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 االستهالل

 حمن الرحيمبسم هللا الر 

ِ  ۥِإَونَّه    تزنِيل  رتب  َٰلتِميت َلت لت  ١٩٢ ٱۡلعت وح  بِهِ  نتزت ِمي   ٱلرُّ
ت
 ٱۡۡل

ونت ِمنت   ١٩٣ َٰ قتۡلبِكت َِلتك  ت نِذرِينت لَعت ان   ١٩٤ ٱلۡم  ّٖ  بِلِست ِب  رت عت
بِيّٖ    ١٩٥مُّ

“Dan sesungguhnya Al- Qur’an ini benar- 
benar diturunkan oleh Rabb semesta alam, 

dibawa turun oleh Ar- Ruuh Al- Amiin 
(Jibril) kedalam hatimu (Muhammad) agar 

kamu menjadi salah seorang diantara orang- 
orang yang memberi peringatan dengan 

bahasa Arab yang jelas”. 

( QS. Asy-Syu’ara 192-195 )  
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 إهداء
 

 ي هذا البحث اجلامعي، إىل : هدأ
 "  اطَ ف  رِ و  س   ي احملبوبة "َرِضيَّة" أيب احملبوب "أمّ 

 مها ربياين تربية حسنة ونصحاين نصيحة طيبة حىت أكون ما أان عليه االن، 
 عسى أن يرحم هللا يف حياهتما يف الدنيا واألخرة 

      أرجو النهاوند الفطاينأخي 
واألعمال  والعلوم النافعةعسى أن حيقق هللا هلم يف األعمال العالية  الذي شجع ودعوين،

 املضية وكتب هللا هلم من عباد الصاحلني 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 ج
 

 الشكر والتقدير
احلمد هلل اليزيد يف ملكه محد احلامدين وال ينقصه جحود اجلاحدين. احلمد هلل  

  :بعد أما ال تنفع طاعة من عطاك وال تضره معصية من عصاك.

وء ابلنقصان البحث اجلامعي و اعرتفت أنه ممل بتوفيق هللا تعاىل قد انتهيت كتابة
 رغم أين قد بذلت غاية جهدي لتكميله، ومع ذلك لقلة معرفيت. 

إكراما وشكرا كامال وتقديرا قدمت لوالدّي أطاهلما هللا عمرمها يف طاعة هللا، الذين 
ة من اجهة احليال  ملو اربّياين تربية حسنة يف حياهتما و حثاين على التقدمي لنيل اآلم

 هللا أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة.   االتحدايت جازه

وكذلك أيقنت أبن هذه الكتابة مل تتم بدون مساعدة  من األساتذة الكرماء 
واألصدقاء األحباء. هبذه املناسبة أهدي جزيل الشكر وفائق االحرتام إىل من بذلوا 

 جبهدهم يف كتابة هذا البحث اجلامعي منهم:

الدكتور موجيا رهرجو، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  فضيلة األستاذ .0
 احلكومية ماالنج.

 فضيلة الدكتور نور علي املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية و التعليم. .2
 فضيلة الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية. .0
ي ستري، مشرف هذا البحث اجلامعي الذفضيلة الدكتور احلاج توفيق الرمحن املاج .1

 أرشدين ووجهين يف كل مراحل إعداد هذا البحث.
فضيلة مّكي حسن حامد املاجستري، خبري التصميم املنتج وكذلك حمّمد سعيد  .0

م اللغة املاجستري خبري احملتوى املنتج، ومتيم هللا املاجستري معّلم علم املعاين يف قسم تعلي
 العربية
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 مالك يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالانمجيع األساتذة  .6
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 أيب الكرمي  سورفطا و أمي الكرمية رضية الذين يشجعوين دائما .0
، خاصة إىل على تشجيعاهتم ودعائهم 2100أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية  .1

 اين اليت ساعدين يف تكميل هذا البحث اجلامعيآكا رمحوايت وفهمي فط
، خاصة إىل أخيت ودعائهمعلى إتفاقهم 2101أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية  .0

 Ao Communityأخي حمّمد انضر الكرسي وابخلصوص إىل   و ليلة اجلميلة
ال أستطيع اجلزاء على مساعدهتم إال الدعاء عسى هللا أن جيزيهم أحسن اجلزاء 

  يدهم املن والفضل, آمني اي رب العاملني.ويز 

 2100يونيو  1ماالنج, 

 

 افيةدرفيعة األن

01001101 
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الدينية الشؤون وزارة  
مباالنج احلكومية اإلسالمية راهيمإب مالك موالان جامعة  

والتعليم الرتبية علوم كلية  

 العربية اللغة تعليم قسم
 املشرف تقرير

 :متهقد الذي اجلامعي البحث هذا إن
 األندافية رفيعة:   االسم

   01001101:  التسجيل رقم
 طويريةت دراسة) العنكبوت  طريقة ستدداماب املعاين علم مواد تصميم:   املوضوع

 جماالن احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة يف ابلتجربة
 جماالن كوميةاحل اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة العربية اللغة تعليم قسم

 
 املطلوب الشكل على ليكون الالزمة واإلصالحات التعديالت بعض فيه وأدخلنا نظران قد

 علوم لكلية (S-1) سرجاان درجة على واحلصول الدراسة إلمتام املناقشة شروط الستيفاء
 .4100-4101 الدراسي للعام العربية اللغة تعليم قسم يف والتعليم الرتبية

 
 

4100 يونيو 0, ماالنج    
 املشرف

 
 
 

 الدكتور احلاج توفيق الّرمحن املاجستري
114 0 411004 00001011: التوظيف رقم  
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الدينية ونالشؤ  وزارة  
مباالنج احلكومية اإلسالمية راهيمإب مالك موالان جامعة  

والتعليم الرتبية علوم كلية  

 العربية اللغة تعليم قسم
 املشرف دائرة مذكرة

 4100 يونيو 0 ،ماالنج   األندافية رفيعة جامعي حبث:  احلال
 ( أربعة) 1:  التعلق

 
 احملرتم إىل

 .ماالنج ومّيةاحلك اإلسالمّية إبراهيم مالك موالان جامعة والتعليم الرتبية علوم كلية عميد
 هتدمق الذي اجلامعي البحث هذا إن وبعد، هللا رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
 :ةالباحث
 األندافية رفيعة:  اسم

   01001101:    التسجيل رقم

 تطويرية دراسة) العنكبوت  طريقة ستدداماب املعاين علم مواد تصميم:   البحث عنوان
  جماالن احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة يف ابلتجربة

( S-1) سرجاان درجة على واحلصول الدراسة إلمتام املناقشة شروط استوىف قد

 .     4100-4101 يالدراس للعام العربية اللغة تعليم قسم يف والتعليم الرتبية علوم لكلية
 

 املشرف
 

  املاجستري الّرمحن توفيق احلاج الدكتور
 114 0 411004 00001011:  التوظيف رقم
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الدينية الشؤون وزارة  
مباالنج احلكومية اإلسالمية راهيمإب مالك موالان جامعة  

والتعليم الرتبية علوم كلية  

 العربية اللغة تعليم قسم
 الباحثة اقرار

 : كاآليت وبياانيت أدانه املوقع أن 
  دافيةاألن رفيعة:   االسم

   01001101:  التسجيل رقم
 يف لتجربةاب تطويرية دراسة) العنكبوت  طريقة ستدداماب املعاين علم مواد تصميم:  املوضوع

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة

 رجةد على للحصول النجاح شروط من شرط لتوفري حضرته الذي البحث هذا أبن أقرّ  
 إبراهيم مالك موالان عةجام يف والتعليم الرتبية العلوم بكلية العربية اللغة تعليم قسم يف (S1) سرجاان

 "املعاين علم ادمو  تصميم يف العنكبوت  طريقة استددام" املوضوع حتت ،ماالنج احلكومية اإلسالمية
 .اآلخر وأتليف غريي إبداع من ازورهت وما بنفسي اوكتبته احضرهت

 على املسؤولية ملأحت فأان حبثي من ليس فعال أنه يبني أتليفه من أنه الاستقبا أحد ادعى وإذا 
 والتعليم الرتبية لومالع كلية العربية اللغة تعليم قسم يف املناقشة جلنة من و املسؤولية تكون ولن ذلك

 .ماالنج إبرهيم مالك موالان احلكومية اإلسالمية جبامعة
 

 4100 يونيو 0 ماالنج،
 قراراإل صاحبة توقيع

 
 

 األندافية رفيعة
 01001101  
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الدينية الشؤون وزارة  
مباالنج احلكومية اإلسالمية راهيمإب مالك موالان جامعة  

والتعليم الرتبية علوم كلية  

 العربية اللغة تعليم قسم
 االشراف قائمة

 األندافية رفيعة:   االسم

 01001101:  التسجيل رقم

 لتجربةاب تطويرية دراسة) العنكبوت  طريقة ستدداماب عاينامل علم مواد تصميم:  البحث عنوان
  ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة يف

 املاجستري الّرمحن توفيق احلاج الدكتور:   املشرف
 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  املوضوع 4100 نوفمرب 41 0
  املوضوع 4100 ديسمرب 0 4
  الباب األول 4101ديسمرب  0 0
  الباب الثاين 4100 ماريس  41 1
  الثالثالباب  4100 مايو 04 0
  الباب الرابع 4100 مايو 00 6
  الباب اخلامس 4100 مايو 40 0
  اإلصالح واإلمضاء 4100أبريل  1 1

 
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري
 000104104111104110رقم التوظيف:
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الدينية الشؤون وزارة  
مباالنج احلكومية اإلسالمية راهيمإب مالك موالان جامعة  

والتعليم الرتبية علوم كلية  

 العربية اللغة تعليم قسم
 

 العربية اللغة تعليم قسم رئيسة تقرير

 البحث ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة استملت قد 
 :الطالبة ألفته الذي اجلامعي

 األندافية رفيعة:   االسم
 01001101:  التسجيل رقم

 طويريةت دراسة) العنكبوت  طريقة ستدداماب املعاين علم مواد تصميم : املوضوع
 جماالن احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة يف ابلتجربة

 كلية بيةالعر  لغةال تعليم قسم يف سرجاان درجة على وللحصول دراستها المتام 
 للسنة جماالن احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جبامعة التعليم و الرتبية علوم

 .4101/4100 الدراسية

 
 2100يونيو  0تقريرا مباالنج، 

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
 
 
 دكتورة مملوءة احلسنة املاجستريال

 000104104111104110:التوظيف رقم
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الدينية ونالشؤ  وزارة  
مباالنج احلكومية اإلسالمية راهيمإب مالك موالان جامعة  

والتعليم الرتبية علوم كلية  

 العربية اللغة تعليم قسم
 

 والتعليم الرتبية علوم كلية عميد تقرير
 البحث ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة استملت قد

 :الطالبة ألفته الذي اجلامعي
 األندافية رفيعة:   االسم

 01001101:  التسجيل رقم
 طويريةت دراسة) العنكبوت  طريقة ستدداماب املعاين علم مواد تصميم : املوضوع

 جماالن احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة يف ابلتجربة
 

 كلية بيةالعر  اللغة تعليم قسم يف جاانسر  درجة على وللحصول دراستها المتام
 للسنة جماالن احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جبامعة التعليم و الرتبية علوم

 .4101/4100 الدراسية

 
 2100يونيو  0تقريرا مباالنج، 

 عميد كلية علوم الرتبية و التعليم
 
 

 املاجستري دكتور نور عليال
006011100001100114:التوظيف رقم
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 مستخلص البحث 
 راسةد) العنكبوت  طريقة ستدداماب املعان علم مواد تصميم .4100. رفيعة ،األندافية

(. االنجم احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة يف ابلتجربة تطويرية
 موالان جبامعة لعربيةا اللغة تعليم بقسم والتعليم الرتبية علوم كلية .اجلامعي البحث
 ّرمحنال توفيق احلاج الدكتور: رفاملش. مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك

 .املاجستري
 .املعاين علم ،الدراسية مواد تصميم العنكبوت،  طريقة:  املفتاحية الكلمات

 

 علم . البشر بني الاالتص لوسيلة ووظيفتها البشرية، احلياة يف اهلامة مكانتها هلا اللغة
 الكتب من كثري .نفسه نالقرآ لغة مع وصّحته القرآن حبضور يقّوى تنمّيته يف البالغة
 أن ميكن الف وكذالك الفهم، يف السأم وجد حىت الكالسكي الكتب بشكل شرّح البالغية
 يف نكبوتالع  طريقة الباحثة فتستددم. املاضي الدرس يفهم أن قبل اآليت الدرس يستمرّ 
 إلسالميةا راهيمإب مالك موالان جامعة العربية اللغة تعليم قسم يف املعاين علم مواد تصميم

 الفهم وجد حىّت  ابب كلّ  من وتفصيل كامل يانبن بنّي  املواد هذا تصميم أما. احلكومية
 .التعلم يف املرحية و ابلشديد

 قسم يف حثةالبا تستددمها اليت العنكبوت  طريقة عرفةمل هي البحث ف أهدا ومن
 على حلصولا و االنجم احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة العربية اللغة تعليم

 إبراهيم مالك الانمو  جامعة العربية اللغة تعليم قسم يف هبا املعاين علم ملواد جديد تصميم
  .ماالنج احلكومية اإلسالمية

 عمج أسلوب الباحثة واستددمت. التطويري املنهج هو البحث هذا منهج أما
 . اإلستبانة و املقابلة و املالحظة من البياانت

 قسم يف الباحثة تستددمها اليت العنكبوت  طريقة (0) هي البحث هذا ونتائج
 علم يف صةخا ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة العربية اللغة تعليم
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 يف الطالب جذبلي املدتلفة واأللوان ابلتدطيط تستددم اليت معلومة طريقة هي املعاين
 تصميمل اخلطوات( 4).املعاين علم يف خاصة لدراسيةا املادة فهم لتيسري ابألهداف التعلم

 ،لصناعتها يطالتدط ،الدراسية املواد حتليل: وهي "العنكبوت بطريقة املعاين علم ملدص"
 التصميم خبري نم التصحيح ،التقييم ،التطّور ،ابلتفصيل رسم ،التعليمية األهداف معرفة

 املنتج جتربة املعلم،و  واحملتوى التصميم خبري من (اإلصالح) املنتج حتسني واملعلم، واحملتوى
 النتائج . تجاملن تصويب األخريو  ،الطالب من (اإلصالح) املنتج حتسني والثانية، األوىل

 وحتصل ا،وآدهب العربية اللغة وقسم العربية اللغة تعليم قسم من  والطالب واملعلم اخلبري من
 ".جدا جّيد"  املستوى على منهم الباحثة
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Bahasa mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, Fungsi dari  

bahasa sendiri adalah sebagai alat berkomunikasi dengan orang lain. Ilmu balaghah 

semakin kuat dengan kehadiran Al- Qur’an serta keabsahan dan keabadian Al- Qur’an 

dengan bahasanya itu sendiri.  

Banyak kitab-kitab balaghah diterangkan dengan bentuk seperti kitab  bahasa 

Arab klasik sehingga membuat pembelajaran menjadi membosankan dan sulit 

difahami, Maka tidak mungkin untuk melanjutkan pelajaran jika belum memahami 

materi sebelumnya. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode al- ankabut didalam 

pembuatan bahan ajar tentang ilmu ma’ani untuk Jurusan Pendidikan Bahasa Arab di 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembuatan bahan ajar ini 

menggunakan penjelasan yang rinci namun sempurna dalam setiap babnya, sehingga 

didalam belajar akan lebih paham dan menyenangkan.  

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1)untuk mengetahui metode al- ankabut 

yang digunakan peneliti pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (2)untuk mengetahui  hasil dari pembuatan 

bahan ajar ilmu ma’ani untuk Jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and 

Development. Peneliti menggunakan tes, wawancara, dan angket dalam 

mengumpulkan data. 

Dan hasil dari penelitian ini adalah: (1) Metode al- ankabut yang digunakan 

peneliti untuk Jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang khususnya dalam mengembangkan ilmu ma’ani adalah metode 

yang sudah biasa atau umum yang  mana peneliti menggunakan bagan dan warna yang 

bervariasi agar Mahasiswa lebih tertarik dalam belajar, dan tujuan dari pembuatan 

bahan ajar ini adalah untuk memudahkan dalam memahami materi pembelajaran 

khususnya ilmu ma’ani. (2) adapun langkah- langkah untuk membuat “ Mulakhos ilmu 

ma’ani dengan menggunakan metode al-ankabut”, adalah sebagai berikut: analisis 

buku ajar, melakukan perencanaan, mengenal tujuan pembelajaran, pemetaan, 

pengembangan, evaluasi, revisi melalui ahli desain bahan ajar, ahli isi materi dan 

pengajar, perbaikan produk dari ahli desain bahan ajar, ahli isi materi dan pengajar, 

percobaan pertama dan kedua, perbaikan produk dari mahasiswa, dan terakhir 

pembenaran.  Dan hasil penilaian dari ahli desain bahan ajar, ahli isi materi dan 

pengajar, dan juga dari mahasisiwa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab serta mahasiswa 

Jurusan Bahasa dan sastra Arab, tentang bahan ajar yang peneliti susun mendapatkan 

nilai “baik sekali” .
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Andeviyah, Roviatul. 2015. Making Ma'ani Science Teaching Material with Al-Ankabut 

Methods (Development Research in Islamic State University Maulana Malik 

Ibrahim Malang)  . Thesis, Faculty of Teaching and Tarbiyah Science, Department 

of Arabic Language Education, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Supervisor: Dr. HR Taufiqurrochman, MA. 
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Language has an important role in human life, is a function of language itself as 

a tool to communicate with others. Science balaghah getting stronger by the presence 

of the Qur'an as well as the validity and permanence of the Qur'an with the language 

itself. 

Many books balaghah explained with forms such as classical Arabic books that 

make learning becomes boring and difficult to understand, so it is impossible to 

continue the lesson if you do not understand the material before. Therefore, researcher 

using the al-'Ankabut method in making teaching material about ma'ani science to the 

Department of Arabic Language Education at the Islamic State University Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Making the teaching materials using a detailed explanation but 

perfect in every chapter, so that in the study will better understand and fun. 

The purpose of this study were (1) to know the used of al-'Ankabut method by 

researcher at the Department of Arabic Language Education at the Islamic State 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. (2) to know the outcome of the 

manufacture ma'ani science teaching materials for Arabic Education Department at the 

Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

This research is the Research and Development. Researcher uses the test, 

interviews, and questionnaires to collect data. 

And the results of this study are: (1) al-'Ankabut method that used by researcher 

for the Department of Arabic Language Education at the Islamic State University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang, especially in developing ma'ani science is routine 

methods or general where researchers used a chart and varying colors so that students 

are more interested in learning, and the purpose of making this resource is to facilitate 

the understanding of science teaching materials especially ma'ani. (2) As for measures 

to create a "Summary of ma'ani science using al-'Ankabut method", are as follows: 

analysis of textbooks, to plan, to know the purpose of learning, mapping, development, 

evaluation, revision through expert design teaching materials, the content matter 

experts and teachers, improvement of product design experts teaching materials, the 

content of the materials and teaching expert, first and second trials, product 

improvement of the students, and the last justification. And the assessment of design 

experts teaching materials, the content of the materials and teaching experts, and also 

from the Department of Education Arabic as well as students of the Department of 

Language and Arabic literature, about the teaching materials that researchers collated 

scores "excellent". 
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البحث حمتوايت  
 

 الغالف حةصف
 العنوان صفحة

 أ  ........................................................... استهالل
 ب  .............................................................. إهداء
 ج  ................................................ والتقدير الشكر كلمة
 ه  ....................................................... املشرف تقرير

 و  .................................................. املشرف دائرة مذكرة
 ز  ..................................................  املناقشة جلنة تقرير
 ح  .................... .....................................الباحثة اقرار
 ط  ...................................................... االشراف قائمة
 ي  .................................... العربية اللغة تعليم قسم رئيسة تقرير
 ك  .................................. والتعليم الرتبية علوم كلية عميد تقرير

 ل  ....................................... العربية ابللغة البحث مستدلص
 ن  .................................  اإلندونيسية ابللغة البحث مستدلص
 س  ..................................... اإلجنليزية ابللغة البحث مستدلص

 ف  ..................................................... البحث حمتوايت
 ش  ....................................................... اجلداول قائمة
 ت  ....................................................... املالحق قائمة

 
 
 



 
 

 ص
 

 الفصل األّول: أساسية البحث
 0  ........................................................ خلفية البحث .أ
 0  ........................................................ أسئلة البحث .ب
 0  ....................................................... أهداف البحث .ج
 0  ........................................................... أمهية البحث .د
 6  ......................................................... حدود البحث .ه
 0  ....................................................حتديد املصطالحات .و
 1  ................. .....................................الدراسات السابقة .ز

 
 الفصل الثاين: اإلطار النظري

 األّول: تعليم اللغة العربية املبحث
 00  ...................................................... تعريف البالغة .0
 00  ....................................................... تقسيم البالغة .2
 06  ................................................... تعريف علم املعاين .0
 00  .................................................. مباحث علم املعاين .1

 تصميم املواد الدراسية: الثايناملبحث 
 20  .......................................... تصميم املواد الدراسيةمفهوم  .0
 20  ........................................... الدراسية املواد تصميمأمهية  .2
 20  .......................................  الدراسية املواد تصميممكوانت  .0

 طرق تعليم البالغة: الثالثاملبحث 
 20  ........................................... طريقة تعليم أسلوب املعاين  .0
 01  ....................................... الطرق التقليدية والطرق احلديثة  .2
 02  ............................... الطريقة اإلستنتاجية والطريقة اإلستقرائية  .0



 
 

 ق
 

 الفصل الثالث: منهج البحث
 00  ....................................................... مدخل البحث .أ
 06  ...................................................... مصادر البياانت .ب
 00  ................................................... البياانت أدوات مجع .ج
 01  .................................................. أسلوب حتليل البياانت .د
 00  .................................................. مراحل تنفيذ البحث  .ه

 
 وحتليلها البياانت عرض :الرابع الفصل

 10  ............................................  تطوير املنتجاملبحث األّول: 
 11  ..............................  العنكبوت طريقة مواصفات: الثاين املبحث

  10  ..............................................  اتريخ طريقة العنكبوت (0
 16  .............................................  العنكبوتسبب تسمية  (2
 16  .....................................................  مفهوم التصميم (0
 10  ..........................................  العنكبوت طريقة خصائص (1

 املنتجصالحية املبحث الثالث: 
 10  ........................................ حتكيم املنتج من اخلبري واملعلم  .أ

 10  ........................ حتكيم املنتج من خبري تصميم املواد الدراسية  (0
 02  ..................................... حتكيم املنتج من خبري احملتوى  (2
 01  ..................................... حتكيم املنتج من معلم البالغة  (0

 00  ...................................................... حتسني املنتج  .ب
 61  ................................................... جتربة املنتج األوىلج. 

 60  ................................................... د. جتربة املنتج الثانية 
 61  ....................................................... ه. حتسني املنتج 



 
 

 ر
 

 01  ...................................................... و. تصويب املنتج 
 

 واالقرتاحات والتوصيات بحثال نتائج: اخلامس لفصلا
 00  ........................................................  نتائج البحث .أ

 02  .........................................................  التوصيات .ب
  00  ........................................................  االقرتاحات .ج

  01  ................................................ صادر والبياانت قائمة امل
 اجلداولقائمة 

 قائمة املالحق
 

  



 
 

 ش
 

 قائمة اجلداول
 

 00  .................................. : اخلطوة العامة للبحث 0جدول  .0
 01  ......... : نتائج االستبانة من خبري تصميم الكتاب التعليمي 2جدول  .2
 00  .................. : معيار نتيجة االستبانة من خبري تصميم 0جدول   .0
 02  ......................... : نتائج االستبانة من خبري احملتوى 1جدول  .1
 00  ................... : معيار نتيجة االستبانة من خبري احملتوى 0جدول  .0
 00  ............................... : نتائج االستبانة من املعلم 6جدول  .6
 06  ......................... ر نتيجة االستبانة من املعلم : معيا0جدول  .0
 00  ........ : االقرتحات والتعليقات واملدخالت من اخلبري واملعلم 1جدول  .1
 60  ............... : بياانت الطالب من قسم تعليم اللغة العربية 0جدول  .0

 60  .......................... من الطالبات : نتائج االستبانة 01جدول  .01
 02  : معيار نتيجة االستبانة من الطالبات قسم تعليم اللغة العربية 00جدول  .00
 60  ............. : بياانت الطالب من قسم اللغة العربية وأدهبا 02جدول  .02
 61  ......................... : نتائج االستبانة من الطالبات 00جدول   .00
 60 .... : معيار نتيجة االستبانة من الطالبات قسم اللغة العربية 01جدول   .01
 66  .............طالب من قسم تعليم اللغة العربية بياانت ال: 00جدول   .00
 66  .......................... : نتائج االستبانة من الطالب 06جدول   .06
 61 ..... : معيار نتيجة االستبانة من الطالب قسم اللغة العربية 00جدول   .00
 60  ....................... : االنتقاد واملقرتحات من الطالب 01جدزل  .01

  



 
 

 ت
 

 املالحق قائمة
 

 واملعلم اخلبري من االستبانة:  0 ملحق
 املاجستري هللا متيم األستاذ مع املقابلة شكل:  4 ملحق
 املعاين علم الدراسية املواد:  0 ملحق
 املقابلة صور:  1 ملحق

 : السرية الذاتية للباحثة 0ملحق 
 

 



 الفصل األّول
 اإلطار العام 

 ة مقدم .أ
اللغة هلا مكانتها اهلامة يف احلياة البشرية، ووظيفتها لوسيلة االتصال بني البشر         

ا كوسيلة االتصال فيما بينهم.  كمها وهي جمموعة من الرموز الصوتية اليت حيوغري أّنه
التصال دالالهتا من أجل حتقيق ا، واليت يتعارف أفراد ذو ثقافة معينة على 1نظام معني

بعضهم ببعض وتبادل أفكارهم ومعيار حضارهتم. وابلذكر على أمهية اللغة فالبد لكل 
 إنسان أن يتوسع يف اللغة ويستخدمها يف حياته اليومية.

يف عصران احلاضر تعليم اللغة األجنبية قد انتشر يف كل املدرسة من املستوى 
األجنبية اليت  من اللغةو وية حّته وجد يف مستوى اجلامعة. ناوالثواملتوسطة  بتداييةاإل

 ن عبدهللا.رسول هللا املصطفى حممهد اب ضور انتشر اإلسالم حب هي اللغة العربية،تعلمها 
إّنا اللغة اليت يفهم هبا اإلسالم ويتصل هبا الناس يف اجملاالت السياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية. 
مه هذه املعرفة أه تمن القرآن هي علم البالغة، قد كان ةمتولهد واحد من علوم

من علوم اللغويهة أخرى. علم البالغة يف تنميهته يقوهى حبضور القرآن وصحهة أبديته مع 
البالغة يف معرفة احد العلوم املهمهة يف فهم القرآن ومعانيه،  2أبديه لغة القرآن نفسه.

أدوات،  والبالغة علم له قواعد، وفن له أصول و وعلم املعاين نوع من أنواع البالغة الثالثة. 
 3كما لكله علم وفن. وهي تنقسم إىل ثالثة أركان أساسية، هم: املعاين والبيان والبديع.

                                                           

 3(، ص: UIN Malang Press ،2002 )ماالنج: فقه اللغة العربية،أوريل حبرالدين،  1 

  2القرآن سورة احلجر :2 
 5-4(، ص. 2010، )بريوت: دار الكتب العلمية، اإليضاح يف علوم البالغةاخلطيب القزوين، 3 



ة واملتكلم العاجز عن إيصال كالم ينتهي إىل قرار  البالغة لغة االنتهاء والوصول
وقال جمد وهبة وكامل مهندس: البالغة هي  4نفس السامع ليؤثر فيها أتثريا شديدا.
. والبالغة كنظام العلم هي: علم أبصول تعرف 5مطابقة الكالم الفصيح للمقتضى احلال

 6ن الكرمي. نظر القرآهبا دقايق اللغة العربية وأسرارها وتنكشف به وجوه اإلعجاز يف
مكتشف   7والبالغة من وجوه تقسيمها كان ثالث تقسيمات علم املعاين والبيان والبديع

 8هذا العلم املعاين اجلهيذ من كتابه إعجاز القرآن.
وكثري من الكتب اليت شرح حول البالغة كما جواهر البالغة وتيسري البالغة  

العنصور  ههذ تشرهح يتوكثري من الكتب ال مالطالب حينما يتعله  وجواهر املكنون بني
األصغر من ابب هذه العلم.  كان العلماء يشرحون البالغة من األقسام إىل القسم 

كتبا شرحا كثريا لفهم علم البالغة عميقا.   ولكن من جهة اخرى   ااألصغر حّته يؤلهفو 
الطالب ال يفهمون رايع املعىن من البالغة سواء أكان خلفية  بعضمازلنا نظران من 

 ال ميكن أن يعرف ما املقصود من كالم نيدرسهم معهد ام ال، يف احلقيقة كاإلندونيس
. سيهااختلف كثريا بني الذوق واللسان وثقافة بلدة العربية و بلدة اإلندونيالعريب مجيعه و 

موه قبل منه ربهطوا بعلم النحو اليت تعله  هناك شيئ يسبب الطالب أن ال يفهموا بعض
علم املعاين ارتباط حكم النحو من جهة اإلعراب أو تعريف اإلعراب واإلعالل و ينبغي 

ومن الناحية األخرى حلظت  2على الطالب أن الخيلهِّطوا نظام العلم الواحد مع األخري.
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(Yogyakarta: Teras, 2007) hal. 5 
8 Ibid. Hal. 6 

  حتليل الباحثة عن الكتب البالغية الكالسكي9 



وكل منهم يشعرون  2010الباحثة من أعضاء قسم تعليم اللغة العربية يف العام الدراسي 
 أن علم البالغة ملها أتثر يف ذهنهم ألّنا علم يتعلم هبا من عنصور املعىن العربية ويتعلمها

تسبب امللل، ويرجو منهم التشجيع واحلثه لتعلمها ميكن من جهة املعلم أو الكتب 
 10الذي يدعو ويفهم يف مراجعه.

يم لطالب لقسم تعلمع أن مشكلة هذا البحث فهي تتمثل يف عدم اهتمام ا
اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ومللهم  عند اشرتاك 

 املواد ضور الفصل ومأل كشف احلضور مع أنه حتعليم البالغة يف برانمج التعليم ميكن 
البالغة قد شرهح و ألهف العلماء اللغة ، إذ ليس هناك كتاب خاص لعلم املعاين 

( ، اختلف كثري بني الذوق واللسان وثقافة بلدة العربية و بلدة اإلندونيسيها 1: 11نظرةابل
( وكتب علم البالغة املنتشرة اليوم أكثرها مملة وجامدة الابتداع فيها وكلهم من الكتب 2

يستخدم ابألمثال من ثقافة بلدة العربية وعندما نظران ليس مجيع الطالب يفهمون بثقافة 
وعة وجد متحرية من فهم األمثال وليست فيه من التدريبات التطبيقية املتن العربية حّت

ب لقراءته الطال تيسريم لي(  العلم البالغة ملها وجد ابخلرايط املفاه3بعد ّناية الدرس. 
يقة طر ( طريقة  العنكبوت طبهق يف علم النحو، 4وأقبل عليه ليحفظه ويفهمه شديدا 

 م اللغة العربية وهذه الطريقة وضع و ألفه األستاذالعنكبوت هي أحد طريقة التعلي
 .الفاضل عون الرفيق غفران ولكن ملها وجد يف علم البالغة

واخرى الباحثة ملها وجدت طريقة التعليم املرحية أثهر إىل ضماير الطالب نظرت 
نظام املعجم مثل املعجم الوسيط أو املعجم اللغوية األخرى هذه املشكالت   الباحثة من 

                                                           

 مالحظة الباحثة من أعضاء الطالب قسم تعليم اللغة العربية10 
 البالغة واتعلم أن الذين سبقون لطالبالباحثة بعد أن تقابل مع ا خلصت11 



هناك رتهب برتهب أجبدّيه ومن اإلختصارات العربية هناك ُكتَِّب ََتْردّيه من العلي إىل 
 السفلى ومن الصعبة أن يفهم اللطالب و يذكرون جبده. 

م استخدام طريقة  العنكبوت يف تصمي واعتمادا على خربة الباحثة، قدهمت "
ترجيم كتاُب  السرعة  لقراءة و "  إنه ُسهِّي ابلعنكبوت يتبىنه من طريقةمواد علم املعاين 

   : 13. قال هللا تعاىل12جْرداءِّ بطريقة العنكبوت

ۡوَهَن ٱۡلُ 
َ
ََذۡت بَۡيٗتاۖ ِإَونذ أ ۡوِِلَآءَ َكَمَثِل ٱلَۡعنَكُبوِت ٱَّتذ

َ
ِ أ َُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّللذ ِيَن ٱَّتذ وِت َلَۡي ُُ يُ َمَثُل ٱَّلذ

   ٤١ ٱلَۡعنَكُبوِتِۚ لَۡو ََكنُواْ َيۡعلَُمونَ 
ر تفصيال تعلم ابالختصاالعنكبوت هذا يعلم املعاين ابستخدام طريقة  ملخص 

من كل الباب جزءا ألجل نسيج اإلرتباط تكميال حّت ستكون بنياان كامال كنسيج 
 العنكبوت. 

العنكبوت يطبهِّق مثل فيلوسوف العنكبوت، أى جيب على الطالب أن  طريقة
توسهع يف منط الباب كامال، بال جدوة حني يتعلم درسا بعده و لكن ال يفهم درسا 
قبله. كانت النقطة الواحدة تستوىل على ذهن اللطالب مباشرة هم يقدرون أن يكونوا 

 14اخلطه و السورة ابلسهولة.
من   تفصيالو  كامال  ببياان فيها تبنيه الباحثة مهم ألنه  وال شكه من هذا البحث

كله ابب حّته وجد الفهم ابلشديد و املرحية يف التعلم ترجو الباحثة من خالل هذا 
البحث، يستطيع أن يساعد الطالب اللغة العربية حّت لديهم توجيه يف تعلم خصوصا 

                                                           
12 Abu Syifa, Cara Cepat Membaca Dan Menerjemah Kitab Gundul Metode Al- Ankabut, Cetakan 

Pertama, (Bekasi: Media Hidayah, Mei 2011) hal: x 
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صيلة نسيج رة عامهة يعين بو يف تعلم البالغة. واهلدف من صنع هذا التطوير املادة بصو 
 العنكبوت قد شرهح العاملية و تريد الباحثة أن تدعو إىل الذكر ابلسرعة والسهولة.

استخدام طريقة  العنكبوت يف تصميم مواد الباحثة عن هذه املوضوع "  ذأتخ
علم املعاين قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

" ألن يف هذا البحث يعطي النافع الكثري ويساعد الطالب لفهم كله الباب  ماالنج
واإلصطالحات يف علم البالغة، و سهل على ذكر نسيج العنكبوت الذي قد تبني 

 خنطا بنخط الكامل. 
 أسئلة البحث  .ب

 كما يلي:نظرت إىل خلفية البحث السابقة قدمت الباحثة  
ـــــــــــم املعـــــــــــاين بكيـــــــــــف تطـــــــــــوير املـــــــــــواد الدراســـــــــــية يف ع .1  طريقـــــــــــة  العنكبـــــــــــوتل

  يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟
 طريقـــــــــــة  العنكبـــــــــــوتاملـــــــــــواد الدراســـــــــــية يف علـــــــــــم املعـــــــــــاين بمـــــــــــا مواصـــــــــــفات  .2

 يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ؟
 العنكبــــــــــوتطريقــــــــــة  املــــــــــواد الدراســــــــــية يف علــــــــــم املعــــــــــاين بكيــــــــــف صــــــــــالحية  .3

 يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ؟

 أهداف البحث . ج
 اعتمادا على أسئلة البحث،  فتعترب الباحثة أهداف البحث كما يلي:

 جامعة موالان يف طريقة  العنكبوتتطوير املواد الدراسية يف علم املعاين بوصف  .1
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.



 جامعة يف طريقة  العنكبوتاملواد الدراسية يف علم املعاين بوصف مواصفات  .2
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 جامعة موالان يف طريقة  العنكبوتاملواد الدراسية يف علم املعاين بوصف صالحية  .3
 اهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.مالك إبر 

 أمهية البحثد.  
قسمت الباحثة أمهية البحث إىل  وترجى أن يكون هذا البحث مفيدا و

 كما يلي:  قسمني،
 اجلانب النظري .1

تصميم مادة ب مداخلة و معلومات تعليمية اليت تتعلق  هذا البحث أن يكونيرجى 
 جمال تعليم يف أن يزيد النظرّيت العنكبوتعلم املعاين ابستخدام طريقة  يف  البالغة

   .اللهغةالعربيهة خاصة يف تعليم البالغة
 اجلانب التطبيقي  .2

 الغةالب مادة تصميم ىف مهما جماال البحث هذا يكون سوف للباحثة،:  أوالا 
صادر جعل هذا البحث أحد مو  علم املعاين ابستخدام طريقة  العنكبوتيف 

 .املعرفة واخلربة يف تعليم اللغة العربيةيف حبوث التالية و تطوير 

 : للمعلهم، يكون مساعدا ملعلهمي اللغة العربيهة خاصة يف علم املعاين  اثنياا 
ا يكون للطالب،:  اثلثاا   لفيةخ له طالب كل أن رغم البالغة ، تعلهم يف مساعدا

خلفية تعليمية من الطالب الذي تعلمون البالغة إماه متخرهج  خمتلفة،هي
من املعهد الذي قد تعلهمون الكتب الرتهاث و إمها متخرهج من املدرسة 

 احلكومية بدون تعليم اللغة العربية. 



 التعليمية وادامل تطوير ىف مرجعا البحث هذا يكون سوف لتعليم البالغة ،:  رابعاا 
 ت.ابستخدام طريقة العنكبو 

صوصا البالغية خ املواد تصميم يف خاصة للمراجع زّيدة يكون للجامعة،:  خامسا
 يف علم املعاين ابستخدام طريقة العنكبوت.

 حدود البحث: ه. 

 احلد املوضوعي .1

   طريقة   علم املعاين ابستخداميف  البالغة مادةتصميم ركزت الباحثة على 
سالمية جامعة موالان مالك إبراهيم اإللقسم تعليم اللغة العربية لطالب  العنكبوت

. مادة البالغة اليت تتعلمها الطالب قسم تعليم اللغة العربية هي احلكومية ماالنج
أحوال اإلسناد اخلربي، أحوال املسند إليه، أحوال املسند، أحوال متعلقات الفعل، 

ثة مجيع .  تتبنيه الباحالقصر، اإلنشاء، فصل ووصل، اإلجياز واإلطناب و املساوة
. الباب على قدر كفاءهتا بعد التعلم البالغة الثالثة وهي علم املعاين والبيان والبديع

ستبحث الباحثة كله الباب ابستخدام نسيج العنكبوت، بشكل هذه الطريقة 
 يرجي من الطالب سهولة التعلهم واحلفظ من كله صحفيهة التفكري.

 احلد املكاين  .2

عاين لقسم علم امليف  البالغةمادة جيري هذا البحث على برانمج التعليم 
  تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 علم املعاين للمراجعة.  وااجلامعة بعد أن يتعلم للطالبويستطيع 
 احلد الزمين  .3



    اسيالعربية يف العام الدر جيري هذا البحث للطالب قسم تعليم اللغة 
علم  او قسم تعليم اللغة العربية الذي سبق أن يتعلم للطالبكذلك  و2013
 .املعاين

 حتديد املصطلحات  و.

 توجد املصطالحات املتعلقة بعنوان البحث اليت تشرحها الباحثة فيما يلي: 
 تصميمال .1

 علم علم الواحد إىلالتصميم هو عملية التكوين واالبتكار، تنمية نظام         
  األخرى وقد حصل إىل نظام علم جديدة ليساعد عملية التعلهم.

 مادة علم املعاين .2

وعند  15.مادة لغة هي العنصور التطبيقي، الشيئ امللموس احملسوس
قاموس اإلندونسيه املواد هي شيء،مواد كله ما تبدو، كله األشياء أن تكون املواد 

  يف  البالغةوتقصد الباحثة مبادة  16)لفصحها وفكرها وحادثها وأنشأها وغريها(
هذا البحث هي املادة علم املعاين. فاملواد البالغيهة  اليت حددهتا الباحثة هي 

عاين بعض إليه. علم امل واملسند املسند خلرب واإلنشاء والبالغة والفصاحة والكالم ا
من املبحث البالغة، البالغة أوسع وهي لغة االنتهاء والوصول واصطالحات 

 الظهور واالنتهاء إىل املعىن .

 طريقة العنكبوت  .3

                                                           

 755م، ص2002، (دار الكتب العلمية )لبنان:، الوسيط للطالبا املعجمكرمي سبد حممد، 15 
16 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka. 

2005) hal: 1013 



طريقة العنكبوت هي أحد طرق التعليم اللغة العربية وهذه الطريقة 
و ألفه األستاذ الفاضل عون الرفيق غفران، مدير املعهد الفرقان سدايو  هاوضع

 .1220غراسك بدليل الطالب خمتارات يف عام 

 الدراسة السابقة   .ح
بعد الرجوع إىل املكتبة يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية         

ك تتحدث عن موضوع البحث هناماالنج، واملكتبة األخرى، مل َتد الباحثة دراسة 
قليل البحث علم البالغة. ولكن من جهة األخرى كان البحث سياين مع كتابة 

 الباحثة.
استخذام إسرتاتيجّية خرائط (، 2012اسم الباحثة سيت إميانية املفلحتني  ) .1

يف تعليم مهارة القراءة املدرسة الثانوية احلكومية  (Mind Mapping)املفاهم 
للحصول على  17. هذا البحث من النوع حبث وصفية  حتليليةمباالنجاألوىل 

درجة سرجاان يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
(معرفة عملية تعليم مهارة 1احلكومية ماالنج. أهداف البحث تريد الباحثة 

املدرسة الثانوية احلكومية  (Mind Mapping)م يالقراءة إبسرتاتيجيهة خرايط املفاه
( معرفة التقومي املستخدم يف تعليم مهارة القراة إبسرتاتيجيهة 2األوىل مباالنج 
املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج.  (Mind Mapping)خرايط املفاهم 

حتليلية ابملدخل الكيفي. وطريقة مجع /منهج هذا البحث هو دراسة وصفية
بحث هي طريقة املالحظة واملقابلة والواثيقية، لتحليل البياانت يف هذا ال

                                                           

يف تعليم مهارة القراءة املدرسة الثانوية   Mapping(Mind(استخذام إسرتاتيجّية خرائط املفاهم املفلحتني، سيت إميانية  17 
 كلية العلوم اإلنسانية ، )ماالنج:اللغة العربية )حبث وصفية  حتليلية، رسالة لنيل درجة سرجاان يف تعليم  احلكومية األوىل مباالنج

 10م( ص 2012، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومة ماالنجوالثقافة 



البياانت تستخدم وصفية كيفية. ونتيجة هذا البحث اكتشاف التالميذ 
املوضوعات الرييسية يف النص . واألخر من التلخيص هذه الرسالة يعين الفرق 

( هذا البحث من النوع حبث وصفية  حتليلية 1من هذا البحث و حبث الباحثة 
 أن حبث من الباحثة حبث تطويري لتصميم الكتاب مع طريقة بتنمية يف حني

(استخدم اإلصطالت بني 3( مع كونه فرق بني منهجيتهما 2م، يخرايط املفاه
(  استخدم مهارة القراءة يف 4م و طريقة  العنكبوت، يإسرتاتيجيهة خرايط املفاه

و البحث ههذا البحث وعلم املعاين استخدمت الباحثة. ومن تشابه هذا 
 ليسرى الطالب يف فهم درسهم. (Mind Mapping)م ياستعمل خرايط املفاه

تعليم البالغة يف شعبة التفسري واحلديث ( 2011اسم الباحث عبد املقيت ) .2
حث من . هذا البابجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب  )املشكالت واحللول(

للحصول على درجة   )Qualitative Approach(18النوع حبث مبدخل كيفي 
املاجستري يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 

( معرفة كيفية تعليم البالغة 1احلكومية ماالنج. أهداف البحث، يقدم الباحث 
( معرفة  2يف شعبة التفسري واحلديث ابجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب، 

كومية عبة التفسري واحلديث ابجلامعة اإلسالمية احلمشكالت تعليم البالغة يف ش
( وضع احللول املناسبة ملشكالت تعليم اليبالغة يف شعبة التفسري 3جبمرب، 

واحلديث ابجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب. منهج هذا البحث هو منهج 

                                                           

تعليم البالغة يف شعبة التفسري واحلديث ابجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب  )املشكالت واحللول(، )حبث يد، عبد املق18 
العربية  رسالة ماجستري ، )ماالنج: كلية الدراسة العليا قسم تعليم اللغة تكميلي لنيل دراجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية(،

 48م( ص 2011جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ، 



وأمها نوع هذا البحث فهو  12دراسة احلالة وهو منهج وصفي وحتليلي ونقدي.
التقييمي .وأمها مصادر البياانت منها: أستاذ البالغة والطلبة ومالحظة البحث 

عملية تعليم البالغة واملقابلة واإلستبانة. ونتيجة هذا البحث الكفاءة البالغية 
تؤثر كثريا وينفع إىل تعلم البالغة، واألخر من التلخيص هذه الرسالة يعين الفرق 

 من النوع حبث مبدخل كيفي و من هذا البحث و حبث الباحثة: هذا البحث
للحصول على درجة املاجستري. ومن تشابه هذا البحث هو فيه املبحاث من 

 البالغة قليل الرسالة الذي يشرح البالغة.
إعداد مواد دراسية على أساس التدريبات حتت موضوع : م(  2008فيصل ) .3

رسة إنسان دالصوتية لرتقية مهارة الكالم يف اللغة العربية )حبث جترييب يف م
مدخل الوصفي و  . استخدم الباحثأمانة اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج(

. وأمها  (Descriptive Approach and Quantitative Approachالكمهي )
( ملعرفة فعالية املواد املعدة يف تدريس مهارة 1األهداف يف هذا البحث فهو 

سالمية أمانة اإلبتدايية اإل الكالم على أساس التدريبات الصوتية مبدرسة إنسان
( معرفة فعالية املواد الدراسية " املعدة " يف تدريس مهارة الكالم على 2ماالنج 

أساس التدريبات الصوتية مبدرسة إنسان أمانة اإلبتدايية اإلسالمية ماالنج  و 
فالنتيجة من  20.(perimentxE) أمها املنهج يف هذا البحث فهو املنهج التجرييب

أنه إعداد مواد دراسية على أساس التدريبات الصوتية على هو  21هذا البحث:

                                                           

 107املرجع نفسه، ص 19 

ييب يف مدرسة إنسان ر إعداد مواد دراسية على أساس التدريبات الصوتية لرتقية مهارة الكالم يف اللغة العربية )حبث جتفيصل،  20 
، رسالة ماجستري غري منشورة ، )ماالنج: كلية الدراسات العليا، قسم تعليم اللغة العربية، جامعة أمانة اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج

 53م( ص 2008موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ، 
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وجه عام جيد وفعهال لرتقية مهارة الكالم على نطق األصوات العربية غري موجودة 
يف اللغة اإلندونيسية لدى التالميذ الصف اخلامس يف املدرسة إنسان أمانة 

الدروس يف املواد املعدة أثرت جوهرّي على  اإلبتدايية اإلسالمية ماالنج. وأنه 
حتسني كالم التالميذ من انحية كالمهم و حتدثهم يف العربية، واألخر من 

استخدم ( 1التلخيص هذه الرسالة يعين الفرق من هذا البحث و حبث الباحثة: 
( إعداد مواد دراسية على أساس 2مدخل الوصفي و الكمهي ،  الباحث

لرتقية مهارة الكالم. ومن تشابه هذا البحث هو: إعداد مواد التدريبات الصوتية 
 دراسية ليسرى الطالب يف فهم درسهم.

تطوير مواد تعليمية ، حتت املوضوع 2011زكية عارفة  وديوي محيدة، سنة  .4
منهجه ابملدخل  . قواعد اللغة العربية خبرائط املفاهيم على املستوى اجلامعي

الكمي والكيفي على اجلنس التطويري. وأمها إنتاج البحث : طريقة تطوير املواد 
التعليمية خبمسة مراحل : التحليل ، التصميم، التطوير، التقيم )االختبار(، وهي 
املواد التعليمية ابخلرايط وأمناط األشكال واأللوان اليت هلا املوضوع الكبري املتصلة 

 تق ومتصلة بعضها البعض مع األمثلة.  استخدام هذه املواد التعليميةمبوضوع مش
تدل على أن مواد تعليمية قواعد اللغة العربية خبرايط املفاهيم للمستوى اجلامعي 
تستطيع أن ترتقي نتايج الطالبات يف مادة النحو. واألخر من التلخيص هذه 

منهجه ابملدخل الكمي  (1الرسالة يعين الفرق من هذا البحث و حبث الباحثة:
( استخدام هذه املواد التعليمية للمستوى اجلامعي تستطيع أن ترتقي 2والكيفي،

تطوير مواد  (1نتايج الطالبات يف مادة النحو. ومن تشابه هذا البحث هو:



( وهذا من اجلنس التطويري يعين 2تعليمية قواعد اللغة العربية خبرايط املفاهيم، 
 ب خبمسة مراحل.مصميم املواد أوالكتا

من البحوث السابقة عرفنا أنه هذا البحث خيتلف ابلبحوث السابقة، ألنه الباحثة ركزت 
 كبوتعلم املعاين ابستخدام طريقة  العنهذا البحث على تصميم جديد ملادة البالغة يف 

 غة.هنا حيثت الباحثة مثل خرايط املفاهم اخلاص لعلم البال ومل توجد املوضوع ملثل هذا.



 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 املبحث األول : البالغة
 تعريف البالغة .1

عريف ت أوال، ستشرح الباحثة عن قبل أن تشرح الباحثة عن تعريف املعاين، 
ألّن املعاين أحد من ثالث فنون البالغة، سوى كان البيان والبديع. وثالث  املعاين

ها ليست ابألسلوب ألّن احلقيقة حبث ثالثفنون البالغة هلا عالقة عميقة وال تفرتق 
إاّل حبث من األسلوب. ولو كّل منهم لديهم حبث خاصة هبا ولكن جمال حبثهم عن 

 األسلوب.
بلغ العرب يف اجلاهلية مرتبة رفيعة من البالغة والبيان، وقد صّور الذكر احلكيم 

َٰنُ : )1ذلك يف غري موضع منه من مثل لَّم ١ُُُُٱلرَّۡحم  ۡرء انُ ع  ٢ُُُُٱلۡق  ل ق  َٰنُ خ  نس  ٣ُُُُٱۡۡلِ ه  لَّم  ع 
ُ.)٤ُٱۡۡل ي انُ 

قال السّيد املرحوم أمحد اهلامشي يف كتابه " جواهر البالغة يف املعاين والبيان 
إليه، وبلغ  إذا وصل –والبديع". البالغة لغة الوصول واإلنتهاء، يقال بلغ فالن مراده 

فهو بليغ  –لغ الشيِء منتهاه، وبلغ الرجل بالغة إذا انتهى إليها، ومب –الركب املدينة 
: إذا أحسن التعبري عّما يف نفسه. مبعىن هذا الواقع: البالغة هي أتدية املعين اجلليل 
واضحا بعبارة صحيحة فصيحة هلا يف النفس أثر خالب، مع مالءمة كّل كالم 

 2للمواطن الذي يقال فيه، وأشخاص الذين خياطبون.
                                                           

 .1(، ص: 1111)القاهرة: دار املعارف، الطبعة احلادية عشرة،شوقي ضيف، البالغة تطّور واتريخ، 1 

-71، ص  م(1191 –ه 1731سوراباي: اهلداية، ، الطبعة الثانية، )جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع أمحد اهلامشي، 2
72. 



د العزيز عتيق يف كتاب " علم املعاين" البالغة هي وضع وعند الدكتور عب
الكالم يف موضعه من طول وإجياز، و أتدية املعىن أداء واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، 
هلا يف النفس أثر خالب، مع مالءمة كّل كالم للمقام الذي يقال فيه، وللمخاطبني 

  7به.
صابة غة" البالغة هي إوعند الدكتور عبد القادر حسني يف كتاب "فّن البال

املعىن وإدراك الغرض أبلفاظ سهلة عذبة سليمة من التكلف، ال تبلغ القدر الزائد على 
 4احلاجة وال تنقص نقصاً يقف دون الغاية.

ويف كتاب "علوم البالغة: البيان واملعاين والبديع" هناك الشرح عن البالغة، 
األعرايب  وملا يطل سفر الكالم، وقول ابن أن البالغة يقال ابن املعتز البلوغ إىل املعىن

البالغة التقرب من البغية وداللة قليل على كثري، وقول بعضهم هي قلة اللفظ وسهولة 
  5املعىن وحسن البديهة.

وعّرف أبو هالل العسكري البالغة فقال: "إّّنا مأخودة من قوهلم: بلغت 
كُِّنُه يف نفسه املعىن قلب السامع فَ ُتمَ الغاية إذا انتهيت إليها، فهي كّل ما تُ بَ لُِّغ به 

ِنِه يف نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن". فالبالغة عنده إيضاح املعىن  لَِتَمكُّ
 9وحتسني اللفظ معاً.

                                                           

 .11(، ص 1195بريوت: دار النهضة العربية، ، ) علم املعاينعبد العزيز عتيق، 7 
 .91(، ص 1194، )بريوت: عامل الكتب، فّن البالغةعبد القادر حسني، 4 
 .44-47(، ص 2111دار األفاق العربية، ، )القاهرة: علوم البالغة: البيان واملعاين والبديعأمحد مصطفى املراغي، 5 
 .3(، ص 2112، )القاهرة:مكتبة اآلداب، البالغة العالية: علم املعاينعبد املتعايل الصعيدي، 9 



ه يف  111وعند احلافظ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي الذي املتوىف سنة 
ب املصون كتاب حلية الل  كتاب "شرح عقود اجلمان يف علم املعاين والبيان" وهبامشه

 على اجلوهر املكنون. كذلك قوىل يف النظم الفصيح:
 ملقتضى احلال وقد توافقا  بالغة الكالم أن يطابقا

 حسب مقامات الكالم يؤلف  فصاحة واملقتضى خمتلف
 3والفصل واإلجياز خالف غريه  فمقتضى تنكريه وذكره 

 البالغة ميتقس .2
ن البالغة، ختطو الباحثة عن تقسيمها ألبعد أن تشرح الباحثة عن تعريف 

البالغة هي فّن من فنون العلم من القرآن، ومن املعلوم أن البالغة تنقسم على ثالثة 
 .هم: املعاين والبيان والبديعاملباحث و 

والبالغة علم له قواعد، وفن له أصول وأدوات، كما لكّل علم وفن. وهي 
 9عاين والبيان والبديع.تنقسم إىل ثالثة أركان أساسّية، هم: امل

وختصص الباحثة هذا البحث يف األسلوب املعاين. وأتيت الباحثة النظرة العامة 
 عن البيان والبديع. 

علم البيان هو علم يعرف به إيراد املعىن الواحد املدلول عليه بكالم مطابق 
 1ملقتضى احلال بطرق خمتلفة.

                                                           

 .3-9(، ص -،)سوراباي: اهلداية، سنة شرح عقود اجلمان يف علم املعاين والبيانجالل الدين عبد الرمحن السيوطي، 3 
 .5-4(، ص 2111بريوت: دار الكتب العلمية، ، )يف علوم البالغة اإليضاحاخلطيب القزوين، 9 
 .9(، ص -، اجلزء الثاين، )سوراباي: اهلداية، سنة شرح عقود اجلمان يف علم املعاين والبيانجالل الدين عبد الرمحن السيوطي، 1 



واملعاين  ، وتزيني األلفاظعلم البديع هو علم يبحث يف طرق حتسني الكالم
 11أبلوان بديعة من اجلمال اللفظي أواملعنوي.

علم املعاين هو علم يعرف به أحوال اللفظ العريّب اليت هبا يطابق مقتضى 
  11احلال، أي: املقام.

 تعريف علم املعاين .3
بعد أن نعرف تعريف البالغة كامال من الكتب الكالسيكي، خنطوا إىل 

ن تعريف علم املعاين ومباحثه. فتنبغي على الباحثة أن تشرح عاملبحث الثاين عن 
 مباحث علم املعاين وكثري من الكتاب البالغة قد شرح عن ذلك، ومنهم كما يلي:

 قال الشيخ عبد الرمحن األحضري املعاين هو:
 12لفظ مطابقاً وفيه ذُكرا  علم به ملقتضى احلال يرى

هو علم تُعَرُف  املعاين(" املعاين -البديع -ويف كتاب "املعني يف البالغة )البيان
 17به أحوال الرتكيب اللفظي املطابق ملقتضى احلال بداللة معناه.

وكان أّول من مّسي "املعاين" هو اإلمام عبد القاهر اجلرجاينٌّ، املتوىّف عام 
 14ه.471

                                                           

 .5اخلطيب القزوين، نفس املرجع، ص 11 
اجلزء األّول، الطبعة األوىل، )بريوت: دار احلاوي، يف علم املعاين والبيان،  البالغةعمر بن علوّي بن أيب بكر الكاف، 11 

 .22(، ص 2111 -ه  1421
 . 145، ) بدون مكان وانشر واتريخ(، ص جمموعة األنظمة: نظم اجلوهر املكنونعبد الرمحن األحضري، 12 

 .155(، ص 2111 الكتب، ، )بريوت: عاملاملعاين( -البديع -البالغة )البياناملعني يف قدري مايو، 17
 .44يف أمحد مصطفى املراغي، نفس املرجع، ص  كذلك. و 155قدري مايو، نفس املرجع، ص 14 



ويف كتاب " علوم البالغة"، املعاين هو قواعد تعرف هبا كيفية مطابقة الكالم 
تضى احلال حّّت يكون وفق الغرض الذي سبق له، فيه خترتز عن اخلطأ يف أتدية مق

 15املعىن املراد.
وعند الدكتور عبد القادر حسني املعاين هو علم يعرف به أحوال اللفظ العريّب 

 19اليت هبا يطابق مقتضى احلال.
ومن التعريفات السابقة فتلخص الباحثة أن املعاين هو أحد من الفروق 

 غة. واملعاين علم وقواعد يعرف أحوال اللفظ العريّب اليت هبا يطابق مقتضى احلال.البال
 مباحث علم املعاين  .4

واآلن خنطوا أن نعرف مباحث علم املعاين، بعد أن نعرف كّل الرأي من 
 العاّلمة البالغة ومنهم كما يلي:

يث ح ومباحث علم املعاين عند كتاب "جواهر البالغة" هو اللفظ العريّب من
إفادته املعاين الثواين اليت هي األغراض املقصودة للمتكلم: من جعل الكالم مشتمال 

 13على تلك اللطائف واخلصوصيات، اليت هبا يطابق مقتضى احلال.
 ومباحث علم املعاين عند قدري مايو هو: 

 اإلسناد .1
 الذكر واحلذف .2
 اخلرب واإلنشاء .7
 الّتقدمي والّتأخري  .4

                                                           

 .44أمحد مصطفى املراغي، نفس املرجع، ص15 
 . 31نفس املرجع، ص عبد القادر حسني، 19 
 . 49نفس املرجع، ص أمحد اهلامشي، 17 



 القصر .5
 الوصل والفصل .9
 19جياز واإلطناب واملساوة.اإل .3

 وعند الدكتور عبد القادر حسني  علم املعاين مثانية مباحث:
 أحوال اإلسناد اخلربي  .1
 أحوال املسند إليه  .2
 أحوال املسند .7
 أحوال متعلقات الفعل  .4
 القصر .5
 اإلنشاء .9
 الوصل والفصل .3
 11اإلجياز واإلطناب واملساوة. .9

ة الّدين صفوان املعاين مثانيوأّما يف كتاب "مبادئ البالغة" حملّمد صاحل 
 مباحث:

 إسناد .1
 إسناد إليه .2
 مسند .7
 متعلقات فعل .4
 قصر .5

                                                           

 .159قدري مايو، نفس املرجع، ص 19 
 .31القادر حسني، نفس املرجع، ص عبد 11 



 إنشاء .9
 وصل وفصل .3
 21إجياز وإطناب ومساوة. .9

ومن البياانت السابقة وتُقرأ الكتب املتعالقات فتخلص الباحثة املباحث املعاين كما 
 تلي:

 21اخلرب: كالٌم حيتمل الصدق والكذب لذاته. .1
ّكة املّكرمة عام الفيل وأوحى إلحنو: ُوِلد الّنيّب 

َ
يه صّلى هللا عليه وسّلم يف امل

 القرآن الكرمي.
 22اإلنشاء : كالٌم ال حيتمل الصدق والكذب لذاته. .2

 حنو: اْغِفْر لََنا َوْامَحَْنا
أحوال املسند إليه واملسند: يف مجلة خربية أو إنشائية، فعلية أو إمسية  تقسم  .7

اعل ند. املسند إليه هو املبتدأ الذي له خرب والفإىل قسمني، املسند إليه واملس
واملسند هو اخلرب والفعل التام واسم  27وانئبه واملفعول األول يف مفعولني.

 24الفاعل وخرب املبتدأ ومبتدأ  ليس له خرب ومفعول الثاين يف مفعولني.
 حنو: هللا ريّب، أي الّتلّذذ.

                                                           
20 Muhammad Sholihuddin Shofwan, Mabadi’ul Balaghoh, (Jombang: Darul Hikmah, 2007) Hal. 

48. 

 .57نفس املرجع، ص أمحد اهلامشي، 21 
 . 35نفس املرجع، ص أمحد اهلامشي، 22 
 .113نفس املرجع، ص أمحد اهلامشي، 23 
 .143نفس املرجع، ص أمحد اهلامشي، 24 



ال منها: املفعول واحلأحوال متعلقات الفعل: كثري من متعلقات الفعل،  .4
والظرف واجلار اجملرور، وهذه )املتعلقات( أقل يف األمهية من )ركين اجلملة( 

 25ومع ذلك فقد تتقدم عليها أو على أحدمها.
 حنو: إايك نعبد 

 29القصر: ختصيص أمٍر أبمٍر آخر بطريٍق خمصوص. .5
 حنو: ال يفوُز إالّ اْلُمِجدُّ 

 الوصل والفصل .9
والفصل ترك هذا العطف بني  –أخرى ابلواو الوصل: عطف مجلة على 

 23اجلملتني.
 حنو: 

ُ :29الفصل، قوله تعاىل - ۡعُبِٱلَِِّتُِِه  ٱۡدف  ُُۚ ي ِئ ة  ُٱلسَّ َل  ُو  ن ة  ُت ۡست وِيُٱۡۡل س  َل  و 
ِيٞمُ َُح  ِِلٌّ ۥُو  نَّه 

 
أ ةُٞك  َٰو  د  ۥُع  ب ۡين ه  ُو  ِيُب ۡين ك  ُف إِذ اُٱَّلَّ ن  ۡحس 

 
 ٣٤ُأ

ُ  :21الوصل، قوله تعاىل - ُي  ع  ُم  ْ ون وا ك  ُو  ُٱَّللَّ  ْ وا ُٱتَّق  ْ ن وا ُء ام  ِين  ُٱَّلَّ ا ه  يُّ
 
أ

ُ َِٰدقنِي   ٱلصَّ

 اإلجياز واإلطناب واملساوة: .3
 71اإلجياز هو كون األلفاظ أقّل من املعاين لكّنها وافية ابلغرض. -
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ُ: 71حنو: قوله تعاىل َِٰهلنِي  ِنُٱۡلج  ۡعرِۡضُع 
 
أ ۡرِفُو  ۡرُبِٱۡلع  م 

ۡ
أ ُو  ۡفو  ِذُٱۡلع  ُخ 

 هذه األية مجعت مكارم األخالق أبسرارها. يف
 72اإلطناب هو كون األلفاظ أكثر من املعاين. -

ل ۡمُ: 77حنو: قوله تعاىل ۡيٗباُو  ُش  س 
ۡ
أ ُٱلرَّ ل  ُو ٱۡشت ع  ُِمّن ِ ۡظم  ُٱۡلع  ن  ُو ه  ُإِّن ِ ِ ُر ب  ق ال 

ا قِي ٗ ُش  ِ ُر ب  ٓئِك  َع  ۢنُبِد  ك 
 
ُُأ

 74املساوة هو كون األلفاظ بقدر املعاين. -
َٰلِٗحاُ: 75حنو: قوله تعاىل ُص  ِمل  ُع  ۡن ُو م  ۥۖ ه  ۡفر  ُك  ل ۡيهِ ع  ُف  ر  ف  ُك  ن م 

ونُ  د  ۡمه  ِسِهۡمُي  نف 
 
ُُف ِِل

 : تصميم املواد الدراسيةيناملبحث الثا
يف هذا املبحث اآليت ستشرح الباحثة عن مفهوم تصميم املواد الدراسية، أمهّيتها،         

 ومجيع العناصر اليت هاّمة ملعرفته. 
 مفهوم تصميم املواد الدراسية .1

قال فتح على يونس التصميم هو عملية التكوين واالبتكار، أي مجع عناصر 
يفرق بني  و مدلول والبعضمن البيئة ووضعها يف تكوين معني إلعطاء شئ له وظيفة أ
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التكوين والتصميم على أن التكوين جزء من عملية التصميم ألن التصميم يتدخل فيه 
 79الفكر اإلنساين واخلربات الشخصية.

 نأ األشياء كلّ  تبدو، ما كلّ  شيء،مواد هي املواد اإلندونسيّ  قاموس وعند
 73(.وغريها وأنشأها وحادثها وفكرها لفصحها) املواد تكون

 ورأى اخلرباء عن تعريف املواد الدراسية، منها:
   (Pannen)فنني  .أ

يقول أن " املواد الدراسية هي املواد التعليمّية املؤلفة بنظام، الذي يستعملها املعلم 
 واملتعلم يف عملّية التعّلم".

   (Sujati)  سوجايت .ب
 تقول أن " املواد الدراسية فريدة وخاصة".

 (Kemp)كيمف  .ج
املواد الدراسية هي مؤلفة بني املعرفات )حقيقة ومعلومات مفّصلة(، يقول أن " 

 79املهارات )اخلطوات واإلجراءات واألحوال والشروط( وعوامل املوقف.

إنطالقا من أراء اخلرباء السابق، إّن املواد الدراسية هي عالقة بني املعرفات و 
املهارات وعوامل املوقف من الدراسة املؤلفة بنظام حّّت يستطيع أن يستعلها املعلم 

 واملتعلم يف عملّية التدريس. 
 أمهّية املواد الدراسية .2
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الغايل  الدراسية اليت كتب انصر عبد هللاوالثاين تقدم الباحثة عن أمهّية املواد         
" ووعبد احلميد عبد هللا يف كتابه "أسس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية

فقاال: يشكل املواد الدراسية ككتاب التعليمي عنصرًا أساسيًّا من مكوانت املنهج، 
وي والثقايف تواه اللغفهو إحدى ركائزه األساسية يف أي مرحلة تعليمية، فمن خالل حم

تتحقق األهداف اليت نريد حتقيقها من العملية التعليمية، ابإلضافة إىل املكوانت 
 األخرى للمهنج من أنشطة وطرق تدريس.

وإذا كان املعّلم له دور يف العملية التعليمية فإن الكتاب التعليمي هو الذي 
عليم ما يريد، صل من التجيعل هذه العملية مستمرة بني التلميذ وبني نفسه حّت حي

فالكتاب ابق معه ينظر فيه كلما أراد، ومن مث جند الكتاب التعليمي اجليد هو الذي 
 71جيذب التلميذ حنوه ويشبع رغباته وجيد فيه نفسه.

ومن التعريف آنفا فتخلص الباحثة أّن األمهّية املواد الدراسية هي آلة ليجعل 
خرى كتاب التعليمي ابإلضافة إىل املكوانت األالعملية التعليم سهولة، ألّن فيها ال
 للمهنج من أنشطة وطرق تدريس. 

 مكوانت املواد الدراسية .3
وأّما مكوانت املواد الدراسية عند عبد احلميد هي إّن املكوانت املواد الدراسية 

 41اليت تناسب ابحتياجات التعليمية لتعليم اللغة العربية هّن اآلتية:
 

 كتاب املدرسي،إرشادات الستخدام ال .أ
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 الغرض التعلم خاصة أو عامة .ب

 حمتوى اإلطار .ج

 تصف حمتوى املواد التعليمية .د

 الرسم التوضيحي /الرسم  .ه

 ملخص .و

 التمرينات ومفتاح الرد ووالوجه .ز

 جمموعتني إىل متنقس أساسيات يف التعليمية املواد أو املدرسية املواد تصنيف أّما
 41.املطبوعة وغري املطبوعة الدراسية املواد مها رئيسيتني،

 يف البالغة ادةمل املطبوعة الدراسية املواد لتصميم الباحثة تريد البحث هذا ويف
 إلسالميةا إبراهيم مالك موالان جبامعة املفاهم خرائط مثل الكتاب شكل املعاين علم

 .ماالنج احلكومية

 البالغة : طرق تعليمالثالثاملبحث 
دف، إالّ إذا توفرت فيها العوامل اخلمسة: الغرض أو اهلإن الرتبية التسري سريا حسنا         

داء واملادة، واملريب، واملرتيب، والوسائل( املراد بوسائل الرتبية هي مجيع ما يستعمله املريب يف أ
أعماله يف تربية على أحسن وجه حّت يصل إىل مقصوده فيها يف أقصر سبيل وأقّل جمهود. 

هي وحدة  على أقّل وهي: البيئة واألدوات الرتبوية والطّريقةوتشمل وسائل الرتبية ثالثة أمور 
 42من وسائل الرتبية وأهم وسائل الرتبية وأكربها شأان كما قيل: "إّن الطريقة أهم من املادة".
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 ترتكز أمهية الطريقة يف كيفية استغالل حمتوى املادة للوصول إىل اهلدف، ومثة 
رب واملادة ، كالتالزم بني السائق والسيارة ، فتالزم بني الطريقة اليت يسلكها املدرس 

مدرس ذي معلومات واسعة مل يتخد األسلوب املناسب لعرضها على الطالب وتقريبها 
 .إىل األذهاّنم ، فبقي العلم عليهم عصيا

 طريقة تعليم أسلوب املعاين .1
ثلى مليست هناك خطوات اثبتة على املعلم أن يلتزم هبا، كما ال توجد طريقة         

عليه أن حيتذيها. وهو األكثر وعيا بظروف طالبه. ومع هذا نستطيع أن نقدم اخلطوط 
 العريضة لطريق تدريس النص األديب كمثل تدريس األسلوب املعاين، وهي كما تلي:

املقدمة: وفيها يهّيء الطالب ملوضوع النص. وأتخذ هذه التهيئة عدة أساليب.  (1
ديث عن أمر يشغل الدارسني وقتها، أو طرح إما إباثرة قضية للمناقشة، أو احل

فكرة متصلة ابلنص املستهدف وذات صلة بثقافة الدارسني. املهم هنا أن يقدم 
 الدرس من املعلومات واملعارف ما يتصل ابلنص وما يهيء الدارسني له.

العرض: ويف هذه اخلطوة يتم تقدمي النص األديب دون تبسيط له، إّن األوىل يف  (2
قدم هلم نصوصا معدلة لتناسب مستواهم. وهنا قد حييل املعلم الطالب نظران أن ت

 على القصيدة يف كتبهم. وقد يكتبها على السّبورة أمامهم.
القراءة النموذجية: ويف هذه اخلطوة يقرأ املعلم القصيدة مرتني أو ثالثة قراءة ممثّلة  (7

 للمعىن. مث يكلف بعض الطالب بذلك.
كلمات الصعبة، والرتكيب اجلديدة. ويكتبها على الشرح: وهنا يبدأ بشرح ال (4

 السّبورة. ويدرب الطالب على استخدامها.
 القراءة اجلهرية يتيح املعلم الفرصة ألكرب عدد من الطالب لقراءة النص جهراي. (5



املناقشة: وهنا يطرح املعلم جمموعة من األسئلة اليت يتعمق فيها مع الطالب يف  (9
 خالل هذه اخلطوة أن يقارن هلم بني تصور اإلنسانتناول النص. كما يستطيع من 

 العريب لقضااي احلياة، وتصور غري من أنباء الثقافات األخرى.
التذوق األديب: أتيت بعد ذلك هلذه اخلطوة اليت متثل اهلدف األساسي من تدريس  (3

 47األديب. ولتنمية التذوق األديب عند هؤالء الطالب أساليب نعاجلها فيما بعد.
لطرق تعليم النصوص األدبية فيمكن حتديد خطواهتا مبا للنسبة وأما اب

 44يلي:
 التهيئة: وتكون إبعطاء فكرة عامة عن مناسبة النص وصاحبه ومؤلفته. (1
 عرض النص (2
قراءة النص: فإذا كان النص سهال يقرأه التالميذ صامتة تتبعها مناقشة عامة وإالّ  (7

 يقرأه املعلم قراءة جهرية معربة.
 ميذقراءة التال (4
 الشرح التفصلي (5
 التذوق البالغي (9
 حتليل النص إىل عناصره (3
 اإلستنباط (9
 اخلامتة (1
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 لوبأس العنكبوت هي أحد طرق اليت تستخدم املعلم يف وكذلك الطريقة
وهذه الطريقة وضع وأّلف األستاذ الفاضل عون الرفيق غفران، مدير املعاين، 

 العنكبوت. و 1111خمتارات يف عام  كتاباملعهد الفرقان سدايو غراسك بدليل ال
وراء ضعفها يف احلقيقة رزق هللا القوة يف   ولكناسم احلشرة ضاقت يده كما 

بوت هذا العنكطريقة نفسها كأّنا تريد أن حتمي نفسها من عدّوها، واملقصود 
ال من كل الباب جزءا ألجل نسيج اإلرتباط تكميتعلم ابالختصار تفصيال يهي 

 . كامال كنسيج العنكبوتحّت ستكون بنياان
 ، هي:العنكبوت طريقة خصائص

 السهلة (1
 أثلج الصدور (2
 السرعة (7
 املاهر والذكاء (4
 (Power of Teaching)45 القوة يف التعليم (5

رائط املفاهيم. خرائط املفاهيم عبارة عن خبالعنكبوت  تسمى أيضا الطريقة
واحد أو أشكال مرئية  ملونة ألخذ  املالحظات، ميكن أن يقوم هبا شخص 

جمموعة من الناس. ويوجب يف قلب الشكل فكرة مركزية أو صورة. ويتم بعد 
ذلك استكشاف هذه الفكرة عن طريق الفروع اليت متثل األفكار الرئيسية، واليت 

  49تتصل مجيعا ابلفكرة املركزية.
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Pertama, (Bekasi: Media Hidayah, Mei 2011), Hal. X. 

 

  ،استفادة من عملك، ويظل لديك وقت لالستماع(استخدام خرائط العقل يف العمل )كيف حتقيق أقصى بوزان،  توين46 
 ) 2119)مكتبة جزير:



اخلرائط املفاهيم هي أداة عجيبة تساعد العقل للتفكري منّسقا منظما. هي 
وأما رسم خرائط املفاهيم هو العملية والطريقة السهلى إلدخال بسيطة جدا. 

املعلومات إىل العقل، وألخذ املعلومات من العقل. وهذه الطريقة طريقة ابتكارية 
 وابداعية وفعالة لكتابة األفكار.

مجيع خرائط املفاهيم هلا مساواة، هلا ألوان، وخطوط، ورموز، وكلمات، 
 43ة وقريبة للعقل.وكلمات، ونظام بسيطة، وطبيع

خرائط املفاهيم هي طريقة ابتكارها خبري العقل واستاذ الذاكرة توين بوزان 
يف الستينيات امليالدية، عندما كان يدرس يف املرحلة الثانوية، وكان معلموه 
يستغربون من مطابقة إجاابته مع ما جاء يف الكتاب متاما حّت التفصيالت 

د الطريقة اليت ذاكر هبا دروسه، ومساها فيها بع، وعندما سألوه بني هلم الدقيقة
سس ، وهو مؤ خرائط املفاهيم حيث حصل على أفضل ذكاء إبداعي يف العامل

ة بطولة العامل للذاكرة، وهو حماضر يف مجيع أحناء العامل، وتنتشر مؤلفاته بثالثني لغ
 يف مئات الدولة.

يف البساطة(،   وهي غايةخرائط املفاهيم )أداة رائعة يف تنظيم التفكري، وتعد 
كما وصفها بوزان يف كتابه "كيف ترسم خرائط املفاهيم" فهي طريقة متمّيزة 
تعتمد على أن يقوم الطالب أو املتعلم برسم كل ما يريده يف ورقة واحدة بشكل 
منظم، حياول فيها قدر االستطاعة استبدال الكلمات واجلمل خبطوط خمتلفة أو 

 49ضوع وتسهل التذكر.رسومات معربة ختتصر املو 
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 كان خرائط املفاهيم هلا فوائد كثرية، منها:
 تنظيم مادة التعلم والتعليم (1
تكامل بني كميات كبرية من املادة وختتز هلا يف مساحة حمدودة ميكن متابعتها  (2

 بصراي وذهنيا. 
تربز صورة البنية املفاهيمية ملوضوع معني والعالقات املوجودة بني مكوانته  (7

 د الفرد املتعلم على الربط الواعي بينها.بشكل يساع
 تعمل كسجر بني الفجوات املفاهيمية املوجودة يف البناء املعريف للمتعلم. (4
 تضيف مفاهيم جديدة إىل ذهن املتعلم مل يكن يتصورها سابقا. (5
تساعد املتعلم على مراجعة املادة الدراسية بشكل مركز، مما سيساعده ابلتايل  (9

 االختبارات بشكل يساعد على جناحه فيها.على أتدية 
تعمل عمل منظم متهيدي، يربط املعرفة اجلديدة ابملعرفة املخزونة يف عقل  (3

 املتعلم
تشجع كال من املعلم واملتعلم على حتليل املادة الدراسية بشكل مفصل ودقيق  (9

 مما سيعطى صورة واضحة للبناء العقلي للطالب يف املوضوع املعىن.
املعىن املشرتك بني املعلم واملتعلم حيث تكشف لكل منها ماذا لدى حتقيق  (1

 اآلخر، مث يتقدمان إىل األمام بوعي وقصد
تتضمن نشاطا إبداعيا، وتساهم يف دعم االبتكار، فعند بناء خرائط املفاهيم   (11

أو على األقل معان مل تكن مدركة  –ميكن تطوير عالقات مفاهيمية جديدة 
 41هو اإلبداع إال صناعة الروابط بني املعاين. وما –بصورة شعورية 
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 الطرق احلديثةو  ديةيالطرق التقل .2
 لي:وخمتلفة. كما ي ةكثري   استشرح الباحثة عن أنواع طرق التدريس، ألّن        

 منيز يف طرق التدريس بني نوعني رئيسني مها : الطرق التقليدية والطرق 
 قدميةوبصورة عامة ، فإن الطرق التقليدية الاحلديثة، وكل نوع منها له تفرعات مجة . 

 . تقوم على فعالية املدرس وسلبية الطالب أو تلقيه
 أما الطرق احلديثة فتقوم على فعالية الطالب ونشاطه الذايت حتت إشراف 
 املدرس وتوجيهه. ونرى األن جتاذاب وتداخال بني النوعني ، وعلى املدرس أن خيتار من 

 لدرس وميول الطالب وقدراهتم لكثرة الطرق املختلفة.الطرق ما هو مناسب ل
 الطرق التقلدية تنقسم على مخسة أنواع، كما يلي:

 الطريقة اإللقائية ، كانت غاية العملية التعليمية تزويد الطالب أبكرب قدر ممكن  (1
 من املعلومات اجلاهزه، وتعويده على حفظها وإعادهتا عند الطلب ، وكان 
 هدف الرتبية ترويض الطالب وتعويده على السلوك األخالقي. ولذلك فإن 

   .طريقة التدريس كانت تعتمد على اإللقاء
 الطريقة اإلستنتاجية هي انتقال العقل من قواعد وأحكام عامة مسّلم بصحتها (2

 إىل حكم خاص ، ففي درس الفقه والتجويد يثبت املدرس القاعدة أو التعريف
 اللطالب معرفة األحكام املرتبة على ذلك . ولذلك تسمى أيضامثّ، يطلب من 

ابلطريقة القياسية ، كما تسمى ابلطريقة التحليلية ، ألّّنا تبدأ بتعليم الكليات 
 وتنتهي ابجلزئيات. 

الطريق            ة االس            تقرائية ه            ي انتق            ال العق            ل م            ن  احل            وادث واحل            االت  (7
 اجلزئية إىل  القواعد



 تلك احلوادث واحلاالت. فهي عكس الطريقةواألحكام الكلية اليت تنظم 
تعليم ركيبية ، ألّّنا تبدأ ب  االستنتاجية. ولذلك تسمى أيضا الطريقة اليت

 اجلزئيات، وتنتهي ابلكليات.
الطريق         ة احلواري         ة ، احل         وار امل         درس وطالب         ه للوص         ول هب         م ت         درجييا ع         ن  (4

 طريقة
 االستجواب إىل الكشف عن حقيقة مل يعرفوها من قبل.

ة البح            ث واملناقش            ة، تس            تخدم ه            ذه الطريق            ة بع            د أن حي            دد طريق             (5
 املدرس لطالبه

 موضوعا موضوعا سابقا حفظوه ، فيطلب منهم حتضريه ، مث يطرح عليهم
 عددا من األسئلة لتأكيد من فهمهم ولذلك تسمى أيضا طريقة التحفيظ

 51والتسميع.
 لي:نواع، كما يالطرق اآلتية هي الطرق احلديثة ينقسم هذه الطرق على ثالثة أ

طريقة املشروعات، بعد نشاط تلقائي يقوم به الطالب، ويهدف إىل حتقيق غرض  (1
 مرغوب فيه، ينفد حّت النهاية يف خطواته الطبيعة.

طريقة املشكالت، هي حالة حرية وشك وتردد، تقتضي حبثا أو عمال يبذل يف  (2
 سبيل اكتشاف احلقائق اليت تساعد على الوصول احلل.

الوحدات، جمموعات من الفعاليات املنسجمة مع ميول واهتمامات طريقة  (7
 51الطالب، يكتسبون بعد قيامهم هبا معاير وخربات متكاملة مرتابة.
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وعند الدكتور طه علي حسني الدليمي والدكتور سعاد عبد الكرمي عباس الوئلي أّن 
 :52خطوات تعليم البالغة كما تلي

الة إىل الدرس السابق، وهو يف هذه احلالتهميد: ويكون جيلب انتباه الطلبة  (1
 يشرتك مع نقطة التهميد يف تدريس قواعد اللغة العربية.

العرض والتحليل: تعرض النصوص البالغية سواء أكانت على شكل مجل   (2
أم على شكل النص متكامل على السبورة وخبط واضح، واستخدام وسائل 

رية نص أو النصوص قراءة جهاإليضاح املناسبة. مث يبدأ املعلم بقراءة هذا ال
معربة، وبعد عرض النصوص تبدأ عملية التحليل. وهي اخلطوة املهمة يف هذه 
الطريقة، وفيها يبدأ املعلم إباثرة أسئلة معينة حول النصوص، أو يعطي 

 مقدمات فيها إاثرة للطالب حلمله على املشاركة يف الدرس.
الطالب جمموعة من  القاعدة: بعد استكمال عملية التحليل يصبح لدى (7

 األفكار اليت ميكن أن يصوغها مبساعدة املعلم على شكل قاعدة.
التطبيق: يشري املعلم بعد التوصل إىل القاعدة جمموعة من األسئلة للتطبيق  (4

 على القاعدة، أو يعطي أمثلة تطبيقية إضافية.

 طريقة اإلستقرائيةوال اإلستنتاجيةالطريقة  .3
ور رشدي أمحد طعيمة، أّن هناك عدة طرق لتعليم وشرح األستاذ الدكت        

 البالغة، ومن أكثرها شيوعا ما يلي:
 الطريقة اإلستنتاجية  (1

                                                           

)القاهرة: دار  ،اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاطه علي حسني الدليمي والدكتور سعاد عبد الكرمي عباس الوئلي، 52 
 .247-242(، ص 2115الشروق للنشر والتوزيع، 



وهي اليت يبدأ فيها ابلقاعدة العامة، مث نضرب هلا جمموعة من األمثلة اليت 
 تؤديها.

وهلذه الطريقة مزااي والعيوب. فمن مزاايها تثبت يف ذهن الطالب غري العريب، 
األحكام والقوانني األدبية يف الرتاث العريب ملا تعطيه إايها من أمهّية يف  جمموعة

الشرح يف بداية احلصة. إال أن العيوب هذه الطريقة كثرية. من أمها أّّنا تعين 
ابملعارف املتصلة ابلرتاث العريب اكثر من عنايتها ابلرتاث نفسه. كما أّنا تشغل 

ذي ا عند شرحها منفصلة عن األمثلتها. والذهن الطالب مبفرادات قد ال يستوعبه
حيدث يف مثل هذه احلالة هو حفظ خصائص األدب وأصول الكتابة وأحكام 

 البالغة وقوانني النقد مع العجز فس معظم األحيان عن تطبيقها.
 الطريقة اإلستقرائية (2

وهي على عكس سابقتها إذ تبدأ مستخلصة منها القاعدة الكلية. أي تقدم 
استخالص ما يتميز به هذا النص من جصائص ويف مثل هذه  للطالب على

 الطريقة يدور العمل حول النص املستهدف فتستنبط األحكام األدبية )أدب(،
 ويستقرئ األحكام اجلمالية )بالغة( وتقوم أشكال التعبري )نقد(. 

هذه الطريقة اكثر جدوى من سابقتها إذ تبدأ ابحملسوس الذي ميكن إدراكه وينتهي 
ابجملرد الذي يتطلب جهدا متوصال وفكرا عميقا. كما أن إشراق الدراس يف 
استخالص األحكام والقوانني يصعه يف موقف عملي يتدرب من خالله علي 

   57التصال ابلعمل األديب. ومتلك مهارة التنقيب فيه.
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وأما ذهبت الباحثة أن الطريقة تعليم األسلوب املعاين هي نفس ابلطريقة تعليم 
 الغة السابقة.الب

 



 الفصل الثالث
 البحثمنهج 

 مدخل البحث .أ
ام تصميم املواد علم املعاين ابستخدطبقا للموضوع الذي قدمت الباحثة وهو 

 منهجه وأّما. ميالك الكيفيالباحثة يف هذا الدرس املدخل طريقة  العنكبوت فتستخدم 
 مادة صميمت هو دراسته سيقوم الذي البحث موضوع أنّ  نظرًا التطويري، املنهج فهو

علم املعاين ابستخدام طريقة  العنكبوت للطالب الذي يتعلم هذا الدرس  يف البالغة
وابخلصوص يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم مباالنج أو الطالب 
يف املعهد العصري و مؤّسسة تربوية فيها يستخدم علم املعاين يف تركيب املواد الدراسية. 

لحصول على النتائج أو الكشف عما ميكن حصوله ابلطريقة اإلحصائية وهو البحث ل
 تشافاالك على للحصول العلمية طريقة هي  البحث منهجية إنّ أو املنهج الكّمي 

 :2. اخلطوة العاّمة يف هذا البحث1والتطوير واحلقيقة
1اجلدول 

 
                                                           
1 Sugiyono, metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2012)  hal: 5 
2Ibid, Hal. 408 

حتليل احلاجات

مجع البياانت

جتصميم النتا 

اءالتحكيم من اخلب  إصالحات األوىل

ةتدئيالتجربة املب

إصالحات

عمالجتربة االست إصالحات

اإلنتاج



 مصادر البياانت  .ب
شتمل الكيفية والكمية. تمن البياانت اليت حتتاجها الباحثة هي البياانت 

البياانت الكيفية على الظواهر املوجودة من نشاطات الطالبات من اشرتاك الطالب  
واهتمامهم يف عملية تعليم البالغة يف الفصل بوسيلة املالحظة، واإلعالم عن عملية 
 تعليم البالغة وطرق التعليم وخصائص املتعلمني بوسيلة املقابلة. أّما البياانت الكمية

فتشتمل على نتائج االستبانة، وهي البياانت عن تعليقات ومداخالت واالقرتاحات 
 العامة للمنتج من اخلباء يف جمال تعليم البالغة وأتليف الكتاب التعليمي للغة العربية،
ومعلم اللغة العربية وآراء الطالب عن املواد البالغة اليت أعدهتا الباحثة لتعليم البالغة 

احتياج الطالب يف الفصل قسم تعليم اللغة جامعة موالان مالك إبراهيم املبنية على 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

للحصول على البياانت فتتصل الباحثة ابخلباء لطلب تلك البياانت املقصودة 
 وهم :  

 األستاذ الذي عّلم البالغة  .1
 اخلبري التصميم واحملتوى  .2
 املستوى يف والطالب الذي تعلم العلم املعاين وهم من قسم تعليم اللغة العربية  .3

 خرىواملتعلمني األ جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجالرابع 
جواهر البالغة، وتيسري البالغة، وجواهر املكنون، والبالغة يف كتب البالغة مثل:  .4

، يّ ود اجلمان، والكتب البالغة الرتمجة ابللغة اإلندونسعلم املعاين والبيان، وشرح عق
 وغري ذلك.

يف  وومن غري ذلك أتخذ الباحثة مصادر البياانت من النتائج اإلمتحان، ول
احلصول األخري الطالب حصل على  نتيجة املقبول ولكن وجد املتحرية قبل الطالب 



ر يف ممري الطالب رحية السريعة وأثّ أن يستخدم وتطبيق هذه الطريقة إنشاء هللا والتعليم امل
 من ابب. املبحث مهم ليساعد الطالب الذكر كل

 أدوات مجع البياانت . ج
إّن البياانت يف البحث التطويرى تستخدم الباحثة يف هذا البحث أهم أدوات 
مجع البياانت املطلوبة هي: أ( الباحثة نفسها وهي من أهم األدوات يف هذا البحث.ب( 
دليل املقابلة. ج( امليداين هي البياانت اليت وجدهتا الباحثة أثناء املالحظة واملقابلة.د( 

 ضر املواد. تعاليق األستاذ حول حما
 :يلي ماك مجعها أدوات الباحثة فتستخدم احملتاجة البياانت على وللحصول

 (Observasi)  املالحظة .1

يف هذه املالحظة تقوم الباحثة مبالحظات األحداث و الظواهر اليت تتعلق هبذا 
تستخدم الباحثة  3، البحث وتسجيلها تنظيما. تستخدم الباحثة املالحظة ابملشاركة

املالحظة جلمع البياانت عن الظواهر املوجودة من نشاط الطالب وفرق قبل حماضر 
املواد وبعدها ولطلب البياانت املتعلقة مبادة البالغة وكيفية عملية تقدميها األستاذ 

املالحظة الجتري حنو احلقائق املنظورة فحسب، بل حنو احلقائق املسموعة . عملية 
 . وهناك أشياء أخرى مثل العبارات والبياانت املعبة يف التعليم.واحلسية أيضا

  (Interview)املقابلة   .2

املقابلة هي طريقة جلمع املعلومات اليت متكن الباحثة من إجابة تساؤالت البحث 
أو اختبار فروضة، وتعتمد على مقابلة الباحثة للبحوث وجها بوجه بغرض طرح 

                                                           
3 Ibid, Hal. 310. 



الباحثة واإلجابة إليها من قبل املبحوث أو يقال أهنا عدد من األسئلة من قبل 
 4طريقة طلب البياانت بطريقة احلوار والتساؤل بني الباحثة والفاعل أو اخلبري.

هناك نوعان من املالحظات، أي مالحظات  .املالحظة املباشرة يف جمال :املالحظة 
م املبادئ ابستخداغري املنتظمة اليت ال تستخدم أداة للمراقبة والرصد املنتظم 

 5التوجيهية كأداة للمراقبة.

 االستبانة  .3
تعتب االستبانة أداة مالئمة للحصول على معلومات و بياانت وحقائق مرتبطة 
بواقع معني، ويقد بشكل عدد متن األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد 

البياانت عن جلمع تستخدم الباحثة    6األفراد املعيينني مبوضوع االستبانة.
حماكمة املنتج من اخلباء يف جمال تعليم البالغة األول مسألة من صعوب تعّلم 

 الطالب ومعلمها البالغة والكتب الذي يستخدمها.
 أسلوب حتليل البياانت .د

حلت الباحثة البياانت من االستبانة للخباء والطالب و املعلم يف هذا القسم 
 صميمآرائهم عن املواد الدراسية البالغة وتستخدم الباحثة تتعليم اللغة العربية ملعرفة 

بتثبيت القيمة العالية لكل بند من البنود املوجودة يف االستبيان برمز لسوغييونو كما 
  يلي:

 (Skala Likert)7 على الباحثة هي مبقياس أما الطريقة املستخدمة 
 

 

                                                           
4 Moleong,Lexy. Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), Hal.135 
5Arikunto, Suharsimi.. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek). ( Jakarta: 

RinekaCipta, 2002), Hal. 198 

6 Ibid, Hal. 194. 
7 Op.Cit, Sugiyono. Hal.134-139.  

 جمموع بنود األسئلة x األدىن= النتيجة  األدىنالقيمة 

 األسئلةجمموع بنود  x األعلى= النتيجة  األعلىالقيمة 



تخدم الباحثة يسأّما القيمة األعلى واألدىن جلمع اجلوانب يف االستبانة للطالب 
يعين أخدت البياانت األصلي بشكل األرقام حتّوهلا  (rating scale)مبقياس 

 : 8بتحليل كيفي
 
 

 

 مراحل تنفيذ البحث  ه.

 :9 (Borg and Gall)هذه اخلطوات للبحث والتصميم عند بورغ وغال 
 حتليل احلاجات و املشكالت  -1

واملشكالت، مها أي شيء إذا عمل مايف ينطلق البحث إىل حتليل احلاجات 
 إعطائه ألن ميلك النتيجة الزايدة.

 مجع البياانت  -2
بعد أن نعرف احلاجات و املشكالت، فاخلطوة بعدها هي حنتاج إىل مجع 

املعلومات أو البياانت اليت تستطيع االستعمال كاملادة لتخطيط النتاج املعني 
 وحتتاج استطاعها أن تعلو املسألة. 

 م النتاج تصمي -3
حيصل اإلنتاج يف البحث التطويري متنوع. يف جمال الرتبية، حيصل اإلنتاج 

ابلبحث التطويري حيتاج إىل نتيجة اإلنتاجية الرتبية، وهناك املتخرجون 
 الكثريون والكيفيون ومّتصلون ابإلحتياج.

 التحكيم من اخلباء  

                                                           
8 Ibid, Hal. 141-144. 
9 Ibid, Hal. 408. 

 عدد املشرتك xجمموع بنود األسئلة  x األعلى= النتيجة  األعلىالقيمة 

 عدد املشرتك xجمموع بنود األسئلة  x األدىن = النتيجة  األدىن القيمة 



و هي عملية للقدر أخطة اإلنتاج، يف هذا احلال طريقة التعليم معقوال سوف 
أثّر من قبل أو ال. التحكيم من اخلباء أي صحيحة التصميم ابلطريقة حضور 

 العامل الذي ميلك اخلبة لقدر اإلنتاج اجلديد الذي خيطط. 
 إصالحات األوىل )التصميم(  -4

بعد تصميم النتاج و التحكيم من اخلباء، فسوف نعرف الضعف. بذلك 
 نستطيع أن ننقصه إبصالح التصميم.  

 التجربة املبدئية )النتاج(  -5
يف جمال الرتبية، تصميم النتاج يستطيع أن جيرب مباشرة بعد التحكيم من 
ليم. عاخلباء و اإلصالحات. تؤدي التجربة املبدئية تظاهر ابستخدام طريقة الت
 و بعد تظاهر ابستخدام طريقة التعليم، فيجربه إىل اجملموعة احملدودة.  

 نتجإصالحات امل -6
إذا التجربة املبدئية يف اجملموعة احملدودة مل تؤثر جيدا، فعلينا أن نؤدي 

 إصالحات النتاج.
 التجربة االستعمالية   -7

لتعليمية الواسعة. ابعد التجربة النتاج انجحة، فنستمر بتطبيق النتاج يف املؤسسة 
 جبانب ذلك جيب علينا أن نقدر النقصان الظاهر إلصالحات االستمرار. 

 إصالحات النتاج  -8
تؤدي هذه اإلصالحات، إذا يف االستعمال يف املؤسسة التعليمية األوسع 
النقصان و الضعف. حىت يستطيع أن يؤدي لتكميل و صناعة النتاج اجلديد 

 مرات.  
 اإلنتاج اجلماعة -9

ذا حتقق النتاج فعاال يف مرات التجربة، يستطيع تطبيقه يف كل املؤسسة و إ
 التعليمية.



 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

 تطوير املنتج وإعدادهاملبحث األول: 
خطوة تصميم املواد الدراسية عند مهيمني هي: شيء ضرورة وجب كونه مقتضى 

 التعليمية تصّمم على الدوام. احلال الذي وجب على املدرس يف تصميم املواد الدراسية.
 موالان امعةج العربية اللغة تعليم قسم يف املعاين علم صّممت الباحثة عن مواد

 ماالنج ابخلطوات كما يلي:  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك
 حتليل املواد الدراسية (1

بدأت الباحثة يف أول مرّة لتصميم املواد الدراسية بتحليل املواد الذي يساوي وتعّلق 
قامت الباحثة س، ريابلكتب البالغة، ووّصل بني املشكالت اليت أقلقت يف عملية التد

لصناعة اإلنتاج، قبل كّل شيء جتمع الباحثة البياانت عن كلٌّ هاّمة من عنصور علم 
املعاين وكيف تصميم املادة متاما كامال واملناسب ابإلحتاج الطالب الذي يتعلم البالغة 

 .جاألوىل أو تعليم علم املعاين جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن
 التخطيط لصناعتها  (2

يف هذه املرحلة، خّططت الباحثة عن األحوال اليت تتعّلق ابملنتج، تبدأ أن ختّطط 
فيها  وجوب احلركة أو الشكلاأللوان والتصميم وعناصر املادة واملكوانت والكتابة عن 

 وغري ذلك. انتخاب الكلمة القصرية وتقدمي املادة و
 معرفة األهداف التعليمية (3



الباحثة هذا الكتاب عندها األهداف التعليمية، انطالقا من موضوع كتاب صّممت 
الباحثة " ملخص علم املعاين بطريقة العنكبوت"، يهدف هذا الكتاب لتيسري الطالب 

 يف تعليم البالغة خاصة يف علم املعاين.
 رسم ابلتفصيل (4

ارت القسم ص رسم ابلتفصيل من هذا الكتاب امللخص تنقسم الباحثة املادة التعليمية
 الصغري. ويف كل القسم فيها التوضيح أو التشريح والنموذج عن املوضوع والتقسيم.

 التطّور (5
 تطوير من هذا الكتاب ستشرح الباحثة ابملتكامل. وهي كما يلي:

 تستخداما من انحية األلوان، ختتار الباحثة املختلفة ليجذب الطالب يف التعلم، (أ
 .األلوان املضحكة واملختلفة الطالب حينما يتعّلم هذه املاّدة

 (Smart Art)من انحية التصوير، استخدمت الباحثة يف كتاهبا بشكل توضيحي  (ب

وهذه ليسهل الطالب يف القراءة والفهم كل املادة التعليمية. الباحثة تنقسم املادة 
 من كل املربع، ويف املثل: 

 

 



كان املربع ابلسطور املتقطع إلشارة املختلف من املربع من انحية التصوير،   (ج
 ابلسطور الكامل

 

 منظّم تقدمي املادة، نّظمت الباحثة املادة تتبع مفردات التدريس درس البالغة.  (د

ه(   تقدمي املادة، يتضّمن من انحية التصوير فيها: املوضوع العامة واملادة التعليمية. 
اثنيا، املبحث عن املوضوع العامة تفصيال ودقيقا فيها التعريف وتقسيم املوضوع 

 من كل املربع. ويف كل املربع تشريح املادة ومنوذجها. 
 الكتاب وجوب احلركة أو الشكل من كل الكلمة لتسهيل قراءة  (و
 انتخاب الكلمة ابلضبط متاما   (ز
 انتخاب الكلمة القصرية واإلظهار حىت وجد الفهم ابلسرعة والسهولة (ح

 

 التقييم (6



ملاذا ما فيها التدرابت، ألن وظيفة هذا الكتاب هو امللخص ليساعد الطالب أن 
يتعلم علم البالغة، اخلاص يف علم املعاين، املدرس يعطي التدرابت بعد انتهاء 
املوضوع يف تلك اليوم  ، هبذا التقييم ميكن املدرس أخذ قياسه ما بعد اإلختبار 

الشخصييت و  \أو ميكن اإلختبار الذايت (Post-tes, Pre-tes)و ماقبل اإلختبار 
   (Subjektif, Formatif)اإلختبار التقوميي 

 التصحيح من اخلبري التصميم واحملتوى (7
، ث التطويريحيصل اإلنتاج ابلبحبعد انتهاء التصحيح، تستمر إىل طبخ الكتاب 

قومي على تواخلطوة اآلتية ترجى الباحثة لصناعة الورقة التقومي ملعرفة تتّم عملّية ال
 خبري التصميم و خبري احملتوى

 املبحث الثاين: مواصفات طريقة العنكبوت
الباحثة  مهاتستخد اليت طرق التعليم اللغة العربية ىأحدهي  طريقة العنكبوت

 موالان جامعة ةالعربي اللغة تعليم قسم املعاين يف املواد الدراسية خاصة مادة علم لتصميم
 ماالنج. احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك

حي معلومة استخدمت الباحثة يف كتاهبا بشكل توضي طريقةهي  طريقة العنكبوت
(Smart Art)  وهذه ليسهل الطالب يف القراءة والفهم كل املادة التعليمية. الباحثة تنقسم

 التعلم، يف الطالب ليجذب املختلفة الباحثة املادة من كل املربع وبناحية األلوان ختتار
طالب غري املاّدة حىت ال هذه يتعّلم حينما الطالب واملختلفة املضحكة األلوان استخدامت
 متسائما. 

ل فيلوسوف العنكبوت مث طريقةكما شرحت الباحثة يف عرض البياانت أّن تطبيق 
علم يف منط الباب كامال، بال جدوة حني يت واالعنكبوت، أي جيب على الطالب أن توّسع



كانت  ،منط الباب كامالإذا قد يفهم الطالب من درسا بعده و لكن ال يفهم درسا قبله. 
النقطة الواحدة تستوىل على ذهن الطالب مباشرة هم يقدرون أن يكونوا اخلّط و السورة 

عقد الطالب من مجيع الدرس فقط حىت صّور السطور والتصوير الذي يساعد  ابلسهولة.
 1التعلم والفهم.

 تعليم قسم يف ةالباحث تستخدمها اليت العنكبوت  ص هذا املبحث أّن طريقةوالتلخي
ملعاين ماالنج خاصة يف علم ا احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة العربية اللغة
التعلم  يف البالط ليجذب معلومة اليت تستخدم ابلتخطيط واأللوان املختلفة طريقةهي 

 ابألهداف لتيسري فهم املادة الدراسية خاصة يف علم املعاين. 
 اتريخ طريقة العنكبوت (1

طريقة العنكبوت هي أحد طرق التعليم اللغة العربية وهذه الطريقة وضع وأّلف         
 تابكاألستاذ الفاضل عون الرفيق غفران، مدير املعهد الفرقان سدايو غراسك بدليل ال

 .1991خمتارات يف عام 
ا يف مع تصميم املواد قد استعملها تقريب خمتارات كتابالته ابستخدام طريق

كاراي  األّول بعنصور التعليم وكثافة املادة ابت طريقةمخسة عشرة سنة.وبعد ذلك خالط 
 .طريقة العنكبوتووجد املنتج اجلديد مسّي ب

 البيةة وحصول العربة وتطبيق يفهذه الطريقة دائمة متقلِّّبة بتغرّي األزمان 
 املدرسية.

                                                           
1 Op, cit. Abu Syifa, Hal. xi. 



قد ُدرس هذه الطريقة  يف خمتلف مناطق اإلندونسييا، مثل يف دائرة فاري 
قادري )جوى الشرقية(، فونتياانك )كاملانتان الغربية(، المفونج، بكاسي )جوى 

 الغربية(، بليتار )جوى الشرقية(، ابجنارنغارا )جوى الوسطى(، وغري ذلك.
لك املناطق، وجد رحبا وسعة واستجابة رضي من الغنيمة ابإلايب. من مجيع ت

املختلف  ة العربيةاللغالفهم ابلشديد والتعلم  التعليم اللغة العربيةانل الطالب من دورة 
 من قبل.

ّورت دائمة هذه الطريقة تطنظرا ألمهّية هذه الطريقة منافعها للسهولة التعلم، 
 2اتبع بتغرّي األزمان.

 العنكبوتة سبب تسمي (2
ۡوَهَن : 3اسم احلشرة ضاقت يده كما قال هللا يف كتابه العنكبوت

َ
 ٱۡۡلُُيوت  ِإَونَّ أ

وراء ضعفها يف احلقيقة رزق هللا القوة يف   ولكن. ٤١لَۡو ََكنُواْ َيۡعلَُموَن  ٱۡلَعنَكُبوت   َۡلَۡيُت 
4نفسها كأهنا تريد أن حتمي نفسها من عدّوها.

 

 مفهوم التصميم (3
جل من كل الباب جزءا ألتعلم ابالختصار تفصيال العنكبوت هذا يطريقة 

 نسيج اإلرتباط تكميال حىت ستكون بنياان كامال كنسيج العنكبوت. نسيج العنكبوت
 شرة فيها.لقبض احلالقوة 

، ترجى ةاللغة العربيمن أجل ذلك، على مجيع ضعيف املسلم ويريد أن يتعلم 
ما هم  ى هللا عليه وسلم من أهل البدعة والتحريرية.على املسلم أن يقيم رسول هللا صلّ 

                                                           
2 Abu Syifa, Cara Cepat Membaca Dan Menerjemah Kitab Gundul Metode Al- Ankabut, Cetakan 

Pertama, (Bekasi: Media Hidayah, Mei 2011) hal: x 
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4 Ibid,. Hal. xi. 



. وهذا اللغة العربيةيقولون إذا أهل السّنة الذي قديرّده على دينهم لكن ال يفهم 
 أضحكة  وشيك الوقوع.

العنكبوت مثل فيلوسوف العنكبوت، أي جيب على الطالب  طريقةتطبيق 
فهم درسا بعده و لكن ال ي يف منط الباب كامال، بال جدوة حني يتعلم واأن توّسع

وىل كانت النقطة الواحدة تست،  منط الباب كامالإذا قد يفهم الطالب من درسا قبله. 
قد ع على ذهن الطالب مباشرة هم يقدرون أن يكونوا اخلّط و السورة ابلسهولة.

الطالب من مجيع الدرس فقط حىت صّور السطور والتصوير الذي يساعد التعلم 
 والفهم.

يعين مثل الشخص يريد أن يصنع الدرّاجة. يستطيع  طريقةن هذه الاملثل م
الشخص حينما هو يستطيع أن ينتج قطع من قطعة الدرّاجة مثل: املاكينة واآللة، 
والعجلة أو الدوالب، والكهرابئي، مث املصباح، و التصوير والكاحبة وغري ذلك. إذا 

يع ذج فال ميكن هو اليستطالشخص قد قدر على مجيع هذه القطعة. ابلنظرة النمو 
 تركيب الدرّاجة بنفسه.
، اقتضى الطالب أن يستول على املبحث. وبعد ذلك طريقةالفإذا يف هذه 

 يقدر أن تركب أسلوب الكلمة و يستطيع أن يفهمه.
كالشخص قد قدر على أن يركب   طريقةهذه الالشخص فقد قدر على 

كثر لى الشخص املراجعة ويالدراجة. ليكون ماهرة يف تركيب الدراجة فيجيب ع
 5ساعة الركوب.

 العنكبوت طريقة خصائص (4
 هي: طريقةومسة هذه ال

 السهلة (أ

                                                           
5 Ibid, Hal. xii. 



 علم املعاين اخلاصة يف اللغة العربيةخّططها ليساعد الطالب يف تعليم 
حيافظ  الطالب أن، ال ينبغي على طريقةابلسهولة والبسيطة. من هذه ال

التعريفات ولكن تلك التعريفات ستحصل الطالب من فهم املادة 
 املتكاملة. 

 أثلج الصدور (ب
 لطالبهي التعلم ابسرتاحة واخلفيف حىت تثّقل ا طريقةهذه التطبيق 

 السرعة (ج
اصة يف علم اخل اللغة العربيةخّططها ليساعد الطالب يف فهم تعليم 

املعاين ابلسرعة، أّن يف مستوى املبتدئ الطالب على مستوى التعارف، 
وجيب على املدرس أن يعلم املادة األساسية والبسيطة والثابتة. ولذلك 

 املادة الناقصة للشرح فال ذكر.
 املاهر والذكاء (د

ترتيب املاهر والذكاء يف اختار الطالب  طريقةهذه اليستخدم 
واملدرس واملادة. أساسا، املسلم ذكاء والكافر ولو هو ذكاء يف احلقيقة 

 هو جهل ألن كفره إىل ربه.
 (Power of Teaching) القوة يف التعليمه( 

يف اجلميع رجوع على املدرس، ال إىل الكتب فقط. ال  طريقةهذه ال
  .ريقةطذه الدرس األفهام و ذو خربة هبيستخدم دليل الطالب بغري امل

التعلم مع املدرس هو السنة من سلف الصاحل. التعلم مع املدرس ال أتخذ 



علمه فقط، ولكن مع تركيبه وفّنيه يف العلم. هبذه احلال يستطيع الطالب 
 6تكميل الدرس.

هذه  و خرهذه الطريقة طريقة معلومة وهي وصلت بني البحث والبحث اآل
الطريقة طريقة بسيطة للتفاهم وكذلك الطريقة خمتصر والظهور يف عرض املباحث. 
يستخدم املدرس أو مؤّسسة تعليمية  لتعّلم الدرس يف مدرستها، وأحياان  وجد هذه 
الطريقة أن يستخدمها يف الكتب الدراسية كمثل يف الكتب النحو، أو القواعد أو 

 ميكن يف نظام علم األخرى.
، نقصان اهتمام يف األهداف وسهولة تفاهم الطالب، املشكالت التعليميةومع 

تريد الباحثة ملساعدة املدرس وثبوت القّوة يف الفهم بتصميم املواد الدراسية اخلاصة يف 
 علم املعاين.

 املبحث الثالث: صالحية املنتج
 حتكيم املنتج من اخلبري واملعلم .أ

ة واخلبري وهو اخلبري يف جمال تعليم البالغقدمت الباحثة مبراحل حتكيم اخلبري 
بري التصميم خواخلطوة اآلتية تقابل الباحثة إىل  يف جمال تصميم املواد التعليمية واملعلم.

يف إدارة قسم  2115أبريل  4ملعرفة تتّم عملّية التقومي اخلاص يف علم املعاين. ابلتاريخ 
 اللغة واألدب كّلية العلوم اإلنسانية والثقافة.

 حتكيم املنتج من خبري تصميم املواد التعليمية (1

قدمت الباحثة املواد التعليمية املطورة إىل األستاذ أمحد مّكي حسن احلاج، 
 خبري يف تصميم املواد التعليمية. ونتيجة حتكيم املواد التعليمية كما يلي: وهو 

 
                                                           
6 Ibid. Hal: xi- xiii. 
 



 2اجلدول 
 تصميم الكتاب التعليميخبري نتائج االستبانة من 
 الدرجة ةالنتيج املنتجةاجلوانب 

اب
لكت

م ا
صمي

ت
 

 جيد جدا 4 تصميم الكتاب جيذب الطالب للتعليم -1
 جيد 3 الكتابة واضحة وتسهل القراءة -2
 جيد جدا 4 تصميم الكتاب مناسب للمرحلة اجلامعية -3
 جيد جدا 4 الغالف جذاب -4

وير
تص

ال
 

 جيد 3 استخدام احلروف )النوع واحلجم( -1
 جيد جدا 4 ختطيط النموذج الطباعي -2
 جيد جدا 4 توضح ابلرسوم والصورة -3
 جيد 3 أتّلف اللون -4

اب
لكت

جه ا
و

 
 جيد جدا 4 كثافة الفقرة -1
 جيد 3 وجود املكان الفارغ -2
 جيد 3 اجلمل قصرية -3

اب
لكت

عة ا
طبا

 

 جيد جدا 4 تكميل الصفحة حسب احملتوايت -1
 جيد جدا 4 شكل الكتاب يسهل الطالب يف القراءة -2
 جيد جدا 4 الطباعةوضوح  -3
 جيد جدا 4 صحة الكتابة -4
 جيد جدا 4 السهولة يف فتح الكتاب -5

 جيد جدا 95 اجملموع



وقفا هلذا اجلدول، فنتيجة الكتاب املطور الذي أنتجتها الباحثة من انحية 
تصميم الكتاب والتصوير ووجه الكتاب وطباعة الكتاب عند خبري تصميم الكتاب 

ا ".، وهي 59التعليمي هي   على مستوى "جيد جد 
هذه  (Skala Likert) على الباحثة هي مبقياس أما الطريقة املستخدمة 

املقياس يسُتْخدِّم لقياس األحوال واآلراء احلكماء أواخلبري وآراء من عدد نفر على 
 :7الظواهر االجتماعي،   برمز لسوغييونو

 
 
 

 

 3اجلدول  
 معيار نتيجة االستبانة من خبري التصميم

 الدرجة النتيحة الرقم

 جيد جدا 64- 49 1

 جيد 44- 33 2

 غري جيد 32 - 17 3

 غري جيد جدا 16 - 1 4

                                                           
7 Sugiyono, Op.Cit., Hal. 134-139 

جمموع بنود  x األعلى= النتيجة  األعلىالقيمة 
 األسةلة

4 x 16  =64 

 x 16  =16 1 جمموع بنود األسةلة x األدىن= النتيجة  األدىنالقيمة 



فالنتيجة عن إنتاج الكتاب عن خبري تصميم الكتاب وقفا هلذا اجلدول، 
، وهي على مستوى "جيد جدا". أما التحليل جلميع اجلوانب  59التعليمية هي 

 كما يلي:
 (15من انحية تصميم الكتاب )النتيجة   (1
 (14من انحية التصوير )النتيجة   (2
 (14من انحية التصوير )النتيجة   (3
 (21من انحية طباعة الكتاب )النتيجة   (4

 حتكيم املنتج من خبري احملتوى (2
قدمت الباحثة املواد البالغية املطورة إىل األستاذ أمحد سعيد 

م املاجستري.  هوخبري يف تعليم البالغة ومعّلم علم البيان والبديع يف قسم تعلي
اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. يبدأ أن 

أبريل  11وانتهى ابلتاريخ  2115أبريل  4ابلتاريخ  التصحيحيفتِّّس أو 
نتيجة و  يف إدارة قسم اللغة واألدب كّلية العلوم اإلنسانية والثقافة،  2115

 حتكيم املواد التعليمية ما يلي: 
 4اجلدول 
 خبري احملتوىنتائج االستبانة من 

 الدرجة ةالنتيج اجلوانب املنتجة

ادة
ة امل

دق
 

 جيد جدا 4 مبعيار الكفاءة والكفاءة األساسية واملؤشراتمناسبتها  -1

 جيد جدا 4 مناسبتها ابحتياجات الطالب -2
 جيد 3 مناسبة ابحتياجها للمواد التعليمية -3



 جيد 3 مفيدة للزايدة املعلومات اللغوية -4

ادة
ن امل

مو
مض

 

 جيد جدا 4 تكميل املادة -1
 جيد جدا 4 وضوح املادة -2
 جيد جدا 4 صدق املادة -3
 جيد جدا 4 استعمال اللغة -4
 جيد جدا 4 تقدمي املادة -5

اد 
إرش علم
امل

 

 جيد 3 هذا الكتاب يشتمل على إرشاد املعلم -1
 جيد جدا 4 إرشاد املعلم يعطي اإلرشادات الكافية  -2

 جيد جدا 41 اجملموع
وقفا هلذا اجلدول، فنتيجة الكتاب املطور الذي أنتجتها الباحثة  من 

، وهي على 41ومضموهنا وإرشاد املعلم عند خبري املادة هي  انحية دقة املادة
 مستوى "جيد جدا ".

هذه  (Skala Likert) على الباحثة هي مبقياس أما الطريقة املستخدمة 
املقياس يسُتْخدِّم لقياس األحوال واآلراء احلكماء أواخلبري وآراء من عدد نفر 

 :على الظواهر االجتماعي، ، برمز لسوغييونو

 
 

      
 9اجلدول 

 معيار نتيجة االستبانة من خبري احملتوى
 الدرجة النتيحة الرقم

 x 11  =44 4 جمموع بنود األسةلة x األعلى= النتيجة  األعلىالقيمة 

 x 11  =11 1 جمموع بنود األسةلة x األدىن= النتيجة  األدىنالقيمة 



 جيد جدا 34-44 1

 جيد 33 - 23 2

 غري جيد 22 - 12 3

 غري جيد جدا 11 –   1 4

وقفا هلذا اجلدول، فالنتيجة عن إنتاج مضمون الكتاب عن خبري املادة 
، وهي على مستوى " جيد جدا ". أما التحليل جلميع اجلوانب كما 41هي 
 يلي:
 (   14من انحية دقة املادة )النتيجة  (1
 (21من انحية مضمون املادة )النتيجة  (2
 (.7املعلم )النتيجة من انحية إرشاد  (3

 تصميم الكتاب التعليمي و خبريخبري وبعد املواجهة والتحّصل من 
احملتوى عن املنتج أو الكتاب التعليمي، حتسن الباحثة يف وقت القريب. تطبع 
الكتاب التعليمي إىل مكان الطباعة، ومّت ذلك الكتاب التعليمي يف يوم الثالاثء 

واخلطوة اآلتية  تصحيح من األستاذ توفيق الرمحن ، 2115أبريل  12ابلتاريخ 
 املاجستري، ونصح األستاذ بلقاء املعلم البالغة ليعرف آرائه عن الكتاب التعليمي.

 حتكيم املنتج من معلم البالغة (3

قدمت الباحثة املواد البالغية املطورة إىل األستاذ متيم هللا املاجستري. 
 لّخضملكتاب املتحصل من إنتاج التطوير "آرائها عن مضمون املواد يف ا ملعرفة



قسم تعليم  هو خبري يف تعليم البالغة ومعّلم يف  "العنكبوت بطريقة املعاين علم
اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية يوم الثالاثء مباالنج 

باحثة حصلت ال يف مركز اللغة العربية واإلجنليزية. 2115أبريل   19التاريخ 
 البياانت كما يف اجلدول اآلتية:

 6اجلدول 
 املعلمنتائج االستبانة من 

 الدرجة ةالنتيج اجلوانب املنتجة

ادة
امل

 

 جيد 3 تكميل املادة -1
 جيد 3 وضوح املادة  -2
 جيد 3 صدق املادة -3
 جيد جدا 4 استعمال اللغة -4

اب
لكت

م ا
صمي

ت
 

 جدا جيد 4 تصميم الكتاب جيذب الطالب للتعّلم -1
 جيد جدا 4 تصميم الكتاب يناسب بعقول الطالب -2
 جيد جدا 4 الكتابة واضحة ومسهل للقراءة -3
 جيد 3 الغالف جذاب -4

ال 
تعم

اس
اب

لكت
ا

 

 جيد 3 سهولة استخدام الكتاب يف عملية التعليم -1
 غري جيد 2 هذا الكتاب مهم لفهم املواد البالغية أو القواعد العربية -2

 جيد جدا 33 اجملموع

وقفا هلذا اجلدول، فنتيجة الكتاب املطور الذي أنتجتها الباحثة من انحية 
، وهي على 33املادة وتصميم الكتاب واستعمال الكتاب عند  املعلمة هي

 مستوى "جيد جد ا".



هذه  (Skala Likert) على الباحثة هي مبقياس أما الطريقة املستخدمة 
املقياس يسُتْخدِّم لقياس األحوال واآلراء احلكماء أواخلبري وآراء من عدد نفر على 

 الظواهر االجتماعي، ، برمز لسوغييونو:
 
 
 

 7اجلدول 
 

 معيار نتيجة االستبانة من املعلم
 الدرجة النتيحة الرقم

 جيد جدا 41 - 31 1

 جيد 31- 21 2

 غري جيد 21 - 11 3

 غري جيد جدا 11 –   1 4

، وهي 33وقفا هلذا اجلدول، فالنتيجة عن إنتاج الكتاب من املعلم هي 
 اجلوانب كما يلي:على مستوى "جيد جدا". أما التحليل جلميع 

 (13من انحية املادة )النتيجة  (1
 (15من تصميم الكتاب )النتيجة  (2
 (5من انحية استعمال الكتاب )النتيجة  (3

جمموع بنود  x األعلى= النتيجة  األعلىالقيمة 
 األسةلة

4 x 11  =41 

جمموع بنود  x األدىن= النتيجة  األدىنالقيمة 
 األسةلة

1 x 11 =11 



 حتسني املنتج )اإلصالح( ب.
وفقا من البياانت السابقة أن املواد التعليمية تتصف على مستوى "جيد 
جدا" عند رأي خبري تصميم املواد التعليمية وتتصف على مستوى "جيد جدا" عند 
رأي خبري احملتوى وتتصف على مستوى "جيد جدا" عند رأي املعلم. وميكن 

التعليقات من ات و فوجدت الباحثة االقرتاح يف التعليم بعد التصويب.استخدامه 
 خبري مادة البالغة وخبري تصميم تعليم الكتاب التعليمي واملعلم. فيجب على الباحثة

أن تصحح بعض األخطاء والنقصان. فشرعت الباحثة يف تصحيح الكتاب. وأّما 
 وأّما االقرتاحات والتعليقات واملدخالت املواد املطورة املصححة توجد يف امللحق.

 مة فهي كما يلي:من اخلبرين واملعل
 8اجلدول 

 االقرتاحات والتعليقات واملدخالت من اخلبري واملعلم

 املالحظات املوقف االسم الرقم

1 

ستري
ملاج

ن ا
حس

ّكي 
د م

أمح
 

اب
لكت

يم ا
صم

ري ت
خب

 

أن ينظّم ألن مازالت هناك ختطيط  -1
النموذج الطباعي مل يرتب، وجب 
على الباحثة أن يستبدل 

 .ابلتخطيط املناسب ابلصفحة
أن يناسب الصفحة أفضل من  -2

صفحة حمتوايت الكتاب أوصفحة 
 .إرشاد املعّلم أو صفحة



2-  

ستري
ملاج

د ا
سعي

مد 
حم

 

وى
احملت

بري 
خ

 

   .أن يكمل الكتاب ابلدليل التعليم -1
أن يطبع  هذه الكتاب ويكثّر  -2

ابمليدان الدراسية اخلاص يف قسم 
 .اللغة العربية

3-  
ستري

ملاج
هللا ا

يم 
مت

 

علم
امل

 

األمثلة، سينتغي على يف اختار  -1
الباحثة أن يستخدم وخيتار األمثلة 
الثقافية، وبيةة شخصية الطالب، 

 .املناسبة مع خربة الطالب
أن يستبدل األمثلة اليت يروي من  -2

القرآن أو األمثلة غري مناسبة مع 
 .ثقافة اإلندونسّيا

أن يزيد األمثلة ابألمثلة ثقافة  -3
 .اإلندونسّيا ليساعد الطالب

شكل، ألن هناك تصحيح ال -4
 .الشكل اخلطاء

  
االقرتاحات والتعليقات واملدخالت من اخلبري واملعلم اليت اجلدول  وه اهذ

حصل على املقابلة أو حوار املباشرة ومن االستفتاء. ومن املقابلة مع األستاذ متيم 
هللا املاجستري حتصل الباحثة على األسةلة واجلواب بني األستاذ والباحثة عن هذا 

 ما يلى: الكتاب "ملخص علم املعاين بطريقة العنكبوت" وهي ك
رأي األستاذ عن هذا الكتاب "ملخص علم املعاين بطريقة العنكبوت" 
فقال: " عند رأيي ألّن هذا الكتاب ترتيب، أشعر هذا الكتاب كافي ا. ولكن إذا 



يريد الكتاب كما أهل اخلربة انقص ا أو ميكن للفهم ويعطي املعلومات اجلديدة 
 هذا الكتاب كافي ا.

يقة " هل يتعّلم البالغة مبلخص علم املعاين بطر  وبعد ذلك سألت الباحثة:
 العنكبوت يستطيع أن ينصر الطالب ويضائف الفّنية يف تعليم البالغة؟

أجاب األستاذ على تلك األسةلة: "إنشاء هللا هذا املنتج يستطيع أن 
يعطي املساعدة أو اإلعانة، هذا الكتاب أسهل ألن هذا الكتاب يستخدم 

يا والعربية. ولكن يف احلقيقة عند رأيي هذا الكتاب يسرا املدخل لغة اإلندونس
جّدا  على مستوى اجلامعة، لو مستوى اجلامعة يستخدم هذا الكتاب السّيما 

رأ كيف قد قرأ كتااب جواهر املكنون وقعلى املرحلة الثناوية هم يفهمون. أيوه؟  
 هذا ههنا.

كتاب الغة هذا الإذا هذا الكتاب يستخدم على الناس الذي مل يتعّلم الب
مناسب ا، ولكن على املستوى الذي سبق أن يتعلم البالغة الصعب، فصار هذا 
ملخص علم املعاين بطريقة العنكبوت معلومات طبيعية غالبة. ولكن، هل 
الطالب يف املستوى اجلامعة حيتاجون أن يستخدوا مثل هذا الكتاب؟ 

تعّلم مل يكن سبق أن يوابخلصوص على الطالب عاجزا بقراءة الكتب والطالب 
البالغة، هذا الكتاب يساعد كثريا عليهم. ولكن على الطالب سبق أن يتعّلم هم 

 يستطيعون هذا الكتاب للمراجعة."
 واألسةلة اآلتية من الباحثة: 

هل تصميم املادة البالغة يف ملخص علم املعاين بطريقة العنكبوت 
 يستطيع أن يسّهل الطالب يف فهم املادة؟



األستاذ على تلك األسةلة: " من انحية نظريّة، هذا ملخص  أجاب 
كافيا. بل من انحية األمثلة املستخدمة تلك غري مناسبة. ينبغي على هذا ملخص 
تستخدم ابألمثلة من فكرة الباحثة بنفسه، أو ميكن تستخدم ابألمثلة من القرآن 

 ف التعليمية.هداوتزيد ابألمثلة املناسبة بثقافة اإلندونسّيا، حىّت يصل مع األ
 واالقرتحات من األستاذ عن ملخص علم املعاين بطريقة العنكبوت:

 أن يعطي وصااي لو يتعّلم البالغة تلك سهلة (1
 أن يعطي وصااي لو يتعّلم ليس هناك عريب خالص (2
 التصميم خبرائط املفاهم جيد جدا  (3
يةة باألمثلة من القرآن واحلديث مهّم  ووجوب األمثلة الثقافة وجد يف  (4

 شخصيتهم الطالب مهم جدا
الشكل من األمثلة جيب على الباحثة أن تفّتس قبل أن تطبع إىل مكان  (5

الطباعة، ألن هناك اخلطااي بعد مّت. وقال اإلمام غزايل: " إذا مّت األمر بدا 
 .4نقصه"

 ضيقة( )جتربة ميدانية األوىل جتربة املنتج ج.
بعد أن تصمم املنتج وتعرف آراء املعلم واخلبري من اخلبري احملتوى واخلبري 
تصميم املواد الدراسية  عن الكتاب التعليمية وحتصل الباحثة على املستوى جيد 

جتربة املنتج أي جتربة إىل املستطيعون الكتاب والطالب جدا، اخلطوة اآلتية هي 
ة ضيقة جتربة ضيقة وجتربة واسعة، جترباجلامعة. هذه التجربة تنقسم إىل قسمني: 

هي التجربة بعّينة َعْشوائية وعدد املشرتك على األقل مخس نفر واختارت الباحثة 
 الطالب الذي سبق هلم أن يتعلمون علم البالغة من قسم تعليم اللغة العربية. 

                                                           

 2115مايو  19املقرتحات من األستاذ متيم هللا املاجستري يف التاريخ: 8 



 5اجلدول 
 بياانت الطالب من قسم تعليم اللغة العربية

 منرة القيد اإلسم منرة
 11151142 مهاال ساري 1
 11151135 حسنية فجرين 2
 11151113 آكا رمحوايت 3
 11151112 ايكا وايت. ف 4
 11151137 فرحية أفضل النعمة 5

 11اجلدول 
 نتائج اإلستبانة من الطالبات

 النتيجة اجلوانب املنتجة منرة
 22 كتاب ملخص علم املعاين جيذب الطالب للتعّلم 1
 21 علم املعاين أسهل للفهمكتاب ملخص  2
 21 كتاب ملخص علم املعاين يناسب بعقول الطالب 3
 21 الغالف جذاب 4

 22 الكتابة واضحة ومسهل للقراءة 5
 22 كان املواد الدراسية مهم لفهم البالغة 6
 19 هذا الكتاب مهم لفهم املواد البالغة 7
 19 الطالب يسهل أن يتعلم بطريقة العنكبوت 4
 14 طريقة العنكبوت قوّي من الطريقة األخرى لفهم علم البالغة 9

 21 يناسب هذا الكتاب مناسبتها ابحتياجات الطالب 11
 219 اجملموع



ابلنظرة هذا اجلدول حتصل الباحثة النتيجة من آراء الطالبات الذي سبق 
عربية على القسم تعليم اللغة هلن أن يتعلمن البالغة اخلاص علم املعاين وهن من 

 املستوى "جيد جدا"
يعين أخدت البياانت األصلي  (rating scale)يستخدم الباحثة مبقياس 

 :9برمز لسوغييونوبشكل األرقام حتّوهلا بتحليل كيفي و هذا 
 

 

 

 

 11اجلدول 
 معيار نتيجة االستبانة من الطالبات قسم تعليم اللغة العربية

 الدرجة النتيحة الرقم

 جيد جدا 251 – 211 1

 جيد 211 – 151 2

 مقبول 151 – 111 3

 غري جيد 111 – 51 4

                                                           
9 Op.Cit,Sugiyono. Hal: 141-144. 

5 x 01 x 5  =051 5 x 01 x 0  =51 

 

 عدد املشرتك xجمموع بنود األسةلة  x األعلى= النتيجة  األعلىالقيمة 

 عدد املشرتك xجمموع بنود األسةلة  x األدىن = النتيجة  األدىن القيمة 



 جيد جدا غري 51 – 1 5

من توضيح اجلدول و معيار نتيجة االستبانة حصلت الباحثة ابجملموع 
وتلك النتيجة على مستوى " جيد جدا" . كّل منها تعطي النتيجة املتنوعة  215

يف بيت مستأجر  2115مايو  21نّفذت الباحثة البياانت يف يوم السبت ابلتاريخ 
 مراجعة. آكا رمحوايت، هناك جيتمع كثري من الطالب لل

 واسعة( )جتربة ميدانية الثانية جتربة املنتج د.
جتربة لعدد القليل تستمر الباحثة إىل جتربة واسعة لعدد أكثر من وانتهى 

مخس الطالب اخلاص من قسم اللغة العربية  ،قبل. قامت هذه التجربة للمجموعني
 ية. قسم تعليم اللغة العربوأدهبا، اهلدف من هذه التجربة قارهنا ابلتجربة من 

لعربية قسم اللغة استشرح الباحثة عن البياانت من التجربة الواسعة من 
 وأدهبا، وهي كما يلي:

 12اجلدول 
 بياانت الطالب من قسم اللغة العربية وأدهبا

 منرة القيد اإلسم منرة
 12311124 دية أنغريين 1
 11311166 فاليحية السن. ز 2
 11311111 أران استقامة 3
 13311121 يوسي ا فغي نور اوكتافياين 4
 12311123 رفاعة احملمودة 5

 



 13اجلدول 
 نتائج اإلستبانة من الطالبات

 النتيجة اجلوانب املنتجة منرة
 21 كتاب ملخص علم املعاين جيذب الطالب للتعّلم 1
 21 كتاب ملخص علم املعاين أسهل للفهم 2
 21 يناسب بعقول الطالبكتاب ملخص علم املعاين  3
 14 الغالف جذاب 4
 21 الكتابة واضحة ومسهل للقراءة 5
 24 كان املواد الدراسية مهم لفهم البالغة 6
 22 هذا الكتاب مهم لفهم املواد البالغة 7
 21 الطالب يسهل أن يتعلم بطريقة العنكبوت 4
طريقة العنكبوت قوّي من الطريقة األخرى لفهم علم  9

 البالغة
21 

 21 يناسب هذا الكتاب مناسبتها ابحتياجات الطالب 11
 217 اجملموع

ابلنظرة هذا اجلدول حتصل الباحثة النتيجة من آراء الطالبات الذي 
ى قسم اللغة العربية وأدهبا عليتعلمون البالغة وابخلصوص من جمموع الطالب 

 مستوى "جيد جدا".
يعين أخدت البياانت األصلي  (rating scale)يستخدم الباحثة مبقياس 

 برمز لسوغييونو: بشكل األرقام حتّوهلا بتحليل كيفي و هذا 
 

 

 

 عدد املشرتك xجمموع بنود األسةلة  x األعلى= النتيجة  األعلىالقيمة 

 عدد املشرتك xجمموع بنود األسةلة  x األدىن = النتيجة  األدىن القيمة 



 

 
 14اجلدول 

 وأدهبا العربية اللغة قسممعيار نتيجة االستبانة من الطالبات 

 الدرجة النتيحة الرقم

 جيد جدا 251 – 211 1

 جيد 211 – 151 2

 مقبول 151 – 111 3

 غري جيد 111 – 51 4

 غري جيد جدا 51 – 1 5

 
 217موع الباحثة ابجملمن توضيح اجلدول ومعيار نتيجة االستبانة حصلت 

وتلك النتيجة على مستوى " جيد جدا". نّفذت التجربة يف يوم اإلثنني ابلتاريخ 
ج، منرة 6يف معهد سبيل الرشاد يف الشارع حاندي يف الزقاق  2115مايو  23

313. 
التجربة الواسعة الثانية هي التجربة على اجملموع الكثري وعلى الطالب الذي 

ة العربية يف قسم  تعليم اللغون علم املعاين، ابحلقيقة إهنا من يف ذلك الوقت يتعلم
 املستوى الرابع. مادة علم املعاين يعلمها األستاذ الدكتور توفيق الرمحن املاجستري.

5 x 01 x 5  =051 5 x 01 x 0  =51 

 



 19اجلدول 
 بياانت الطالب من قسم  تعليم اللغة العربية 

 منرة القيد اإلسم منرة
 13151112 مرآة النساء 1
 13151149 الزهريةحممودة  2
 13151144 نيلة االستبشرة  3
 13151113 قرة احلسنة 4
 13151136 صحاب الدين أكرب 5
 13151141 نينيغ أّمي نوركييت 6
 13151173 نور إمة الزاهرة 7
 13151131 حممد إكرام 4
 13151124 حممد مفتوح سيودي 9

 13151116 حممد نور الدين 11
 13151119 حممد آمني الدين 11
 13151121 رفيقة ليلة 12
 13151144 ديي ا خريان 13
 13151141 ليندي ج. ف. د 14
 12151141 نور محيدة 11

 16اجلدول 
 نتائج اإلستبانة من الطالب

 النتيجة اجلوانب املنتجة منرة
 63 كتاب ملخص علم املعاين جيذب الطالب للتعّلم 1



 61 للفهمكتاب ملخص علم املعاين أسهل  2
 61 كتاب ملخص علم املعاين يناسب بعقول الطالب 3
 54 الغالف جذاب 4
 62 الكتابة واضحة ومسهل للقراءة 5
 66 كان املواد الدراسية مهم لفهم البالغة 6
 61 هذا الكتاب مهم لفهم املواد البالغة 7
 57 الطالب يسهل أن يتعلم بطريقة العنكبوت 4
قوّي من الطريقة األخرى لفهم علم طريقة العنكبوت  9

 البالغة
54 

 62 يناسب هذا الكتاب مناسبتها ابحتياجات الطالب 11
 619 اجملموع

ابلنظرة هذا اجلدول حتصل الباحثة النتيجة من آراء الطالب الذي يتعلمون 
يد قسم تعليم اللغة العربية على مستوى "جالبالغة وابخلصوص من جمموع الطالب 

ونّفذت الباحثة هذه التجربة ابلتعليم يف قاعة احملاضرات يف غرفة الدراسية جدا". 
 .2115مايو  25بعد تعليم األستاذ دين احللم ابلتاريخ  111ب 

يعين أخدت البياانت األصلي  (rating scale)يستخدم الباحثة مبقياس 
 برمز لسوغييونو: بشكل األرقام حتّوهلا بتحليل كيفي و هذا 

 
 

 
 

 عدد املشرتك xجمموع بنود األسةلة  x األعلى= النتيجة  األعلى القيمة

 عدد املشرتك xجمموع بنود األسةلة  x األدىن = النتيجة  األدىن القيمة 

15 x 01 x 5  =751 15 x 01 x 0  =051  



 17اجلدول 

  العربية اللغة تعليم قسممعيار نتيجة االستبانة من الطالبات 

 الدرجة النتيحة الرقم

 جيد جدا  751 – 611 1

 جيد  611 – 451 2

 مقبول  451 – 311 3

 غري جيد  311 – 151 4

 غري جيد جدا 151 – 1 5

 حتسني املنتج )اإلصالح(ه. 
قياما على ذلك التجربة حتصل الباحثة من قسم تعليم اللغة العربية الذي 

ستوى جدا" وكذلك لللطالب يف مسبق له يتعلم البالغة يعين على مستوى "جيد 
الرابع الذي مازال يتعلم البالغة، من قسم اللغة العربية وآدهبا سواء أكان حتصل 

 الباحثة على مستوى "جيد جدا".
فوجد الباحثة االنتقاد واملقرتحات عديدة من جمموع الفصل أو القسم. 

ديد يزيد ني اجلبدون وعي، كل من املقرتحات كان أصواهتم  لتحسني املادة و لتحس
ابحلاجات الطالب حينما يتعلم ونقصان املتحرية وسهولة الفهم. أّما االنتقاد 

 واملقرتحات من الطالب ستشرح الباحثة كما يلي:



 18اجلدول 
 االنتقاد واملقرتحات من الطالب

 املقرتحات االنتقاد القسم الرقم

1 

 له 
سبق

ة و
عربي

ة ال
اللغ

يم 
تعل

علم
يت

 

الغالف جيذب الطالب   .1
 .للتعليم

شكل الكتاب يسهل  .2
 .الطالب

 رسم ختطيطي مل يرتب كامال  .1
أن يستعمل الرقم املناسبة أو   .2

 .ميكن ابلعريب نفسه
أن يستعمل األمثلة بثقافة   .3

 .اإلندونسيا

2 

دهبا
و آ

بية 
لعر

غة ا
الل

 

يف أول مرّة، الطالبة  .1
راغبت يف هذه الكتاب 

ألن فيها يسهل لفهم 
 .املادة

ية فيها يستعمل لغتني العرب .2
  .واإلندونسيا

 .الكتاب كمال ومتام .3
الكتاب سهلة ووضوح  .4

ابمللخص الكامل اخلاصة 
للمبتدئ حىت الطالب ال 
يشعر خوفا أو موحشا أو 

 .غريبا حينما يتعلم اللغة

ميكن أن يبّدل الغالف ألن  .1
الغالف مثل صورة  الكتاب 

 .الكالسيكي
كان ختطيط النموذج الطباعي  .2

   .متحرية و تغاير لون املادة



3 

رابع
ى ال

ستو
ة امل

عربي
ة ال

اللغ
يم 

تعل
 

تعليم البالغة بطريقة  .1
العنكبوت مساعدة 

  .للفهم
الكتاب يسهل الطالب  .2

 .للتعليم
كان الطالبة حتتاج هبذا  .3

الكتاب ألنه مهم  جدا 
 .يف الدرس

 .أن يزيد مراجع الكتاب .1
  .أن يزيد األمثلة .2
  .أن يرتب السطور .3
إشراح الكتاب مافيها وجد  .4

 .األمثلة
أن يستعمل األمثلة بثقافة  .5

 .اإلندونسيا
 

 . تصويب املنتج األخري و
اخلطوة اآلخري من هذا تصميم املواد الدراسية حتت املوضوع ملخص علم 

عليم تاملعاين من آراء اخلبريين واملعلم واألخري آراء من الطالب والطالبات من قسم 
لو اللغة العربية و آدهبا حتصل الباحثة على املستوى "جيد جدا" و اللغة العربية وقسم 

النتقاد ا ميكن وجد النقصان من تصميم الكتاب، لكن من النصيحة واملقرتحات و
 سيكون املادة حّسن النقائص.

حتتاج املواد الومن َسْلَسل هذا تصميم املواد الدراسية  ميكن انتهى وكاف 
 واد قد صححتها الباحثة بعد التجريبية األوىل.إىل التجريبة الثانية ألن امل

 



 الفصل اخلامس
 نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات

اعتمادا على نتائج البحث اليت سبق ذكرها يف الفصل الرابع، تستنتج الباحثة يف         
يف  الباحثة مهاطريقة العنكبوت اليت تستخدهذا الفصل نتائج البحث واملقرتحات تتعلق ب

تصميم املواد الدراسية يف اجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج يف قسم 
 تعليم اللغة العربية، وتفصيلها كما يلي: 

 نتائج البحث .أ
 هذا الكتاب ميّر ابخلطوة اآلتية، وهي كما يلي: طويرو ت .1

 حتليل املواد الدراسية (أ
 التخطيط لصناعتها (ب
 التعليميةمعرفة األهداف  (ج
 رسم ابلتفصيل (د
 التطّور (ه
 التقييم (و
 التصحيح من خبري التصميم (ز

 موالان جامعة لعربيةا اللغة تعليم قسم يف الباحثة تستخدمها اليت العنكبوت  طريقة .2
معلومة  قةطريماالنج خاصة يف علم املعاين هي  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك

لتعلم ابألهداف ا يف الطالب ليجذب اليت تستخدم ابلتخطيط واأللوان املختلفة
 لتيسري فهم املادة الدراسية خاصة يف علم املعاين.

 



 ابخلطوة اآلتية، وهي كما يلي:املواصالت من هذه املنتج، مير  .3
التصحيح من خبري التصميم حتصل على املستوى جيد جدا و من خبري  (أ

 لاحملتوى حتصل على املستوى جيد جدا وكذلك من معلم البالغة حتص
  .على املستوى جيد جدا

 خبري التصميم لتحسني كتابة املكوانتمن  حتسني املنتج )اإلصالح( (ب
املنتج، من خبري احملتوى ترجى الباحثة لتكثر املنتج، ومن معلم البالغة 

 ترجى الباحثة لتكثر النموذج من النموذج من قبل.
تعليم  سمقهذه التجربة لتجريب على الطالب من  األوىل  جتربة املنتج (ج

ستوى جيد حتصل على املالذي سبق هلم أن يتفلموا البالغة  اللغة العربية
  .جدا

سم تعليم قهذه التجربة لتجريب على الطالب من الثانية  جتربة املنتج (د
على صل حت قسم لغة اللغة العربية وآدهباحينما يتعلم ومن  اللغة العربية

 املستوى جيد جدا.
باحثة مجعت ال تحسني، ومن هذا الالطالبمن  (حتسني املنتج )اإلصالح (ه

 .وترجى أن توجد املنتج الكامل من قبل
 .تصويب املنتج األخري، تطبع الكتاب بعد إصالحها وإمتامها (و

 التوصيات .ب
 وقفا من نتائج البحث ترى الباحثة التوصيات فيما أييت:

ترجو الباحثة على مؤسسة الرتبية اإلسالمية أن أيلف الكتاب املناسبة مع  .1
 .الطالبحاجات 



ال  بالطالالكتاب سهلة ووضوح ابمللخص الكامل اخلاصة للمبتدئ حىت  .2
 .يشعر خوفا أو موحشا أو غريبا حينما يتعلم اللغة

 .أن يكون املادة اخلاصة للمراجع يف تعليم البالغة .3

 املقرتحات ج.
 الباحثة املقرتحات من هذا البحث وهي كما يلي:ترى 

ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع لكتابة البحث العلمي  .1
 .األخرى

على الباحثني اآلخرين أن يستمّر التعلم وحتقيق األهداف إىل تقوية مهارات  .2
 .اللغوية وابخلصوص يف علم البالغة الطالب

 



 والبياانت قائمة املصادر
 قائمة املصادر .أ
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 د. املراجع البحث
يف  (Mind Mapping)استخذام إسرتاتيجّية خرائط املفاهم سيت إميانية املفلحتني، 

صفية  حتليلية، )حبث و   تعليم مهارة القراءة املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج
رسالة لنيل درجة سرجاان يف تعليم اللغة العربية، )ماالنج: كلية العلوم اإلنسانية والثقافة 

 م(9049جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومة ماالنج، 
م ر  تعليم البالغة يف شعبة التفسري واحلديث ابجلامعة اإلسالمية احلكومية جب ،عبد املقيد

ملشكالت واحللول(، )حبث تكميلي لنيل دراجة املاجستري يف تعليم اللغة )ا
ة رسالة ماجستري ، )ماالنج: كلية الدراسة العليا قسم تعليم اللغة العربية جبامع العربية(،

 م(9044موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ، 
م يف اللغة ة لرتقية مهارة الكالإعداد مواد دراسية على أساس التدريبات الصوتيفيصل، 

رسالة  ،العربية )حبث جترييب يف مدرسة إنسان أمانة اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج
ماجستري غري منشورة ، )ماالنج: كلية الدراسات العليا، قسم تعليم اللغة العربية، 

 م(9009جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ، 
 الدولية ه. املراجع من شبكة
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