهو ثالثةحيتوى اإلطار النظري على 
يتعلق  واإلطار النظري الذي علم البيانار النظري الذي يتعلق باإلطو  بكتاب التعليم

 .التقابلي تحليلابل

   كتاب التعليمتطوير  املبحث األول : 

 مفهوم كتاب التعليم -أ
إن مصطلح الكتاب املدرسي خيتلف عن املعن الشائع املألوف هلذا 
املصطلح، أن يتألف الكتاب املدرسي ال من مادته األساسية فحسب، بل  

وكتاب التمرينات التحريرية أو الصوتية وكتب كذلك من املواد املساعدة كاملعجم 
  9املطالعة املتدرجة وكتاب االختبارات ومرشد املعلم.

تاب التعليمي الكمة يف قوله إن طعي ب إليهذهويؤكد هذا املفهوم ما 
 يتفة والر ها املعنقى الطالب ملألدوت املصاحبة الين يتاكتب و الخمتلف تمل يش
ملطبوعات ات و اطرة التسجيل وملذكر شل أثالتعليمي مظفها املعلم يف البانمج يو 
  0 .د املعلمشع على الطالب، وكرسات اإلخبازت املوضوعية ومر ز  تو يتال

به من مواد للطالب وما يصاح ياألساس لكتاباالتعليم هو  كتابأن  
 وتقدمل املتخصصّي يف الرتبية واللغة، قب تؤلف من يتلاالتعليمية مساعدة، و 

                                                           
 .1 .(، ص9119.، )الرايض: دار الغايلأسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقّي هبا وعبد احلميد عبد هللا،الغايل انصر عبد هللا 1
 .1 .ص, املرجع السابق, وعبد احلميد عبد هللاالغايل انصر عبد هللا 2
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لة معينة بل يف صف رحلتحقيق أهداف معينة يف مقرر معّي يف مسّي ار دلل
 3.من حمددز معّي ويف  يسراد

هداف األتحقيق ليشتمل على جمموعة من املمعلومات  التعليمي كتاب
( وتقدم Psychomotor ةركيحأو  Affective دنيةجأو و  Cognitiveرفية رتبوية )معال

ي راسر در علمي منظم، تدربس مادة معينة، يف مق شكل هذه املعلومات يف
 2.نية حمددةمز ة فرت معّي، ول

، أن  0550سنة  99لنمرة ابوية الوطانية لرت الشؤون ا ةر ايف قونّي وز 
الكتاب التعليمي هو الكتاب األساسي املستخدم يف املدارس وحيتوي على املواد 

م على استيعاب العلوم ارهية إميان وتقوى وشخصية الطالب ومقدقرت التعليمية ل
بية لرت  تنتظم على معيار ايتال رىألخام ارهنون ومقدفلتكنولوجي وحسهم على الاو 

عن  ضمنتتة تار خ فيه املود امليتأن الكتاب التعليمي هو الكتاب ال 0.الوطانية
وتنتظم  يسلتدر اط املعينة يف عملية التعليم و و ط الشر رت ومدون يش معّيدرس 

مقرر يستخدم إلعتماد ضابط يف تعليم املواد التعليمية  . وهو كتابللطالب
 املعينة.

الكتاب التعليمي هي نوع من أنواع املواد التعليمية املطبوعة، املواد 
التعليمية هي مصدر أساسي يف التعلم والتعليم على شكل النص أو غريه 

                                                           
 .1 .ص ,املرجع السابق, وعبد احلميد عبد هللاالغايل انصر عبد هللا 3
, ه(9253جامعة أم القرى، )مكة: الطبعة األوىل، الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقّي بلغة أخرى،حممد كامل النقة ورشدي أمحد طعيمة،  4

 0ص.
)مالنج: جامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية  املاجستري رسالة مسبانج، الثانية احلكومية العامة العالية ابملدرسة اللغة تعليم كتاب تقومي، اليقّي عّي 5

 .99ص.  ،(0590احلكومية مالنج.
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احملتوي التعليمي املواد التعليمية هي  4واألشياء اليت يتعلمها الطلبة أو يعلم إليهم.
الذي يرغب املعلم يف تقدميه للطلبة بغرض حتقيق أهداف تعليمية معرفية أو 

أو هي  0مهارية أو وجدانية. وهي املضمون الذي يتعلمه الطالب يف علم ما.
جمموعة اخلبات الرتبية واحلقائق واملعلومات اليت يرجي تزويد الطلبة هبا، 

ميتها عندهم، أو املهارات احلركية اليت يراد واإلجتاهات والقيمة اليت يراد تن
إكساهبا إايهم، هبدف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف 

 2املقررة يف املنهج.
 أسس إعداد كتاب التعليم -ب

ويلزم عند إعداد وتطوير الكتاب لتعليم اللغة العربية لناطقّي بغريها 
واإلجتماعية واألسس السيكولوجية اهتمام األسس وهي األسس الثقافية 

وفق على هذا الرأي ، قدم حممود كامل الناقة ورشدي  1واألسس الغوية والرتبوية.
أمحد طعيمة األسس أو اجلوانب املهمة يف إعداد كتاب التعليم وهي اجلانب 

 النفسي واجلانب الثقايف واجلانب الرتبوي واجلانب اللغوي. 
اجلديدة هي اليت يهتم مؤلفه بتوفري فرص   إن حمتوايت املواد التعليمية

كافية للطلبة، ينمون فيها ميوهلم وإجتاهاهتم ويشبعون هبا حاجاهتم ورغباهتم 
ويتدربون علي بعض املهارات والعادات واألساسية اليت من شأهنا أن تساعدهم 

 عل التصرف ابتزان وتعقل حيال مواقف احلياة املختلفة.
                                                           

6Anisah Ridwan, Nur& Hanik Mahliyatussikah, Pengembangan Buku Ajar keterampilan 

Membaca dalam Mata Kuliah DAM (Malang: PBA JSA UM,m2003) hal.13 
، (9203)موسسة الوقف اإلسالمي، ،دروس الدورات الرتبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقّي هبا: اجلانب النظريعبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان وّاخرون،  0

 999ص.
 053)مكة: جامة أم القرى، دون السنة(, ص.، ، القسم األولاملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقّي بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،  2
 .91.ص ,املرجع السابق وعبد احلميد عبد هللا،الغايل انصر عبد هللا 1
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لكتاب وفق معايري وأسس علمية. ولن حيقق حمتوي وينبغي أن خنتار مادة ا 
الكتاب أهدافه مامل تكن مادته اللغوية يف متناول قدرات الدارسّي العقلية 

 95وخلفياهتم الثقافية.
 معايري اختيار حمتوايت الكتاب -ج

 99املعايري يف إختيار حمتوى الكتاب ال بد من اإلهتمام هبا، منها:  

 (validity)معيار الصدق  -
 (significance)معيار األمهية  -
 (interest)معيار امليول واإلهتمامات  -
 (learn ability)معيار قابلية التعليم  -
 (universality)املعيار العاملية  -

 طرق إختيار حمتوايت الكتاب -د

هناك عدة أساليب ميكن لواضع املنهج اتباعها عند اختيار مواد اللغة 
  90العربية لغري الناطقّي هبا:

املناهج األخرى، ميكن للمعلم أن يسرتشد مبناهج التعليم اللغة األجنبية  (9
 مثل اللغة اإلجنيليسية كلغة اثنية.

                                                           
 .00 .املرجع السابق, ص وعبد احلميد عبد هللا،الغايل انصر عبد هللا 95
 .94.ص, (9119)القاهرة: دار املعارف، الطبعة الثالثة، املنهج وعناصرهإبراهيم بسوين عمرية، 99
-00.ص, (م 9121 إييسكو، والثقافة والعلوم للرتبية الميةساإل نظمةامل منشورات) , هوأسالب همناج هبا الناطقّي لغري العربية تعليم , رشيد امحد طعيمة12

02 
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رأي اخلبري، ميكن للمعلم أن يسرتشد آبراء اخلباء سواء اكانت من  (0
 لغويّي أو معلمّي، او خمتصّي لتعليم اللغة العربية لغري الناطقّي وغريها. 

راء دراسة ميدنية حول خصائص الدارسّي املسح، ويقصد بذلك إج (3
 وتعرف ما يناسبهم من حمتوى لغوي.

 التحليل، يعين حتليل املواقف اليت حيتاج اليها يف اإلتصال ابلعربية. (2

 تنظيم احملتوى -ه

يقصد بتنظيم احملتوى ترتيبه بطريقة توفر أحسن الظروف لتحقيق أكثر 
احملتوى، األول التنظيم املنطقي  قدر من أهداف املنهج. وهناك التصوران لتنظيم

وهو تقدمي احملتوى مرتبا يف ضوء املادة ذاهتا، أي مراعات الرتتيب املنطقي 
شن مثل تبدأ  للمعلومات واملفاهيم بصرف النظر عن مدى قالبة الطلبة

املوضوعات من موضوع بسيطة إىل موضوعة معقدة، من السهل إىل الصعب، 
اين التنظيم السيكولوجي وهو تقدمي احملتوى يف ضوء من القدمي إىل احلديث.  والث

واملعايري يف تنظيم احملتوى ثالثة وهي اإلستمرارية والتتابع  93إحتياجات الطلبة.
 والتكامل.

 أسس أتليف كتاب التعليم -و

 وأسس أتليف الكتاب هي:

 األهداف، فهي: -9

                                                           
 41.ص السابق, املرجع, رشيد امحد طعيمة 93
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 املعريفية، وهي املادة املغزية اليت يلزم للطلبة أن يعلموها -
املهارية، وهي القدرة العملية اليت تطور من املعلومات وتصري  -

 مطبقة
 السلوكية، وهي السلوك اليت جيب للطلبة أن ميلكوها  -

 تاب املقرر، وهي:كإعداد حمتوى ال -0
 مضبوط، أن يكون احملتوى مضبوطا من الناحية العلمية -
مناسب، أن يكون احملتوى مناسبا ابلكفاءة الرئيسية والكفاءة  -

 سيةاألسا
 وايف، أن يكون احملتوى ال كثري وال قليل. -
 مطابق، تنوع احملتوى وكثرته مناسبان ابلكفاءة -
 واقعي، أن يناسب احملتوى بتطوير العلوم والتكنولوجي -
 تركيب العلم -

 اللغة واملقروئية، وهي: -3
 استعمال اجلمل مناسب ابلقواعد اللغوية الصحيحة -
 يدل ترتيب اجلمل على تفكري معقول ونظامي -
 ترتيب اجلمل مناسب لقدرة لغة الطلبة -
 اجلمل املستخدمة متصلة -
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 شكل الكتاب، وهي: -2
 أن تصميم حجم الكتاب ومكان شرح احملتوى والصور مناسبة -
 92أن تسند الصورة واجلدول أو توضح الفكرة. -

 املبحث الثاين : علم البيان

 مفهوم علم البيان -أ
البالغييون عن تعريف علم البيان كما  البيان معناه يف اللغة الكشف واإليضاح. وبّّي 

 يلي:
علم البيان هو علم يعرف به كيفية إيراد املعن الواحد بطرق خمتلفة يف  (أ

 90وضوح الداللة, مع مطابقة كل طريقة ملقتضى احلال.
علم البيان هو أصول وقواعد يعرف هبا إيراد املعن الواحد بطرق خيتلف   (ب

بعضها عن بعض يف وضوح الداللة على نفس ذلك املعن, وال بد من 
 94اعتبار املطابقة ملقتضى احلال دائما.

علم البيان هو علم يريك الطرق املختلفة اليت توضح هبا املعن الواحد   (ت
 90املناسب للمقام

                                                           
14 Kokokm Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, (Bandung: PT.Refika 

Aditama, 2010) hal. 46-48 . 

 2 م( ,ص0554طبعة، املدينة وامل )جمهول تيسري البالغةأسامة البحريى،  15 

 094 (,ص9111)بريوت:املكتبة العصرية,الطبعة األوىل, جواهر البالغة يف املعاين و البيان والبديع أمحد اهلامشي, 16 

 00. ص م(0599ابن حزم، الطبعة الثانية ،بريوت: دار –)لبنان  بالغة امليسرة، احلريب عليعبد العزيزي بن  17 
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ات السابقة خلص الباحث أن علم البيان هو علم الذي من التعريف
يبحث عن إيضاح معن الواحد أبنواع العبارات أو األسلوب وابلرتكيب 

 املختلفة لوضوح داللته.

 موضوع علم البيان -ب
وموضوع هذا العلم األلفاظ العربية من حيث اجملاز والكناية وأما التكلم عن 

 92احلقيقة والتشبيه.
 ان تتكّون عن التشبيه واجملاز والكناية.ومباحث علم البي

 التشبيه (أ
التشبيه لغة التمثيل. واصطالح هو بيان أن شيئا أو أشياء شركت غريها 

 91يف صفة أوأكثر, أبداة هي الكاف أو حنوها ملفوظة أو ملحوظة.
 وأركان التشبيه هي املشبه واملشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه.

 05أقسام التشبيه :
 ماذكرت فيه األداة. هو املرسل التشبيه 
 ما حذفت منه األداة. هو التشبيه املؤكد 
 ما حذف منه وجه الشبه  هو التشبيه اجململ 
 ما ذكر فيه وجه الشبه هو التشبيه املفصل 
 ما حذفت منه األداة ووجه الشبه هو التشبيه البليغ 
 الشبه فيه صورة منتزة من متعدد التشبيه التمثيل إذا كان وجه 

                                                           
 090ص.  ,املرجع السابق أمحد اهلامشي, 18 

 05 .( ص9111)بريوت: دار املعارف,  البالغة الواضحةعلى اجلارم و مصطفى امّي,  19 

 00ص. , املرجع السابقعلى اجلارم و مصطفى امّي, 20 
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 تشبيه ال يوضع فيه املشبة واملشبة به يف صورة  هو التشبيه الضمين
  من صورة التشبيه املعروفة بل يلمحان يف الرتكيب.

  التشبيه املقلوب هو جعل املشبة مشبها به ابدعاء أن وجه الشبه فيه
 أقوى وأظهر.

 اجملاز (ب
عن اجملاز هو لفظ استعمل يف غري مهناه األصلى وال بد من عالقة بّي امل

 09األصلى واجملازي, ومن قرينة متنع من إرادة املعن األصلى.
 ومن مباحث اجملاز منها جماز مرسل واإلستعارة وجماز عقلى.

 جماز مرسل (9
هو الكلمة املستعملة قصدا يف غري معناها األصلى  جماز مرسل

ملالحظة عالقة غري املشاهبة مع قرينة دالة على عدم إرادة املعن 
  .00األصلى

عناصر اجملاز املرسل نوعان مها العالقة و القرينة ويعرف البالغيون 
"العالقة" , أبهنا األمر الذي يقع به اإلرتباط بّي املعن احلقيقي و 
املعن اجملازي فيصح اإلنتقال من األول إىل الثاين و هذه العالقة اليت 
تربط يف اجملاز  بّي املعنيّي : احلقيقي واجملازي قد تكون 

املشاهبة((. وأما "القرينة" فعرفها البالغيون أيضا أبهنا األمر الذي ))

                                                           
 45ص.  ،املرجع السابق احلريب، عليعبد العزيزي بن 21 

 000ص  ,املرجع السابق أمحد اهلامشي, 00 
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يصرف الذهن عن املعن احلقيقي إىل املعن اجملازي , وهي إما قرينة 
 العقلية أي حالية.

و أشهر أنواع جماز مرسل منها : السبيبية , املسببية , اجلزئية , 
 03ة , احلاليةالكلية , اعتبار ماكان , اعتبار مايكون , احمللي

هي التعبري السبب عن املسبب، و ذلك حّي  السببية .9
يكون املعن احلقيقي للكلمة املذكورة يف اجلملة سببا يف 

  املعن اجملزي هلا.
هي التعبري ابملسبب عن السبب، وذلك حّي املسببية  .0

يكون املعن احلقيقي للكلمة املذكورة يف اجلملة  مسببا عن 
 املعن اجملازي هلا.

هي التعبري ابجلزء عن الكل، وذلك حّي يكون  اجلزئية .3
املعن احلقيقي للكلمة املذكورة يف اجلملة جزءا من املعن 

 .اجملازي هلا
هي التعبري ابلكل عن  )) عكس العالقة السابقةالكلية  .2

اجلزء، وذلك حّي يكون املعن احلقيقي للكلمة املذكورة 
 ى هلايف اجلملة كال مشتمال على املعن جماز 

هي التعبري ابحملال )املكان( عن احلال )املوجودين( احمللية  .0
فيه، وذلك إذا كان املعن احلقيقي للكلمة املذكورة يف 

 .اجلملة حمال )مكاان( للمعن اجملازى هلا
                                                           

 990. ، صاملرجع السابقأسامة البحريى،  23 
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هي التعبري احلالّي يف املكان عن املكان )احملال(  احلالية .4
نفسه، وذلك حّي يكون املعن احلقيقي للكلمة املذكورة 

 هلا.يف اجلملة حاال )موجودا( يف املعن اجملازي 
هي التعبري مبا كان )مضى( عما هو كائن أو إعتبار ما كان  .0

سيكون )احلاضر واملستقبل( وذلك حّي يكون املعن 
كلمة املذكورة يف اجلملة ماضيا ابلنسبة للمعن احلقيقي لل
 .اجملازي هلا

أي التعبري مبا سيكون يف احلاضر أو  اعتبار ما سيكون .2
املستقبل عما كان يف املاضي وذلك إذ كان معن احلقيقي 
للكلمة املذكورة يف اجلملة ماضيا أو حاضرا، وكان املعن 

 اجملازي هلا هو املستقبل
 اإلستعارة (0

ة هي استعمال اللفظ أو اجلملة يف غري معناها احلقيقي, اإلستعار 
لعالقة املشاهبة بّي املعن احلقيقي ومعن اجملازي, مع قرينة مانعة من 

 02إرادة معن احلقيقي األصلى.
 وأركان اإلستعارة ثالثة :

 املستعار منه وهو املشبه به .9
 املستعار له وهو املشبة .0
 املستعار وهو اللفظ املنقول عن أصله  .3

                                                           
 29. ، صاملرجع السابقأسامة البحريى،  24 
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 00تنقسم اإلستعارة إىل :
o .اإلستعارة التصرحيية وهي اليت صرح فيها بلفظ املشبه به فقط 
o  اإلستعارة املكنية وهي اليت حذف فبها املشبه به, ووجه الشبه

 واألداة, واستبدل املشبه به بشيئ من لوازمه, ومل يذكر إال املشبه.
o وهي إذا كان املستعار امسا جامدا غري  اإلستعارة األصلية

 مشتاق.
o  اإلستعارة التبعية وهي اليت تكون لفظها الذي جتري فيه فعال أو

 امسا مشتاقا 
o  ,اإلستعارة التمثيلية وهي تركيب استعمل يف غري ما وضع له

 يكون املشبه به واملشبه هيئة منتزعة من متعدد.
 اجملاز العقلي (3

 04الشيئ إىل غري ما هو له.اجملاز العقلي هو أن يسند 
اإلسناد اجملازي يكون إىل سبب الفعل أو زمنه أو مكانه أو مصدره, 

 أو إبسناد املبن للفاعل إىل املفعول أو املبن للمفعول إىل الفاعل
 الكناية  (ت

الكناية هي لفظ أريد به الزم معناه, مع جواز إرادة املعن األصلى, ألنه 
  00قرينة متنع من هذه اإلرادة.

 :02تنقسم الكناية إىل ثالثة أقسام 

                                                           
 09-44ص.  ،املرجع السابق، احلريب عليعبد العزيزي بن 25 

 00ص.  ,،املرجع السابق، عبد العزيزي بن علي احلريب 26 

 00، ص.املرجع السابق، عبد العزيزي بن علي احلريب  27 
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o )الكناية عن صفة )معن 
o )الكناية عن موصوف )ذات 
o )الكناية عن نسبة صفة إىل موصوف )نسبة معن إىل ذات 

علم البيان يف اللغة العربية  أما البحث يف اللغة اإلندونسية الذي يناسب ابلبحث 
 يلي : كما 

1. Simile (perumpamaan) 

Simile atau perumpamaan adalah perbandingan yang bersifat eksplisit.29 

Yang dimaksud dengan perbandingan eksplisit adalah bahwa ia langsung 

menyatakan sesuatu itu memlilki keserupaan dengan sesuatu yang lain. 

Untuk itu, ia memerlukan alat atau kata-kata yang dapat digunakan untuk 

menunjukkan keserupaan tersebut, yaitu kata-kata : seperti, sama, sebagai, 

bagaikan, laksana, dan sebagainya. 

Simile dapat dibedakan menjadi simile tertutup dan simile terbuka. Simile 

tertutup adalah persamaan yang mengandung rincian mengenai sifat 

persamaan itu, sedangkan simile terbuka adalah persamaan yang tidak 

mengandung mengenai sifat persamaan tersebut; pembaca atau pendengar 

diharapkan akan mengisi sendiri sifat persamaannya.30 

2. Metafora  

Metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti 

yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan 

atau perbandingan.31 Gaya bahasa metafora dalam ungkapannya tidak 

mempergunakan kata: seperti, bak, bagaikan dan sebagainya. 

Di dalam metafora juga terdapat gaya bahasa kiasan yang menggambarkan 

benda-benda mati atau barang-barang tidak bernyawa seolah-seolah 

memiliki sifat kemanusiaan. Ini merupakan corak khusus dari metafora 

yang disebut dengan personifikasi.32 

                                                                                                                                    
 939. ، صاملرجع السابقأسامة البحريى،  28 

29 Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 138 
30 Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, hlm. 138 
31 Nyoman Kuta Ratna, Stilistika Kajian Puitika Bahasa, Sastra dan Budaya (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013), hlm.188 
32 Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, hlm. 140 
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3. Metonimia 

Metonimia adalah suatu gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata 

untuk menyatakan suatu hal lain, karena ada mempunyai pertalian atau 

hubungan.33 Hubungan metonomis terjadi pada sebagian untuk 

keseluruhan, keseluruhan untuk sebagian, akibat untuk sebab, sebab untuk 

akibat, tempat untuk isinya atau yang menempatinya, keadaan untuk 

tempatnya, dulu untuk sekarang atau yang akan datang, dan sekarang 

untuk yang dulu.34 

4. Eufimisme 

Eufimisme adalah mempergunakan kata-kata dengan arti baik atau dengan 

tujuan baik. 35 Sebagai gaya bahasa, eufimisme adalah semacam acuan 

berupa ungkapan-ungkapan yang dihaluskan untuk menggantikan acuan-

acuan yang mungkin dianggap kasar atau kurang nyaman didengar. 

 

 

 علم البيان دريسمهية تأ -ج

املباحث يف علم البيان تتكّون من التشبيه واجملاز والكناية. وهبذه املباحث 
اإلعتبارات اللغة العربية الفصيحة الصحيحة وملعرفة اإلعتبارات مساعدة ملعرفة 

غري فصيحة اليت مل تناسب للنطق. هذا العلم يساعد لتعبري الفكرة أو الشعور 
أبشكال اجلملة واألسلوب املتنّوعة املناسبة مبقتضى احلال. وكذلك هبذا العلم 

انحية الكلمة حىت سيدرك اجلمال والعظمة اآلايت من القرآن الكرمي إما من 
 34احلروف فيه.

                                                           
33 Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, hlm. 142 
34 Nyoman Kuta Ratna, Stilistika Kajian Puitika Bahasa, Sastra dan Budaya, hlm. 202 
35 Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, hlm. 132 
36 Mamat Zaenuddin dan Yayan Nurbayan, Pengantar Ilmu Balaghah,  (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2007), hal. 16. 
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إن مباحث البيان حمصورة يف اجملاز على أحنائه أي أنه مبعن أعم يشمل 
واجملاز ثروة   30الكناية. وأن التشبيه إمنا ذكر فيه لبناء اإلستعارة عليه.

 32كبرية يف اللغة من جهات عدة منها:

ملطر اإلكثار من األلفاظ وتعدد الوضع تفننا يف التعبري كتسمية ا (9
 ابلسماء والنبات ابلغيث, على ما سيأيت.

التظرع إىل الوضع فيما مل يوضع له لفظ من احملسوسات كقوهلم :  (0
 ساق الشجرة, وإبطاء الوادي, وعنق االبريق, وذوابة الرحل.

التذرع إىل الوضع لتمثيل صور املعاين كقوهلم : نبض البق, سبح  (3
 الفرس.

سافر والظهر له, وفالن ميلك رقبة  الرمز إىل حقائق املعاين كقوهلم : (2
 أي عبيدا.

 أهداف تدريس علم البيان   -د
 إظهار نواحي اجلمال الفين يف األدب  (9
 مساعدة الطالب يف حماكاة األمناط البالغية (0
 تنمية ميل الطالب إىل القراءة احلرة الواسعة (3
إكساب الطالب القدرة على استخدام اللغة استخداما ميكنهم من  (2

 أفكارهم.توجيه 
 هتيئة الطالب وإعدادهم للتعرف إىل أسرار األعجاز يف القرآن الكرمي (0

                                                           
 052(, ص. 0550)لبنان: دار الكتب العلمية,  علوم البالغة البيان واملعاين والبديعأمحد مصطفى املراغي,  37 

 051-052, ص. املرجع السابق أمحد مصطفى املراغي, 38 
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متكّي الطالب من التذوق اجلمايل لألحاديث النبوية الشريفة والكالم  (4
 31 العريب الفصيح شعرا ونثرا

 علم البيان التخطيط لتدريس -ه
 خيتار املعلم نصا أدبيا ملستوى الطالب -أ

القّيم اإلنسانية املوجودة داخل النص أشار املعلم عنصر اجلمال وإىل  -ب
 األديب أبسلوب شيق ومقبول لدى نفوس الطالب

 قراءة النص قراءة سليمة ألهنا تساعد يف فهم املقروء -ج
 يتناول املعلم النص األديب ابلشرح والتفصيل مبيعة الطالب -د

 يبدأ املعلم مشاركا الطالب بشرح الكلمات الصعبة والرتاكيب الغامضة -ه
 وص شرحا أدبيا ليتعرف الطالب على معناها العام.يشرح النص -و
استنباط القاعدة البالغية مث يتم التوصل إىل التعريف أو املصطلح  -ز

 البالغي اجلديد.
 25العمل على التدريبات والتمرينات بعد انتهاء الدرس مباشرة-ح

 التحليل التقابلياملبحث الثالث : 

 مفهوم التحليل التقابلي -أ

يقارن بّي لغتّي أو أكثر من  (Contrastive Analysis) التحليل التقابلى
عائلة لغوية واحدة أوعائالت لغوية خمتلفة هبدف تيسري املشكالت اللىت تنشأت 

                                                           
 900(, ص 0595)عمانن: دار امليسرة للنشر والتوزيع,  العربية بّي النظرية والتطبيقأساليب تدريس اللغة راتب قاسم حممد وحممد فؤاد احلوامدة,  31 
 901-902ص.  ,املرجع السابقراتب قاسم حممد وحممد فؤاد احلوامدة,  25 
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لتقاء هذه اللغة كالرتمجة و تعليم اللغة األجنبية. املقصود هنا, التحليل اعند 
  29لمتعلماللغوى جيرى على اللغة الىت هى موضع التعليم و اللغة األوىل ل

أمنا يقصد ابلتقابل اللغوى أو التحليلى التقابلى  ويرى عمر الصديق
إجراء دراسة يقارن فيها الباحث بّي لغتّي أو أكثر مبينا عناصر التماثل و 
التشابه و االختالف بينهما هبدف التنبؤ ابلصعوابت الىت يتوقع أن يوجهها 

جراء الدراسات التقابلية على و من املمكن إ  الدارسون عند تعلمهم لغة أجنبية
عدة مستوايت, منها املستوى الصويت, واملستوى النحوي, واملستوى الصريف, 

 .20واملستوى الداليل, واملستوى الثقايف

ويرى عمر التقابل معناه املقارنة, ويراد به هنا دراسة مقارنة بّي لغتّي من 
    من جمموعة اللغات غري فصيلة واحدة كاملقابلة بّي اللغة العربية الىت هى

(Contrastive Lingustics)  السامية واللغة املالوية الليت هى جمموعة اللغات
 .23البولينيزي

 التقابلي ةنشأ -ب

نشأ التحليل التقابلى من زمان إىل زمان, منذ بداية النصف الثاين هلذا 
ن تعليم اللغات األجنبية وكان من االعشرين القرن ظهرت بوادر حركة قوية يف ميد

روادها األساتذة يف جامعة ميشغان األمريكية, وهذه احلركة تؤكد ضرورة إجراء 

                                                           
 20(, ص.  0555)بريوت: دار املعروفة اجلامعة ,  علم اللغة التطبيقي و تعليم العربيةعبد هللا الرجعى،  29 
معهد اخلرطوم  :)العربية السعودية لغة العربية الناطقّي ابللغات األخرىلحتليل األخطاء اللغوية التحريرية لدى طالب معهد اخلرطوم الدوىل , عمر الصديق 20 

 3-0(, ص. 0555لغة العربية,لالدوىل 
 05(, ص. 9103دار الكتب العلمية, )الكويت: علم اللغة العربيةحممود حجازى,  23 
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الدراسات التقابلي بّي اللغات املختلفة للتعريف على ما جيب تقدميه لدارسة 
اللغة األجنبية, كورود الدراسة بّي اللغة اإلجنليزية و اللغة العربية مثال, و لتعرف 

 على ما جيب أن تقدمه من كل منها املتحدثّي ابللغة األخرى .

و يف العقد السادس من القرن ظهر أثر هذا االجتاه جليا يف كثري من 
الدراسات التقابلية بّي اللغات, ومن أبرز ما مت نشره جمموعة الكتاب الىت أشرف 

يف الوالايت  (center of  applied linguistic)عليها مركز علوم اللغة التطبيقية 
املتحدة األمريكية, وهي الدراسات التقابلية بّي اإلجنليزية من األسبانية و 

 22.اإليطالية واألملانية

 أهداف التحليل التقابلي  -ج

 : 20أما اهلدف يف التحليل التقابلى ينقسم إىل ثالثة أقسام 

التحليل التقابلى , ختالف و التشابه بّي اللغاتالاهلدف األول : فحص أوجه ا
خيتص ابلبحث يف أوجه التشابه واالختالف بّي اللغة األوىل للمتعلم و اللغة 

 األجنبية الىت يتعلمها.
اهلدف الثاين : التنبؤ ابملشكالت الىت نشأ يف تعليم اللغة األجنبية وحماولة 

, أبن " هذا اهلدف بنهض على إفرتاض علمي تفسري هذه املشكالت .
علم اللغة األجنبية تتواقف مع حجم " االختالف " بّي اللغة مشكالت " يف ت

                                                           
 (,9120عمادة شؤون املكتبات, الطبعة األوىل )السعودية: التحليل اللغوي وحتليل األخطاء, تعريب وحتريرو إسحاق حممد األمّي,  حممود إمساعيل 22 

 0ص.
  21-20ص.  (,9110دار املعرفة اجلامعة, )إسكندرية: علم اللغة التطبيقي وتعليم العربيةعبد الراجعى,  20 
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, إذ كلما كان االختالف كبريا كانت املشكالت  األوىل للمتعلم و اللغة األجنبية
 كثرية.

اهلدف الثالث : اإلسهام يف تطوير مواد دراسة للتعليم اللغة األجنبية إن التحليل 
الدراسية يف التعليم اللغة األجنبية ,  التقابلىي أثبت نفعا حقيقيا يف تطوير املواد

و إن التحليل التقابلي انفع أيضا يف التعليم اللغة األجنبية ألبنائها , إذ ثبت لنا 
ابلتجربة العملية أن كثريا من الظواهر اللغوية يف العربية تكون أكثر وضوحا حّي 

 تعرض على الدرس التقابلي.
 التحليل التقابلي افرتاض   -د

سي يف صعوبة التعليم اللغة األجنبية هو تداخل اللغة السبب األسا -
 األم.

 صعوبة التعليم بسبب االختالف بّي اللغة األوىل واللغة الثانية. -
االختالف بّي اللغة األوىل واللغة الثانية كثريا فيكون كان كّلما   -

 الّتعليم من الّصعب
املشكالت اليت املقارنة بّي اللغة األوىل واللغة الثانية مفيدة لتنّبؤ  -

 يواجه الدارسون يف تعليم اللغة األجنبية.
 24حتديد املواد التعليمية ابملقارنة بّي اللغتّي. -

 

 

                                                           
46 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa (Bandung: Angkasa, 1992), hal. 

5-6 
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 تطبيق التحليل التقابلي   -ه

أهّم اخلطوات يف إعداد املادة التعليمية هي مقارنة اللغتّي والثقافتّي )األصلية 
تذلل يف عملية واألجنبية( من أجل الوقوف على العقبات اليت جيب أن 

وتعليم اللغة العربية حسب النظرية يعتمد على اكتساب اللغة  20التعليم.
 ابملمارسة، غري أن توجد املشكالت اللغوية لدى الطالب يف تطبيقه. 

 وأما تطبيق التحليل التقابلي يف التعليم هو :

إعداد مواد التعليمية ابلنسبة إىل االختالف بّي لغة الطالب واللغة  (أ
 الثانية املدروسة.

 ترتيب الرتاكيب ابلنسبة إىل النظرية اللغوية املستخدمة.  (ب
 تستخدم اللغة األوىل كمساعدة يف تعليم اللغة الثانية.  (ت
تقدمي املواد التعليمية مباشرة : تقدمي التشابه واالختالف بّي اللغة   (ث

 األوىل واللغة الثانية, يشري بنود اللغة األوىل اليت ميكن أن أتيت
األخطاء يف اللغة الثانية, أشار على كيفية حّل التداخل, إعطاء 

 22التدريبات يف بنود اليت ختتلف.

 واإلجراءات التحليل التقابلي منها :

 وصف اللغتّي املعنيتّي  (أ
 إختيار أشكال حمّددة للمقابلة   (ب

                                                           
47 Moh.Ainin, Analisis Bahan Pembelajar Bahasa Arab sebagai Asing (Malang: Misykat, 2011), 

hal. 38 
48 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, hal. 40-41 
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 التقابل ذاته وهو مقابلة نظام لغوي مع نظام لغوي آخر   (ت
 21عوابت بناء على اإلجراءات الثالثة األوىل.تنبؤا ابألخطاء أو الص  (ث

 فوائد التحليل التقابلي   -و

إن التحليل التقابلي أثبت نفعا حقيقيا يف تطوير املواد الدراسية 
يف تعليم اللغة األجنبية. وكذلك التحليل التقابلي انفع أيضا يف تعليم 

ثبت لنا ابلتجربة العملية أن كثريا من الظواهر اللغوية  اللغة ألبنائها. إذ
يف العربية تكون أكثر وضوحا حّي تعرض على الدرس التقابلي, ومن 
هنا يصبح إدراكنا لطبيعة الظاهرة إدراكا أكثر عملية من فهمنا لبعض 
اجلوانب املشرتكة يف قدرة "التعلم" حّي تتلقى هذه الظاهرة ويثمر ذلك 

05أفضل حنو تطوير املواد الدراسية لتعليم اللغة األوىل.بال شك رؤية 

                                                           
-044(, ص. 9112)العربية السعودية: مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج,  مبادئ تعّلم وتعليم اللغةعّيد وعيد بن عبدهللا الشّمري, إبراهيم بن أمحد الق 49 

040  

 21, ص. املرجع السابق عبد الراجعى,50 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 

 مدخل البحث ومنهجه -أ

اعتمادا على مشكلة البحث وأسئلة البحث اليت كتبتها الباحث يف الفصل 
 & Research) ستخدم الباحث يف هذا البحث مبنهج البحث والتطويراألول، ا

Development) البحث املستخدمة للحصول على نتائج معّي وجتربة طريقة  وهي
 9فعالة.

إن املدخل التطويري التجرييب يف مفهومه البسيط منهج منظم يهدف 
لكشف منتجه أو منوذج أو منهج أو اسرتاتيجية أو طريقة أو خطوة معينة مع 
تعيينها وإصالحها وتطويرها وإنتاجها وجتريب فعاليتها لتكون جديدة وفعالة 

  2ة.ومفيد

عمليات أو خطوات  (Research & Development)إن البحث التطويري 
علمية لتطوير الناتج اجلديد أو إكمال الناتج املوجود. فال يلزم أن يكون الناتج 

مثل الكتاب املقرر والوسائل  (hardware)ماداي أو على صورة املكوانت املادية 
التعليمية يف عملية التعليم يف الفصل أو املعمل، ولكن قد يكون بصورة البامج 

كبامج احلاسوب لتنظيم املعلومات وتعليم الفصل وإدارة املكتبة   (software)اجلاهزة 
                                                           

1 Sugiyono, Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2005), hal. 297 
2 Nusa Putra, Research & Development (Penelitian dan Pengembangan; Suatu Pengantar) 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 67 
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لتقومي واملعمل أو بصورة النماذج الرتبوية والتعليمية والدورات التدريبية واإلشراف وا
 3واإلدارة وغري ذلك.

وليحصل على اإلنتاج اجليد، وإستعمل الباحث ثالث خطوات وهي : 
( نيل املداخل واإلقرتاحات والتوصيل 0( حتليل احلاجات قبل عملية اإلعداد، 9

ليمية، ب(  املواد التع جمال حمتوىتعليمية وهم : أ( اخلبري يف من اخلباء يف املواد ال
 ( معرفة فعالية اإلنتاج يف املادة التعليمية.3. التصميم املواد اخلبري يف 

واخلطوات الدقيقة لتطوير اإلنتاج، حىت  إحتاج الباحث إستعدادا كامال
يكون اإلنتاج إنتاجا فعاال. وشكل ختطيط الوسيلة التعليمية املستخدمة يف هذا 

يكيف من شكل وهو  Sugiyonoالبحث والتطوير هو شكل الذي قام به سوكيياان 
Borg and Gall0، فكرة موحية( 9الية : ، وهذا الشكل يتبع اخلطوات الت )

( جترية 4( التعديل، 0( تصديق اإلنتاج، 2( تصميم اإلنتاج، 3، بياانت الفكرة
( تعديل 1( جترية اإلنتاج فعالية، 2( تعديل جترية اإلنتاج، 0اإلنتاج صالحية، 

 2تاج اجلماهريي.( حصيلة اإلن95اإلنتاج النهائي، 

 دقيقةإختار الباحث هذا شكل البحث والتطوير ألن هذا الشكل فيها خطوات  
يف إجراءات تطوير اإلنتاج، لذلك شعر الباحث سهولة لتطوير اإلنتاج وهذا 

 الشكل مرونة وأمكنة مبناسبة احلاجات واملشكالت اإلنتاج املطورة.
 

 

                                                           
3 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), hal. 164-165 
4 Sugiyono, Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D , hal. 298 
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 البحث والتطوير إجراءات -ب

 اخلطوات يف إجراءات هذا البحث والتطوير خبطوات إستخدم الباحث
Borg and Gall اليت شرحها ،Sugiyono 0: يف كتابه و خطواته كما يلي 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 إجراءات البحث والتطوير شرحا كامال كما يلي : شرح الباحثيس
 فكرة موحية .9

أول ما عمل الباحث يعين تعيّي الباحث هذا البحث،  يبدأأن  قبل
املوضوع الذي سيبحثه الباحث. ويطلب الباحث املوضوع بقراءة بعض الكتب 

                                                           
5 Sugiyono, Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, hal. 299 

 بياانت الفكرة فكرة موحية

 

 

 تصميم اإلنتاج

 

 تصديق اإلنتاج

 

 جتربة صالحية

 

 

اإلنتاج تعديل  

 

اجتعديل جترية اإلنت   

 

اليةجترية اإلنتاج فع هائيتعديل اإلنتاج الن   

 

 حصيلة اإلنتاج
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والبحوث اليت كتبتها الباحث السابق. وبعد قراءة الكتب والبحوث وجد 
الباحث الفكرة أن تعليم اللغة األجنبية يكون سهوال إذا تعّلم الطالب اللغة 

ا يف اللغة األوىل )لغة الطالب(. ألهنم قد عرفوا األجنبية مع تقدمي مقارنته
األسلوب والقواعد لغتهم األوىل. ويعتمد الباحث اإلفرتاض كلما كان التشابه 
بّي اللغة األوىل واللغة األجنبية كثريا فيسّهل الطلبة يف فهم اللغة األجنبية. مث 

سيكون أساسا خيتار الباحث التحليل التقابلي )دراسة تقارن بّي لغتّي( الذي 
يف هذا البحث. وخيتار علم البيان ألن الباحث الذي يرتكز حبثه يف هذا العلم 

 قليل وكثري يرتكز يف علم النحو والصرف.
 بياانت الفكرة .0

وجد الباحث الفكرة املوحية. ستمر الباحث هذه اإلجراءات بعد أن ا
ان والكتب اللغة بدأ الباحث جبمع الكتب اليت تتعلق بنظرية التقابلية وعلم البي

اإلندونسية. مّث يعّّي الباحث البياانت من التقابل بّي اللغة العربية )علم البيان( 
واللغة اإلندونسية إبقامة التحليل التقابلى يعن يعّّي التشابه واالختالف بّي 

 اللغتّي.
 تصميم اإلنتاج .3

 ي، فخطوة التالية هفكرة موحية وبياانت الفكرةبعد أن مت الباحث من 
إعداد كتاب تعليم علم البيان لطلبة قسم تعليم اللغة العربية تصميم اإلنتاج. يف 

جتمع ا، و علم البيانعن  اصوصخم كتااب  صنع الباحث السادسةيف املرحلة 
املراجع اليت تتعلق إبنتاج املطورة من انحية مواد التعليم املناسب  الباحث

 جلامعة. مبستوى ا
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 تصديق اإلنتاج .2
أما اهلدف تصديق اإلنتاج هو عملية لتقومي أو لتحكيم اإلنتاج املصمم، 

يف علم البيان ستخدام املواد التعليمية املطورة لتعليم امنه هو ملعرفة صالحية 
اء يف جمال . وميكن أن يؤدى هذا التصديق إبحضار بعض اخلب السادسةاملرحلة 

 والعيوب من اإلنتاج ايطاء املزااحث منهم التقومي و إعالب مواد التعليم، مث طلب
 واخلباء. ديق من خالل املناقشة بّي الباحثأو ميكن أيضا أن حتقيق التص

 التعديل اإلنتاج .0

يقوم بتصحيح اإلنتاج عن  كان الباحث التعديل هو التحسّي.
 األخطاء والنقائص املوجودة حسب التحكيم من اخلباء وإرشاداهتم.

 جترية اإلنتاج صالحية .4

اإلنتاج صالحية أو يسمى بتجرية األوىل هلذا اإلنتاج هي بتحكيم  جترية
عرفة ، ملبالغةودة إستخدام هذا اإلنتاج، مث قام الباحث بتجربته اىل معلم الج

 الطالب اجلامعي.  قبل جتريبها اىل كتاب تعليم علم البيانأراءه عن  
 تعديل جترية اإلنتاج .0

قوم بتصحيح اإلنتاج عن يتعديل هو التحسّي. كان الباحث ال
 .وإرشاداته بالغةال اضرمن حماألخطاء والنقائص املوجودة حسب التحكيم 

 جترية اإلنتاج فعالية .2
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جترية اإلنتاج فعالية أو يسمى بتجرية الثانية هلذا اإلنتاج هي بتطبيق 
م قام الباحث بنفسه، وقدّ علم البيان الذي التعليمية املطورة يف عملية تعليم 

يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مساريندا اإلسالمية  الطلبة مباشرة اىلالباحث 
 .ا كتاب تعليم علم البيان، ملعرفة فعالية هذ احلكومية

 تعديل اإلنتاج النهائي .1

دة يف هذا اإلنتاج حسب مادام يوجد األخطاء والنقائص املوجو 
ىل التعديل إوإرشاداهتم، فإنه حيتاج  جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكوميةالتحكيم 

 إنتاجا إىل أحسن اإلنتاج. أو التحسّي، حىت حصل الباحث
 التصميم التجرييب -ج

ح من البحث وأما التصميم املستخدم يف جتريب الكتاب التعليم املقرت 
بنموذج االختبار القبلي  (Tue Experimental Design)اجملرد التطويري فهو التجريب 

(posttest control group design-pretest) البعدي واالختبار
ابستخدام ، يعين 6

  اجملموعة الضابطة واجملموعة التجربة. 
 

 جمتمع البحث والعينة -د

جمموعة من الناس أو الوقائع أو املوضوعات اليت تعّي تعيينا  هو اجملتمع
واجملتمع هم مجيع طلبة  0.واضحا أو اجملموعة األكب اليت أصبحت غاية االستقراء

                                                           
6 Sugiyono, Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D , hal. 112 
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : Rineka Cipta, 

2010), hal. 173 
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الذين يتعلمون يف  جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية قسم تعليم اللغة العربية
 م  0594- 0590املستوى السادس 

وتؤخذ من خالل القرعة عينة جتريب  2.اجملتمع ممثل أو بعض هي العينة
 .طلبة 02وعددهم  الكتاب التعليمي يف امليدان وهي الفصل "أ"،

 التجريبخطوات  -ه
من خالل  تجريب الكتاب التعليمي الذي طوره الباحثب قام الباحث

عمليات التعديل والتحسّي يف امليدان ملعرفة مدى فعاليته وجودته وصالحيته 
م خطوات التجريب امليداين وتقوميه. فألجل حتصيل املعرفة الكافية الواضحة، تقد

 لي :فيما ي
 جمتمع البحث يقرر الباحث .9
بتعليمها ابستخدام الكتاب  الباحث عينة التجريبية اليت يقوم الباحثخيتار  .0

 التعليمي التطويري الذي يناسب خطوات التعليم املقررة.
 يقوم الباحث ابختبار القبلى ملعرفة كفائة الطلبة .3
 يقوم الباحث التجربة .2
لتجريبية(. يرتكز ابختبار البعدي عند هناية احملاضرة )العملية ا يقوم الباحث .0

بعد هناية  ى احملاولة ملعرفة فعالية هذا كتاب التعليم املطّورعل االختبار البعدي
 التجريب التعليمي.

 التفتيش العميق واالستنباط. .4
 

                                                           
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, hal. 174 
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 البياانت ومصادرها -و
 أيخذ الباحث البياانت واملعلومات من : 

لنيل  تعليم اللغة العربية جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية رئيس القسم -9
واملدّرسّي  تعليم اللغة العربيةالبياانت واملعلومات عما تتعلق أبحوال القسم 

 والطلبة على العامة.
 جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية اللغة العربيةمدرس البالغة قسم تعليم  -0

 لنيل البياانت واملعلومات عن أحوال عملية التعليم والتعلم مادة علم البيان.
جبامعة مساريندا  اللغة العربيةملستوى السادس قسم تعليم الطلبة يف ا -3

لنيل البياانت واملعلومات يف تعليم البالغة. وبياانت  اإلسالمية احلكومية
 النتيجة يف اختبار قبلي واختبار بعدي.

 أما البياانت واملعلومات يف هذا البحث تتكون على : 
 البياانت الكيفية تشتمل على : -9

 املدرس والطلبة.نتائج املالحظة على  -أ
 التعليقات واإلقرتاحات من اخلباء عن كتاب التعليم املطّور -ب
جبامعة مساريندا نتائج املقابلة من مدرس البالغة يف املستوى السادس  -ج

ورأيه عن تطوير كتاب تعليم علم البيان على  اإلسالمية احلكومية
 األساس التحليل التقابلي. 

 الكمية اليت تشتمل على :البياانت  -0
 نتائج التحكيم عن كتاب التعليم املطّور املصّمم ابإلستبانة -أ
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نتائج آراء أو استجابة الطلبة عن كتاب التعليم املطور على أساس  -ب
 التحليل التقابلي بعد استخدامه ونتيجة اختبار البعدي الطلبة

 أدوات مجع البياانتطريقة و  -ز
 Participant ) ابملشاركةمالحظة  : منها ،أربعة أدوات ستخدم الباحثا

observation)  احلرة شبه ومقابلة(Wawancara semi struktur) اإلستبانة ، و
(Angket)،  واإلختبار(Test) ،بياانت اليت تتعلق ألن كالهم يستخدمون يف مجع ال

اإلسالمية جبامعة مساريندا قسم اللغة العربية  ةلطلب علم البيانكتاب تعليم إبعداد  
 :علومات اليت ستحصل منهم كما يليكل األدوات وم  شرح الباحثيوس ، احلكومية

 :ابملشاركةاملالحظة  .1

املالحظة هي منهج علمي ملشاهدة ومالحظة الظواهر واحلوادث اليت 
يف تطوير الكتاب التعليمي  اليت يقوم هبا الباحث املالحظةو  1هلا العالقة هبذا.

كون عضوا يف اجلماعة اليت يالحظها. يهي حيث و  ابملشاركة هي املالحظة
إملاما  أهنا تعطي معلومات غزيرة للباحث ومن مميزات املالحظة ابملشاركة

 ابلظاهرة ومصداقية أكب يف املعلومات. 
 املقابلة .2

باشرة اىل املاملقابلة هي طريقة لنيل املعلومات بوسيلة إعطاء السؤال 
 ويف تطبيقها تنقسم املقابلة إىل ثالثة أنواع، منها : 95مصادر اإلنسانية.

                                                           
9 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang : Hilal Pustaka, 2010), hlm. 125 
10 Masri Singaribum dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta : LP3ES, 2005), hlm 

.192 
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هي املقابلة املناسبة  (Structured Interview)املقابلة املقيدة / املنظمة  (أ
ملكتوبة وفيها أدوات البحث أي األسئلة ا ابملبادئ املقابلة وأعّد الباحث

 .األجوبة املذكورة
هي املقابلة  (Semistructure Interview)واملقابلة شبه املقيدة / شبه املنظمة  (ب

يسمى أيضا بشبه  لتطور أدوات البحث املكتوبة واملنظمة، وهذه املقابلة
الفرصة على مصادر اإلنسانية أن يدعى رأيه  الباحث ىالعميقة ألن أعط

 واألسئلة فيه غري مربوط.
هي أعمق و أوسع و أصرح  (Unstructured Interview)واملقابلة احلرة  (ج

نال يستطيع أن ياملكتوية  واملنظمة لذلك الباحث  قابلة بدون األسئلةامل
 99البياانت و رأي املخب.

 Semistructure)املقابلة شبه املقيدة / شبه املنظمة  ستخدم الباحثاو 

Interview ) مث يتطّور املقابلة   املقابلة املركبة واملنظمة مبادئث تاج الباححيألن
 . لطلب املعلومات األخرى

 ستبانةاإل .3

تعتب اإلستبانة أداة مالئمة للحصول علي املعلومات وبياانت احلقائق 
املرتبطة بواقع معّي، وتقدم اإلستبانة بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة 

 ثحستخدم الباا 90عنها من قبل عدد من األفراد املعينّي مبوضوع اإلستبانة.
خبري عن و  لبالغةحكيم من خبري تعليم ااإلستبانة جلمع البياانت عن : التهذه 

                                                           
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hal. 320 

 934م(، ص. 9110)جامعة إفريقيا العاملية،  وطرق كتابة الرسائل اجلامعةمناهج البحث العلمي  عبد الرمحن أمحد عثمان،90
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 كتاب تعليم ومعرفة آراء الطالب عن بالغةال دّرساملادة التعليمية ، ومتصميم 
 وأدوات هذه الطريقة هي اإلستبانة. .علم البيان

تقومي املادة التعليمية صالحيتها  وهياإلستبانة هذه من  حصل الباحث
 وفعاليتها. 

 االختبار .4

جمموعة املثريات )أسئلة شفوية أو كتابية أو رسوم(  اهو نعين هب اإلختبار
 93بطريقة كمية أو كيفية, للحصول على مقياس هذا البحث.تعد لتقيس 

االختبار يف هذا البحث يستخدم كآلة ملعرفة ولقياس فعالية الكتاب املطّور. 
وجيعل االختبار البعدي للمجموعة التجربية واجملموعة الضابطة حلصول على 

 معلومات تتعلق هبا.
 طريقة حتليل البياانت -ح

البحث  حتليل البياانت هو األمور املهمة يف عملية البحث. ألن البياانت احملّللة يف هذا
ستكون حبث العلمي. ويتكون هذا التحليل من نوعّي ومها حتليل البياانت الكيفية 
وحتليل البياانت الكمية. تتضمن البياانت الكيفية من نتائج املالحظة وآراء اخلباء 
ومدرس البالغة يف هذه اجلامعة ابلكتاب املطّور على أساس التحليل التقابلي, إما 

وهوبريمان  (Miles)ات. وخطوهتا كما قاما ميليس اإلرشادات أو التعليق
(Huberman)  : هي كما التايل 

                                                           
 921م(, ص. 9110)الرايض: دار أسامة للنشر والتوزيع,  البحث العلمي مفهومه وأدواته وأسالبيه ,ذوقات عبيدات وأخرون 93 
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, هو يلخص الباحث البياانت املوجودة (Data Reduction)( إختزال البياانت 9
وخيتارها مث يركزها بعد أن يقوم البحث حىت تكون البياانت احملتاجة تركيزا 

البياانت وترتيبها على حسب ما ابلبحث وواضحا. هتدف هذه املرحلة لرتكيز 
 حيتاج البحث.

هو عرض الباحث البياانت الرئيسية واملختارة (, Data Display)( عرض البياانت 0
على شكل وصف موجز ورسم وغريه يف نتيجة البحث. هتدف هذه املرحلة 

 ليسهل الباحث فهم الواقع وختّطط األعمال املقبلة.
 الباحث نتائج البحث وحتققها. , تعّي(Verification)( التحقيق 3
وأما نوع البياانت الثانية هي البياانت الكمية, وهي نتائج اإلستبانة من اخلباء  

ابلكتاب املطور على أساس التحليل التقابلي, ونتائج اإلستبانة من الطلبة ابلكتاب 
يان املطّور على أساس التحليل التقابلي, ونتيجة اختبار الطلبة يف تعليم علم الب

 ابلكتاب املطّور على أساس التحليل التقابلي.
 وحلل الباحث حتليلّي يف هذا البحث, منها : 

 أسلوب حتليل البياانت من اإلستبانة (9

ة التحكيم من بتحليل البياانت املتوفرة من خالل إستبان قام الباحث
يف  لبةوالط بالغةال درس، ومتصميم املادةوخبري  يف جمال احملتوى املادةخبري 

،  جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكوميةاملستوى السادس قسم اللغة العربيية 
 . ا كتاب التعليمحنو هذلتصوير آرائهم 
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يف هذه اإلستبانة مقاييس ليكرت، وهي أسلوب  ستخدم الباحثا
لقياس السلوكيات والتفضيالت مستعمل يف اإلختبار النفسية. ويف هذه املقياس 

ختيار األسئلة اتيار األسئلة السلبية ولكن أيضا خيلزم ال أن الطلبة ال
 92اإلجيابية.

وهذا املقاييس اإلستباانت يف جمال اإلحصاءات. يعتمد املقاييس على 
 دليل درجة الوافقة أو اإلعرتاض على صيغة ما :

 البياانت الدرجة

 جيد جدا 2

 جيد 3

 مقبول 0

 انقص 9

   90نتائج االستبانة لكل موضوع ابستخدام الرمز : فتش الباحثي

 

 

                                                           
14 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik Prosedur (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2005), hal 159 

 15 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar – Mengajar, (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006), h. 131. 

P = F

n
 x 100% 
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=p الدرجة كنسبة من مائة 

=f  جمموع النتائج ملوضوع واحد 

=n جمموعة أقصى النتائج ملوضوع واحد 

وفيما يلي دليل تفسري البياانت من النتيجة التصديق والتثبيت كما قرره وزير الشؤون 
 94الدينية أبربعة املعايري وهي : 

 البيان معيار النجاح  املئوية الرقم

 جيد جدا وصادق % 20،59 -955 9
مه يف التعليم استخداميكن 

 التصحيح نبدو 

 مقبول % 20-05،59 0
 مه يف التعليم استخداميكن 

 لتصحيح البسيطاب

 مه يف التعليماستخداميكن ال  انقص % 05-05،59 3

 يصلح كله أو يبدل مردود % 05-59 2

 
 ختبارأسلوب حتليل البياانت من اال (0

وبعد إقامة التجربة فيقارن الباحث النتيجة مبقارنة املتواسط بّي جمموعتّي  
 test-t :17)اجملموعة الضابطة واجملموعة التجربة( ابستخدام الرمز 

                                                           
16 Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 

hal.  41  
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 البيان:

    M =  قيمة معدل النتيجة لكل اجملموعة 

N   = جمموع الطلبة 

∑ x2   =  تربيع االحنراف للمجموعة الضابطةجمموع 

∑ y2     = جمموع تربيع االحنراف للمجموعة 

 فيما يلي معيار التصديق الختيار التايل :

( الرسم البياين, فتعين ذلك أن فروض t)احلسايب أكب من ت ( t)إذا كانت درجة  -
 البحث مقبولة.

فتعين ذلك أن فروض ( الرسم البياين, t)احلسايب أصغر من ت ( t)إذا كانت درجة  -
 البحث مردودة.

                                                                                                                                    
17Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hal. 354-355. 

t =
Mx −  My

√(
∑ x2 + ∑ y2  

Nx + Ny− 2
) (

1

Nx

+  
1

Ny

)
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث وحتليلها ومناقشتها

 : حملة عن ميدان البحث املبحث األول

 مساريندا اإلسالمية احلكوميةحملة عن جامعة  -أ
 جلامعةوالتاريخ  املوقع اجلغريف -1

اليت تتوقع يف   إلسالميةهي إحد اجلامعة امساريندا اإلسالمية احلكومية إن جامعة 
مساريندا –أمحد رفادين ، وهي يف شارع احلاج كاليمنتان الشرقية مبدينة مساريندا

 .(Jl. H. Ahmad rifadin-Samarinda seberang)ساابرانج 

جامعة سوانن أمبيل سورااباي عضوا من يف أول أتسيسه كانت هذه اجلامعة 
م. ويعتمد على قرار  9142ابسم "كلية الرتبية جامعة سوانن ألمبيل" سنة 

مدير عام اشراف املؤسسة وزارة الشؤون الدينية و  113/1997الوزير الّديين رقم : 
(DITJEN BIMBAGA ISLAM : رقم القرار ،)E / 136 / 1997  تغرّي Fakultas 

Tarbiyah IAIN Sunan Ampel  إىلSTAIN . م تغرّي من  0592ويف سنة
STAIN  إىلIAIN : وفيها مخس الكليات, وهي 

 كّلية الرتبية  (9
 كّلية الشريعة (0
 كّلية اإلقتصادية اإلسالمية (3
 كّلية أصول الدين واألداب والدعوة (2
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 كّلية الدراسات العليا (0
 عدد احملاضرون واحملاضرات جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية -2

يعتمد على اجلدول . و املاجستري حممد إلياسّيكان مدير هذه اجلامعة هو دكتور 
وعدم االجلدول اجلديد، أن عدد احملاضرين واحملاضرات يف  0590عدد احملاضر 

 .حماضر 939 ه اجلامعةهذ

 ( :2جدول ) 

 عددههم احملاضرون

 22 احملاضر الثابت

 32 احملاضر غري الثابت

 9 الثابتاألستاذ األكب 

 2 األستاذ األكب غري الثابت

 

 جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية عدد الطلبة -3
 ( :1جدول )

 0590-0594عدد الطلبة يف العام الدراسي 
 عدد الطلبة الكليات



00 

 

 
 

 9100 كلية الرتبية

 333 كلية الشريعة

 201 كلية اإلقتصادية اإلسالمية

 002 كلية أصول الدين واألداب والدعوة

 015 كلية الدراسات العليا

 

 األدوات املدرسية يف اجلامعة -4
 ( :3جدول )

 احلال األدوات املدرسية الرقم

 فاسد معتدل جيد  
   √ إدارة مدير اجلامعة 9
   √ عميد كلية الرتبية إدارة 0
   √ إدارة رؤساء القسم 0
  √  إدارة احملاضرين 3
  √  غرفة املوظف 2
   √ الدراسةالفصول  0
  √  معمل الكومبيوتر 4
  √  املكتبة 0
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   √ مصلى 2
   √ محام 1

  √  مقصف 95
 

 كلية الرتبية عن   حملة  -ب
يف الكلية الرتبية و  .املاجستري حممد انصر عميد كلية الرتبية هو دكتوركان 

وقسم إدارة الرتبية اإلسالمية وقسم تعليم اللغة  : قسم الرتبية اإلسالمية ستة األقسام
وقسم الرتبية  العربية وقسم تعليم اللغة اإلجنليزية وقسم الرتبية للمدرس روضة األطفال

 تعليم اللغة العربيةللمدرس مدرسة اإلبتدائية. وركز الباحث ميدان حبثه فقط يف قسم 
 .سادسةيف املرحلة ال

 م تعليم اللغة العربيةعدد احملاضر واحملاضرات يف قس .2
أن عدد و املاجستري.  حممد خملصهو  تعليم اللغة العربيةرئيس قسم  كان

 .حماضر 00احملاضرين واحملاضرات يف هذا القسم 
 تعليم اللغة العربيةعدد الطلبة يف قسم  .1

 ( :4جدول )
 عدد الطلبة املرحلة
 22 (Bوفصل  Aاملرحلة الثانية )فصل 

 00 املرحلة الرابعة
 02 املرحلة السادسة
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 01 املرحلة الثامنة
 

 أحوال الطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية  .3
الثانوية اإلسالمية األهلية،  إن الطلبة يف هذا القسم كثريهم متخرجون من املدرسة

 وبعضهم من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية وأقل متخرجون من املعهد. 
مساريندا ولكن من أنواع املدن يف منطقة  كاليمنتان بل وليس كل منهم من مدينة 

هناك موجودة جاءت من خارج البالد. لذلك، فكفاءهتم يف اللغة العربية خاصة 
يف علم البيان أكثرهم يف املرحلة األساسية أو املبتدئّي. ألن يف املدرسة الثانوية 

الغة. وهذه الدراسة اإلسالمية إما أن تكون أهلية أو حكومية مل توجد دراسة الب
 غريبة عند الطلبة ألهنم مل جيدوا هذه الدراسة من قبل إال يف املرحلة اجلامعة.

 املبحث الثاين: عرض بياانت البحث ونتائجه
 عرض البياانت من اإلعداد -أ

قام الباحث بتطوير كتاب التعليم، وينتج كتااب تعليميا لعلم البيان لطلبة املستوى 
اللغة العربية جامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية. وألن السادس من قسم تعليم 

يستخدم الباحث التحليل التقابلي كاألساس إلعداد هذا الكتاب فيحّلل 
الباحث أوال عن التقابل بّي اللغة العربية واللغة اإلندونسية على مستوى علم 

 البيان. وأما نتائجها هي :
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 (5جدول )
 املادة العربية اإلندونسية الشرح

هناك اإلختالف بّي التشبية يف اللغة 
يف اللغة  perumpamaanالعربية و 

ألن  . أن التشبيه أكثر أقسامهاإلندونيسية
يف اللغة اإلندونيسية مل يوجد البحث 

الذي يشّبه ابالتشبية الضمين و كذلك مل 
مل  ايوجد التشبيه املؤكد والتشبيه البليغ ألهن

 توجد األداة مع أن اخلصائص من 

perumpamaan  يف اللغة اإلندونسية
 ذكرت األداة 

املبحث الذي مل يوجد يف اللغة التنبيه : 
اإلندونسية وضعه الباحث يف االختالف 
بّي اللغتّي. ألن ذلك املبحث فقط يقع 

 يف األقسام لكل املبحث. 

Perumpamaan التشبيه التشبيه 
Simile املرسل التشبيه 

Metafora التشبيه املؤكد 
Simile 

(tertutup) 
 التشبيه املفصل

Simile 

(terbuka) 
 التشبيه اجململ

Metafora التشبيه البليغ 
Simile 

(terbuka) 
 التشبيه التمثيل

Simile   التشبيه
 املقلوب

يف اللغة املرسل  ك اإلختالف بّي اجملازاهن
يف اللغة اإلندونسية  Metonimia  العربية و

مل  Metonimia ألن يف اللغة اإلندونيسية 
 يعّّي عدده وأنواعه ألن املهم يف عالقة 

Metonimia  هناك املفهوم والشكل املرتبط
 ,adanya hubungan berdekatanواجملاور )

Metonimia اجملاز  املرسل اجملاز 
Metonimia 

(sebab untuk 

akibat) 

اجملاز املرسل 
 )السببية(

 

Metonimia 

(akibat untuk 

sebab) 

اجملاز املرسل 
 )املسببية(
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bersebalahan, berdampingan) 

 

Metonimia 

(Sinekdoke 

pars pro toto) 

اجملاز املرسل 
 )اجلزئية(

Metonimia 

(Sinekdoke 

totem pro 

parte) 

اجملاز املرسل 
 )الكلية(

Metonima 

(dulu untuk 

sekarang/akan 

datang) 

اجملاز املرسل 
)اعتبار 
 ماكان(

 

Metonimia 

(sekarang/akan 

datang untuk 

dulu) 

اجملاز الرسل 
)اعتبار 

 مايكون(
Metonimia 

(tempat untuk 

isinya/keadaan) 

 اجملاز
 املرسل)احمللية(

Metonimia 

(isi/keadaan 

untuk tempat) 

املرسل اجملاز 
 )احلالية(

  Metafora االختالف بّي اإلستعارة و  
يقع يف اإلستعارة األصلية واإلستعارة 

مل يوجد اسم  Metafora التمثيلية. ألن يف 

Metafora اإلستعارة اإلستعارة 
Metafora  اإلستعارة

  التصرحيية
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جامد وهو مزااي يف اإلستعارة األصلية ومل 
يوجد أيضا االعتبار بشكل التمثيل الذي 

 هو من مزااي اإلستعارة التمثيلية. 

بحث الذي مل يوجد يف اللغة املالتنبيه : 
اإلندونسية وضعه الباحث يف االختالف 
بّي اللغتّي. ألن ذلك املبحث فقط يقع 

 يف األقسام لكل املبحث.

Personifikasi  

 

 

اإلستعارة 
 املكنية

 

 

 

 

Personifikasi  

 

 

 

 

اإلستعارة 
 التبعية

 

هناك اإلختالف بّي الكناية يف اللغة 
 يف اللغة اإلندونيسية Eufimismeالعربية و 

توى على كناية حت األن الكناية أوسع حبثه
صفة وكناية موصوف وكناية نسبة, أما 

eufimisme  يف اللغة اإلندونيسية فقط
يبحث عن تليّي الكلمة أو اإلعتبار 

(penghalusan kata atau ungkapan) 
 الذي هو جزء من حمتوايت الكناية.

 

Eufimisme 

 

 الكناية الكناية
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وبعد وجد الباحث نتيجة التقابل بّي اللغتّي وصل الباحث تعيّي أهداف الدراسية لعلم 
البيان إبسناد من البياانت املقابلة مع حماضر البالغة. وبعد ذلك وضع الباحث املواد 

بشكل الكتاب. ويعتمد الباحث ابلكتب البالغة كمثل تيسري املوافقة أبهداف الدراسية 
 البالغة والبالغة امليسرة وجواهر البالغة والبالغة الواضحة.

أما تقدمي املواد بدأ الباحث بتقدمي أهداف الدرايسية واملشري إلستخدام الكتاب أوال يف 
م العرب وآايت من املقدمة. مث وضع الباحث األمثلة اللغة العربية من شعر العرب وكال

القرآن ويقّدم الباحث الشرح ابللغة اإلندونسية والقواعد البالغية. وكذلك يقّدم الباحث 
األمثلة من اللغة اإلندونسية اليت مأخوذة من كتب اللغة اإلندونسية والعبارات اليومية. 

ّي بتقدمي وبعد مّت القواعد واألمثلة والشرح من اللغتّي فوضع الباحث التقابل بّي اللغت
التشابه يف األول ويؤخر االختالف بّي اللغتّي. واألخري وضع الباحث التدريبات بعد 

 هناية البحث.
ويتضمن هذا الكتاب على دليل العام الستخدام الكتاب واألهداف الدراسية واألمثلة  

ية واللغة من اللغة العربية واللغة اإلندونسية والقواعد لكل البحث والتقابل بّي اللغة العرب
 اإلندونسية والتدريبات.

وحيتوى هذه الكتاب على أربعة األبواب. الباب األول يبحث عن "التشبيه" والباب 
 الثاين "اإلستعارة" والباب الثالث "اجملاز املرسل" والباب الرابع "الكناية". 

 ويشمل كل حبث احملتوايت اآلتية :   
 هداف الدرس .صفحة مقدمة مكتوب فيها موضوع البحث مث أ  -9
األمثلة اللغة العربية من كالم العريب والشعر وآايت القرآن الكرمي وترمجتها   -0

 وشرحها ابللغة اإلندونسية.
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 القاعدة البالغية -3
 أقسام البحث  -2
التقابل بّي اللغة العربية واللغة اإلندونسية بشرح التشابه واإلختالف  -0

 بينهما.
األسئلة . وتكتب مجيع األوامر التدريبات من ثالثة حىت أربعة أشكال  -4

والشرح يف هذا الكتاب التعليمي ابللغة اإلندونيسية تسهيال هلم وتعويدا 
 هلم عليها.

كانت املواد التعليمية اليت أعدها الباحث معتمدة على ما حصل عليها الباحث من 
 االستبانة واملقابلة واملالحظة.

غة اإلندونسية حىت يسّهل الطلبة يف واخلصائص هذا الكتاب يعن استخدام الشرح ابلل
فهم األمثلة والقواعد. وكذلك تقدمي املقارنة بّي اللغة العربية واللغة اإلندونسية ميكن أن 
يسّهل الطلبة يف ذكر القواعد واملبحث يف علم البيان وملعرفة التشابه واالختالف بّي 

حية األمثلة قّدم الباحث املبحث يف علم البيان واملبحث يف اللغة اإلندونسية. ومن ان
 األمثلة السهولة مأخوذة من القرآن الكرمي وشعر العرب والعبارات اليومية.

 البياانت من املالحظة  -ب
قبل تطوير كتاب التعليم، قام الباحث مبالحظة عملية تعليم البالغة يف قسم تعليم 

ملدرس والطلبة اللغة العربية جامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية. والحظ الباحث ا
واملواد التعليمية املدروسة واملصادر التعليمية ووسائلها. وكانت نتائج هذه املالحظة 
أساسا الختيار طرق التدريس والوسائل املعينة وأساليب التقومي املناسبة أبحوال 
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الدارسّي، حيث ميكن هبا تقدمي املواد التعليمية املعدة بطريقة فعالية تستطيع أن 
 لبة يف تعليم البالغة خاصة يف علم البيان.تساعد الط

 البياانت من مالحظة املدرس -2
إن الكتاب املستخدم يف تعليم البالغة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 
مساريندا اإلسالمية احلكومية غري معّي ألن ليس هناك كتاب الثابت يف تعليم 
البالغة حبيث مل يشر املدرس لطلب الكتاب املعّّي لعلم البالغة. وكذلك مل 

وأمر املدرس إىل الطلبة لطلب يقّدم املدرس الكتاب اخلاصة يف تعليم البالغة. 
 فحسب. pdfاملواد من اإلنرتنيت بشكل 

يف تعليم البالغة، فيشرح  اضرة واملناقشةولقد كان املدرس يستخدم الطريقة احمل
وشرح املدرس األمثلة مثّ  .املدرس املواد التعليمية ابللغة اإلندونيسية بدون الكتاب

، مثل بالغةالوسائل التعليمية يف تعليم الويستخدم املدرس شرح قواعد البالغة. 
 قلم الصّي. السبورة و 

إبعطاء  ، قام املدرس ابالختباروالتعلم الطلبة من التعليم عليه ولتقومي ما حصل
. وجبانب ذلك، اعتمد املدرس األسئلة اليت ألّفها املدرس بعد هناية موضوع واحد

ىل أمام الفصل إلجابة السؤال حينما تقّدم إيف التقومي أيضا على أعمال الطلبة 
وعلى أعماهلم ابلواجبات املنزلية وعلى اشرتاكهم يف عملية التعليم من املدّرس 

 داخل حجرة الدراسة.
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 البياانت من مالحظة الطلبة -1
يف عملية التعليم واشرتاكهم فيها، فوجد أن بعض  بةالحظ الباحث استجابة الطل

، فاستمعوا إىل ما قاله املدرس واهتموا به بالغةهلم رغبة كبرية يف تعلم ال بةالطل
عمال الواجبات أمن إجابة األسئلة يف التدريبات و  هم به املدرسوعملوا مبا أمر 

، فتحدثوا بعلم البالغةكثريا   يهتموا  مل بةهلم. ولكن، بعض الطل يت قدمتاملنزلية ال
أو لضعفهم  م البالغةعللقلة رغبتهم يف  السبب. ورمبا يلعبوا اجلّوالو  زمالئهممع 

الثانوية اليت أكثرهم متخرجون من املدرسة  بةيف فهم املادة املدروسة، ألن الطل
جلامعة  وكذلك ليس إال يف هذه ا علم البالغةتعلم  يبدأوا ومل ليست من املعهد

 .لديهم كتاب التعليم

 البياانت من املقابلة مع املدرس البالغة -ج
يف قسم تعليم  علم البيان ملادة البالغة تعليم عن عليها حتصل اليت البياانت من

يف  املعّّي  باالكت مساريندا اإلسالمية احلكومية أن ليس هناك امعةاللغة العربية جب
وال  ناقشةوامل اضرة. وأن طريقة التعليم املستخدمة هي الطريقة احملالبالغة تعليم

  .والقلم السبورة إال املتنوعة التعليمية الوسائل تستخدم
 تعلم يف الطلبة دوافع أن هي التعليم عملية يف درسامل واجههاي اليت واملشكالت

ويصعبون يف ذكر القواعد  ،يعتمدون أبن تعّلم البالغة صعوبة فهم قليل، لبالغةا
لكّل البحث يف مادة علم البيان ألن هناك قواعد كثرية وأقسمها كثرية أيضا 
وكذلك بعض الطلبة يفّكرون البحث يف البالغة ابلبحث يف اللغة اإلندونسية 
حينما شرح املعّلم وذلك ألن الطلبة قد تعلموا األسلوب يف اللغة اإلندونسية حّي 

وحينما يريد الطلبة املراجعة أو لعمل الواجبة املنزلية مل جيدوا  .ة يتعلموا يف املدرس
الكتاب السيما الكتاب ابللغة اإلندونسية وكتب البالغة املوجودة يف املكتبة كثرية 
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ابللغة العربية ألن الطلبة كثريهم متخرجون من املدرسة وليس من املعهد فيحتاج 
ويف املبحث لعلم البيان يصعب الطلبة أن إىل الكتاب البالغة ابللغة اإلندونسية. 

 يفرّقوا بّي اجملاز والكناية ألن هذين مبحثّي هلما معن اجملازى ومعن احلقيقي.
اعتمادا على ما حصله الباحث من املقابلة، أن أهم األسباب الواقعية هي قلة 

 .القراءة الكتاب وكذلك قلة سهولةاملواد التعليمية اجلذابة وال
از ( اجمل3، )اإلستعارة( 0) التشبيه,( 9هي: ) علم البيانأما موضوعات مادة 

الباحث  حيّللالحظ الباحث املوضوعات السابقة، ي. وبعد أن لكناية( ا2، )املرسل
التقابل بّي اللغة العربية واللغة اإلندونسية على مستوى التشبيه واإلستعارة واجملاز 

يف اللغة اإلندونسية اليت توافق املوضوعات ، فوجد الباحث املرسل والكناية 
املواد. أما  تطوير. وهذا سيكون أساسا للباحث يف عملية ابملباحث علم البيان

اإلستعارة ( simile( ،)0)التشبيه ( 9الباحث هي: ) هااملوضوعات اليت عدد
(metafora( ،)3 ) اجملاز املرسل(metonimia( ،)2 )الكناية (eufimisme). 

 ت من االستبانةالبياان -د
 عرض البياانت من استبانة اخلبري -2

يف جمال  ثالثة اخلباء يعين، قدمها إىل كتاب التعليم تطويرتم الباحث يبعد أن 
 للحصول على تقديراهتم وتعليقاهتم. وهمالبالغة وجمال تصميم تطوير املواد  تعليم

موالان مالك إبراهيم  امعةالدكتور هلمي زهدي املاجستري وهو حماضر البالغة جب
والدكتور شهداء املاجستري وهو حماضر تطوير املواد   االنجمباحلكومية  اإلسالمية

والدكتور فخر الغازي  االنجمباحلكومية  موالان مالك إبراهيم اإلسالمية امعةجب
 املاجستري وهو حماضر البالغة جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية.
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يف جمال تعليم البالغة من  األول من اخلبري انةنتائج االستب ( 6) جدول
 انحية املواد املعدة لعلم البيان

 واملعن من كل األرقام كما يلي: 
 ( جيد جدا2( جيد             )3( مقبول            )0( ضعيف       )9)

 الرقم البنود 9 0 3 2

 9 وضوح األهداف -   √ 

 0 تقدميهالرّتتيب يف  -   √ 

 3 اجلّذابية -    √

 2 لغة الكتاب سهلة -    √

 0 لغة الكتاب مفهومة -    √

 4 لغة الكتاب واضحة -   √ 

 0 التكامل يف املعلومات التعليمية -   √ 

 2 السهولة يف التعليم -   √ 

 1 املالئمة ألهداف الدراسية -   √ 

 95 املالئمة ملستوى الطلبة يف اجلامعة -    √

 99 املالئمة للحاجة إىل املادة التعليمية -   √ 
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 90 الصلة بّي املادة -  √  

 93 صدق املادة التعليمية -   √ 

 92 وسع املادة ودقتها -   √ 

 90 صحة األمثلة -    √

 94 اختيار األمثلة من كالم العرب -    √

 90 الشرح لكل أمثلة واضح -    √

حتتوي األمثلة من شعر العرب وآايت  -    √
 القرآن

92 

 91 ظهور نواحي اجلمال الفين يف األدب -   √ 

 05 مساعدة الطلبة يف تنمية الذوق األديب -   √ 

 09 مستوى صعوبة املادة -   √ 

 00 استخدام احلروف من نوعها ومقياسها -    √

 03 الرتتيب يف الرسم -   √ 

 02 األمثلة من اللغة العربية واللغة اإلندونسية -    √

 00 مناسبة على األساس املستخدم -   √ 
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تشتمل املادة على التقابل بّي اللغة  -    √
 العربية واللغة اإلندونسية

04 

وضوح التقابل بّي اللغة العربية و اللغة  -   √ 
 اإلندونسية

00 

 02 يفّضل الّتشابه من اإلختالف -   √ 

ال يشتمل االختبار على مواد خارج ما  -  √  
 درسه الطلبة

01 

 
املطور على حسب حتكيم خبري  علم البيان كتابيتضح من اجلدول السابق، أن نتيجة  

 ابلتقدير "جيد جدا" هي: بالغةيف جمال ال

 اجلذابية (9
 لغة الكتاب سهلة (0
 لغة الكتاب مفهومة (3
 املالئمة ملستوى الطلبة يف اجلامعة (2
 صحة األمثلة (0
 اختيار األمثلة من كالم العرب (4
 الشرح لكل أمثلة واضحة (0
 حتتوي األمثلة من شعر العرب وآايت القرآن (2
 استخدام احلروف من نوعها ومقياسها (1

 األمثلة من اللغة العربية واللغة اإلندونسية (95
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 تشتمل املادة على التقابل بّي اللغة العربية واللغة اإلندونسية (99
 صل إىل تقدير "جيد" هي:توأما نتيجة حتكيم حملتوى املادة املطورة اليت 

 األهدافوضوح  (9
 الرتتيب يف تقدميه (0
 لغة الكتاب واضحة  (3
 التكامل يف املعلومات التعليمية (2
 السهولة يف التعليم (0
 املالئمة ألهداف الدراسية (4
 املالئمة للحاجة إىل املادة التعليمية (0
 صدق املادة التعليمية (2
 وسع املادة ودقتها (1

 ظهور نواحى اجلمال الفين يف األدب (95
 األديب مساعدة الطلبة يف تنمية الذوق (99
 مستوى صعوبة املادة (90
 الرتتيب يف الرسم (93
 مناسبة على األساس املستخدم (92
 وضوح التقابل بّي اللغة العربية واللغة اإلندونسية (90
 يفضل التشابه من االختالف (94

 صل إىل تقدير "مقبول" هي:توأما نتيجة التحكيم حملتوى املادة املطورة اليت 
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 الصلة بّي املادة  (9
 مواد خارج ما درسه الطلبةاليشتمل االختبار على  (0

 وحتليل نتائج التحكيم من اخلبري األول :
 (7دول )ج

 حمتوى املادة حتليل نتيجة التحكيم من اخلبري األول عن
 

 الرقم البنود الدرجة

 9 وضوح األهداف - 3

 0 الرّتتيب يف تقدميه - 3

 3 اجلّذابية - 2

 2 لغة الكتاب سهلة - 2

 0 لغة الكتاب مفهومة - 2

 4 الكتاب واضحةلغة  - 3

 0 التكامل يف املعلومات التعليمية - 3

 2 السهولة يف التعليم - 3

 1 املالئمة ألهداف الدراسية - 3
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 95 املالئمة ملستوى الطلبة يف اجلامعة - 2

 99 املالئمة للحاجة إىل املادة التعليمية - 3

 90 الصلة بّي املادة - 0

 93 صدق املادة التعليمية - 3

 92 ودقتهاوسع املادة  - 3

 90 صحة األمثلة - 2

 94 اختيار األمثلة من كالم العرب - 2

 90 الشرح لكل أمثلة واضح - 2

 92 حتتوي األمثلة من شعر العرب وآايت القرآن - 2

 91 ظهور نواحي اجلمال الفين يف األدب - 3

 05 مساعدة الطلبة يف تنمية الذوق األديب - 3

 09 مستوى صعوبة املادة - 3

 00 احلروف من نوعها ومقياسهااستخدام  - 2

 03 الرتتيب يف الرسم - 3

 02 األمثلة من اللغة العربية واللغة اإلندونسية - 2
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 00 مناسبة على األساس املستخدم - 3

تشتمل املادة على التقابل بّي اللغة العربية واللغة  - 2
 اإلندونسية

04 

 00 وضوح التقابل بّي اللغة العربية و اللغة اإلندونسية - 3

 02 يفّضل الّتشابه من اإلختالف - 3

 01 ال يشتمل االختبار على مواد خارج ما درسه الطلبة - 0

 

 99x 2  =22جيد جدا = 

 x 3  =22 94جيد = 

 0x  0  =2مقبول = 

واستخدم الباحث الرمز ملعرفة نتائج تصديق اخلبري يف تقومي املادة التعليمية على أساس 
 التحليل التقابلي :

22+22+2=14 

=
96

116
× 100% = 82,8% 

تدل هذه النتيجة على أن كتاب التعليم املطور على أساس التحليل التقابلي بتقدير 
"مقبول" معناه ميكن استخدامه يف التعليم ابلتصحيح البسيط. وهذا يناسب ابملعيار يف 

 الفصل الثالث السابق كما يلي : 
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 (8جدول )

 البيان معيار النجاح  املئوية الرقم

9 955- 20،59 % 
جيد جدا 

 وصادق
مه يف استخداميكن 

 التصحيح نالتعليم بدو 

 مقبول % 20-05،59 0
مه يف استخداميكن 

 التعليم ابلتصحيح البسيط

 انقص % 05-05،59 3
مه يف استخداال ميكن 

 التعليم
 يصلح كله أو يبدل مردود % 05-59 2

 

واالقرتاحات  التعليقات . وأمااألول اخلبري من واالقرتاحات التعليقات التصحيح من وإمنا
 هي:

جيب على الباحث أن يبّّي أبن هذا الكتاب للمرحلة اجلامعة ألن مل يكتب  (9
 الباحث يف الغالف ملن يكون هذا الكتاب. 

 البّد للباحث أن يكثر اجلدول لتسهيل الطلبة فهم هذه املادة (0
لغة اإلندونسية البّد للباحث أن يصلح األخطاء الكتابة موافق ابلقواعد ال (3

 ألن يستخدم هذا كتاب التعليم اللغة اإلندونسية
 البّد للباحث أن خيتصر الشرح الطويل يف األمثلة. (2
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يف جمال تعليم البالغة من  الثاين من اخلبري انةنتائج االستب ( 9) جدول
 انحية املواد املعدة لعلم البيان

 واملعن من كل األرقام كما يلي: 
 ( جيد جدا2( جيد             )3( مقبول            )0( ضعيف       )9) 

 الرقم البنود 9 0 3 2

 9 وضوح األهداف -   √ 

 0 الرّتتيب يف تقدميه -   √ 

 3 اجلّذابية -   √ 

 2 لغة الكتاب سهلة -    √

 0 لغة الكتاب مفهومة -    √

 4 لغة الكتاب واضحة -    √

 0 املعلومات التعليميةالتكامل يف  -   √ 

 2 السهولة يف التعليم -    √

 1 املالئمة ألهداف الدراسية -   √ 

 95 املالئمة ملستوى الطلبة يف اجلامعة -    √
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 99 املالئمة للحاجة إىل املادة التعليمية -   √ 

 90 الصلة بّي املادة -   √ 

 93 صدق املادة التعليمية -    √

 92 وسع املادة ودقتها -   √ 

 90 صحة األمثلة -    √

 94 اختيار األمثلة من كالم العرب -    √

 90 الشرح لكل أمثلة واضح -    √

حتتوي األمثلة من شعر العرب وآايت  -    √
 القرآن

92 

 91 ظهور نواحي اجلمال الفين يف األدب -   √ 

 05 مساعدة الطلبة يف تنمية الذوق األديب -    √

 09 مستوى صعوبة املادة -   √ 

استخدام احلروف من نوعها  -   √ 
 ومقياسها

00 

 03 الرتتيب يف الرسم -   √ 

األمثلة من اللغة العربية واللغة  -    √
 اإلندونسية

02 
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 00 مناسبة على األساس املستخدم -    √

تشتمل املادة على التقابل بّي اللغة  -    √
 العربية واللغة اإلندونسية

04 

العربية و وضوح التقابل بّي اللغة  -    √
 اللغة اإلندونسية

00 

 02 يفّضل الّتشابه من اإلختالف -    √

ال يشتمل االختبار على مواد خارج  -    √
 ما درسه الطلبة

01 

املطور على حسب حتكيم  كتاب التعليم علم البيانيتضح من اجلدول السابق، أن نتيجة  
 ابلتقدير "جيد جدا" هي: لبالغةخبري يف جمال ا

 سهلةلغة الكتاب  (9
 لغة الكتاب مفهومة (0
 لغة الكتاب واضحة (3
 السهولة يف التعليم (2
 املالئمة ملستوى الطلبة (0
 صدق املادة التعليمية (4
 صحة األمثلة (0
 اختيار األمثلة من كالم العرب (2
 الشرح لكل أمثلة واضح (1

 حتتوي األمثلة من شعر العرب وآايت القرآن (95
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 مساعدة الطلبة يف تنمية الذوق األديب (99
 ة العربية واللغة اإلندونسيةاألمثلة من اللغ (90
 مناسبة على األساس املستخدم (93
 تشتمل املادة على التقابل بّي اللغة العربية واللغة اإلندونسية (92
 وضوح التقابل بّي اللغة العربية واللغة اإلندونسية (90
 يفضل التقابل من االختالف (94
 اليشتمل االختبار على مواد خارج ما درسه الطلبة (90

 صل إىل تقدير "جيد" هي:تتوى املادة املطورة اليت وأما نتيجة حتكيم حمل

 وضوح األهداف (9
 الرتتيب يف تقدميه (0
 اجلذابية (3
 التكامل يف املعلومات التعليمية (2
 املالئمة ألهداف الدراسية (0
 املالئمة للحاجة إىل املادة التعليمية (4
 الصلة بّي املادة (0
 وسع املادة ودقتها (2
 ظهور نواحى اجلمال الفين يف األدب (1

 صعوبة املادةمستوى  (95
 استخدام احلروف من نوعها ومقياسها (99
 الرتتيب يف الرسم (90
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 : ثاينوحتليل نتائج التحكيم من اخلبري ال
 (20دول )ج

 عن حمتوى املادة ثاينحتليل نتيجة التحكيم من اخلبري ال

 الرقم البنود الدرجة

 9 وضوح األهداف - 3

 0 الرّتتيب يف تقدميه - 3

 3 اجلّذابية - 3

 2 سهلة لغة الكتاب - 2

 0 لغة الكتاب مفهومة - 2

 4 لغة الكتاب واضحة - 2

 0 التكامل يف املعلومات التعليمية - 3

 2 السهولة يف التعليم - 2

 1 املالئمة ألهداف الدراسية - 3

 95 املالئمة ملستوى الطلبة يف اجلامعة - 2

 99 املالئمة للحاجة إىل املادة التعليمية - 3
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 90 الصلة بّي املادة - 3

 93 املادة التعليميةصدق  - 2

 92 وسع املادة ودقتها - 3

 90 صحة األمثلة - 2

 94 اختيار األمثلة من كالم العرب - 2

 90 الشرح لكل أمثلة واضح - 2

 92 حتتوي األمثلة من شعر العرب وآايت القرآن - 2

 91 ظهور نواحي اجلمال الفين يف األدب - 3

 05 مساعدة الطلبة يف تنمية الذوق األديب - 2

 09 مستوى صعوبة املادة - 3

 00 استخدام احلروف من نوعها ومقياسها - 3

 03 الرتتيب يف الرسم - 3

 02 األمثلة من اللغة العربية واللغة اإلندونسية - 2

 00 مناسبة على األساس املستخدم - 2

تشتمل املادة على التقابل بّي اللغة العربية واللغة  - 2 04 
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 اإلندونسية
 00 اللغة العربية و اللغة اإلندونسيةوضوح التقابل بّي  - 2

 02 يفّضل الّتشابه من اإلختالف - 2

 01 ال يشتمل االختبار على مواد خارج ما درسه الطلبة - 2

 

 90x 2  =42جيد جدا = 

 x 3  =34 90جيد = 

واستخدم الباحث الرمز ملعرفة نتائج تصديق اخلبري يف تقومي كتاب التعليم على أساس 
 التقابلي :التحليل 

42+34 =952 

=
104

116
× 100% = 90% 

تدل هذه النتيجة على أن كتاب التعليم املطّور على أساس التحليل التقابلي بتقدير 
"جّيد جدا" معناه ميكن استخدامه يف التعليم بدون التصحيح. وهذا يناسب ابملعيار يف 

 الفصل الثالث السابق كما يلي : 
 البيان معيار النجاح  املئوية الرقم

9 955- 20،59 % 
جيد جدا 

 وصادق
مه يف استخداميكن 

 التصحيح نالتعليم بدو 
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 مقبول % 20-05،59 0
مه يف استخداميكن 

 التعليم ابلتصحيح البسيط

 انقص % 05-05،59 3
مه يف استخداال ميكن 

 التعليم
 يصلح كله أو يبدل مردود % 05-59 2

 
 االقرتاحات هي : أما. الثاين اخلبري من االقرتاحات وإمنا

 يرى اخلبري أن هذا الكتاب حيتوي على الشواهد البالغية (9
وضح هذا الكتاب ابللغة اإلندونسية مما جيعل الكتاب له قيمة علمية لدى  (0

 حاجات طالب اجلامعة لفهم علوم البالغة.
 تطبيقه أمام الشواهد القرآنية وغريها من الشواهد (3

 عن تصميم املواد لث الثانتائج التحكيم من اخلبري (22جدول )

 الدرجة أ. الغالف

 2 . وضوح الكتابة

 2 . جذابة الكتابة0

 2 . دقة الكتابة 3

 2 . مناسبة حجم الورق 2
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 2 . دقة حجم احلروف0

 2 . دقة نوع احلروف4

 2 . املوازنة خليط اللون0

 2 . جودة الغالف

 2 . مجال املراقبات احلرف1

 3 اجلدول. مجال املراقبات 95

  ب. املقدمة

 2 . دقة الوضع9

 2 . وضوح املضمون0

 3 . وضوح الصياغة3

 2 . سهولة الفهم2

 2 . جذابة العرض0

 3 . صحة إستخدام اللغة 4

 2 . بساطة اللغة0

 2 . دقة حجم احلروف2
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 2 . دقة نوع احلروف1

 2 . دقة التباعد95

 3 . النظاميات الكتابة99

  ج. حمتوايت

 2 . دقة الوضع9

 2 . وضوح املضمون 0

 2 . وضوح الصياغة3

 2 . سهولة الفهم2

 2 . جذابة العرض0

 2 . صحة إستخدام اللغة 4

 2 . بساطة اللغة 

 2 . دقة حجم احلروف2

 2 . دقة نوع احلروف1

 2 . دقة التباعد95

 3 . النظاميات الكتابة99
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  د. دليل إستخدام الكتاب

 2 الوضع. دقة 9

 2 . جذابة العرض0

 2 . دقة نوع احلروف3

 3 . سهولة الفهم2

 2 . جذابة العرض0

 2 . صحة إستخدام اللغة 4

 2 . بساطة اللغة0

 2 . دقة حجم احلروف2

 2 . دقة نوع احلروف1

 2 . دقة التباعد95

 3 . النظاميات الكتابة99

 2 ه. أهداف التعليم

 2 . دقة الوضع2

 2 سهولة الفهم. 0
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 2 . وضوح املضمون3

 2 . صدق اللغة2

 2 . وضوح اجلملة0

 2 . صدق األسئلة4

 3 . النظاميات الكتابة0

 2 . جذابة املراقبات2

  و. توضيح

 2 . دقة الوضع9

 2 . وضوح املضمون 0

 2 . وضوح الصياغة3

 3 . سهولة الفهم2

 2 . جذابة العرض0

 2 . صحة إستخدام اللغة 4

 2 . بساطة اللغة 0

 2 . دقة حجم احلروف2
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 2 . دقة نوع احلروف1

 2 . دقة التباعد95

 3 . النظاميات الكتابة99

  ز. تدريبات

 2 . دقة الوضع 9

 2 . وضوح املضمون0

 2 . وضوح الصياغة3

 2 . سهولة الفهم2

 2 . جذابة املراقبات0

 2 . صدق اللغة4

 2 . بساطة اللغة0

 2 النظاميات الكتابة. 2

 

 45x 2  =025جيد جدا = 

 x 3  =35 95=  جيد
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واستخدم الباحث الرمز ملعرفة نتائج تصديق اخلبري يف تقومي كتاب التعليم على أساس 
 التحليل التقابلي :

025+35=005 

=
270

280
× 100% = 96,4% 

تدل هذه النتيجة على أن كتاب التعليم املطور على أساس التحليل التقابلي بتقدير 
"جّيد جدا" معناه ميكن استخدامه يف التعليم بدون التصحيح. وهذا يناسب ابملعيار يف 

 الفصل الثالث السابق كما يلي : 
 البيان معيار النجاح  املئوية الرقم

9 955- 20،59 % 
جيد جدا 

 وصادق
مه يف استخداميكن 

 التصحيح نالتعليم بدو 

 مقبول % 20-05،59 0
مه يف استخداميكن 

 التعليم ابلتصحيح البسيط

 انقص % 05-05،59 3
مه يف استخداال ميكن 

 التعليم
 يصلح كله أو يبدل مردود % 05-59 2

 
واالقرتاحات  التعليقات . وأماالثالث اخلبري من واالقرتاحات التعليقات التصحيح من وإمنا

 هي :
 البد للباحث أن يكتب أمهية علم البيان قبل املبحث األسسي. (9
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 البد للباحث أن يزيد البيان يف احملتوايت ألن البيان فيه غري مفّصل. (0
مث يعطي الباحث االستبانة إىل مدرس البالغة ملعرفة أراءه عن الكتاب املطور على أساس 

واملدخالت ماتتعلق ابلكتاب املطور لتحسّي ذلك االصالحات التحليل التقبلي وملعرفة 
 اإلنتاج قبل االنتاج النهائي. ونتاجها كما يلي :

 ( استبانة من رأي مدرس البالغة21جدول )

 الدرجة البنود العناصر للتقدير

 الوضوح يف اهلدق -9 العناصر التقنية
 الرتتيب يف تقدميه -0

 اجلذابية -3

 لغة الكتاب سهلة -2

 التعليميةالتكامل يف املعلومات  -0

 السهولة يف التعليم -4

2 

2 

0 

0 

0 

0 

 املالئمة ألهداف الدراسية -0 عناصر املادة

مالئمتها مبستوى عقول  -2
 التالميذ

مالئمتها ابحلاجة إىل املادة  -1
 التعليمية

 الصلة بّي املادة -95

 مقروئية املادة -99

2 

0 

2 

2 

0 
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 صدق املادة التعليمية -90

 وسع املادة التعليمية و دقتها -93

 مستوى صعوبة املادة  -92

0 

2 

2 

استخدام احلروف و نوعها و  -90 العناصر اجلرافقية
 مقياسها

 الرتتيب يف الكتابة -94

 الصورة -90

 تصميم الغالف -92

0 

0 

0 

0 

 

 99x 0  =00جيد جدا = 

 x 2  =02 0=  جيد

واستخدم الباحث الرمز ملعرفة نتائج أراء مدرس البالغة عن كتاب التعليم املطّور على 
 أساس التحليل التقابلي :

= 55+28=83 

=
83

90
× 100% = 92% 

على أساس التحليل التقابلي بتقدير  كتاب التعليم املطّورتدل هذه النتيجة على أن  
"جّيد جدا" معناه ميكن استخدامه يف التعليم بدون التصحيح. وهذا يناسب ابملعيار يف 

 الفصل الثالث السابق كما يلي : 
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 البيان معيار النجاح  املئوية الرقم

9 955- 20،59 % 
جيد جدا 

 وصادق
مه يف استخداميكن 

 التصحيح نالتعليم بدو 

 مقبول % 20-05،59 0
مه يف استخداميكن 

 التعليم ابلتصحيح البسيط

 انقص % 05-05،59 3
مه يف استخداال ميكن 

 التعليم
 يصلح كله أو يبدل مردود % 05-59 2

 

 عرض البياانت من استبانة الطلبة -1
املعد افتقر الباحث إىل معرفة  كتاب التعليم املطّورالبيان بقبل عملية تعليم علم 

طالبا  02أحوال تعليم علم البيان ومواد تعليمها. لذا وزّع الباحث اإلستبانة إىل 
من طلبة املستوى السادس يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مساريندا اإلسالمية 

قاط االستبانة يف عمود "موافق إذا كانت إجابة الطلبة لكل نقطة من ناحلكومية. 
"، وإذا كانت يف عمود "موافق"، فحصلت على 2جدا"، فأعط الباحث درجة "

"، وإذا كانت 0"، فحصلت على درجة "غري موافق"، وإذا يف عمود "3درجة "
"، وإذا مل جيب عنها 9"، فحصلت على درجة "جدا يف عمود "غري موافق

 ".5الطلبة، فحصلت على درجة "

 باحث نتائج االستبانة لكل موضوع ومواقف ابستخدام الرمز:فتش ال
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 =P الدرجة كنسبة من مائة          

  =F جمموع النتائج ملوضوع واحد     

 =nجمموعة أقصى النتائج ملوضوع واحد      

 مث عّي صفة النتيجة من هذا الرمز ابملعيار التايل :

 معيار حتصيل االستبانة لدى الطلبة  (23جدول )

 التقدير الفئات املئوية الرقم

 موافق جدا 955% – 25% 2

 موافق 01% –45% 3

 موافق إىل حد ما 01% – 25% 0

 غري موافق 31% – 5% 9

 
( عن نتيجة االستبانة عن مواد 93وحصل الباحث على بياانت كما وردت يف جدول ) 

 التعليمية لعلم البيان. ومن هذه االستبانة عرف الباحث البياانت اآلتية:
 
 

100×= f

n
 P 
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 (24) جدول

 بياانت اإلستبانة عن احتياجات الطلبة

 : موافق جدا2 : موافق3  موافق  غري : 0  جدا : غري موافق9
النسبة   بنود األسئلة األسئلة الرقم

 املئوية
 الصفة

9 0 3 2 

الكتاب مهّم يف تعليم علم  9
 البيان

 موافق جدا 10% 00 3 - -

الكتاب يساعد يف فهم  0
 الدرس املدروس

 موافق جدا 10% 00 4 - -

يوجد الكتاب املعتمد أثناء  3
 تعليم علم البيان

 موافق جدا 14% 03 0 - -

يساعد يف ذكر الكتاب  2
 الدرس املاضى

 موافق جدا 10% 00 4 - -

 موافق جدا %10 00 4 - - املواد توافق أبهداف التعليم 0

الكتاب يساعد يف حفظ  4
 القواعد ملادة علم البيان

 موافق جدا 15% 90 99 - -
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تستفيد مادة علم البيان  0
مباشرة يف حيايت كالطلبة 

 قسم تعليم اللغة العربية 

 موافق  02% 99 1 2 -

أفهم فهما جيدا ملادة علم  2
البيان اليت مادته متعلقة 

 ابملادة يف اللغة اإلندونسية

 موافق جدا 10% 00 3 - -

أحب أن أتعلم علم البيان  1
لو كانت املادة تبدأ من 

 معلومايت

 موافق جدا 22% 90 93 - -

أشكال التدريبات يف  95
الكتاب تساعدين يف فهم 

 البيانمادة علم 

 موافق جدا 21% 94 90 - -

 
، وتفصيل كل منها ما علم البيانمن اجلدول السابق، تتضح احتياجات الطلبة يف تعلم 

 يلي :

 طالبة  قالوا موافق جدا أبن الكتاب مهّم يف تعليم علم البيانال 10% -9
 أن الكتاب يساعد يف فهم الدرس املدروس جدا طالبة قالوا موافقال 10% -0
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يوجد الكتاب املعتمد أثناء تعليم علم جدا أن طالبة قالوا موافق ال 14% -3
 البيان

 الكتاب يساعد يف ذكر الدرس املاضىأن طالبة قالوا موافق جدا ال 10% -2
 املواد توافق أبهداف التعليمأن طالبة قالوا موافق جدا ال 10% -0
الكتاب يساعد يف حفظ القواعد ملادة أن  جدا طالبة قالوا موافقال 15% -4

 علم البيان
طالبة قالوا موافق أن مادة علم البيان تستفيد مباشرة يف حيايت  ال 02% -0

 كالطلبة قسم تعليم اللغة العربية
جيدا ملادة علم البيان اليت  يفهمون مأهن جدا طالبة  قالوا موافقال 10% -2

 مادته متعلقة ابملادة يف اللغة اإلندونسية
علم البيان لو كانت  واتعلمي أن حيبون مأهن جدا طالبة قالوا موافقال 22% -1

 ماملادة تبدأ من معلوماهت
أشكال التدريبات يف الكتاب تساعدين  جدا أبن طالبة قالوا موافقال 21% -95

 يف فهم مادة علم البيان
علم البيان الذي من النتائج السابقة، عرف الباحث أن الطلبة حيتاجون إىل كتاب 

علم البيان  وكذلك حيتاج إىل كتابعلم البيان  ذكر القواعد يفيف  همساعدي يستطيع أن 
 اليت مادته متعلقة ابملادة يف اللغة اإلندونسية

أكثر مناسب  هو التحليل التقابلي يف تطوير مادة علم البيانرى الباحث أن ي
م قد عرفوا األسلوب واملبحث يف اللغة ، ألهنيم علم البيانالحتياجات الطلبة يف تعل

 حياة اليومية. قع يفاإلندونسية وي
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 ه. عرض البياانت من اإلختبار

استخدم الباحث اإلختبار للمجموتّي الذي يتكّون من اإلختبار القبلي واإلختبار 
 البعدي. ونتائجها هي :

 نتائج اإلختبار القبلي للمجموعتني (2
قام الباحث ابإلختبار القبلي قبل تطبيق الكتاب املطّور للمجموعتّي ملعرفة  

 وهي والتجربة الضابطة للمجموعتّي القبلي االختبار نتيجةوأما . كفائة الطلبة
 :يلي فيما

 
 ( نتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة25جدول )

 النتيجة اإلسم الرقم

 00 إندري إستياين 9

 05 هداية السعادة 0

 45 ننجروم أجنغريين 3

 45 ديسي فوروانيت 2

 20 فاراح كامبوانوايت 0

 45 دارماوانسوراي  4

 45 ليليس هانداايين 0
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 45 مفتاح اجلّنة 2

 00 خري الّنساء 1

 45 إسيت ألفية 95

 45 نور هادي 99

 05 وينينج ويندايريت 90

 05 نور أفريزاة 93

 20 خري الّنساء 92

 005 اجملموعة 

 0705 الدرجة معدل 

 

ستخدم الضابطة وحتليلها ابإجابة الطلبة يف االختبار القبلي للمجموعة فتش الباحث 
 املعدلة كما يلي : النتيجةالرمز ملعرفة 

 جمموع الدرجات = املعدلة  الدرجة

جمموع الطلبة
 X955%   =770

14
 X955%   =0705 

 0705معدل الدرجة للمجموعة الضابطة فوجد الباحث أن  من احلساب املعدلة السابقة
 .005وجمموعة القيمة
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وبعد فتش الباحث اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة فستمّر الباحث بتفتيش اإلختبار 
 القبلي للمجموعة التجربة. وأما نتائجها يف يلي : 

 للمجموعة التجربية ( نتيجة االختبار القبلي26جدول )

 النتيجة اإلسم الرقم

 45 الّنساء دووي خرين 9

 40 مااينج فوسفا 0

 45 موان رزقي 3

 00 نور رضاء هداية 2

 05 رضاء بفضلك 0

 40 نور فيرتي الزهراء 4

 40 ماهدايان 0

 45 سييت مزدلفة 2

 00 جوليانتكا إّمانيشا 1

 45 فكري علي 95

 45 هاسنية 99
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 00 تريسناوايت 90

 00 فردوس ساموه 93

 40 انرسا 92

 235 اجملموعة 

 0710 الدرجة معدل 

  

ستخدم الطلبة يف االختبار القبلي للمجموعة التجربة وحتليلها ابإجابة فتش الباحث  
 املعدلة كما يلي : النتيجةالرمز ملعرفة 

 جمموع الدرجات = املعدلة  الدرجة

جمموع الطلبة
 X955%   =830

14
 X955%   =0710 

 0710معدل الدرجة للمجموعة التجربة فوجد الباحث أن  من احلساب املعدلة السابقة
 .235القيمةوجمموعة 

بناء على النتجية املعدلة للمجموعتّي فوجد الباحث أن للمجموعة الضابطة حصلت 
. فعرف الباحث أبن املعدلة  0710واجملموعة التجربة حصلت املعدلة  0705املعدلة 

اجملموعة الضابطة واجملموعة التجربة مل ختتلف بعيدة أي مل ختتلف بشكل ملحوظ وصح 
 يعن تطبيق مادة علم البيان على األساس التحليل التقابلي. للباحث لقيام التجربة
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 نتائج اإلختبار البعدي للمجموعتني (1

 لتعرفوبعد قام الباحث بتطبيق الكتاب املطّور فقام الباحث ابإلختبار البعدي 
 .وجّرهبا الباحث هاأعد اليت كتاب املطّورال فعالية أو اإلجيابية اآلاثر مدى به

 :يلي فيما وهي والتجربة الضابطة للمجموعتّي بعديال االختبار نتيجةوأما 
 للمجموعة الضابطة ( نتيجة االختبار البعدي27جدول )

 النتيجة اإلسم الرقم

 45 إندري إستياين 9

 45 هداية السعادة 0

 40 ننجروم أجنغريين 3

 40 ديسي فوروانيت 2

 00 فاراح كامبوانوايت 0

 40 سوراي دارماوان 4

 40 ليليس هانداايين 0

 40 مفتاح اجلّنة 2

 40 خري الّنساء 1

 40 إسيت ألفية 95
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 40 نور هادي 99

 00 وينينج ويندايريت 90

 00 نور أفريزاة 93

 05 خري الّنساء 92

 200 اجملموعة 

 4979 الدرجة معدل 

 
ستخدم وحتليلها ابإجابة الطلبة يف االختبار البعدي للمجموعة الضابطة فتش الباحث 

 املعدلة كما يلي : النتيجةالرمز ملعرفة 
 جمموع الدرجات = املعدلة  الدرجة

جمموع الطلبة
 X955%   =855

14
 X955%   =4979 

 4979معدل الدرجة للمجموعة الضابطة فوجد الباحث أن  من احلساب املعدلة السابقة
 .200وجمموعة القيمة 

للمجموعة الضابطة فستمّر الباحث بتفتيش  وبعد فتش الباحث اإلختبار البعدي
 اإلختبار البعدي للمجموعة التجربة. وأما نتائجها يف يلي :
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 للمجموعة التجربة ( نتيجة االختبار البعدي28جدول )

 النتيجة اإلسم الرقم

 15 الّنساء دووي خرين 9

 25 مااينج فوسفا 0

 40 موان رزقي 3

 40 نور رضاء هداية 2

 40 بفضلكرضاء  0

 00 نور فيرتي الزهراء 4

 25 ماهدايان 0

 05 سييت مزدلفة 2

 25 جوليانتكا إّمانيشا 1

 00 فكري علي 95

 20 هاسنية 99

 25 تريسناوايت 90

 40 فردوس ساموه 93
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 00 انرسا 92

 9505 اجملموعة 

 0075 الدرجة معدل 

ستخدم للمجموعة التجربة وحتليلها ابإجابة الطلبة يف االختبار البعدي فتش الباحث 
 املعدلة كما يلي : النتيجةالرمز ملعرفة 

 جمموع الدرجات = املعدلة  الدرجة

جمموع الطلبة
 X955%   =1050

14
 X955%   =0075 

 0075معدل الدرجة للمجموعة الضابطة فوجد الباحث أن  من احلساب املعدلة السابقة
 .9505وجمموعة القيمة

 والتجربة الضابطة للمجموعتني االختبار نتائج حتليل (3

 الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي االختتبار نتائج حتليل( 29جدول )

الطلبة 
(N) 

1X 2X X  

 الفرق نتيجة بعدي اختبار قبلي اختبار

 2 00 45 0 

1 05 45 95 

3 45 40 0 

4 45 40 0 

5 20 00 95 
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6 45 40 0 

7 45 40 0 

8 45 40 0 

9 00 40 95 

20 45 40 0 

22 45 40 0 

21 05 00 0 

23 05 00 0 

24 20 05 0 

 20 200 005 جمموعة

 

واجملموعة من  005وجد الباحث أن اجملموعة من اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة 
. اعتمادا على هذه 20والفرق بينهما  200اإلختبار البعدي  للمجموعة الضابطة 

 للمجموعة والبعدي القبلي االختبار نتيجة بّي االختالف فيهاالنتيجة وجد الباحث أن 
 .املأعدة املادة استخدام بغري الضابطة

 التجربة للمجموعة والبعدي القبلي االختتبار نتائج حتليل( 10جدول )

الطلبة 
(N) 

1Y 2Y Y 

 الفرق نتيجة بعدي اختبار قبلي اختبار
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 2 45 15 35 

1 40 25 90 

3 45 40 0 

4 00 40 95 

5 05 40 90 

6 40 00 95 

7 40 25 90 

8 45 05 95 

9 00 25 00 

20 45 00 90 

22 45 20 00 

21 00 25 00 

23 00 40 95 

24 40 00 95 

 005 9505 235 جمموعة

 

واجملموعة من  235وجد الباحث أن اجملموعة من اإلختبار القبلي للمجموعة التجربة 
. اعتمادا على هذه 005والفرق بينهما  9505اإلختبار البعدي  للمجموعة التجربة 
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 للمجموعة والبعدي القبلي االختبار نتيجة بّي االختالف فيهاالنتيجة وجد الباحث أن 
 .املأعدة املادة ابستخدام تجربةال

 حتليل نتائج االختبار للمجموعتني ملعرفة فعالية املادة املطورة (4

وبعد معرفة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعتّي فستمر الباحث أن حياسب 
االختالف بّي اجملموعة الضابطة واجملموعة التجربة بعد عملية التجربة أي ملعرفة فعالية 

 الكتاب املطّور. واستخدم الباحث الرمز : 

t =
Mx −  My

√(
∑ x2 + ∑ y2  

Nx + Ny− 2
) (

1

Nx

+  
1

Ny

)

 

 البيان:

    M =   معدل النتيجة لكل اجملموعةقيمة 

N   = جمموع الطلبة 

∑ x2   = جمموع تربيع االحنراف للمجموعة الضابطة 

∑ y2     = جمموع تربيع االحنراف للمجموعة 

 وأما جدول النتيجة لكل اجملموعة هي : 
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 (12جدول )

 اجملموعة التجربة اجملموعة الضابطة

 (Nالطلبة )

1X 2X X  
الطلبة 

(N) 

1Y 2Y Y 

 بعدي اختبار قبلي اختبار
 نتيجة
 الفرق

 الفرق نتيجة بعدي اختبار قبلي اختبار

2 00 45 0  2 45 15 35 

1 05 45 95 1 40 25 90 

3 45 40 0 3 45 40 0 

4 45 40 0 4 00 40 95 

5 20 00 95 5 05 40 90 

6 45 40 0 6 40 00 95 

7 45 40 0 7 40 25 90 

8 45 40 0 8 45 05 95 

9 00 40 95 9 00 25 00 

20 45 40 0 20 45 00 90 

22 45 40 0 22 45 20 00 

21 05 00 0 21 00 25 00 

23 05 00 0 23 00 40 95 
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24 20 05 0 24 40 00 95 

 005 9505 235 جمموعة 20 200 005 جمموعة

 

∑) جمموع تربيع االحنرافو  (M) البّد للباحث أن يعّّي أوال املعدلة لكل اجملموعة x2   )

2و)
Y∑ورمز الباحث عالمة . ( لكل اجملموعةxM   للمجموعة الضابطة وعالمةyM  

 للمجموعة التجربة. مث بدأ الباحث احلساب كما يلي :
85

14
= 6,1=  xM 

. 479للمجموعة الضابطة  قيمة معدل النتيجةمن احلساب السابق وجد الباحث أن 
∑واستمر الباحث احلساب  x2   ابستخدام  االحنراف للمجموعة الضابطةجمموع تربيع  أي

2(𝑥∑)الرمز : 

N
 –2 ∑x 

 – 575:  وأما نتيجته
852

14
 

516 – = 575 

=59 

جمموع تربيع االحنراف للمجموعة اعتمادا على حساب السابق وجد الباحث أن 

 . مث استمر الباحث احلساب :01 الضابطة

220

14
= 15,7=  YM 
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. 9070للمجموعة التجربة  معدل النتيجةقيمة من احلساب السابق وجد الباحث أن 

2 واستمر الباحث احلساب
Y∑

 التجربة كما يلي :  جمموع تربيع االحنراف للمجموعةأي    

4200 – 
2202

14
 

3457 – = 4200 

= 743 

جمموع تربيع االحنراف للمجموعة اعتمادا على حساب السابق وجد الباحث أن 

 . ومن احلساابت السابقة فوجد الباحث البياانت األتية :023 الضابطة

XM   =479 

YM   =9070 

2∑x
  =01 

2
Y∑

  =023 

 مث استمر الباحث احلساب إبدخال إىل الرمز : 

t =
Mx −  My

√(
∑ x2 + ∑ y2  

Nx + Ny− 2
) (

1

Nx
+  

1

Ny
)

 

  

t =
6,1 − 15,7

√
59+743

14+14−2
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1

14
+

1

14
)
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t =
+9,6

√
802

26
 X 

2

28

 = 
+9,6

2,20
= 4,36 

2=26-2) =14+14-y+Nxd.b = (N 

ونتيجة  2734حسايب  tوبعد حاسب الباحث ابلرمز السابق فوجد الباحث أن نتيجة 
d.b 04 مث استمر الباحث حبساب نتيجة .t  حسايب يفt  0,95رسم البياينts   فحصل

  .0722حصل على درجة  0,99tsرسم البياين  t ويف 9709على درجة 

رسم البياين يعين  tحسايب أكب من  tمن البياانت السابقة وجد الباحث أن 

 : والبيان منها 2,48<1,71<4,36

t  = 2734حسايب 

t  0,95رسم البياينts   =9709  

t  0,99رسم البياينts   =0722 

لعلم  تحليل التقابليمن ال كتاب التعليمفعرفنا أن الفرض السابق مقبول، وهذا يعين أن  
يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مساريندا  تصلح ألن تكون املادة التعليميةالبيان فعالة و 

 ولتصديقها استخدم الباحث املعيار اآليت: .اإلسالمية احلكومية
فالفرض مقبول، وهذا  رسم البياينأكب من درجة اتء  إذا كانت درجة اتء حسايب -9

للطلبة املرحلة  علم البيانلتعليم  التقابليتحليل املعد من ال كتابيعين أن ال
 .ةفعال سادسة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكوميةال
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أو متساويّي فالفرض  رسم الياينأصغر من درجة اتء  إذا كانت درجة اتء حسايب -0
للطلبة  نعلم البيالتعليم  تحليل التقابلياملعد من ال كتابمرفوض، وهذا يعين أن ال

غري  سادسة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكوميةاملرحلة ال
 .ةفعال

 

 من كتاب التعليم عن آرائهم ملعرفة الطلبة إىل االستبانة الباحث وزّع ذلك وجبانب
التعليم املعد، وزع الباحث االستبانة على  كتاببعد القيام بتطبيق  . تحليل التقابليال

فتش الباحث نتائج االستبانة لكل و الطلبة ملعرفة دافعيتهم وآرائهم عن املواد املعدة، 
 موضوع ومواقف ابستخدام الرمز:

 

 

 =P الدرجة كنسبة من مائة          

  =F جمموع النتائج ملوضوع واحد     

 =nجمموعة أقصى النتائج ملوضوع واحد      

 مث عّي صفة النتيجة من هذا الرمز ابملعيار التايل :

 (11جدول )

 معيار حتصيل االستبانة لدى الطلبة 

 التقدير الفئات املئوية الرقم

100×= f

n
 P 
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 موافق جدا 955% – 25% 2

 موافق 01% –45% 3

 موافق إىل حد ما 01% – 25% 0

 غري موافق 31% – 5% 9

 

 أسئلة، وهي : عشرةوقدم هلم الباحث 

 ( استبانة من استجابة الطلبة13جدول )

النسبة  التكرار املضمون  الرقم
 املئوية

 الصفة

9 0 3 2 

أحب أن أتعلم علم البيان  9
 بعد أقوم هذا التعليم

 موافق جدا 14% 03 0 - -

هذه املادة التعليمية مهمة يف  0
 تعليم علم البيان

 موافق جدا 11% 00 9 - -

هذه املادة التعليمية جذابة  3
 للتعليم

 موافق جدا 14% 02 2 - -

 موافق جدا %12 04 0 - -هذه املادة التعليمية تسّهل  2
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 أثناء إجراءات التعلم والتعليم

التقابل بّي مادة علم البيان  0
ومادة اللغة اإلندونسية 
يسّهل يف الفهم والذكر 

 البياناملباحث يف علم 

 موافق جدا 14% 02 2 - -

هبذه املادة التعليمية تساعد  4
الطلبة لذكر القواعد املوجودة 

 يف علم البيان

 موافق جدا 14% 03 0 - -

هبذه املادة التعليمية تساعد  0
الطلبة لفهم شعر العريب 
ومعرفة اجلمال من آايت 

 القرآن

 موافق جدا 10% 00 3 - -

اللغة العربية تقدمي األمثلة من  2
واللغة اإلندونسية لكي 
يسهل الطلبة أن يفهموا 

 املادة املدروسة

 موافق جدا 10% 00 3 - -

هذه املادة التعليمية موافة  1
ابلرغبة واحلاجة الطلبة يف 

 موافق جدا 12% 09 0 - -



995 

 

 
 

 تعليم علم البيان

 موافق جدا %14 05 2 - - التدريبات سهولة للعمل 95

 

علم البيان بعد استخدام كتاب الطلبة يف تعلم  استجابة السابق، تتضحمن اجلدول 
 ، وتفصيل كل منها ما يلي :التعليم على أساس التحليل التقابلي

م حيبون أن يتعلموا علم البيان بعد أقوم طالبة  قالوا موافق جدا أبهنال 14% -9
 هذا التعليم

ية مهمة يف تعليم علم هذه املادة التعليمأن  جدا طالبة قالوا موافقال 11% -0
 البيان

 جدا أن هذه املادة التعليمية جذابة للتعليمطالبة قالوا موافق ال 14% -3
أن هذه املادة التعليمية تسّهل أثناء إجراءات طالبة قالوا موافق جدا ال 12% -2

 التعلم والتعليم
أن التقابل بّي مادة علم البيان ومادة اللغة طالبة قالوا موافق جدا ال 14% -0

 اإلندونسية يسّهل يف الفهم والذكر املباحث يف علم البيان
أن هبذه املادة التعليمية تساعد الطلبة لذكر  جدا طالبة قالوا موافقال 14% -4

 القواعد املوجودة يف علم البيان
أن هبذه املادة التعليمية تساعد الطلبة لفهم  جدا طالبة قالوا موافقال 10% -0

 آايت القرآنشعر العريب ومعرفة اجلمال من 
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تقدمي األمثلة من اللغة العربية واللغة  جدا أن طالبة  قالوا موافقال 10% -2
 اإلندونسية لكي يسهل الطلبة أن يفهموا املادة املدروسة

هذه املادة التعليمية موافة ابلرغبة واحلاجة  جدا أن طالبة قالوا موافقال 12% -1
 الطلبة يف تعليم علم البيان

 جدا أن التدريبات سهولة للعمل افقطالبة قالوا مو ال 14% -95

 املبحث الثالث: حتليل البياانت ومناقشتها من إعداد مواد تعليمية
يف هذا البحث يقوم الباحث بتحليل البياانت اليت حصلت عليها من الدراسة 
امليدانية اليت عرضها الباحث يف املبحث السابق. وتكون املناقشة حسب اخلطوات 

 اإلعداد، وفيما يلي بياهنا: املتتابعة يف اجراءات
 فكرة موحية -أ

أول ما عمل الباحث يعين تعيّي املوضوع الذي الباحث هذا البحث،  يبدأقبل أن 
سيبحثه الباحث. ويطلب الباحث املوضوع بقراءة بعض الكتب والبحوث اليت كتبتها 

اللغة الباحث السابق. وبعد قراءة الكتب والبحوث وجد الباحث الفكرة أن تعليم 
األجنبية تكون سهوال إذا تعّلم الطالب اللغة األجنبية مع تقدمي مقارنتها يف اللغة األوىل 
)لغة الطالب(. ألهنم قد عرفوا األسلوب والقواعد لغتهم األوىل. ويعتمد الباحث 
اإلفرتاض كلما كان التشابه بّي اللغة األوىل واللغة األجنبية كثريا فيسّهل الطلبة يف فهم 

ة األجنبية. مث خيتار الباحث التحليل التقابلي )دراسة تقارن بّي لغتّي( الذي سيكون اللغ
أساسا يف هذا البحث. وخيتار علم البيان ألن الباحث الذي يرتكز حبثه يف هذا العلم 

 قليل وكثري يرتكز يف علم النحو والصرف.
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 بياانت الفكرة -ب
وجد الباحث الفكرة املوحية. بدأ الباحث جبمع ستمر الباحث هذه اإلجراءات بعد أن ا

الكتب اليت تتعلق بنظرية التقابلية وعلم البيان والكتب اللغة اإلندونسية. مثّ يعّّي الباحث 
البياانت من التقابل بّي اللغة العربية )علم البيان( واللغة اإلندونسية إبقامة التحليل 

 اللغتّي..  التقابلي يعن يعّّي التشابه واالختالف بّي

 تصميم اإلنتاج -ج
جتمع الباحث املراجع اليت تتعلق إبنتاج املطورة من انحية مواد التعليم املناسب مبستوى ا

مث حاول الباحث تعيّي احملتوى املناسب ابألهداف العامة واألهداف اخلاصة  اجلامعة.
معايري اختيار  وأبحوال الدارسّي، وقام أيضا ابختيار احملتوى املناسب ابالعتماد على

احملتوى. وكذلك قام الباحث بتحليل التقابلي بّي اللغة العربية واللغة اإلندونسية ليكون 
 أساسا هلذا الكتاب. 

وبعدها بدأ الباحث إبعداد كتاب التعليم لعلم البيان لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة 
 ى. مساريندا اإلسالمية وتنظيمها حسب معايري تنظيم احملتو 

 تصديق اإلنتاج )التقدير من اخلبري( -ج
وبعد أن يتم الباحث تصميم كتاب التعليم قدمه مع االستبانة إىل اخلبري يف جمال البالغة 
من انحية املواد لعلم البيان واخلبري يف جمال التصميم املواد للحصول على تقديراهتم 

اد التعليمية جيدة جدا يف وتعليقاهتم عليها، ودلت نتائج هذه االستبانة  على أن املو 
صفتها العامة، ولكن هناك بعض التعليقات عليها، وجعل الباحث هذه التعليقات 

 أساسا لتصحيح هذه املواد.
 التعليقات من اخلبري األول :
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جيب على الباحث أن يبّّي أبن هذا الكتاب للمرحلة اجلامعة ألن مل يكتب  (9
 الباحث يف الغالف ملن يكون هذا الكتاب. 

 البّد للباحث أن يكثر اجلدول لتسهيل الطلبة فهم هذه املادة (0
البّد للباحث أن يصلح األخطاء الكتابة موافق ابلقواعد اللغة اإلندونسية  (3

 ألن يستخدم هذه املادة التعليمية اللغة اإلندونسية
 البّد للباحث أن خيتصر الشرح الطويل يف األمثلة. (2

التعليقات من اخلري األول يعين تعيّي الكتاب وقد قام الباحث ابلتحسّي على حسب 
أنه للمرحلة اجلامة وقد كتب الباحث يف الغالف, ويزيد الباحث اجلدول ويصلح 

 األخطاء الكتابة موافق ابلقواعد اللغة اإلندونسية.

 الثاين : اخلبري من االقرتاحات

 يرى اخلبري أن هذا الكتاب حيتوي على الشواهد البالغية (9
تاب ابللغة اإلندونسية مما جيعل الكتاب له قيمة علمية لدى وضح هذا الك (0

 حاجات طالب اجلامعة لفهم علوم البالغة.
 تطبيقه أمام الشواهد القرآنية وغريها من الشواهد (3

ورأى الباحث أن هذه اإلقرتاحات من اخلبري الثاين تدل على أن املادة املطورة صلحت 
 م.لتطبيق إىل طلبة اجلامعة وموافق حباجاهت

 الثاين : اخلبري من االقرتاحات

البد للباحث أن يكتب أمهية علم البالغة وعلم البيان قبل املبحث  (3
 األسسي.
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 البد للباحث أن يزيد البيان يف احملتوايت ألن البيان فيه غري مفّصل. (2
وقد قام الباحث التحسّي على حسب اإلقرتاحات من اخلبري الثالث بوضع أمهية علم 

 ذخول املبحث األسسي ويزيد البيان يف احملتوايت.البيان قبل 

 التعديل اإلنتاج )التحسني( -د
 قام الباحث بعد ذلك بتصحيح كتاب التعليم حسب تقديرات اخلباء وتعليقاهتما. 

 جتربة اإلنتاج صالحية )أراء احملاضر( -ه
قبل  البيانعلم  كتاب التعليم، ملعرفة أراءه عن  بالغةال اضرمث قام الباحث بتجربته اىل حم

ورأى احملاضر أبن هذا الكتاب يستطيع أن يطبق يف الفصل الطالب اجلامعي.  جتريبها اىل
 أي لطلبة قيم تعليم اللغة العربية جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية

 تعديل اإلنتاج من احلاضر  -و
بتصحيح اإلنتاج عن األخطاء والنقائص املوجودة حسب التحكيم من  قام الباحث

 وإرشاداته. بالغةال اضرحم
 التجربة امليدانية -ز

قام الباحث بتطبيق هذا كتاب التعليم املعد يف اجملموعة التجربة. ومن خالل هذا 
التطبيق، الحظ الباحث اشرتاك الطلبة يف عملية التعليم واهتمامهم واستجابتهم حنو تعليم 

 ا ويتعلموهنا جبد ونشاط.علم البيان، فوجد أهنم يهتمون كثريا ويفهمون كثريا يف تعلمه
وبعد أن مت الباحث من تطبيقها، قام الباحث ابالختبار البعدي ملعرفة مدى فعاليتها. 

ونتائج هذا االختبار تدل على أن الطلبة يفهمون جيدا ملادة علم البيان ابستخدام 
أتثريا   الكتاب على أساس التحليل التقابلي أو بعبارة أخرى أن املادة املطورة فعالة وتؤثر
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كبريا يف تعليم البالغة )علم البيان(. وجبانب ذلك وزّع الباحث االستبانة إىل الطلبة ملعرفة 
آرائهم عن كتاب التعليم املعد، وتصبح هذه النتائج دليال للباحث يف تصحيح هذه 

 املواد.

 التصحيح األخري -ح
قام الباحث ابلتصحيح األخري حسب تقديرات املدرس ونتائج االختبار البعدي وآراء 

الطلبة.
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 الفصل اخلامس
 ملخص البحث والتوصيات

 نتائج البحث -أ
اعتمادا على البياانت اليت حصل عليها الباحث مث القيام بتحليلها سواء من 

من نتائج الطلبة يف االختبار القبلي  والبعدي ميكن أن نلخص نتائج  الدراسة األولية وأما
 البحث كما يلي:

إن إجراءات تطوير كتاب تعليم علم البيان للطلبة قسم تعليم اللغة العربية  -9
جامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية هي: فكرة موحية وبياانت الفكرة 

ج وجتربة اإلنتاج صالحية وتصميم اإلنتاج وتصديق اإلنتاج وتعديل اإلنتا 
 وتعديل جتربة اإلنتاج وجتربة اإلنتاج فعالية وتعديل اإلنتاج النهائ.

إن خصائص هذا الكتاب منها : استخدام الشرح ابللغة اإلندونسية حىت  -0
يسّهل الطلبة يف فهم األمثلة والقواعد. تقدمي املقارنة بّي اللغة العربية واللغة 

الطلبة يف ذكر القواعد واملبحث يف علم البيان اإلندونسية ميكن أن يسّهل 
وملعرفة التشابه واالختالف بّي املبحث يف علم البيان واملبحث يف اللغة 
اإلندونسية. ومن انحية األمثلة قّدم الباحث األمثلة السهولة مأخوذة من 

 القرآن الكرمي وشعر العرب والعبارات اليومية.

فعالية يف تعليم علم البيان، يبدو ذلك  كتاب التعليم الذي أعده الباحث له -3
عندما قارن الباحث بّي النتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

( يف هذا البحث 0tأن درجة اتء حسايب )واجملموعة التجربة، وذلك 
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( و درجة اتء رسم 9709) 0,95ts( أكب من درجة اتء رسم البياين 2،34)
 0,99ts    (0722)البياين 

 التوصيات  -ب
أن يقوم املدرس إبعداد املواد التعليمية اجليدة املناسبة للطلبة، وذلك ابختيار  -9

األمثلة السهولة من اللغة العربية واللغة اإلندونسية و أحسن ما يرتبط 
 أبحواهلم اليومية.

 يشري املدرس إىل الطلبة لطلب الكتاب املعّّي السهول للفهمأن  -0

حتليل عناصر البالغة يف القرآن كي يعرفوا اجلمال لبة املدرس الط أيمرأن  -3
 .والعظمة من آايت القرآن

 املقرتحات -ج
 بناء على نتائج البحث تقدم الباحث املقرتحات اآلتية:

إن كتاب تعليم علم البيان للطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة مساريندا  -9
ية التعليمية اليت ميكن أن اإلسالمية احلكومية أداة من األدوات املهمة يف العمل

يستفيد منها مدرس البالغة قسم تعليم اللغة العربية جامعة مساريندا اإلسالمية 
 احلكومية أوغريها من اجلامعة اإلسالمية األخرى اليت يتعلم طلبتها البالغة.

تطوير كتاب  ز علىهذا البحث مركّ يف إن كتاب التعليم الذي أعده الباحث  -0
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة املستوى السادس  لطلبة البيانعلم لالتعليم 

 واد، فيحسن أن توجد حبوث أخرى إلعداد ماحلكومية مساريندا اإلسالمية
يف اجلامعة  لطلبة علم من العلوم البالغة مثل علم البديع وعلم املعاينتعليمية ل

 .اإلسالمية األخرى
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 قائمة املراجع

 املراجع من اللغة العربية

الرابط: املنظمة . تعليم اللغة العربية لغري الناطقّي هبا .9121. أمحد طعيمة, رشدى
 اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

. الرسائل اجلامعةمناهج البحث العلمي وطرق كتابة  .9110. الرمحن أمحد عثمان، عبد
 جامعة إفريقيا العاملية

. مبادئ تعلّم وتعليم اللغة. 9112 .أمحد القعّيد وعيد بن عبدهللا الشّمري, إبراهيم بن
 العربية السعودية: مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج

تعريب و حترير,التحليل اللغوي  .9124. إمساعيل و إسحاق حممد األمّي, حممود
 الطبعة األوىل  األخطاءوحتليل 

 طبعةاملدينة وامل جمهول. تيسري البالغة .0554. البحريى، أسامة

 بريوت: دار املعارف. البالغة الواضحة .9111. اجلارم و مصطفى امّي, على

 دار الكتب العلمية الكويت:. علم اللغة العربية .9103. حجازى, حممود

بريوت: دار املعروفة . التطبيقي و تعليم العربيةعلم اللغة  .0555. هللا الرجعى، عبد
 اجلامعة
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 اللغوية التحريرية لدى طالب معهدحتليل األخطاء  .0555. الصديق عبد هللا, عمر
معهد  :العربية السعودية. لغة العربية الناطقّي ابللغات األخرىلاخلرطوم الدوىل 

 اخلرطوم الدوىل لغة العربية

بريوت: دار ابن حزم، –نان لب. بالغة امليسرة. 0599. بنالعزيزي  احلريب ، عبد علي
 الثانية الطبعة

 العربية اللغة قسم طلبة لدى البالغة تعلم صعوابت .0553. آمنة ,عايش أمحد حممود
غزة: اجلامعة . , رسالة ماجيسرتلعالجها مقرتح وبرانمج اإلسالمية بغزة اجلامعة ىف
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 العلمية 
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ANGKET PENELITIAN 

UNTUK MAHASISWA IAIN SAMARINDA  

KALIMANTAN TIMUR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb, 

 

 Saudara-saudariku, mahasiswa/mahasiswi yang dirahmati Allah, angket ini 

adalah bagian dari alat penelitian yang sedang saya laksanakan tentang 

“Pengembangan Bahan Ajar Ilmu Bayan untuk Mahasiswa Semester VI 

(enam) Jurusan Pendidikan Bahasa Arab ”. 

Sehubungan dengan hal tersebut mohon sedianya saudara-saudari untuk 

memberikan penilaian  dan tanggapan yang berkaitan dengan analisis kebutuhan 

guna pengembangan buku ajar tersebut, yaitu dengan menjawab pertanyaan yang 

diajukan dalam angket ini. 

Kesediaan saudara-saudari untuk mengisi kuesioner ini sangat diharapkan 

untuk membantu penelitian tersebut di atas, yang juga nantinya diharapkan dapat 

memudahkan mahasiswa/mahasiswi dalam belajar Ilmu Bayan. 

Peneliti menjamin sepenuhnya atas kerahasiaan jawaban saudara-saudari 

semua. Dan jawaban apapun yang anda berikan tidak berpengaruh pada nilai yang 

anda capai dalam mata kuliah balaghah. 

Terima kasih, jazakallahu khairul jaza’, atas bantuan dan partisipasinya 

semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan yang kita hadapi. Amiin. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

      Samarinda, 26 Desember 2016 

      Peneliti 

 

 

      Muhammad Ihsanuddin Masdar 

 

 

 

 

 



 

 
 

A. Petunjuk 

1. Identitas Mahasiswa 

Nama Mahasiswa : ……………………..…………………………… 

2. Angket ini terdiri dari kolom pernyataan dan kolom jawaban. Anda 

diminta untuk memberi tanggapan atau jawaban dengan cara member 

tanda checklist (√) pada masing-masing kolom yang disediakan sesuai 

dengan jawaban anda. 

3. Ada lima pilihan yang dapat anda berikan tanda cheklist (√) masing-

masing sebagai berikut: 

SS : Jawaban “Sangat Setuju” terhadap setiap item pertanyaan 

S : Jawaban “Setuju” terhadap setiap item pertanyaan 

RR : Jawaban “ragu-ragu” terhadap setiap item pertanyaan 

TS : Jawaban “Tidak Setuju” terhadap setiap item pertanyaan 

STS:Jawaban “Sangat Tidak Setuju” terhadap setiap item pertanyaan 

4. Contoh : 

No Peryataan Pilihan Jawaban 

  SS S TS STS  

1. Buku materi sangat perlu dalam pengajaran 

Ilmu Bayan 

√     

 

B. Pernyataan Angket 

 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

  SS S TS STS  

1. Buku materi sangat perlu dalam pengajaran 

Ilmu Bayan 

     

2. Buku materi sangat membantu saya 

menguasai pelajaran yang sudah diajarkan 

     

3. Ada buku materi yang saya pegang saat 

pengajaran Ilmu Bayan 

     

4. Buku materi membantu dalam mengingat 

pelajaran yang telah lalu 

     



 

 
 

5. Materi pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

     

6.  Buku materi membantu dalam menghafal 

kaidah-kaidah yang terdapat dalam materi 

Ilmu Bayan 

     

7. Materi ajar Ilmu Bayan (balaghah) 

mempunyai manfaat langsung dalam 

kehidupan saya sebagai mahasiswa 

Pendidikan Bahasa Arab 

     

8. Saya lebih faham materi Ilmu Bayan yang 

materinya dikaitkan dengan materi dalam 

Bahasa Indonesia 

     

9. Saya senang belajar Ilmu Bayan apabila 

materi yang diajarkan dimulai dari apa yang 

telah saya ketahui 

     

10. Bentuk tugas-tugas dan latihan dalam buku 

ajar membantu  memahami materi Ilmu 

Bayan 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANGKET RESPON MAHASISWA TERHADAP BUKU AJAR ILMU BAYAN 

DI JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB IAIN SAMARINDA 

 

Nama  :  

Semester : 

Hari /Tanggal: 

1. Isilah terlebih dahulu identitas mahasiswa. 

2. Berilah tanda silang (√) pada jawaban yang tersedia yang dianggap benar 

dan sesuai 

3. Angket ini tidak ada hubungannya  dengan nilai mata kuliah, oleh karena 

itu jawablah pertanyaan-pertanyaan ini seadanya. 

4. Terima kasih atas  kesediaannya mengisi angket. 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

KS :Kurang Setuju 

TS :Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

No Kriteria Nilai 

SS S KS TS STS 

1 Saya merasa senang mempelajari Ilmu 

Bayan (Balagah) setelah mengikuti 

pembelajaran ini. 

     

2 Buku ajar ini penting dalam pembelajaran 

Ilmu Bayan 

     



 

 
 

3 Buku ajar ini menarik untuk dipelajari      

4 Buku ajar ini memudahkan selama proses 

belajar-mengajar 

     

5 Mengontraskan materi Ilmu Bayan 

dengan materi Bahasa Indonesia 

memudahkan dalam memahami dan 

mengingat pembahasan dalam Ilmu 

Bayan 

     

6 Dengan buku ajar ini membantu 

mahasiswa mengingat kaidah-kaidah 

yang terdapat dalam Ilmu Bayan 

     

7 Dengan bahan ajar ini membantu 

mahasiswa memahami syair-syair arab 

dan mengetahui keindahan ayat-ayat Al-

Qur’an 

     

8 Memberikan contoh-contoh baik dari 

bahasa arab maupun dari bahasa 

indonesia agar mahasiswa mudah 

memahami materi yang diajarkan 

     

9 Buku ajar Ilmu Bayan ini sesuai dengan 

minat dan kebutuhan mahasiswa dalam 

pembelajaran Ilmu Bayan (Balagah) 

     

10 Soal-soal latihan mudah untuk dikerjakan      

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 املالحظةدليل 

مالحظة عملية تدريس علم البيان يف قسم تعليم اللغة العربة جبامعة مساريندا   -9
 اإلسالمية احلكومية

مالحظة الطريقة التدريسية اليت إستخدمها املدرس عند تدريس علم البيان يف قسم   -0
 تعليم اللغة العربة جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية

البيان يف قسم تعليم اللغة العربة جبامعة  مالحظة خطوات التدريس عند تدريس علم  -3
 مساريندا اإلسالمية احلكومية

مالحظة الوسائل التعليمية اليت إستخدمها املدرس عند تدريس علم البيان يف قسم  -2
 تعليم اللغة العربة جبامعة مساريندا اإلسالمية احلكومية

اللغة العربة جبامعة مالحظة كيف التقومي عند تقومي تدريس علم البيان يف قسم تعليم  -0
 مساريندا اإلسالمية احلكومية

مالحظة  كيف الطلبة أثناء تدريس علم البيان يف قسم تعليم اللغة العربة جبامعة  -4
 مساريندا اإلسالمية احلكومية

مالحظة املواد التعليمية اليت إستخدمها املدرس عند تدريس علم البيان يف قسم   -0
 ندا اإلسالمية احلكوميةتعليم اللغة العربة جبامعة مساري

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Pedoman wawancara 

Pengembangan bahan ajar Ilmu Bayan untuk mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab IAIN Samarinda 

Untuk mengetahui tujuan utama pengajaran balaghah (ilmu bayan), pembagian 

materi, inilah pedoman wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah balaghah 

di jurusan PBA IAIN Samarinda. 

1. Bagaimana pendapat anda tentang pengajaran balaghah yang ada di 

jurusan pendidikan bahasa arab IAIN Samarinda secara umum. 

2. Sejauh mana urgensi pengajaran balaghah khususnya ilmu bayan untuk 

mahasiswa PBA IAIN Samarinda. 

3. Buku atau kitab apa yang biasa dijadikan refrensi. 

4. Bagaimana pengajaran balaghah (ilmu bayan) yang ideal menurut anda 

5. Bab apa saja yang menjadi skala prioritas 

6. Ada di semester berapa untuk pengajaran ilmu bayan 

7. Apa tujuan diselenggarakannya mata kuliah balaghah di jurusan PBA 

IAIN Samarinda 

8. Bagaimana anda menilai tercapai atau tidaknya pengajaran tersebut. 

 

 

 

 

 

Samarinda, 12 Juli 2016 

Peneliti 

 

 

Muhammad Ihsanuddin Masdar 

 



 

 
 

 االختبار القبلي

 األتية !عّّي عناصر التشبيه يف مجل 
َلَسانِ  .1  ُربَّ لَْيٍل َكأَنَُّه الصُّْبُح يفْ احلُْسِن َوِإْن َكاَن َأْسَوَد الطَّي ْ

Sering kali malam itu indah bagaikan pagi meskipun sehitam toga 

ِحبِّ يفْ اخلََفَقانِ  #َوُسَهْيٌل َكَوْجَنِة احِلبِّ يف اللَّْو  .2
ُ
 ِن َوقَ ْلِب امل

Bintang kejora itu merah bagaikan warna pipi kekasih dan kerlipannnya 

bagaikan degupan hati seseorang yang kasmaran. 

 ِس ُعُلوًّا والَبْدِر يف اإِلْشرَاقِ  #أَْنَت َكاْلَبْحِر يفْ السََّماَحِة َوالشَّْم   .3

Kelapanganmu bagaikan lautan, ketinggianmu bagaikan matahari, dan 

cahaya roman mukamu bagaikan bulan.    
 َكاَلُم ُفاَلٍن َكالشَّْهِد يف احَلاَلَوةِ  .4

Perkataan si fulan manis bagaikan madu 

 َكالطَّْيِف لَْيَس لَُه ِإقَاَمةِ # الُعْمُر ِمْثُل الضَّْيِف َأْو  .5

Umur itu bagaikan tamu atau mimpi, tidak memiliki kepastian. 

 

 أنواع التشبيه من التشبيهات األتية !اشرح 
 ُزْراَن َحِديْ َقًة َكأَن ََّها الِفْرَدْوُس يفْ اجلََماِل والبَ َهاءِ  .6

Kami mengunjungi kebun, kebun itu sungguh indah dan agung bagaikan 

surga firdaus. 

 

 اَلخَيَْفى َعَلى ُكلِّ اَنِظرِ َكأَنَُّه الن ََّهاُر الزَّاِهُر والَقَمُر الَباِهُر الَِّذْي  .7

Sungguh ia bagaikan siang hari yang cerah, dan bulan yang bercahaya 

tiada samar bagi setiap orang yang memandangnya. 

 

 (02ِم )الّرمحن:ُت ىِف اْلَبْحِر َكااْلَْعل  َوَلُه اجلََواِر اْلُمْنَشئ   .8

Dan kepunyaan-Nyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan 

bagaikan gunung-gunung. (QS.Ar-Rahman:24) 

 (003ِنَسآؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم ....)البقرة: .9

Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. (QS.Al-

Baqarah:223) 

 لِنُ ُفْوٍس َكاللَّْيِل يفْ اإِلْظاَلمِ  #َكْم ُوُجْوٍد ِمْثِل الن ََّهاِر ِضَياًء  .10

Banyak wajah yang seperti siang hari, menerangi jiwa-jiwa yang gelap 

seperti malam hari. 



 

 
 

 االختبار البعدي

 اشرح عناصر التشبيه يف مجل األتية !

 َعِليٌّ َكالَبْدِر يفْ اإِلْشرَاقِ  .1

Ali bagaikan purnama cahaya roman wajahnya 

َواِضى يفْ الَقْطِع َوالَبتِّ يفْ األُُمْورِ  .2
َ
ُلْوِك َكالسُّيُ ْوِف امل

ُ
 أَق َْواُل امل

Ucapan para raja itu bagaikan pedang-pedang tajam dalam memutuskan 

dan melangsungkan segala urusan 

 

 اشرح أنواع التشبيه يف التشبيهات األتية !

 ِة َقْسَوًة َوَصاَلَحةً قَ ْلُبُه َكاحِلَجارَ  .3

Hatinya keras dan kokoh bagaikan batu 

اُل َسْيٌف نَ ْفًعا َوَضرًّا .4
َ
 امل

Harta itu bagaikan pedang dalam kegunaan dan bahayanya 

 

 عّّي أنواع االستعارة يف االعتبارات األتية واشرح سببها !

َنا  .5  الَوَداعِ ِمْن ثَِنيَِّة # طََلَع الَبْدُر َعَلي ْ

Bulan purnama sempurna telah datang dari thaniyyatil wada’ 

َقاَدًة  .6  إِلَْيِه جُتَّرُِر أَْذاَيهُلَا# أَتَ ْتُه اخِلالََفُة ُمن ْ

Jabatan khalifah itu datang kepadanya dengan tunduk seraya menarik 

ekornya. 

 

 !اشرح العالقات )أنواع( اجملاز املرسل األتية 

 أََذلَّ ُفاَلٌن اَنِصَيَة ُفاَلنٍ  .7

Si Pulan menghinakan ubun-ubun Pulan 

ِلُك َسْلَمان انُدْونِْيِسيَّا .2
َ
 زَاَر امل

Raja Salman mengunjungi Indonesia 



 

 
 

 اشرح أنواع الكناية األتية واذكر املعن املراد !

 َكاَن بَِلْيَل الرِّْبِق قَِلْيَل احلَرََكاتِ  .9

Ia basah lisannya dan sedikit geraknya 

 َمْشُغْوَفًة مبََواِطِن الِكْتَمانِ # قَ ْوٌم تَ َرى أَْرَماَحُهْم يَ ْوَم الَوَغى  .10

Suatu kaum pada hari perang kaulihat tombak-tombak mereka mencintai 

tempat-tempat persembunyian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الصور يف ميدان البحث

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 الباحث أثناء املقابلة مع حماضر البالغة

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 الباحث أثناء التجربة

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 يعطى الباحث االختبار لطلبة

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 الباحث مع الطلبة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 خطة التدريس ملادة علم البيان يف اللقاء األول

 الدراسة : البالغة )علم البيان(

 املادة : التشبيه

( قادر 3( قادر على شرح عناصر التشبيه, 1فهم قاعدة التشبيه, ( قادر على 2الكفاءة : 
 simileو  ( قادر على فهم التشابه واالختالف بني التشبيه4على فهم أنواع التشبيه, 

 األول اللقاء
 . فهم قاعدة التشبيه جيدا9 املادة األساسية

 .  شرح عناصر التشبيه جيدا0
 .  فهم أنواع التشبيه جيدا3
 جيدا simile. فهم التشابه واالختالف بّي التشبيه و 2

 .  قادر على فهم قاعدة التشبيه 9 املؤشرات
 . قادر على شرح عناصر التشبيه0
 . قادر على فهم أنواع التشبيه3
 simile. قادر على فهم التشابه واالختالف بّي التشبيه و 2

 األنشطة األولية عملية التدريس
 حوىل معرفتهم الطلبة عن التشبيه يسأل إىل الطلبة *

 األنشطة األساسية
 طلب من الطلبة أن يفتحوا الكتاب التعليمي *

 * طلب من الطلبة أن يهتّموا بيان املدرس عن التشبيه
 * أرضى من الطلبة أن يسألوا عن املادة اليت مل يفهمواها

 * يطلب املدرس من الطلبة أن يعّينوا التشبيه يف القرآن
 ملدرس من الطلبة أن يتقّدموا أمام الفصل لكتابة إجابتهم* يطلب ا

 * يفّتش املدرس عن إجابة الطلبة اليت يتقّدم أمام الفصل
 



 

 
 

 األنشطة اخلامتة
 يعطى املدرس الدوافع إىل الطلبة عن أمهية فهم التشبيه *

 اإلهتمام على بيان وأوامر املدرس * التقومي
 * دقة يف تعيّي التشبيه يف القرآن

 " الذي إعداده املدرس Pintar Ilmu Bayanكتاب "  * الكتاب والوسائل
 * السبورة والقلم

 

 خطة التدريس ملادة علم البيان يف اللقاء الثاين

 الدراسة : البالغة )علم البيان(

 املادة : اجملاز واإلستعارة

( 3( قادر على شرح أنواع اإلستعارة, 1( قادر على فهم قاعدة اجملاز واإلستعارة, 2الكفاءة : 
  metaforaقادر على فهم التشابه واالختالف بني اإلستعارة و 

 الثاين اللقاء
 . فهم قاعدة اجملاز واإلستعارة جيدا9 املادة األساسية

 . شرح أنواع اإلستعارة جيدا0
 جيدا metafora.  فهم التشابه واالختالف بّي اإلستعارة و 3

 .  قادر على فهم قاعدة اجملاز واإلستعارة9 املؤشرات
 . قادر على شرح أنواع اإلستعارة0
 جيدا metafora. قادر على فهم التشابه واالختالف بّي اإلستعارة و 3

 األنشطة األولية عملية التدريس
 معرفتهم عن اجملاز واإلستعارة يسأل إىل الطلبة حوىل *

 األنشطة األساسية
 طلب من الطلبة أن يفتحوا الكتاب التعليمي *



 

 
 

 * طلب من الطلبة أن يهتّموا بيان املدرس عن اجملاز واإلستعارة
 * أرضى من الطلبة أن يسألوا عن املادة اليت مل يفهمواها

 اإلستعارة يف القرآن* يطلب املدرس من الطلبة أن يعّينوا اجملاز أو 
 * يطلب املدرس من الطلبة أن يتقّدموا أمام الفصل لكتابة إجابتهم

 * يفّتش املدرس عن إجابة الطلبة اليت يتقّدم أمام الفصل
 األنشطة اخلامتة

 يعطى املدرس الدوافع إىل الطلبة عن أمهية فهم اجملاز *
 اإلهتمام على بيان وأوامر املدرس * التقومي

 تعيّي اجملاز يف القرآن * دقة يف
 " الذي إعداده املدرس Pintar Ilmu Bayanكتاب "  * الكتاب والوسائل

 * السبورة والقلم
 

 خطة التدريس ملادة علم البيان يف اللقاء الثالث

 الدراسة : البالغة )علم البيان(

 املادة : اجملاز املرسل

( قادر على شرح العالقات يف اجملاز 1( قادر على فهم قاعدة اجملاز املرسل, 2الكفاءة : 
 metonimiaو  اجملاز املرسل( قادر على فهم التشابه واالختالف بني 3املرسل, 

 الثالث اللقاء
 . فهم قاعدة اجملاز املرسل جيدا9 املادة األساسية

 . شرح العالقات يف اجملاز املرسل جيدا0
 جيداmetonimia .  فهم التشابه واالختالف بّي اجملاز املرسل و 3

 .  قادر على فهم قاعدة اجملاز املرسل9 املؤشرات
 . قادر على شرح العالقات يف اجملاز املرسل0



 

 
 

 metonimia. قادر على فهم التشابه واالختالف بّي اجملاز املرسل و3
 األنشطة األولية عملية التدريس

 الطلبة حوىل معرفتهم عن اجملاز املرسليسأل إىل  *
 األنشطة األساسية

 طلب من الطلبة أن يفتحوا الكتاب التعليمي *
 * طلب من الطلبة أن يهتّموا بيان املدرس عن اجملاز املرسل

 * أرضى من الطلبة أن يسألوا عن املادة اليت مل يفهمواها
اإلعتبار تتضّمن اجملاز * يطلب املدرس من الطلبة أن يصنعوا اجلملة أو 

 املرسل من املفرادت املعّينة ويذكر عالقته
 * يطلب املدرس من الطلبة أن يتقّدموا أمام الفصل لكتابة إجابتهم

 * يفّتش املدرس عن إجابة الطلبة اليت يتقّدم أمام الفصل
 األنشطة اخلامتة

 يعطى املدرس الدوافع إىل الطلبة عن أمهية فهم اجملاز املرسل *
 اإلهتمام على بيان وأوامر املدرس * التقومي

 * دقة يف تصنيع اإلعتبار اجملاز املرسل وتعيّي عالقته
 " الذي إعداده املدرس Pintar Ilmu Bayanكتاب "  * الكتاب والوسائل

 * السبورة والقلم
 

 خطة التدريس ملادة علم البيان يف اللقاء الرابع

 الدراسة : البالغة )علم البيان(

 املادة : الكناية

( قادر على 3( قادر على شرح أنواع الكناية, 1( قادر على فهم قاعدة الكناية, 2الكفاءة : 
 eufimismeفهم التشابه واالختالف بني الكناية و 



 

 
 

 الرابع اللقاء
 . فهم قاعدة الكناية جيدا9 املادة األساسية

 . شرح أنواع الكناية جيدا0
 جيداeufimisme .  فهم التشابه واالختالف بّي الكناية 3

 .  قادر على فهم قاعدة الكناية9 املؤشرات
 . قادر على شرح أنواع الكناية0
 جيداeufimisme . قادر على فهم التشابه واالختالف بّي الكناية 3

 األنشطة األولية عملية التدريس
 الكنايةيسأل إىل الطلبة حوىل معرفتهم عن  *

 األنشطة األساسية
 طلب من الطلبة أن يفتحوا الكتاب التعليمي *

 * طلب من الطلبة أن يهتّموا بيان املدرس عن الكناية
 * أرضى من الطلبة أن يسألوا عن املادة اليت مل يفهمواها

 * يطلب املدرس من الطلبة أن يعملوا التديبات 
 الفصل لكتابة إجابتهم* يطلب املدرس من الطلبة أن يتقّدموا أمام 

 * يفّتش املدرس عن إجابة الطلبة اليت يتقّدم أمام الفصل
 األنشطة اخلامتة

 يعطى املدرس الدوافع إىل الطلبة عن أمهية فهم الكناية *
 اإلهتمام على بيان وأوامر املدرس * التقومي

 * دقة يف عمل التدريبات
 " الذي إعداده املدرس Pintar Ilmu Bayanكتاب "  * الكتاب والوسائل

 * السبورة والقلم
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