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  إعداد مواد تعليم البالغة على المنهج القياسي لقسم تعليم اللغة العربية

  بنجرماسين في جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية) البحث التطويري التطبيقي(

  رسالة الماجستير 
تقدم إىل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الستيفاء شرط من 

  شروط احلصول على درجة املاجستري 
  يف تعليم اللغة العربية

  إعداد
  سنجاجي أندي ستياوان

   ١٥٧٢١٠٣٧: الرقم اجلامعي
  

    

  
  

  
  قسم تعليم اللغة العربية
  كلية الدراسات العليا

  إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك 
  م٢٠١٧ديسمبر 

  



 ج 

 

 
  ينموافقة المشرف

  

  :على رسالة املاجستري اليت أعدها الطالب بعد االطالع
  سنجاجي أندي ستياوان:     االسم 

  ١٥٧٢١٠٣٧:  الرقم اجلامعي
 البحث(إعداد مواد تعليم البالغة على املنهج القياسي لقسم تعليم اللغة العربية:   العنوان

  كلمنتان اجلنوبية  بنجرماسنييف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية)التطويري التطبيقي

  .املناقشةإىل جملس  اعلى تقدميه وافق املشرف
  ٢٠١٧ديسمرب  ...ماالنج، 

  املشرف األول،
  

  نور حسن عبد الباريالدكتور 
  :رقم التوظيف

  ٢٠١٧ديسمرب  ...ماالنج، 
  املشرف الثاين،

  
  صمـــــــــــــــةــعـةمالدكتور 

          :رقم التوظيف
  االعتماد

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
  

  الدكتور ولدانا ورغاديناتا



 د 

 

  الموافقة و االعتماد من لجنة المناقشة
  

إعداد مواد تعليم البالغة على المنهج القياسي : إن رسالة املاجستري حتت العنوان
في جامعة أنتساري اإلسالمية  )البحث التطويري التطبيقي( لقسم تعليم اللغة العربية
  :، اليت أعدها الطالبالحكومية بنجرماسين

  سنجاجي أندي ستياوان:     االسم
  ١٥٧٢١٠٣٧:   الرقم اجلامعي

قد دافع الطالب عن هذه الرسالة أمام جملس املناقشة ويقر قبوهلا شرطا للحصول على 
 ٢٠١٧ديسمرب  ٦: ، بتاريخاألربعاء، وذلك يف يومالعربيةدرجة املاجستري يف تعليم اللغة 

:داتاملناقشة من السا جملستكون يو   
 اومناقش ارئيس    بكري حممدالدكتور األستاذ 

 :رقم التوظيف  .......................
أساسيا مناقشا    أوريل حبر الدينالدكتور 

 :رقم التوظيف  ....................... 
 مناقشامشرفا     الدكتور نور حسن عبد الباري

  :رقم التوظيف  .......................
 ةمناقش ةمشرف    الدكتورة معـــصمة

  :رقم التوظيف  ....................... 
  اعتماد

  كلية الدراسات العليا  مدير
  

  بحر الدينالدكتور  األستاذ
  ١٩٥٦١٢٣١١٩٨٣٠٣١٠٣٢:رقم التوظيف



 ه 

 

  إقرار الطالب 
 :أدناه، وبياناتـي كاآلتـيأنا املوقع 
  سنجاجي أندي ستياوان:   االسم

  ١٥٧٢١٠٣٧:    الرقم اجلامعي
إعداد مواد تعليم البالغة على املنهج القياسي لقسم تعليم :   العنوان

يف جامعة أنتساري  )البحث التطويري التطبيقي(اللغة العربية
 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

  
ا لتوفري شرط أأقر بأن هذه الرسالة التـي  درجة املاجسـتري يف على صولاحلحضر

تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
ا من إأ، مـاالنج ا وكتبتها بنفسي وما زور دعـى اوإذا . بداع غريي أو تأليف اآلخرحضر
ا من تأليفه وت مستقبالأحـد  ا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على بّني تأ  أ

ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا 
  .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

  .لكهذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبتـي اخلاصة وال جيربين أحد على ذ  
  

  م٢٠١٧ديسمرب  ٦، باتو
  الطالب املقر،

 

  سنجاجي أندي ستياوان
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  إهداء
  

  :إىلأهدي هذه الرسالة 
  وعائلتيأسرتي 

خاصة أليب وأمي احلنينني  .يل اخلري اودعو  ينشجعو اليزالون نيذالل
ما يا و اللهم ارمحهما واغفر ذن". الذين ربياين من صغار حىت اآلن

 "أرحم الرامحني وأدخلهما جنة النعيم
  

  المشايخو  ةذإلى جميع األسات
علموين بالصرب واإلخالص والميلون و أرشدوين إىل خري  الذينهم 

حيايت، سواء ها يف النصائح اليت استندت منالدعاء و يساعدوننيب
الذين علموين أن و  ،أساتذيت يف املدرسة أم يف املعهد أم يف اجلامعة

  .اإلسالم املتوفقبل لرتبية جيل  املعلم ليس إلعطاء الدرس فحسب
  

  األشقاءإلى إخوتي 
حىت استطعت  ويصاحبونينالذين حثوين وشجعوين يف كل حني 

  إمتام هذا البحث
  إلى األصحاب جميعا

  هذا البحث يإليهم مجيعا أهد



 ح 

 

 مستخلص البحث
  

تطبيق البالغة واستيعاب  لتسهيل إعداد مواد تعليم البالغة علم املعاين على املنهج القياسي، ٢٠١٧ ،سنجاجي أندي ستياوان
تعليم اللغة  قسمرسالة املاجستري، . جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني كلمنتان اجلنوبيةيف  الذوق البالغي

نور حسن الدكتور  )١: املشرف . كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  ،العربية
 ة معصمةالدكتور )٢، عبد الباري

  المنهج القياسي ،البالغة ،تعليمالمواد ،عداداإل:  المفتاحيةالكلمات 
البالغة يف اجلامعة مل يعد ناجحا بعد، إذ مل تكن عند جّل الطلبة ملكة بالغية أن تعليم : منهاشكلة يف هذا البحث امل

ضعفهم لفهم كتب تراث البالغة اليت تكون كتب املراجع، وعدم  : وقدرة على تطبيقها يف لغتهم العربية، وذلك بعدة أسباب منها
ذابة مناسبة ببيئتهم وأسلوب لغتهم اإلندونيسي كتاب خاص هلم للمراجة الذي يعد هلم الشرح بلغة أسهل، وعدم أمثلة خاصة ج

م البالغية، ا يف لغتهم العربية لتطبيق معلوما   .وغري ذلك اليومية، وقلة دافعية الطلبة لتعلم البالغة جلهلهم مبكانتها واستخداما
 عرفةمل-٢، القياسيعرفة كيفية إعداد مواد تعليم البالغة على أساس املنهج مل - ١: وأما األهداف من هذا البحث هي

  . لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني كلمنتان اجلنوبية املعدة لتعليم البالغة املعدة فعالية املواد مدى
املالحظة واملقابلة : واألدوات جلمع البيانات. (R&D)منهج البحث الذي يستخدمه الباحث هو البحث التطويري 

قسم تعليم " ب"الفصل الدراسي اخلامس  طلبةوأما جمتمع هذا البحث فهو ). ديعاالختبار القبلي والب(الختبارات واالستبانة وا
  .م٢٠١٧/٢٠١٨طالبا يف العام الدراسي  ١٤،وعدد العينية اللغة العربية جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

قسم تعليم " ب"الفصل الدراسي اخلامس  طلبةلمواد تعليم البالغة علم املعاين املعدة على املنهج القياسي إنتاج ) ١(:نتائج البحث
  :كما يلي  مواد تعليم البالغة علم املعاين املعدةومواصفات  .اللغة العربية جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

 ،املنهج القياسيمواد تعليم البالغة علم املعاين على أساس   .أ 
 ،بشكل مقرر الكلية للمستوى اجلامعي املواد  .ب 
 ،تدريس اليت أثبتته اجلامعة وتشتمل على موضوعات علم املعاين املدروسةال مواد تعليم البالغة املعدة توافق خطة  .ج 
والتدريبات املتنوعة لكل  يف الكتاب قواعد البالغة العامة واخلاصة والشرح باألمثلة املتنوعة املناسبة بأحوال الطلبة وبيئتهم  .د 

 .موضوع
ميكن القول  ،البعدياالختبار يف االختبار القبلي و  "ب"الفصل الدراسي اخلامس  طلبةدا على النتائج اليت حصل عليها اعتما)٢(

 لدى طلبة العريب فهم البالغة واستيعاب الذوق البالغيفعال لرتقية  مواد تعليم البالغة علم املعاين على املنهج القياسيم ابأن استخد
وقد تطورت حىت  ٢٣,٢١)= M(، إذ وجد الباحث تطور النتيجة، كان االختبار القبلي يف مستوى ضعيف مبعدل نتيجتهماجلامعة

) t(وكذلك، نتيجة االختبار التائي .نيةايف االختبار البعدي بعد إجراء التجربة امليد ٨٣,٢مبعدل نتيجتهم  جيدحصلت إىل مستوى
أكرب من  ٢٥= احلسايب) t(ونتيجة االختبار التائي . ٢,١٦هي % ٥، وقيمة اجلدويل يف الدرجة ١٣)= db(ودب  ٢٥= احلسايب
 مواد تعليم البالغة علم املعاين املعدة على املنهج القياسيم اوهذا مبعىن أن استخد .مقبولة) t(إذن نتيجة االختبار التائي . ٢,١٦
الطلبة من جييب الذي  و البالغة مقبول عندهميف  عملية تعليم  املواد املعدةأن  بعد التجربة بةوكذلك نتائج اإلستبانة من الطل. فعال

  .من أربعة عشر طالبا% ١٤,٣هي " ال"، وباالجابة % ٨٥,٧هي" نعم"باالجابة 
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ABSTRACT 
 

 
Setyawan, SangajiAndi.2017, Design teaching material Balaghah on the basis qiyas 

method to facilitate the practice of balagha at State Islamic University Antasari 
Banjarmasin South Kalimantan. Thesis Department of Arabic Education State 
Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang On Postgraduate Program. 
Supervisor: (I) Dr.NurHasan Abdul Bari (II)  Dr.Muashomah. 

 
Keyword: Material teaching design, Balagha, Qiyas method. 
 The problems of this research are learning of Balaghah in the university still 
doesn’t run well, because most of the university students don’t have skill for applying of 
Material Balaghah in their skill of Arabic language. Some factors are their weak skill of 
understanding Balaghah  book that is referenced, there is no special book that gives them 
the explanation more easily, less of the interesting examples and suitable with their 
environment in the application of Material Balaghoh, less motivation of the student for 
learning Balaghah because of not understanding them about the important and the 
application in Arabic language that they use everyday.   

This research purpose is to: 1) knowing the process of designing the theteaching 
material Balaghah on the basis qiyas method to facilitate the practice of Balaghah and, 2) 
determine the effectiveness of using the teaching material Balaghah on the basis qiyas 
method to facilitate the practice of Balaghah at State Islamic University Antasari 
Banjarmasin South Kalimantan. 
 The methodology of this research is the research and development (R&D). 
research instruments to collect data are: 1) observation, 2) interview, 3) questionnaire, 4) 
test (pre-test and post-test). The population is the students of State Islamic University 
Antasari Banjarmasin and the sample isthe students of fifth semester class B in 2017-
2018 academic year. 
 The resultsofthis research are: (1) the result of the the teaching material Balaghah 
on the basis qiyas method to facilitate the practice of Balaghah at State Islamic 
University Antasari Banjarmasin South Kalimantan, and the characteristic of the 
dictionary is as: a. This teaching material arranged on the basis qiyas method (inductive), 
b. Diktat college, c. Based on learning syllabus includes all teacing material, d. Has many 
kaida Balaghah generally and specifically and has many explanation with many example 
that appropriate students condition and environment along with questions for each 
material title (2) based on the results of pre-test and post-test that usethe teaching material 
Balaghah on the basis qiyas method was effective in facilitate the practice of Balaghah, is 
proved when the average value pre-test= 23,21 (refused) rose to 83,2(good) after carrying 
out post-test. The calculated result of t-test= 25 with db= 13, and t-table value of 2,16 at 
5% significant level. Thus the t-test result counts 25 greater than the t-table 2,16. So, the 
t-test result received, and use of the teaching material Balaghah on the basis qiyas method 
to facilitate the practice of Balaghah in their Arabic proved effective. And the result of 
questionaire from student that the teaching material Balaghah on the basis qiyas method 
in the process of learning Balaghah and practice it.And the answer of the students with 
the answer “yes” is85,7% and the answer “no” is14,3%. 
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ABSTRAK 
 

Setyawan,Sangaji, Andi. 2017.Menyusun Bahan Ajar Balaghah dengan Metode Qiyas 
untuk memudahkan dalam mempraktikkan Balaghah dan memperoleh dzauq 
balaghy di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan, 
Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing : (I) Dr.Nur Hasan 
Abdul Bari (II)  Dr.Muashomah 

 
Kata Kunci: Penyusunan Bahan Ajar Balaghah, Metode Qiyas 

Masalah dalam penelitian ini diantaranya: Pembelajaran Balaghah di 
Universitas tersebut masih belum berhasil sepenuhnya, karena sebagian besar 
mahasiswanya belum memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu Balaghah 
dalam bahasa Arab mereka. Hal tersebut karena beberapa factor, diantaranya: 
lemahnya kemampuan mereka dalam memahami kitab Balaghah yang dijadikan 
rujuakan, ketiadaan buku khusus yang memberikan kepada mereka penjelasan 
berbahasa Arab yang lebih mudah, kurangnya contoh-contoh yang lebih menarik 
dan sesuai lingkungan mereka untuk menerapkan ilmu Balaghah, kurangnya 
motivasi mahasiswa untuk belajar Balaghah karena ketidak fahaman mereka tentan 
pentingnya dan penerapannya dalam bahasa Arab yang mereka pakai sehari-hari 

Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui proses penyusunankamus 
materi ajar Balaghah atas asas Qiyas dan 2. Mengetahui sejauh mana efektifitas 
materi ajar Balaghah atas asas Qiyas bagi mahasiswa PBA UIN Antasari 
Banjarmasin Kalimantan Selatan. 

Metode  penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Research and 
Development) dengan model Borg and Gell. Instrumen penelitian untuk 
menghimpun data: 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Angket, 4. Tes (pre tes dan post 
test). Populasinya adalah Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan sampelnya 
adalah Mahasiswa/i semester 5 kelas B PBA UIN Antasari Banjarmasin, tahun 
ajaran 2017/2018. 

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Tersusunnya materi ajar Balaghah atas 
asas Qiyas bagi mahasiswa PBA UIN Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan 
dan karakteristik materi ajar Balaghah ini sebagai berikut: a. Materi belajar 
Balaghah ini disusun secara induktif atas dasar manhaj qiyasy, b. Materi belajar 
Balaghah ini dicetak dalam bentuk diktat kuliah, c. Materi belajar Balaghah ini 
mengikuti silabus kuliah dan mencakup semua materi ilmu ma’ani yang dipelajari, 
d. Materi belajar Balaghah ini memiliki kaidah-kaidah Balaghah secara umum dan 
khusus, penjelasan dengan contoh-contoh yang beragam dan sesuai dengan 
keaedaan dan lingkungan mahasiswa/i, serta soal-soal latihan bagi tiap judul 
materi. (2) Berdasarkan hasil pre test dan post test  efektif, ini terbukti, ketika nilai 
rata-rata pre tes= 23,21 (ditolak) meningkat menjadi 83,2(baik) setelah melakukan 
post test. Begitu juga dalam hitung t-tes= 25 dengan db=13 dan nilai t-tabel 2,16 
pada taraf signifikan 5% . dengan demikian hasil hitung t-test 25 lebih besar dari t-
tabel 2,16. Jadi hasil t-test diterima, dan penggunaan materi pembelajaran 
Balaghah ilmu ma’ani yang disusun secara induktif sesuai manhaj qiyasi terbukti 
efektif. Dan hasil angket dari mahasiswa/i bahwa materi ajar tersebut dalam 
pembelajaran Balaghah dan penerapannya menjawab “ya” dengan prosentase 
85,7% dan tidak 14,3%. 
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 شكر وتقدير

  
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 

  .، وبعدوتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني
الرسالة العلمية للماجستري، وهنا يريد الباحث أن يسر الباحث إنتهاء كتابة هذه 

ملن قد ساهم وأعلى التقدير وأمثنه  أجزل الشكر خليصه يقدم من صميم قلبه العميق
  :وساعده على كتابة هذه الرسالة، وهم

جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية ،مدير ارسعبد احلالدكتور ستاذاأل .١
 .احلايل احلكومية مباالنج

جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية هرجو،مدير االدكتور موجي ر ذستااأل .٢
 .السابق احلكومية مباالنج

الدكتور ولدانا  وكلية الدراسات العليا   مدير،حبر الديناألستاذ الدكتور  .٣
جامعة رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا  املاجستري،وارغادنتا
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 الفصل األول 
  طار العاماإل

  المقدمة -أ
قامت بتدريس العلوم اإلسالمية  بنجرماسني جامعة أنتساري اإلسالمية احلوكومية  

ا منذ ان قامت قبل تدريسها علوما أخرى وكذلك تعليم . والعلوم اللغة العربية لطال
وقسم القرآن  البالغة، ولكن تعليم البالغة فيها خيتص يف قسم تعليم اللغة العربية

الطالب  وذلك ألنومع ذلك فإن تعليمها مل يعد ناجحا بعد، . فحسب واحلديث
هم انا مل جيدوا شيئا بعد تعلم البالغة يف الفصل، وغالبا جيد بعض الطالب فهمأحي
والسبب أن . لعلوم البالغية من خارج اجلامعة مثل املعاهد اإلسالمية اليت كانوا فيهال

 هذا يف هذه اجلامعة ويفمل جيدوا الكتاب اخلاص واملواد اخلاصة لتعليم البالغة الطالب 
مالقسم تعليم اللغة ال متنوعو اخللفية، ال من املعاهد فقط، والطريقة  عربية مع أ
غري خمصصة وعدم تفريق بينهم واآلخرين من حيث يوزع املدرس املستخدمة لتعليمهم 

ولقد قابل الباحث بعض الطلبة يف تلك اجلامعة . الواجبات من أبواب البالغة اىل طالبه
صة حول تعليم البالغة، وكذا فعالية وبعض األساتذة يف دراسة اللغة العربية هناك خا
  .تعليمها لدى الطلبة بشكل املقابلة واملناظرة العلمية

فعاال كما هو املرغوب ومن املالحظ أن تعليم البالغة يف تلك اجلامعة مل يكن 
كما   هناك مشكالت يف تعليمها، سواء من عند الطلبة أم عند األساتذةواملطلوب، ألن 

غري موجودة أصال فليس هناك أن املادة التعليمية  ومنها ايضا، ذكرها الباحث سابقا
، مرجع خاص لتعليم البالغة، ومنها أنه ليس هناك أساس خاص الختيار املواد وترتيبها

فالطالب حبثوا مادة البالغة بأنفسهم مع أن بعضهم  ا املادة والتعاملمن حيث تقدمي ف
ية واألمثلة املستخدمة كانت جامدة غري ، وحيث إن الكيفية التعليممل يتعلموها قبل

ا من املواقع يف  جذابة ا تؤخذ من الكتب مباشرة ام أن الطالب يأخذو مبعىن أ
ال من املعاهد  حالة الطلبة هناك ذوات خلفيات خمتلفة من حيث إنف اإلنرتنيت مباشرة،
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، أحواهلمفهذه الطريقة مل تناسب مع  اإلسالمية فحسب بل من املدارس العامة ايضا
وبعض الطالب مل يتعلموا البالغة من  مواد خاصة لتعليم البالغة هلمفهم مل جيدوا أية 

مواد هاكفائوظ عليمان يلزمها كتاب دراسي لتوفريمن مواد الت مع أن الشروط قبل،
 واد التعليميةأن خصائص امل ١٩٨٥(Lewis &Paiene)فائيينكما قال لويس و   .يةتعليم
  .بةالستخدام الطل صممة، ومةمكتوب يه

من البديهي أن تعليم البالغة للطالب الذين ليست عندهم مبادئ اللغة القوية و 
حيتاج اىل التدرج بداية من مفاهم البالغة املبدئية اىل اكتساب معلومات البالغة اجلديدة 
واستيعاب الذوق البالغي، وهذه الطريقة أسهل من تتابع املعلومات للوصول اىل تلك 

لذلك خيتار الباحث املنهج القياسي ية وكذلك طريقة املناقشة، القواعد او املبادئ البالغ
ا يف رأيه ومن خربته لتعليم البالغة أنسب للطالب متنوعي اخللفية، فمنهم من مل أل

القراءة الصحيحة والقواعد النحوية والصرفية بل منهم من مل يتعلم تلك القواعد  حيسن
غة، فكيف اذا استخدمنا املنهج االستقرائي األساسية بتمام من قبل والسيما تعلم البال

  . ؟قاعدة بالغية إىلوتتابع معلوماته اللغوية حىت يصلوا 
ومع ذلك فإن قاعدة البالغة لن تفهم متاما إال بعد معرفة القواعد األخرى  
ا  كالنحوية والصرفية، ألن البالغة شديدة االرتباط بالعلوم اللغة األخرى وتتابع معلوما

قواعدها البد من خالل تلك القواعد اللغوية، مثال القاعدة عن املسند  ىلإوالوصول 
فدراسة البالغة على املنهج . واملسند إليه وأحواهلما، وكذلك احلقيقة اجملاز، وغري ذلك

ا على هذا املنهج، جتعل الطلبة يفهمون القواعد البالغية بسهولة  القياسي وإعداد كتا
البتدائية للنحـو غالبا، وكذا األمر الدراسي يف بداية تناوهلم ألن منهجه كمنهج الدراسة ا

   .العلم اجلديد
والكتاب التعليمي هو الوعاء الذي حيمل اللقمة الشائعة الطيبة أو اللقمة  املرة 
املذاق اليت تقدمها للطالب اجلائع، واملعلم هو الوسيلة اليت تقدم بواسطتها هذه اللقمة 
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يف حالة  –يتوفر وجودها دائما بل تكاد تكون معدومة أحيانا  للطالب،وهذه الوسيلة ال
واذا كان األمر كذلك فإن الباحث يركز اهتمامه بالوعاء أو  –عدم إعداده االعداد اجليد 

واد ايضا الوعاء بل هي أعم من جمرد الكتاب وامل ١.احملتوى، أال وهو الكتاب التعليمي
ا تشمل كل شيء مستخدمة لعملية التع مل املعلومات واالجتاهات ليم، هي اليت حتأل

دهم لبة بل للمعلمني وغريهم أيضا، فهي متفقط للط تاملراد غرسها يف الطلبة ليس
  .باخلربات واحلقائق، وهو مصدر ثقايف هلم

ق املعلومات عدها الباحث تالحظ احتياجات الطلبة وتطبّ أ وهذه املواد اليت
م وبيئتهم اليومية، حىت ةالبالغية املوجودة بطريق يسهل هلم فهم  سهلة توافق احتياجا

من توضيح الغرض و  ساعد حتقيقهذه الطريقة ستو . ا مىت شاؤواتلك املواد ومذاكر 
اوالكفاءات اليت س لبةيقوم هيكلها على احتياجات الطو ، التعليم الرتكيز على و ، ينالو
استخدامها ب بةالطل هابات اليت تعلملممارسة، الستيعاب الصعو ل بةلطلل ةفرصال إعطاء

 ذلك كانت طرق التعليم مل تكن فعالة حلال كل الطلبة إضافة من .ةيالتعليمعملية اليف 
أن للحصول على  ، والتقييم يف عملية التعليم غري مركز تركيزا جيدا، مبعىنيف الفصل

م قد فهموا املادة البالغية املدروسة درجة مقبول بل جيد فهما جيدا،  الطلبة ال تعىن أ
  . بل منهم من ال يفهم إال قليال بل ال شيء

فلذلك ينبغي ان يقام البحث يف هذه األمور، وال بد من البحث عن احللول 
فأما األهداف من البحث فهي حماولة إعداد مواد تعليم البالغة حلل . لتلك املشكالت

االقرتاحات الرتبوية يف  إىل، والوصول لة يف تعليم البالغة واستيعاب الذوق البالغياملشك
يف بعض اجلامعات وهذه املشكالت قد واجهها الباحث . تعليم وتعلم مادة البالغة

طلبة اجلامعية يف إندونيسيا، وقد اإلسالمية األخرى حني يقابل بعض األصدقاء من ال
                                                            

دار الغايل، : الرياض(، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بهاناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا، ١
  .٧.ص) م١٩٩١
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تعلمها يف املرحلة البكالوريوس مما جيذب الباحث يف الحظ الباحث تعليم البالغة و 
إعداد مواد تعليم البالغة على املنهج : "اختيار هذا املوضوع ليكون البحث حتت العنوان

    ".بنجرماسني جامعة أنتساري اإلسالمية احلوكوميةالقياسي لقسم تعليم اللغة العرية يف 
  أسئلة البحث -ب

على أساس املنهج القياسي لطالب  البالغةمواد تعليم إعداد  تمكيف ي -١
 ؟كلمنتان اجلنوبية بنجرماسني جامعة أنتساري اإلسالمية احلوكومية

املعدة يف ترقية تعليم البالغة  فعالية استخدام املعدة لتعليم البالغةما مدى  -٢
  ؟كلمنتان اجلنوبية بنجرماسني جامعة أنتساري اإلسالمية احلوكوميةيف 

  أهداف البحث - ج
 .على أساس املنهج القياسي مواد تعليم البالغةرفة كيفية إعداد مع .١
 امعةاملواد لتعليم البالغة املعّدة لتعليم اللغة العربية جب استخدام معرفة فعالية .٢

  .بنجرماسني كلمنتان اجلنوبيةاإلسالمية احلكومية ب أنتساري
 مواصفات اإلنتاج  - د

 والتعريفات القياسي الذي يبدأ بالقاعدةعده الباحث على املنهج أالكتاب الذي  .١
تسهيل استيعاب الطلبة  وللوصول اىل .مث اىل األجزاء البالغية واملبادئ األساسية

ستخدم الباحث اللغتني العربية كلغة أساسية ألن الطلبة من الذوق البالغي على ا
بينهما  ليس ملقارنة. واللغة اإلندونيسية كلغة إضافية قسم تعليم اللغة العربية،

ا فقط جائت مبسوطة لبيان املقصود وإدراك الذوق البالغي العريب تابعا  أل
 .لطرق تعليم البالغة

وطريقة الشرح والتنظيم ايضا كل على املنهج القياسي، حيث أتى بالقاعدة  .٢
األمثلة من القرآن أو األحاديث ا بات مث الشرح عليهالتعريفواملبادئ األساسية او 

كيفية ، مث أتى باألمثلة باألسلوب اإلندونيسيا، وبيان  عربيةالنصوص ال أو



٥ 
 

 

 

يف يومية  بني البالغة العربية والبالغة اإلندونيسية الوطنية استخدام األساليب
كيفية الطلبة كإعطاء األسلوب البالغي العريب بلغة اإلندونيسي، مث بيان  

ليس  من هذا واهلدف .استخدام هذه األساليب البالغية وتطبيقها لدى العرب
فحسب، بل الستيعاب الذوق  واألمثلة القواعد والتعريفات او معرفة حلفظ

  .البالغي لدى طالب قسم تعليم اللغة العربية
بعد املقدمة، دليل املعلم  واد ايضاوقبل الدخول يف املوضوع سيكون يف امل .٣

لبيان كيفية استخدام هذه املواد الصحيحة على املنهج القياسي  والطالب، 
  .البالغي وكيفية شرح املواد وقياس القواعد املوجودة خالل األمثلة والتدريبات

  فروض البحث -ه 
إن املنهج القياسي الذي يبدأ الدراسة من القاعدة مث حتليلها باألمثلة أسهل  .١

كاإلستقرائي   ،من املناهج األخرى متعددةذوي خلفيات طريقة لطالب اجلامعة 
 .واملنــاقشة

امعة أنتساري إن من املمكن حتسني تعليم البالغة يف قسم تعليم اللغة العربية جب .٢
اص ومواد تعليم البالغة علم املعاين بإعداد الكتاب اخل اإلسالمية احلوكومية

 .ليةلطالب هذا القسم حىت تكون عملية تعليم البالغة فيها أكثر فعا
  البحث فوائد - و

عسى ان يكون هذا البحث يساعد معرفة مشكالت : من الناحية التطبيقية .١
، حىت جامعة أنتساري اإلسالمية احلوكومية ببنجرماسنيتعليم وتعلم البالغة يف 
ترقية تعليم وتعلم اللغة العربية والبالغة خاصة يف تلك  إىلحتصل وتؤدي النتيجة 

وليكون مصدرا يف معايري عملية . األخرى املماثلة اجلامعة كذلك يف اجلامعات
تعليم وتعلم مادة البالغة بعد حتليل تعليم وتعلم هذه املادة وتقييمه املوجود يف 

 .امعة أنتساري اإلسالمية احلوكومية ببنجرماسنيقسم تعليم اللغة العربية جب
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الغة مي البان يفيد هذا البحث اجلامعات ومعلعسى : من الناحية النظرية .٢
 : ومتعلميها ما يلى

 .معطيات هذا البحث كازدياد النظرية يف معايري تعليم وتعلم البالغة  .أ 
 .إصدار االقرتاحات الرتبوية يف تعليم وتعلم مادة البالغة  .ب 
اإلسهام يف ترقية تعليم اللغة العربية للمستوى اجلامعي خاصة ومستوى ما   .ج 

  .قبل اجلامعة عامة
  حدود البحث -ز

امعة حدد الباحث احلد املكاين يف قسم تعليم اللغة العربية جب :احلد املكاين .١
واختار الباحث هذا املكان ألن مادة . أنتساري اإلسالمية احلوكومية ببنجرماسني

يف قسم تعليم اللغة العربية فيها، وألن بعض  إحدى املواد املوجودةالبالغة 
ا   .يل الفرصة إلجراء البحث فيها اقرتحأساتذ

لقسم  ياسياملنهج الق على إعداد كتاب تعليم مادة البالغة: املوضوعياحلد  .٢
امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني، وعلى حنو تعليم اللغة العربية جب

الفصل علم املعاين كالتقدمي والتأخري و  أبواب منخاص سيتضمن الكتاب 
 .لتدريسواإلجياز واملساواة فاإلطناب وفقا خلطة ا القصروالوصل و 

أغسطس  ٢١أجرى الباحث حبثه يف الشهر والنص تقريبا من تاريخ : احلد الزمين .٣
  .م٢٠١٧أكتوبر  ١١م إىل تاريخ ٢٠١٧

  الدراسات السابقة –ح
 ):ه١٤٣٤/م٢٠١٣(حممد أغوس جوهري  .١

حبث تطويري يف (إعداد مواد تعليم البالغة للمعاهد السلفية : املوضوع  - 
 .ه١٤٣٤/م٢٠١٣سنة ) جاوا الشرقية –معهد دار الفالح باتو 

 .استخدم الباحث يف هذه اللدراسة منهج البحث التطويري: منهج البحث  - 
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رفة إعداد املواد يف تعليم البالغة يف املعاهد السلفية، مع: أهداف البحث  - 
الباحث يف تعليم البالغة يف املعاهد السلفية،  مواصفات املواد املعدة من عند

 .ملعدة يف ترقية تعليم البالغة يف املعاهد السلفية ستخدامفعالية اقياس مدى 
أنتج الباحث من دراسته الكتاب الدراسي لتعليم البالغة : نتيجة البحث  - 

 .العربية الذي خيتص يف علم البيان للمعاهد السلفية التقليدية
 .ق الباحث مع أغوس يف أننا نعّد مواد تعليم البالغةويتف: وجه اإلتفاق  - 
يتميز هذا البحث عن الدراسة اليت أجراها أغوس، أنه : ختالف وجه اال - 

للمستوى املعهد اإلسالمي  املواد لتعليم البالغةأجرى دراسته يف إعداد 
السلفي خاصة، فالطلبة فيه ذات خلفية واحدة غري متنوعة، فطالب املعهد 

لذلك حني . السلفي قويت فيهم مبادئ القواعد العربية كالنحو والصرف
ج االستقرائية بل يتع لمون البالغة، يستطيعون ان يعلمهم األستاذ على 

املعلومات اجلديدة  إىلاملناقشة بتتّبع املعلومات املوجودة لديهم للوصول 
البالغية، وهذه احلالة ختتلف متاما عند طالب قسم تعليم اللغة العربية يف 

نهجه يف إعداد ومل يذكر أغوس م. اجلامعة اإلسالمية احلكومية أنتاساري
ار علم البيان فيه، أما الكتاب الدراسي، بل مباشرة يعّد الكتاب وخيت

ختار من تلك وا  .تناول كتابه إن شاء اهللا عن أبواب علم املعاينالباحث ف
، ويهتم وفقا خلطة التدريس يف اجلامعةاألبواب الثالثة عدة املوضوعات 

 .أكمثر بالشرح والتمثيل ليحقق فهم الطالب
 ) :م٢٠٠١(مشهور  .٢

دراسة لغوية بالغية وارتباطها بتعليم اللغة (الواو يف سورة البقرة : املوضوع  - 
 .ه١٤٢٢/م٢٠٠١سىن  )العربية

 .استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الكيفي: منهج البحث  - 
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لتعليم ) الواو يف سورة البقرة(استخدام أسلوب القرآن : أهداف البحث  - 
 .تشاف ارتباطهمااللغة العربية، واك

الواو يف سورة (أنتج مشهور كيفية استخدام أسلوب القرآن : نتيجة البحث  - 
لتعليم اللغة العربية، وكذلك كشف ارتباط هذا األسلوب بتعليم اللغة ) البقرة
 .العربية

يتفق الباحث مع مشهور، يف أننا نبحث عن نوع من أبواب : وجه االتفاق  - 
 الذي دخل فيه استخدام الواو يف سورة البقرة، علم البالغة، وهو علم املعاين

ودخل هذا األسلوب يف موضوع الفصل والوصل من علم املعاين، فنحن 
نتفق يف أن أسلوب استخدام الواو يف القرآن يستطيع تطبيقه ويكون أحسن 

 .طريقة لتعليم اللغة العربية عامة و لتعليم البالغة خاصة
دراسة مشهور، أنه أجرى البحث  يتميز الباحث عن: وجه االختالف  - 

اللغوي البالغي، مث البحث عن ارتباطه بتعليم اللغة العربية فحسب، وحبثه 
الباحث  أما. ايضا حمددا جدا واستخدامه لتعليم اللغة العربية كذلك حمدد

 يف علم املعاين بشكل أوسععد املواد املستخدمة لتعليم مادة البالغة أ
وال عن  بالغيا ال دراسية مكتبية وحالية فحسب،وبذلك ينتج كتابا دراسيا 

طالب للوكذلك خصص كتابه . بالغي واحد أسلوب واحد يف موضوع علم
يف تلك اجلامعة أنتساري  تعددة وللمستوى اجلامعيامللفيات اخلذوي 

 .، مع أن مشهور مل خيصص املستوىببنجرماسني
 ) :م٢٠١١(عبد املقيت  .٣

شعبة التفسري واحلديث باجلامعة اإلسالمية تعليم البالغة يف : املوضوع  - 
 .ه١٤٣٢/م٢٠١١سنة  )املشكالت واحلـــلول(احلكومية جـــمرب 

 .استخدم الباحث يف دراسته املنهج الكيفي: منهج البحث  - 
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 مجع املشكالت يف تعليم البالغة وحتــليلها وتقوميها: أهداف البحث  - 
ت يف أننا جنري الدراسة يف يتفق الباحث مع دراسة عبد املقي: وجه االتفاق  - 

 .املستوى اجلامعي، وكذلك يف الدراسة عن تعليم البالغة
 أجراها عبد املقيت، أن ويتميز الباحث عن الدراسة اليت: وجه االختالف  - 

حاول إعداد كتاب دراسي لتعليم البالغة، دراسة جتريــبية تنتج الباحث 
الكتاب الدراسي ال حالية كما تكون يف حبث عبد املقيت، ويعترب حبث عبد 
املقيت استعدادا إلعداد الكتاب الدراسي، مث املنهج املستخدم لدى الباحث 

  . هو البحث التطويري، بيدأن عبد املقيت يستخدم املنهج الكيفي
 تحديد المصطلحات –ط

تقسيم ملوضوع من املوضوعات أو مشروع من املشروعات العلمية أو :   اإلعداد
األدبية او غريها، وذلك إما بالنقل التام او البعض، وإما بالتأليف متاما حسب 

 ٢.ابتكاريات املؤلف وخرباته
للطلبة بغرض الــمحتويات التعليمية اليت ترغب يف تقدميها  هي:   املواد التعليمية

املضمون الذي يتعلمه الطالب  ، اوحتقيق أهداف تعليمية معرفية او مهارية او وجدانية
الوعاء الذي حيمل اللقمة السائقة الطيبة او اللقمة املرة املذاق اليت هي ك ٣.يف علم ما

ها أما  املعلم فهو الوسيلة اليت تقدم هلم بواسطتها، واليتوافر وجود. تقدم للطالب اجلائع
  .تكون معدومة أحيانا دائما بل تكاد

                                                            
، المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية والتطبيقفتحي علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ، ٢

  .٨. م، ص٢٠٠٣مكتبة وهبة، : القاهرة
  .١١١. ص)  م٢٠٠١الرباط، النهضة للطباعة، (، تدريس اللغة العربيةعبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان، ٣
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هو عملية إعادة بناء اخلربة اليت يكتسب املتعلم بواسطتها املعرفة :   تعليم
او هو بتعبري آخر جمموع األساليب اليت يتم بواسطتها من . واملهارات واالجتاهات والقيم

  ٤.معان من أجل اكتسابه خربات تربوية معينة
 ٥.لى وزن نصر، مبعىن حان وأدرك ووصلهي لغة من بلغ ع:   البالغة

املعىن وبلوغ املراد باللفظ اجليد والقول البليغ  إىلواصطالحا الظهور والبيان واالنتهاء 
املؤثر والتعبري احلسن الفصيح، او باعتبار آخر موجز مطابقة الكالم ملقتضى احلال مع 

  ٦.فصاحته
البليغ : عن األصمعي" البالغةتاريخ النقد األديب و "ونقل حممد زغلول يف كتابه   

من طبق املفصل وأغناك عن املفسر، تعين كما قال جعفر بن حيىي أن يكون االسم حييط 
فالكالم البليغ  ٧.مبعناك وجيلي عن مغزاك وخيرجك عن الشركة وال تستعني عليه بالفكرة

ايضا فهو  يأيت من املتكلم البليغ وال يفهمه إال املخاطب او السامع او القارئ البليغ
مل يكتف يف حد الفصيح . الحيتاج اىل تفسري كالم املتكلم البليغ بإجياده الذوق البالغي

  .بل البد اىل حد البليغ
هو أحد طرق التدريس املستهدف لبيان القواعد وقياسها على : واملنهج القياسي

ا  على الطلبة قبل األمثلة الكثرية لشرح تلك القواعد وبيان األمور واملعلومات املتعلقة 
فهي عكس املنهج االستقرائي الذي يستهدف . قياسها خالل األمثلة واالختبارات

  .واعد بتتابع املعلومات مع الطلبةللحصول على الق

                                                            
  .٤٥. م، ص١٩٨٦إسييكو، : ، الرباطالعربية لغير الناطقين منهجه وأساليبهتعليم اللغة رشدي أمحد طعيمة، ٤
  .٧١. ص) هـ١٤٣٢/م٢٠١١مكتبة الشروق الدولية، الطبعة اخلامسة، : القاهرة(، المعجم الوسيطجممع اللغة العربية، ٥
  .٣٩. ص) هـ١٤٣٢/م٢٠١١مؤسسة املختار، الطبعة الثالثة، : القاهرة(، علم المعانيبسيوين عبد الفتاح فيول، .د٦
  .٢٣. ص) املعارف، دون السنة: اإلسكنجارية(، تاريخ النقد األدبي والبالغةحممد زغلول سالم، ٧
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 الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  المواد التعليمية:المبحث األول 
  إعداد المواد التعليمية -أ

وإعداد املادة  ٨.عّد املضّعف مبعىن هّيأ وجّهز اإلعداد لغة مصدر مزيد ثالثي من
ويفرق  .زها لغرض تعليمي سواء كان يف كتاب ام يف غريهيهالتعليمّية اي جت

 ،اإلجراء، املفهوم، احلقيقة:أربعة أنواع إىلاملواد التعليميةحمتوى  ١٩٧٧(Merril)مرييل
أربعة  إىلميكن تصنيف املادة أو املوضوع بأن ) ١٩٦٢(هيلدا طابا  ورأت .املبدأ

يف  هيلدا طاباعند املفهوم ، وهذا األفكار الرئيسية، و اخلاصة احلقيقة :أمههامستويات، 
يشجع أي فهم الشئ حىت  تجريديالمفهوم ف. يةعلى من الفكرة الرئيساألملستوى ا

 ال املشكلة جتريبيا ومنهجيحللقدرة بام التفكري املرتبط نظاعميق، األطفال على تفكري 
ذا املفهوم ال بد أوال من فاإلع ٩.التفكري العلميبعليها وهو ما يسمى  ةسيطر الو  داد 

م قبل ااواحتياج الطلبةأحوال  حتليل حىت  مواد التعليم إعدادلعمل على م وفقا لقدرا
  .التحليل، وقد فعل الباحث هذا يصبح اإلعداد جيدا

أما املواد فهي لغة من مّد املضّعف على وزن رّد، وهي مجع مادة مبعىن كل شيئ 
اي أصوله وعناصره اليت منها يتكون، " مادة الشيء"يكون مددا لغريه، وجاء يف الوسيط 

ويف صورها سواء أكانت علمية أم غري علمية، فهي اليت  ١٠.حسية كانت أو معنوية
ب باألدوات الالزمة لتهذيبها ووضعها موضع االستخدام أوحت لإلنسان يعين الطال

فاملــــواد التدريسية او التعليمية تعين تلك الــمحتويات التعليمية اليت . الفعلي لتفي مبطالبته
. ترغب يف تقدميها للطلبة بغرض حتقيق أهداف تعليمية معرفية او مهارية او وجدانية

                                                            
  .٦٠٨. جممع اللغة العربية، ص٨

9Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: 
Kencana, 2008), hlm. 142-144. 

  .٨٩٢.ص جممع اللغة العربية،١٠
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او هي عبارة عن جمموعة  ١١.طالب يف علم ماوهي تعين ايضا املضمون الذي يتعلمه ال
ا واالجتاهات والقيم اليت  الطلبةالـخربات الرتبوية واحلقائق واملعلومات اليت يرجي تـزويد 

دف حتقيق الطلبةيراد تنميتها وترقيتها عند  ا هلم  ، او املهارات احلركية اليت يراد إكتسا
مكّونات هي فاملواد اذا  ١٢.املقررة يف املنهجالنمو الشامل املتكامل هلم فيضوء األهداف 

م بغرض تعليمهم علما ما، يف  دروسية أعّدها املدرس لطالبه يف الفصل وفقا ملرحال
  . وقت معّني وغالبا بالطريقة املعّينة املوجودة يف كتاب املادة

بشكل منهجي اليت املرتبة  واخلربات واملواد التعليمية هي املواد أو املوضوعات
اي احملتويات التعليمية اليت يرغب  ١٣يف العملية التعليمية، الطلبةن و ستخدمها املعلمو ي

املدرس يف تقدميها للطلبة بغرض حتقيق أهداف تعليمية معرفية أو مهارية او وجدانية 
وتنوعت صورة هذه احملتويات التعليمية، وقد تكون املادة مطبوعة يف الكتب . وكلها معا

وعلى . ، أو على لوحات وسبورات، أو على املواقع التعليمية يف اإلنرتنيتالتعليمية املقررة
فكل جمموعة اخلربات . كل حالة، فإن املواد الدراسي كما سبق من قول أمحد طعيمة

الرتبوية سواء كانت مطبوعة أم غري مطبوعة، بل ما ال يوجد شكله إال يف اإلنرتنيت، 
  .فهي تسمى باملواد التعليمية

وكما تكون املادة، قد تعددت ايضا األشكال التعليمية املعاصرة متثلها مادة 
مسطورة يف الكتب التعليمية املقررة املشروحة مستعينة بالوسائل اإليليكرتونية مثل 

وكذلك املواد املشروحة مستعينة باألفالم الرتبوية . الوحات الذكية والشاشة وغريمها
ليت يستطيع أخذها مباشرة عرب اإلنرتنيت يف املواقع الرتبوية واألغاين والصور بل األلعاب ا

                                                            
  .١١١. ص)  م٢٠٠١الرباط، النهضة للطباعة، (، تدريس اللغة العربيةعبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان، ١١
معهد اللغة العربية، :جامعة أم القرى ( اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، في تعليم المرجعرشدي أمحد طعيمة، ١٢

  .٢٢. ص) دون السنة
13TianBelawati, dkk, PengembanganBahan Ajar(Jakarta: PusatPenerbitan UT, 

2003), hlm.3. 
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وهذه التطور مل تكن يف استخدام الوسائل فحسب، بل يشمل اختاذ املادة أشكاال . فيها
امليسر البسيط موافقة باحتياجات الطالب  إىلأخرى، كاإلنتقال من املعقد الطويل 

 إىلللطلة واملعلمني على حد السواء، لذا حتتاج  وهذه املادة غري مألـــوفة. وبـــــيئتهم اليوم
م  الطلبةتعيني تلك املادة املـوجودة واختيارها وفقا ألهداف منشودة واحتياجات  وحاال

  .مث تنظيمها
وبالتايل يرى الباحث أن لكل مادة خصائص وأمهية لكل من يتعلم العلم 

للغة العربية، وتنظيم املادة ويسلكه و يف تعليم أية علوم بل تعليم أية لغات وخاصة ا
وخاصة . يف تعليم وتعلم هذه اللغة العريقة  وتسهيله الطلبةاجليدة ستساعد املعلم وكذا 

ا حتتاج كثريا  التطبيق، ال اكتساب املعلومات فحسب، بل  إىليف مادة البالغة أل
التذوق البالغي حىت  الطلبةاكتساب الذوق لذلك ال بد ان يزرع املدرس يف نفوس 

يستطيعوا استخدام هذه املعلومات البالغية بذوقهم البالغي يف فهم املـقـروء خاصة قراءة 
القرآن واألحاديث واملسموع وكذلك يف الكتابة الصحيحة والكالم الفصيح البليغ 

  .والسيما حني يتعلم علوم الدين بوسيلة هذه اللغة السامية
  ميةأسس إعداد المواد التعلي-ب

ا املؤلف  يقصد بأسس إعداد  الكتاب هنا، جمموعة من املعلومات اليت يقوم 
 إلعداد كتابه قبل إخراجه يف شكله النهائي، وطرحه لالستخدام يف فصول تعليم اللغة

ا يفرتض إجراء . العربية والوضع األمثل يف تأليف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
كتب، فضال عن توفر عدد من األدوات والقوائم   ةتأليف أي عدد من الدراسات قبل

ويقصد بذلك أيضا مايقوم به املؤلف من . والنصوص اليت يعتمد عليها تأليف الكتاب
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ها أم عمليات الزمة ألعداد الكتاب سواء أكانت حبوث أجراها أم أدوات وقوائم أعدّ 
  ١٤.أم جتريبا قام بهنصوص رجع إليها 

الغــــايل وعبــــد احلميــــد عبــــد اهللا أنــــه يلــــزم عنــــد إعــــداد املــــواد  ورأى ناصــــر عبــــد اهللا
التعليميـــــــــة لتعلـــــــــيم اللغـــــــــة العربيـــــــــة للنـــــــــاطقني بغريهـــــــــا أن تراعـــــــــي فيهـــــــــا األســـــــــس كمـــــــــا 

فينبغى أن يكـــــون لـــــه طـــــابع اجتمـــــاعى وثقـــــايف األســـــس الثقافيـــــة واالجتماعيـــــة)١(١٥:يلـــــي
ـــا عنـــد  النفســـية، والشروطالنفســـية الـــيت/ األســـس الســـيكولوجية)٢(إســـالمى،  جيـــب مراعا

أن يكــون الكتــاب مناســبا ملســتوى املدرســني فكريــا، أن : ١٦إعــداد الكتــاب املدرســي، هــي
ه التفكـري ويسـاعد علـى تنميـة مبـا يسـاعدو يراعى مبدأ الفـروق الفرديـة، وأن يثـري يف الـدرس 

ينبغــي أن تراعــى عنــد وضــع األســس اللغويــة والرتبويــة،  )٣. (علــى اكتســاب اللغــة العربيــة
ـــا هـــياملـــ أن تعتمـــد املـــواد : ١٧واد التعليميـــة األساســـية لتعلـــيم مهـــارة الكالملغـــري النـــاطقني 

اللغــــة العربيــــة الفصــــحى لغــــة هلــــا، أن تعتمــــد املــــواد علــــى اللغــــة األساســــية ممثلــــة يف قائمــــة 
مفــردات شــائعة معتمــدة، وأن يلتــزم يف املعلومــات اللغويــة املقدمــة باملفــاهيم واحلقــائق الــيت 

  .راسات اللغوية احلديثةأثبتتها الد
  أهمية المواد التعليمية- ج

تشكل املواد التعليمية عنصورا أساسيا من مكونات املنهج، فهي إحدى ركائزه 
فمن خالل حمتواه اللغوي والثقايف تتحقق األهداف الىت . األساسية يف أية مرحلة التعليم

                                                            
، مذكرة الدورة التدريبية ملعلمي اللغة العربية يف الربنامج دراسات في المناهج و تأصيلهاحسن عبد الرمحن احلسن، ١٤

  ٧٥ - ٧٤.ص) ه١٤٢٤. ن، مؤسسات الوقف اإلسالمى.د(اخلاص، 
  .٢٧- ٢٦. احلميد عبد اهللا، صناصر عبد اهللا الغايل وعبد ١٥
 –إعداده . الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية لناطقين بلغات أخرىحممود كامل ناقة ورشد أمحد طعيمة، ١٦

  .٣٩- ٣٨. ، ص)١٩٨٣مكة املكرمة، : جامعة أم القرى(، تقويمه –تحليله 
  .٣٤. ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا، ص١٧
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املكونات األخرى للمنهج من أنشطة  إىليراد حتقيقها من العملية التعليمية، باإلضافة 
  ١٨.وطرق تدريس

  
ويف احلاالت اليت اليتوافر فيها املعلم الكفء، تزداد أمهية الكتاب واملواد الدراسي 

كتب أساسية لتعليم اللغة العربية للناطقني   إىليف سد هذا النقص، مما جيعل احلاجة 
إجناز  إىللتحقيقها االطالع  ةالطلببغريها حاجة ضرورية وملحة، يقود كال من املدرس و 

هذه الكتب على أساس علمية مدروسة، ذلك أن الكتاب يف هذه احلالة ليس جمرد 
وسيلة معينة على التدريس فحسب، وإمنا هو صلب التدريس وأساسه ألنه هو الذي 
حيدد للطالب ما يدرسونه من موضوعات، وهو الذي يبقى عملية التعليم وجيعلها 

ضرورية املواد  تلذلك كان ١٩.ما يريد إىلأن يصل منها  إىل نفسه، مستمرة بينه وبني
التعليمية اجليدة تساهم كثريا يف جناح حتقيق أهداف التعليم وتسهيل عملية دراسية 

 .للمدرس والطالب
  

  تعليم البالغة:المبحث الثاني
  البالغة -أ

 مفهوم البالغة .١
اي   ٢٠.ووصلهي لغة من بلغ على وزن نصر، مبعىن حان وأدرك     

إذا وصل إليه، وبلغ الراكب  –بلغ فالن مراده "الوصول واإلنتهاء، ويقال هلا 
  ٢١.إذا انتهى إليها –املدينة 

                                                            
  .٧٠. وعبد احلميد عبد اهللا، ، صناصر عبد اهللا ١٨
  .٤٠-٣٩. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون، ص١٩
  .٧١. جممع اللغة العربية، ص٢٠
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املعىن وبلوغ املراد باللفظ اجليد  إىلواصطالحا الظهور والبيان واالنتهاء     
او باعتبار آخر موجز مطابقة  ٢٢والقول البليغ املؤثر والتعبري احلسن الفصيح،

  ٢٣.الكالم ملقتضى احلال مع فصاحته
واملتكلم البليغ كما ذكر حممد زغلول سالم من قول األصمعي عن     

البليغ من طبق املفصل وأغناك عن املفسر وتعين كما قال جعفر بن : "البالغة
حيىي ان يكون االسم حييط مبعناك وجيلي عن مغزاك وخيرجك عن الشركة 

ا يف  ٢٤".تستعني عليه بالفكرةوال فهي جمموعة من األسس اجلمالية اليت يستعان 
احلكم أغلبها على قيمة عمل أديب معني، ويقال إن البالغة جمموعة القواعد اليت 
جيب أن تراعى يف الكالم العريب األصيل حىت يصبح مجاال ومرحيا للسامعني عند 

 .مسعه
 نطاق البحث في علم البالغة .٢

البحث يعين حمتواه يف علم البالغة، وكما كانت طبيعة العلم ذات نطاق     
عليا ووسطى ودنيا، حسب الفصاحة وبليغ : طبقات، فالبالغة ايضا هلا طبقات

ا يف بداية أمرها من اإلمام عبد القاهر اجلرجاين كانت البالغة . الكالم واملتكلم إ
علم املعاين، علم البيان،  :ثالثة أبواب  إىلشيء واحد، مث جاء السكاكي قسمها 

  .وعلم البديع
 علم املعاين  ) أ

                                                                                                                                                                   
  .٣٠.ص) م٢٠٠٢دار املعارف، : القاهرة(، الموجه الفني لمدرس اللغة العربيةعليم إبراهيم، عبد ال٢١
  .٣١. ص) م٢٠٠٣املصرية، النهضة : القاهرة(، البالغة سرد القصص حممد اهلامشي،٢٢
  .٣٩. بسيوين عبد الفتاح فيول، ص.د٢٣
  .٢٣. حممد زغلول سالم، ص٢٤
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علم : عرفه البالغيون بتعريفات، ويتفق يف املفهوم واختصار العبارة بأنه  
ا يطابق مقتضى احلال ويشمل هذا  ٢٥.يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت 

  :املعاين املباحث الثمانية اليت تنحصر فيما يلي
   )كإفادة اخلرب(أحوال اإلسناد اخلربي  )١
     )من حيث معرفته ونكرته وغريمها( أحوال املسند اليه )٢
 )كأحوال املسند إليه( أحوال املسند )٣
   )املفعوالت واجملرورات( أحوال متعلقات الفعل )٤
 )التقدمي، النفي واإلستثناء، إمنا، العطف ببل ولكن وال(أساليب القصر  )٥
 )كاستخدام أساليب االستفهام وغريه( أساليب اإلنشاء )٦
 )كمال االتصال، كمال االنقطاع وغريمها( الفصل والوصل )٧
 اإلجياز واإلطناب واملساواة )٨
 علم البيان  ) ب

البيان هو علم يعرف به إيــراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح 
  .ز والكنايةالتشبيه واجملا: وأبـواب عـلم البيــان ثالثة . الداللة عليه مع فصاحته

 التشبيه )١
وهو الداللة على مشاركة أمر آلخر يف معىن بأداة من أدوات التشبـيه 

اجملاز املرسل لغة هو املركب من اجملاز الذي سبق .مذكورة كانت أو مقدرة
الكلمة املستعملة يف : واصطالحا . تعريفه ومن املرسل الذي هو مفعول أرسل

ة   .بني املعنينيغري ما وضعت له لعالقة غري املشا
 اجملاز )٢

                                                            
  .٤١. بسيوين عبد الفتاح فيول، ص.د٢٥
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  .واالستعارة اجملاز املرسل: وهو نوعان
هو املركب من اجملاز الذي سبق تعريفه ومن املرسل الذي : اجملاز املرسل ) أ(

ومسي مرسال ألنه أرسل عن دعوى اإلحتاد املعتربة يف . هو مفعول أرسل
واصطالحا . اإلستعارة، أو ألنه أرسل اي أطلق عن التقيد بعالقة واحدة

ة بني:   الكلمة املستعملة يف غري ما وضعت له لعالقة غري املشا
عالقة الكلية، اجلزئية، احمللية، : وعالقات اجملاز املرسل منها. املعنيني

احلالية، اآللية، السببية، املسببية، ما كان، وما يكون، اجملاورة، اللزومية، 
  . وغريها

ر  مبعىن -و-مصدر على وزن استفعال من مادة ع: هي لغة: االستعارة   ) ب(
ة مع استعمال كلمة بدل كلمة : وهي اصطالحا. صري أخرى لعالقة املشا

أولئك الذين اشرتوا : إىلمثال قوله تع. القرينة الدالة على هذا إلستعمال
م وما كانوا مهتدين  ٢٦.الضاللة باهلدى فما رحبت جتار

 الكناية )٣
من باب كىن يكىن كرمي يرمي وقد ورد كنا كدعا اي ان : وهي لغة 

كنيت بكذا عن كذا اذا تركت التصريح : تتكلم بالشيء وتريد غريه، يقال
لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع جواز إرادة املعىن : واصطالحا. به

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق : إىلمثال قوله تع. األصلي
 ٢٧.اآلية...ا وهي خاوية على عروشهافيه

 علم البديع   ) ج

                                                            
  .١٦: سورة البقرة ٢٦
  .٤٢: سورة الكهف٢٧
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املخرتع املوجد على غري مثال سابق، وهو مأخوذ من قوهلم : وهو لغة  
هو علم يعرف : اصطالحا . بدع الشيء، وأبدعه اي اخرتعه ال على مثال

اء ورونقا بعد  به الوجوه واملزايا اليت تزيد الكالم حسنا وطالوة وتكسوه 
ويشتمل علم البديع على  ٢٨.احلال ووضوح الداللة على املراد مطابقته ملقتضى

  .احملسنات اللفظية واحملسنات املعنوية: املوضوعني األساسيني 
التصحيف، االظدواج، السجع، املوازنة، الرتصيع، :  من احملسنات اللفظية ) أ(

رد العجز على الصدر، ما ال " أو"التشريع، لزوم ما ال يلزم، التصدير 
النعكاس، املواربة، ائتالف اللفظ مع اللفظ، التسميط، يستحيل با

 .االنسجام او السهولة، االكتفاء، التطريز، وغريها
التورية، االستخدام، االستطراد، الفتنان، الطباق، : من احملسنات املعنوية  ) ب(

املقابلة، مراعاة النظري، اإلرصاد، االدماج، املذهب الكالمي، حسن 
لة، املزاوجة، الطي والنشر، اجلمع، التفريق، التعليل، التجريد، املشاك

التقسيم، اجلمع مع التفريق، اجلمع مع التقسيم، املبالغة، املغايرة، تأكيد 
املدح مبا يشبه الذم، تأكيد الذم مبا يشبه املدح، اإليهام او التوجيه، نفي 
االشيء بإجيابه، القول باملوجب، ائتالف اللفظ مع املعىن، التفريع، 

 .باع، وغريهااالستت
ا، والباحث مل يعد كتابه واملواد    وهكذا بعض نطاق البحث يف البالغة وأبوا

الدراسية فيه على هذه األبواب كلها، ولكن يأخذ بعض األبواب البالغية السابقة 
وشرحها على حسب احتياجات طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية 

اء اهللا سيتم من جانب اختيار أبوابه مثل  ببنجرماسني، وإن ش" أنتاساري"احلكومية 

                                                            
  .٢٩٨. ص) م١٩٩٩املكتبة العصرية، : بريوت(، المعاني والبيان والبديع: جواهر البالغة السيد أمحد اهلامشي،  ٢٨
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يف النحو، مبعىن وإن زاد على األبواب املقررة، سيزيد الباحث األبواب " أمثليت"كتاب 
  .املشهورة واألكثر استخداما وكذا األسهل واألبسط يف استعماهلا يف الكالم اليومي

  تعليم البالغةمفهوم -ب
جمرد علم املكسور وفتح عني  التعليم لغة مصدر فعل مزيد حبرف عّلم من

املضارع كفهم مبعىن عرف ال من علم املفتوح وضّم عني املضارع كنصر مبعىن غلب 
واصطالحا هو عملية إعادة بناء اخلربة   ٢٩.وشّق، من عّلم فالنا الشيء اي جعله يتعلمه

له كلمة  اليت يكتسب املتعلم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة باملتعلم ميثل ما تتسع
وتتضمن جوانب التعليم ثالثة  ٣٠.البيئة من معان ألجل اكتسابه خربات تربوية معينة

ا فهو اذا ليس جمرد سرد املعلو  ٣١.التخطيط، والتنفيذ، والتقييم: عناصر مات او بيا
  .ية أخرى سواء قبل تنفيذ عملية التعليم او بعدهفحسب، بل يشتمل عمل

وهو عملية تواصل بني املعلم واملتعلم، ويعين  والتعليم ايضا مبعىن التدريس،  
حلهة عقلية أخرى، حيث يتم منو املتعلم بني حلظة وأخرى  إىلاالنتقال من حالة عقلية 

فهو نشاط وعالقات . نتيجة تفاعله مع  جمموعة من احلوادث التعليمية اليت تؤثر فيه
ل طرح اآلراء من خال الفصلإنسانية متبادلة بني املدرس والطالب حتدث داخل 

ومن  ٣٢.األهداف املطلوبة إلجناح عملية التعلم إىلووجهــات النظر، وبالتايل الوصول 
ذلك يستطيع القول بأن التعليم هو نظام من األعمال املخطط هلا، يقصد به أن يؤدي 

يف جوانبهم املختلفة ومنوهم، وهذا النظام يشمل جمموعة من النشاطات  الطلبةتعلم 

                                                            
  .١٤٦. جممع اللغة العربية، ص٢٩
  .٤٥. رشدي أمحد طعيمة، ص٣٠
  .٩.ص) م١٩٩٣الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة(، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاته، ٣١
دار : القاهرة(، طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين التنظير والتطبيقسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، . د٣٢

  .٣٩. ص) م٢٠٠٤الشروق، 
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ا كل من أعضاء دراسية من املعلم واملتعلم بطريقة خمصوصة مبادة اهلادفة  اليت يقوم 
  .خاصة للحصول على اكتساب علم ما

بناء على معىن التعليم السابق، فإن تعليم البالغة التعين إعطاء شرح املعلومات 
 البالغية للطلبة فحسب، بل البد من تطبيقها واملعايشة معها يف القراءة والكالم ويف

ألن البالغة تعمل على إكساب الطالب الذوق وحتديد األسباب . الكتابة واالستماع
واللغة  ٣٣.فقدان الطبع األديب إىلومتييز األسرار وكشفها، واالبتعاد عن البالغة يؤدي 

تم  جانب البالغة، لذلك  إىلجانب الفصاحة فقط بل ايضا  إىلالعربية الفصحى مل 
أن يف البيان لسحرا، وكذلك حينما قال صلى  إىلليه وسلم أشار به الرسول صلى اهللا ع

معان كثرية  إىلأتيت جوامع الكالم، اي ألفاظ قليلة وقصرية تشتمل : اهللا عليه وسلم
ذه الفنون البالغية   . وعميقة، فال تستغىن اذا الغة العربية 

أن البالغة هي تلك القوانني واملعايري اليت حتكم األثر  إىلوسبقت اإلشارة ايضا 
ا ال تنفصل عن األدب  الطلبةويتجلى اهلدف من تعليم البالغة يف تبصري . األديب وأ

الوضوح : باألسس واألصول اليت تقوم عليها بالغة الكالم وجودة األسلوب من حيث 
ويرمي تعليم . عبري وبراعة اخليالوالقوة واجلمال وروعة التصوير ودقة التفكري وحسن الت

تربية األحاسيس النفسية بقيمة اللفظ وأمهيته يف تأدية املعىن املناسب  إىلالبالغة أيضا 
هدف تعليم البالغة املرجو ال شك أن هناك  إىلفلهذا للوصول . واملالئم ملقتضى احلال

اال فهناك مجلة من وليكون التعليم فيها فع. مشكالت جتعل التعليم فيها مل يكن فعاال
  ٣٤:املواصفات اليت ينبغي على املعلم أخذها بعني االعتبار، وهي كما يلي

 .قدرة املعلم على النجاح يف توجيه نشاط التالميذ وجمهودهم توجيها ثابتا ودائما .١

                                                            
  .٤٨.سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، ص. د٣٣
 topic-http://naqaaebnha.ahlamontada.com/t315،التعليم الفعال عبد العزيز حجاج، إبراهيم٣٤

  .٢٠١٧مارس  ٢٠الوصول يف تاريخ 
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استشارة خربات املتعلمني السابقة، واالنطالق منها للتدريس اجلديد من خالل  .٢
 .ذه اخلرباتبناء التعلم اجلديد على ه

 .حسن إدارة الوقف واجلهد .٣
  .التنوع يف طرق التدريس وأساليبه املختلف .٤

. والتعليم هو الذي الحيدث إال بوجود الطرفني األساسيني، مها املعلم واملتعلم
لذلك يهتّم املعلم مبساعدة املتعلم على ان ميّر خبربات عديدة ومتنوعة، مباشرة وغري 

دف مباشرة ويستشعر بنفسه على ت  إىللك اخلربات، تسهم يف تشكيل شخصية و
لذلك أن التعليم الفعال يتطلب معلـما فـعاال ايضا  ٣٥.أحداث تغيري يف االجتاه املرغوب

قادرا على جعل التعلم عــمال فعاال، وإن جناح التعليم يعتمد على األسلوب التعليمي 
ية األسلوب ال تقل عن أمهية جانب اعتماده على حمتوى املادة الدراسية، وأمه إىلاملتبع 

حمتوى املادة الدراسية، بل قد تكون املادة الدراسية جيدة وممتازة، ولكن عملية التعليم مل 
تكن فعالة بسبب املعلم غري الفعال والقادر على إجراء األسلوب التعليمي، وللحصول 

أمهها ما ت اليت لعل الفصالعلى ذلك ال بد من خالل االتصاف مبجموعة كبرية من 
  ٣٦:يلي

 .معرفة املنهج بكل حمتوياته .١
 .يلم باسرتاتيجيات التدريب املختلفة .٢
 .يكيف املنهج وفق حاجات التالميذ ويفهم مستويات منو تالميذه .٣
 .يسعد الطالب وميتعهم .٤
 .يشجع ويصغي الطالب جيدا .٥

                                                            
  .٣٩. الكرمي عباس الوائلي، صسعاد عبد . د٣٥
 topic-http://naqaaebnha.ahlamontada.com/t315، التعليم الفعال عبد العزيز حجاج، إبراهيم٣٦

  .٢٠١٧مارس  ٢٠الوصول يف تاريخ 
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 .خيطط لدروس وفق حاجات التالميذ .٦
ليت ال بد من معرفتها لكل من معلم وهناك األمور املهمة املتعلقة بتعليم البالغة ا

أمهية تدريس البالغة، وكذاك مصمم الكتاب البالغي، منها أسس تعليم البالغة، و 
تقييم نتائج و طرق تعليم البالغة، و خطوات تدريس البالغة، و أهداف تدريس البالغة، و 

  .التعلم يف مادة البالغة
  أسس تعليم البالغة - ج

ا عند تعليم مادة البالغة، منهاهناك جمموعة من األسس اليت   ٣٧:ينبغي مراعا
ستفاد من أن البالغة فطرية يف الكالم، نلمح صورها يف األحاديث العادية، وميكن أن ي

. هد بههذه األحاديث أساسا يرتكز عليه وميمن  املعلم تخذذلك يف الدرس البالغي في
بالغة احمللية لتقارب الفهم وهذا مبعىن أن تعليم البالغة العربية يستطيع باستخدام ال

واملقصود، وكذلك لتسهيل عملية االستيعاب واكتساب الذوق العريب لدى الطالب غري 
ا،  عندهم عناصر اللغة كالنحو والصرف  والسيما عند الطالب الذين مل تقواالناطقني 

 .بل لدى الطالب الذين مل يتعلموا البالغة العربية من قبل
  غةالبال عليمأهمية ت - د

البالغة أمهية عظمى ال إلتقان العناصر اللغوية فحسب، بل إلتقان  عليملت
وذلك ألن الطالب بعد . املهارات اللغوية ايضا من الكالم واالستماع والكتابة والقراءة

م سيطبقون العناصر اللغوية األخرى من  م على التذوق البالغي، فإ تعلمهم واكتسا
لداللة وغريها، وهذا سيجعل فهم الطالب أقوى النحو والصرف والعروض وعلم ا

وسيجعل حفظهم أدوم وكذلك أن البالغة ستصحح أساليبهم الكالمية والكتابية لتوافق 
وكيف ال، فإن النحو والصرف فحسب، . هذه األساليب مبقتضى احلال وقرينة الكالم

                                                            
مارس  ٢٠، الوصول يف التاريخ http://uqu.edu.sa/page/ar/119689حممد إبراهيم حليبة، أمهية البالغة،٣٧

٢٠١٧.  
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او الكتابة اليضمن دائما صحة استخدام األسلوب العريب األصيل الفصيح  يف الكالم 
حىت يصبح بليغا، وهذا القرآن هو الشاهد يف ذلك، ألنه ال يعتمد على النحو والصرف 

  .فحسب بل إىل بالغة اللغة العربية الرائعة
وكذلك سيساعد التذوق البالغي الطالب على فهم املسموع واملقروء أكثر مما  

عدهم على االستشعار كان عليه القارئ من فهم النص املقروء او املسموع، وايضا سيسا
. جبمال اللغة العربية أكثر، وسيساعدهم على فهم املعىن الدقيق من هذه اللغة العريقة

ا متكن الطالب من التعرف على أسرار اإلعجاز يف اآليات القرآنية واألحاديث  فإ
م اللغوية وغرس تعاليم  الشريفة مما تساهم يف تقوية اجلانب اإلمياين لديهم وصقل قدرا

م   .الدين يف نفوسهم وقلو
أن تعلم البالغة صناعة األدب واألداء الرفيع، وتسهم يف تكوين : ومن أمهها

ا تبصر بالفصالت اليت تكسب النص األديب رفعة ومسّوا، إذ  الذيق األديب وتنميته، كما أ
ومن ذلك فإن البالغة ايضا تساعد  ٣٨.تشكل اجلانب املوضوعي يف عملية النقد األديب

طالب على طريقة األداء شفهيا ام كتابة بأسلوب أديب رفيع متصف باجلمال اللغوي ال
  .الصحيح، املالئم مع القرائن والسياقات، شعـرا ونثرا

ا تساهم تنمية امليول القرائية وإثارة دافعية  تعليم او ومن أمهية تدريسها ايضا أ
ا ا ايضا الكشف على وي. الطالب لتعلم اللغة العربية وتذوقها واالعتزاز  ستطيع 

ا تستخدم   املواهب األدبية وتطويرها لدى الطالب، وكذلك تربطهم بالرتاث العريب، أل
 .كثريا يف تراث العرب القدمي، اذا هي ايضا تساهم حفظ الرتاث العريب

  
  

                                                            
  .١٣. ، ص)م٢٠٠٨كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، (، محاضرة في البالغةعبد اللطيف، ٣٨
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 البالغة عليمأهداف ت -ه
ا ايضا حمل اكتشاف اجلمال يف الكالم،  البالغة ايضا ال تنفصل عن األدب أل

وهي تلتقي مع األدب يف الغاية ايضا، أمهها كي يتذوق القارئ اجلمال يف العمل األديب 
تذوقا كامال وحيّس بكل ما أراد األديب ما ينقله إليه من عواطف وأفكار ودالالت، 

  ٣٩.وجيب عليه ان يعرف الوسائل اليت هيأت لألديب ذلك
فإذا فصل بينهما أصبح الروح فالكالم كلسان حي روحه املعىن وجسمه اللفظ، 

نفسا ال يتمثل واجلسم جامدا ال حيس، والبالغة هي وسيلة عقالنية لإلقناع الفكري وال 
  ٤٠:ويستطيع حصر أهداف تعليمها مبا يلي. تنفصل دائما بني العقل والذوق

غريهم بطريقة  إىلمتكني التالميذ من استعمال اللغة العربية يف نقل أفكارهم  .١
 .تسهل عليهم إدراكها ومتثلها

م على فهم األفكار اليت اشتملت عليها اآلثار األدبية اخلالدة وتذوق  .٢ تنمية قدر
 .ما فيها من مجال

نثرها (زيادة استمتاعهم بألوان األدب املختلفة من قصة او متثيلية او مقالة  .٣
ن هذه األلوان او ترمجة، وذلك عن طريق فهم خصائص كل لون م) وشعرها

 .وإدراك ما فيها من مجال
القراءة احلرة والواسعة كوسيلة من أمجل وأنفع وسائل قضاء وقت  إىلتنمية ميوهلم  .٤

  .فراغهم
  
  

                                                            
  .٤٧. سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، ص. د٣٩

) م٢٠٠٠دار الثقافة والنثر، : القاهرة(، تعليم اللغة العربية والتربية الدينيةحممود رشدي فاطر ومصطفى رسالن، ٤٠
  .١٦٤. ص
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 عليم الموادخطوات ت - و
لتعليم البالغة العربية  ايضا وهناك بعض اخلطوات التعليمية اليت يستطيع تطبيقها

ا، وهذه اخلطوات التعليمية غالبا تواف ق املنهج الذي سار به خطة لغري الناطقني 
  :وهذه اخلطوات كما يلي. التدريس والكتاب املرجع

يأ فيها :   التمهيد .١ الدرس  إىلويكون املعلم جيلبهم  الطلبةهي اخلطوة اليت 
الدرس السابق، ويتكون الدافع للدرس اجلديد  إىلاجلديد، وذلك بالتطرق 

ذا خالل هذه اخلطوة، ويف هذه احلالة يشرتك مع نقطة التمهيد يف  واالنتابه إليه 
 .تدريس القواعد اللغة العربية

يف هذه اخلطوة تكتب القاعدة كاملة وحمددة وخبط واضح : عرض القاعدة  .٢
أن هناك مشكلة تتحدى تفكريه حنوها، حبيث يشعر الطالب  الطلبةويوجه انتباه 

إنه جيب ان يبحث عن احلل ويلعب املعلم هنا دورا بارزا . وتتصور يف ذهنه
ويالحظ أن القاعد اذا كانت مطولة ميكن . احلل مع طلبته إىلومهما يف التوصل 

جتــزئتها او تقسيمها على اهتمام يتناول املعلم كل قسم منها بوصفة قاعدة 
 .مستقلة

يف هذه اخلطوة يفسر املعلم القاعدة ويفصلها بعد ان : ل القاعدة تفصيل وحتلي .٣
باملشكلة، ويطلب منهم االتيان بأمثلة تتطبق عليها القاعدة انطباقا  الطلبةيشعر 
إعطاء أمثلة فعلى املعلم ان يساعدهم يف ذلك ولكن ال  الطلبةفإذا عجز . تاما

حىت تتكون القاعدة يف  األمثلة للطلة، إىليعطيهم مباشرة، بل يشري إشارة 
ويستطيع ذلك بأن يعطي أمثلة تصور مفهوم القاعدة من . ذهنهم شيئا بعد شيئ

أمثلة أخرى بعد،  الطلبةلغتهم اليومية األجنبية أو بإعطاء اجلملة األوىل ليعطي 
قياسا على أمثال او أمثلة املعلم، وهكذا يعتمد هذا التفصيل على تثبيت 

 .وعقوهلم الطلبةان القاعدة ورسوخها يف أذه
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بصحة القاعدة وجدواها نتيجة  الطلبةيف هذه ااخلطوة بعد شعور : التطبيق  .٤
م ميكنون  لألمثلة التفصيلية الكثرية املتنوعة حوهلا اليت أعطاها املعلم إياهم، فإ

ويكون ذلك بإثارة املعلم لألسئلة او أعضاء أمثلة . ان يطبقوا على هذه القاعدة
من القضايا التطبيقية اليت هلا ذلك  إىلثيل يف مجلة مفيدة وما إعرابية او التم

  .الطلبةالقة بفحص القاعدة واكتشاف نضجها له على ع
 طرق تعليم البالغة-ز

أية مادة حتتاج اىل طريقة  عليمها من تإلي توجهومن املسلم به أن األهداف اليت ي  
، والسيما يف تعليم لتحيققها، وتتأثر الطريقة نفسها باألهداف املرسومة للمادة

  ٤١:هاأمهّ ويف استخدام الطريقة أسس جناح الطريقة، وهذه األسس . البالغة
أن تكون موافقة لطبائع الطالب ومراحل النمو العقلي والظروف االجتماعية   .١

ا  .واالقتصادية واألسرية اليت يعيشو
أن تراعي بعض القواعد العاملة فيتخذ منها املعلم مرشدا وهاديا له يف معاجلة  .٢

  .الدروس وتقريبها من العقول، مثل التدرج من احملسوس إىل املعقول
ومن طرق او مناهج يم اليت ميكن استخدامها يف تدريس البالغة،طرق التعلتتعدد   

إىل املنهج االستقرائي حبيث يتطلب الطالب مبعارفه ويصل  تعليم البالغة هو
ومنها منهج املناقشة، حيث أجرى املدرس تعليمهمع  .احلصول على القواعد

سار به  املنهج القياسي الذي ايضا ومنها .الطالب كاملناقشني بعضهم على بعض
يف  من الطرق اليت أثبتت دراسة فعاليةكذلك و  .يف حبثه إن شاء اهللالباحث وطبقها 
إجياد دورة التعلم يف تنمية البالغة مثال، ومن الطريقة املذكورة  تعليم البالغة هو

  :تتكون تلك الطريقة من ثالث مراحل، هي
  مرحلة اشتكشاف املفهوم:     أوال

                                                            
  ٨: ص) م١٩٧٩مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة(، طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد،  ٤١



٢٨ 

 

 

 

  هوممرحلة تقدمي املف:     ثانيا
  مرحلة تطبيق املفهوم:     ثالثا

االستقرائية اليت أجرت تعليم البالغة باستناد اىل  القياسية هي عكس الطريقةف    
أساس فلسفي أن األسلوب الذي يسلكه العقل يف تتبع مسار املعرفة ومدارجها ليصل به 

دف هذه الطريقة إىل اىل املعرفية يف ا الكلية بعد تتبع أجزائها،  الكشف عن  صور
، عند املبتدئني الطريقة القياسية البالغيةبتتابع املعلومات اللغوية، فهي أصعب من القواعد

وتتناسب هذه الطريقة يف تعليم البالغة للطلبة الذين قوي هلم أصول وقواعد اللغة العربية 
األخرى كالنحو والصرف وعلم الداللة واألصوات وكذلك املتخصصون يف األدب 

أما لغريهم فهذه الطريقة تعد صعب التطبيق للطلبة واملعلم، ألن تتبع مسار . العريب
املعرفة حىت الوصول اىل القواعد الكلية أمر ملن له استعداد وآالت ووسائل حىت يصلوا 

  .اىل فهم أدق وأمت باملوضوع واملادة املدروسة
طيع إجراءها ايضا الطريقة املناقشة، وهذه الطريقة يست البالغة ومن طرق تدريس  

يف الفصل وتطبيقها لتعليم مادة البالغة، ولكن هذه الطريقة يعتىن كثريا باملعلم الفعال 
وكذاك بالطالب الفعالني احلماسني اجملتهدين يف  القادر على إجراء املناقشة احلية الفعالة

  . تعلم البالغة
. )ستدالليةاال(تسمى ايضا املنهج القياسيو  الطريقة القياسية اوفالباقي هو   

ا تبدأ بطرح القضايا والنظريات واملبادئ والقواعد  ،"أرسطو"تستندإىل منطق  أل
األساسية العامة، مث تعرض هذه املبادئ والقواعد وحتلل وجتمع اجلزئيات واملعلومات 
والشواهد واألمثلة، تثم تعوود إىل حيث بدأت باألفكار العامة والقواعد 

ل العام مث تتطرق إىل األجزاء مث تعود مرة أخرى إىل فهي تبدأ بالك ٤٢.والنظريات
  .الكلي العام الذي تنطوي حتته هذه األجزاء

                                                            
  .٤٩ .سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، ص. د٤٢
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مع كل  فيها  ايضا الطريقة اليت تتفق هناك طرق خاصةلتعليم البالغةلنجاح هذه  
  ٤٣:ما يليطرق التدريس، وتطبيقها لتعليم مواد البالغة يف البحثك

التدرج من املعلوم اىل اجملهول، حيث يبدأ املعلم من املعلومات السابقة وتضمن  .١
، )اجملهولة(وتشويقهم واهتمامهم اىل اكتساب املعلومات اجلديدة  الطلبةإثارة 

ا معلومة  لذلك زاد الباحث بيان البالغة العربية بالبالغة اإلندونيسية الوطنية أل
 .الطالب الذوق البالغي العريب اجملهوللدى الطلبة اليت تساعد استيعاب 

مثل التعريفات واملصطلحات . التدرج من السهل إىل الصعب، اي بالنسبة للطلبة .٢
ها، وقد حيتاجون اىل أمثلة حسية لفهمها انيوخاصة عندما اليدركون مع

، لذلك أعطى الباحث األمثلة البالغية ليس من القرآن واحلديث وإدراكها
 .ثلة من األساليب اليومية املستخدمة السهلةفحسب، بل أكثر األم

وتبىن هذه القاعدة على أساس أن العقل يدرك . التدرج من البسيط اىل املركب .٣
فبيان  .ومن مث حياول دراسة التفاصيل اي األجــزاء) ككل(األشياء أوال 

 .استقخدام الكلمة ملقامها اخلاصة مث بيان استخدام تركيب الكلمات ملقامها
من احملسوس اىل املعقول، اي أننا جيب أن نسري من األمثلة والتجارب التدرج  .٤

مثل إعطاء األمثلة من احلالة اليومية  .احلسية اىل املدركات الكلية املعنوية
 . احملسوسة اليت حيّسها الطلبة مث بيان املعىن املعقول بتلك احملسوسات

ألعاب ومسابقات وتارة يف ان تكون الطريقة مرنة وغريها جامدة، فتارة يف صورة  .٥
أحيانا الشرح باألمثلة الواردة وأحيانا باألمثلة السياقية بل  صورة حوار ونقاش،

ألن استمرار الطريقة على وترية واحدة  باللغة الوطنية لبيان األسلوب املشروح،
  .يؤدي اىل امللل داخل الصف، والتنويع عندئذ مطلوب

                                                            
دار الشروق، : القاهرة(، طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين التنظير والتطبيقسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، . د٤٣

  ٢٩: ص) م٢٠٠٤
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 مادة البالغة تقييم نتائج تعلم- ح
، واإلدارة )مجع البيانات واملعلومات( قييم نتائج التعلم هو قياس النشاط العام ت  

والرتمجة الفورية والتقدير الختاذ قرارات بشأن مستوى نتائج التعلم اليت قد حتققت بعد أن 
 إىلنتيجة التعلم يشري . ت أنشطة تعلم الطالب يف حتقيق أهداف التعليم احملددةمتّ 

التحصيل العلمي يف حني التحصيل العلمي مؤشر على درجة التغيري يف سلوك 
كذالك يف تقييم نتائج تعلم مادة البالغة علم املعاين الذي يقيس النشاط   ٤٤.الطالب

  .العام من نتائج الطلبة بعد متام أشطة تليمها، نظرية وتطبيقا يف لغتهم العربية
  المنهج القياسي:المبحث الثالث

 المنهج القياسي م مفهو -أ
الطريقة القياسية او املنهج القياسي هي اليت تعتمد على ذكر القاعدة البالغية   

وهي بذلك جتعل . مباشرة، ومن مث توضيحها باألمثلة لتأيت التدريسات عليها فيما بعد
تعليم البالغة درسا حنويا مثاليا يتوىف منه حفظ القواعد وتطبيقها، ففيها ينتقل الفكر من 
القانون العام إىل اخلاص وفق املبادئ العامة إىل النتائج، واملعلم فيها يذكر القاعدة مباشرة 

  . وضحا إياها ببعض األمثلة مث تأيت التطبيقات والتمرينات عليها
" أرسطو"تستندإىل منطق  ٤٥)االستداللية(والطريقة القياسية او ما تسمى ايضا 

ا تبدأ بطرح القضايا والنظريات واملبادئ والقواعد األساسية العامة، مث تعرض هذه  أل
املبادئ والقواعد وحتلل وجتمع اجلزئيات واملعلومات والشواهد واألمثلة، تثم تعوود إىل 

تطرق إىل فهي تبدأ بالكل العام مث ت. حيث بدأت باألفكار العامة والقواعد والنظريات
  .األجزاء مث تعود مرة أخرى إىل الكلي العام الذي تنطوي حتته هذه األجزاء

                                                            
 .١٥٦. ص) ٢٠٠٧يومي أكسارا، : جاكرتا( KurikulumdanPembelajaranعمر محالك، ٤٤
  .٤٩ .سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، ص. د٤٥
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ومن املسلم به أن األهداف املوجهة من تدريس أية مادة حتتاج إىل طريقة 
ويف استخدام الطريقة أسس . لتحقيقها، وتتأثر الطريقة نفسها باألهداف املرسومة للمادة

  ٤٦:جناح الطريقة، وهذه األسس منها
أن تكون موافقة لطبائع الطالب ومراحل النمو العقلي والظروف االجتماعية   .١

ا وطابعة الطالب يف اجلامعة أنتاساري هي . واالقتصادية واألسرية اليت يعيشو
 .م مبادئ القواعد اللغوية القويةطبيعة خمتلفة خلفيات، واألكثر منهم ليس عنده

ها املعلم مرشدا وهاديا له يف معاجلة أن تراعي بعض القواعد العاملة فيتخذ من .٢
 .الدروس وتقريبها من العقول، مثل التدرج من احملسوس إىل املعقول

  معايير إعداد اإلنتاج او المواد -ب
قد سبق الذكر أن املنهج القياسي او ما يسمى باالستداللية تستند منطق فلسفة     

حيث أنه يبدأ من الكل العام ويتطرق إىل األجزاء مث تعود مرة أخرى إىل الكلي " أرسطو"
والباحث سيسري يف إعداد مواد تعليم البالغة . العام الذي تنطوي حتته هذه األجزاء

اس هذه الطريقة القياسية ايضا، حيث أتى باملبادئ الذي هو موضوع حبثه وفقاألس
القاعدة عامة والتعريفات البالغية من كل باب، مث يشرح ويعلق عليها باألمثلة من القرآن 

سلوب اإلندونيسي األواألحاديث وغريمها من نصوص العرب، مث أتى كذلك باألمثلة من 
  . الوطين

ومكانة األمثلة باألسلوب اإلندونيسي كما ذكره يف مواصفات اإلنتاج ليس     
ا ستكون دراسة مستقلة ومل تناسب بأحوال الطلبة يف تلك اجلامعة، فهي  ملقارنة أل

م وتسهيلهم الستيعاب الذوق البالغي العريب  مث . بالتدرج من املعلوم اىل اجملهولملساعد
ج السلف من الكتب البالغية منذ سار الباحث يف ترتيب موضوعات  علم البيان على 

                                                            
  .٨. ص) م١٩٧٩مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة(، طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد، ٤٦
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بيدأن الباحث جيد املشكلة يف اختيار موضوعات علم . ان قسمها السكاكي اىل ثالثة
لذلك سريتب الباحث ايضا وفقا . املعاين وترتيبها املوجودة يف خطة التدريس من اجلامعة

ا بسيطة مصلحة على خطة التدريس يف تلك اجلامعة، وإن أتى ببعض التغيريا ت، فإ
فدراسة البالغة يف اجلامعة كانت تبدأ من الفصل . ومكملة وال تزداد عن هذه القدر

الدراسي الرابع من علم البيان، ويف اخلامس استمرت دراسة البالغة من علم املعاين، 
واآلن تبدأ بعلم املعاين يف الفصل، وخطة التدريس تدخل الفصاحة والبالغة يف 

ما غري موجودة يف موضوعات ع لم املعاين، وهذا يعترب خمالفة ملبادئ تعليم البالغة مع أ
ويتميز هذه املواد بوجود القاعدة البالغية والشرح بالبالغة  .بداية دراستهم علم البالغة

أما األصل او طريقة الباحث . العجمية لتسهيل الفهم واستيعاب الذوق البالغي العريب
  .ها من قريب إن شاء اهللاعدة سيبينإلخراج القا

  كيفية إخراج القواعد البالغية في المواد المنتجة  - ج
البالغة هي إحدى فنون اللغة العربية اليت اختارها اهللا سبحانه للغة القرآن أعظم     

وهذه البالغة تبني كثريا وجه إعجاز القرآن من . معجزات من أعظم الرسل واألنبياء
ه ومعانيه بل ترتيباته على سائر منتجات البشر قدميا ناحية لغوية حيث تفوق أساليب

وحالة .وحديثا، فال شيء يف القرآن ولو حرفا عبث، فكل جاء لغرض وسر معجز
البالغة مثل علوم اللغة العربية األخرى كالنحو والصرف وغريمها، بيدأن دراسة البالغة 

ي وغريمها من علماء تصبح جامدة بعد أن ألفها عبد القاهر اجلرجاين وقسمها السكاك
  .السلف، واهتمام طلبة اللغة بالبالغة يعد قليال من علم النحو وغريه

قد وجدت يف كتب البالغة تعريفات كثرية لكل باب وفصل من علوم البالغة،     
وهذه التعريفات الكثرية قد يصعب حفظها على الطلبة وكذلك فهمها والسيما طلبة 

وقد حاول الباحث إخراج القاعدة . ل هذه املشكلةفال بد من تفكري أمر حل. أجنبية
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. البالغية العامة من تعريفات بالغية واردة وأمثال بالغية موجودة يف كتب البالغة
  :وسيبني الباحث هذه الطريقة بقدر ما استطاع كما يلي

 .أخذ القاعدة من الكتب البالغية من التعريفات املوجودة .١
 .البالغة يف الكتب وحاشيتهاأخذ القاعدة من مفهوم شرح علماء  .٢
قياس األمثلة باألمثلة األخرى مث يقارن بني تلك األمثال ويأخذ احلكم األغلب،  .٣

 .فما خرج منها فهو شاذ وفقا لسياق الكالم
 . جتربة هذه القاعدة بتطبيقها على األمثلة األخرى .٤

ساسيتني قد أخذ الباحث القاعدتني األ. وحىت تتبني سيبني الباحث تطبيقها خمتصرا
العامتني بتلك الطرق املذكور يف حبثه إعداد مواد تعليم البالغة بعض القواعد اخلاصة 

  :املتعلقة مبوضوعات علم املعاين املدروسة، والعامتان مها
 لكل مقام مقال ولكل مقال مقام .١

وقد ورد هذا الكالم كثريا ومكررا عند علماء البالغة يف كتبهم، وأخذه   
مطابقة الكالم ملقتضى : فهوم تعريف البالغة نفسه وهو الباحث قاعدة من م
واملتأمل سيجد أن الكالم املراد هنا هو مقال ومقتضى ٤٧.احلال مع فصاحته
  .احلال هنا هو مقام

مطابقة ومالئمة املقال للمقام البد ان يستخدم  وللتحصيل على هذه  
مثال . حني يتكلماملتكلم يف كالمه كالما فصيحا مناسبا حلالة جيدها املتكلم 

يف حالة التكلم مع املخاطب اجلاهل خايل الذهن غري :تطبيقها يف علم املعاين
املنكر، املتكلم مل يتطلب منه تأكيد كالمه، فجاء باخلرب اخلايل من التأكيد، 

ولكن حني . حممد رسول، هذا هو مقال مناسب ملقام مناسب: فيقول مثال
زيادة التأكيد يف خربه حسب إنكار تكلم مع املنكر فالبد على املتكلم 

                                                            
  .٣٩. بسيوين عبد الفتاح فيول، ص.د٤٧
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املخاطب، فيقول إن حممدا رسول او إن حممد لرسول او واهللا تاهللا باهللا إن حممدا 
قالوا ربنا إنا إليكم ... فقالوا إنا إليكم مرسلون : وقد جاء به القرآن . لرسول
 .جميء التأكيد ملقام خاص وحلالة اإلنكار مقال خاص ٤٨.ملرسلون

 أصله يسأل كل شيء تغري عن .٢
وهذه القاعدة أتت من مالحظة األمثلة من النصوص الكثرية الواردة،   

حيث إن العرب ال يتكلم شيئا إال يريد به شيئا، وكذلك القرآن الذي جاء 
وقد بني اإلمام اجلرجاين بأمثلة شىت على . بلغتهم بل هو أرقى من كالمهم

استخدامات األساليب خمتلف كالم العرب مبختلف أغراضهم وبني ايضا 
  .واختالفها لتبليغ األغراض

ففي علوم اللغة العربية وجدت األحكام اللغوية ووجد منها األصل   
ففي اجلملة اإلمسية األصل هو تقدم املبتدأ وتأخر اخلرب، ويف اجلملة .والفروع

الفعلية األصل هو الفعل مث الفاعل مث متعلقات الفعل من مفعوالت واجلار 
ولكن وردت يف كالم العرب ما خيالف األصل، وبني علماء البالغة أن  .واجملرور

هللا ما يف السموات : مثال قوله تعاىل. استخدام غري أصل لغرض بالغي خاص
فهاتان اآليتان ختالفان األصل . اآلية...إياك نعبد: اآلية، وقوله...واألرض

البد من إدراكه حىت املكذور، ففي البالغة هذه املخالفة التأيت عبثا، بل لغرض 
ها ختالف األصل البد أن . يصل القارئ او السامع اىل فهم صحيح دقيق فلكو

  .يسأل عن سبب هذه خمالفة األصل وعن أغراض ختتفي وراء هذه املخالفة
وقد ذكر سابقا أن األصل يف مقام او حالة عدم اإلنكار من املخاطب   

قد جاء يف قوله تعاىل خطابا املفروض جميء الكالم خال من التأكيد، ولكن 
دي من : لنبيه صلى اهللا عليه وسلم عند وفات عمه أيب طالب  إنك ال

                                                            
  ١٦و ١٤: سورة يــس  ٤٨
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اآلية، هل النيب صلى اهللا عليه وسلم اليعلم ذلك حىت خيربه اهللا تعاىل ... أحببت
ذا اخلطاب؟ أم هو ينكره؟اجلواب ال، ولكن جاء ملقام التسلية حىت يرتاح به 

. عليه وسلم من فراق عمه احملبوب ومقام التعليم لنبيه وأمته قلب النيب صلى اهللا
ألن عندئذحزن حزنا شديدا لشدة حبه الشديد لعمه وبكى وندم ندما من وفاة 
عمه قبل أن يسلم، حىت صار حاله صلى اهللا عليه وسلم عندئذ كمن اليعلم أن 

 عليه وسلم وإجباره صلى اهللا. اهلداية حق هللا وحده فينزل منزلة اجلاهل باألمر
فجاء . على عمه ليسلم يدل كأنه ينكر هذا األمر فينزل عندئذ منزلة املنكر ايضا

الكالم او املقال يف هذه اآلية الكرمية على خمالفة أصل االستخدام لبيان هذا 
  .املقام املذكور، اهللا  أعلم

وهكذا الطريقة البسيطة او كيفية إخراج القاعدة اليت سيستخدمها   
وكل منهما يندرج حتته قواعد أخرى . يف حبثه إعداد مواد تعليم البالغةالباحث 

اذا "وكــ" اذا تكررت النكرتان فاألوىل غري الثانية"اليكتبها الباحث يف حبثهكــ
" ذكرت الكلمتني يف اجلملة األوىل منهما نكرة والثانية معرفة فالثانية هي األوىل

اذا تكررت املعرفتني فاألوىل هو "قاعدة  ، ومثلها"التكرار يدل على التأكيد"وكــ
، وغريها من القواعد البالغية املستخرجة من تعريفات وشروح العلماء "الثانية

وفهم الباحث الناقص الذي أخذه أثناء دراسته البالغة مع األساتذة ومن خربته 
ومل يدخلها الباحث يف املواد لعدم االحتياج وعدم . عند تعليم الغري البالغة

ملناسبة مع حالة الطلبة اآلن يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلوكومية ا
  .بنجرماسني
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  الثالث الفصل
  منهجية البحث

 

 مدخل البحث ومنهجه  - أ

 Research and(البحث والتطوير  نهجمستخدم الباحث هلذه الدراسة ي

Development( ،ملستوى  البالغة تعليمواد الدراسيةلبأّن هذا البحث يقصد إعدادامل
اإلسالمية احلكومية " أنتاساري" امعةجب ىف قسم تعليم اللغة العربيةة يالطلبة اجلامع

  .ببنجرماسني كلمانتان اجلنوبية
دخل املأما . الكميدخل املزدوج من الكيفي و امل دخل املستخدم فيه هووأّما امل

دخل الكّمي أّما املو ستخدم ىف مرحلة حتليل اإلحتياجات و صناعة املنتج، الكيفي في
املنهج  احثستخدم البفي. فيستخدم لقياس فعالية املنتج حني التطبيق ىف الفصل املختار

باستخدام اإلختبار القبلي واإلختبار  ٤٩)Quasi Experimental Research(شبه التجرييب 
ة يعين قّررقد  هألنّ ) Quasi Experimental Research(يسّمى بشبه التجرييب و . البعدي
وللحصول على اإلنتاج اجليد، يقّدم الباحث املنتج إىل اخلرباء ىف اللغة العربية  .البحث

  . أوال إلصالح املواد التعليمّية البالغية قبل تصميم الكتاب التعليميّ 
 إجراءات البحث والتطوير -ب

 Borg and"منوذج  تطوير هذه املواد التعليمية هويف منوذج التنمية املستخدمة 

Gall"ت منوذج التصميم وخطوا .التصميم التعليميمنهجية  ذج، الذي يعد واحدا من منا
  :رحلةاملعلى هذه  ، فالنموذج هو" Borg and Gall "ـــالتعليمي وفقا ل

  
  

                                                            
49M. Adnan Lathief,  Tanya Jawab Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa 

cetakan ketiga (Malang: UM Press , 2014), hlm. 128. 
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 حتليل احلاجات واملشكالت )١

تطوير املادة التعليمية مبا حتديد االحتياجات يف  إىلذه املرحلة هلهناك حاجة 
، واملهارات املطلوبة من العلمية املعرفةالغرض الذي مت إنشاؤها، وكذلك ك يف ذا

واملقصود باملشكالت هنا إذا   .قبل الفئة املستهدفة، واملعدات وأغراض التعليم
ورأى الباحث أن املشكالت . كانت الظواهر يف الواقع خمتلفة مبا يرجى منها قبل

" أنتاساري"ة اإلسالمية احلكومية لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف اجلامع
ببنجرماسني هي عدم الكتاب اخلاص لتعليم البالغة هلم، خاصة الكتاب 
املناسب بأحواهلم هناك، ويستطيع احلل علي تلك املشكالت بإعداد مواد تعليم 
البالغة اليت تصمم على الطريقة القياسية وإعطاء األمثلة على املدخل املعريف 

 .يش الطالب مع البالغة ال احلفظ على القواعد فحسبوالسلوكي، حىت يعا
  

 تصميم اإلنتاج مجع البيانات حتليل احلاجات واملشكلة

 تصديق اإلنتاج  تعديل اإلنتاج  جتربة صالحية

 تعديل اإلنتاج جتربة فعالية تعديل جتربة اإلنتاج

 اإلنتاج النهائي
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 البياناتمجع  )٢

من قبل الطلبة  املعلومات من احلاجات و املشكالت بعد أن نال الباحث
وىف هذه . صميم اإلنتاجا لتقابلة، لتصبح هذه املعلومات مصدر احملاضربطريقةاملو 

الطلبة املدرسو  مشكالت ع الباحث املعلومات املبدئية الكثرية حللماملرحلة، جي
 ، مبساعدة املراجع املتعلقة هلذه البحوثتعليم وتعلم البالغة يف تلك اجلامعةحنو 

 .البالغية
 تصميم اإلنتاج )٣

التالية هي تصميم ، اخلطوة والبيانات ىف مجع املعلومات بعد أن مت الباحث
 وماتاملعلات احملصولة من اإلنتاج ىف هذهاملرحلة، يصّمم الباحث. اإلنتاج

طبوعة املصممة كما بينها  امل املواد على شكل التطويره والبيانات اجملموعة
 . الباحث يف أسس إعداد املواد من الفصل الثاين يف حبثه

 تصديق اإلنتاج )٤

ه فهو اما اهلدف من. تصديق اإلنتاج هو عملية تقومي اإلنتاج أو حتكيمه
وميكن أن يؤدي . تعليم البالغةعدة لالتعليمية امل ةدملعرفة صالحية استخدام املا

 .اخلتلفة تهذا التصديق بإحضار بعض اخلرباء ىف اجملاال
 تعديل اإلنتاج )٥

 نهايحتسينبغى على الباحث أن يصلح النتاج و . مبعىن التحسني التعديل هو
 ملوجودة من إرشادات اخلرباء حني التقومي، حىت تقصريات االعلى  وتتميمها

  .لو من القب فيه يكون أحسن مبا
  
  
 



٣٩ 

 

 

 

 جتربة صالحية )٦

أّن التجربة الصالحية يف هذه املرحلة تسّمى أيضا بتجربة اإلنتاج األوىل، 
واهلدف منه . حماضر بتحكيم جودة استخدام هذا اإلنتاج الباحثإىل قّدمهاسي

 .معرفة أراء احملاضر عن املادة التعليمية باستخدام اإلنتاج احملصول
 تعديل جتربة اإلنتاج )٧

 ويصلح سنعلى الباحث أن حي. الثاين هو التحسني هنا التعديلواملراد ب
يكون أحسن  التقصريات املوجودة وفقا ملا أخذ منأراء احملاضر واخلرباء، حىتعلى 
 .لو من القب فيه مبا
 جتربة فعالية )٨

وىف هذه املرحلة . اج الثانيةفعالية تسّمى أيضًا بتجربة اإلنتالأّن جتربة اإلنتاج 
ثالث يف ال قسم تعليم اللغة العربية ىف مستوىطلبة  إىلشرة مبا قدم الباحث

ببنجرماسني لتطبيق اإلنتاج على شكل " أنتاساري"اإلسالمية احلكومية  امعةاجل
 .املواد التعليمية البالغية املعدة

 تعديل اإلنتاج  )٩

وبعد أن جيّرب الباحث املواد . الثالث هو التحسني هنا التعديلواملراد من 
على الفصل التجرييب، فرّمبا وجد فيه التقصريات من املواد، فال بّد على  الدراسية

طلبة وفعالية نتائج ال اإىلنظر التقصريات املوجودة على  الباحث أن يتمم ويصلح
 .وأمت التعليم، حىت يكون اإلنتاجأحسناإلنتاج املستخدم فيعملية 

 اإلنتاج النهائي  )١٠

من إعداد املواد الدراسية واخلطوات األخرية هي حصيلة اإلنتاج النهائي 
لتعليم البالغة العربية على أساس املنهج القياسي املستخدم فيها املدخل املعريف 

 .والسلوكي يف بيان املواد وإعطاء األمثلة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية



٤٠ 

 

 

 

 تجربة المنتج   -  ح

 تصميم التجربة .١

  :جربة بثالثة مراحل، هييتكون تصميم الت
 التقومي والتوجيهات من ثالثة خرباء  )أ 

التجربة الفردية، ويقّدم الباحث إىل حماضر لتصحيح تقصريات الكتاب   )ب 
 للتطبيق

التجربة امليدانية، جيّرب الباحث ىف الفصل التجرييب ملعرفة فعالية اإلنتاج   )ج 
 لدى الطلبة

 أفراد التجربة .٢

  :يتكون منواألفراد التجربة ىف هذا البحث، 
اخلبري ىف جمال التصميم، واخلبري ىف جمال اإلعداد التعليمية، واخلبري ىف   )أ 

 جمال اللغوي

 حماضر اللغة العربية   )ب 

اإلسالمية  امعةاجلب ثالثال طلبة قسم تعليم اللغة العربية ىف املستوى  )ج 
 .ببنجرماسني" أنتاساري"احلكومية 

 البيانات والمعلومات .٣

  : البيانات ىف هذا البحث تتكون منوستكون 
 : البيانات الكيفية، وهي  ) أ

 نتائج املقابلة مبحاضر أو طلبتها )١

 مجيع املعلومات لتصميم الكتاب التعليمي )٢

 التعليقات واإلقرتاحات من اخلرباء )٣

 حاصلة املقابلة من حماضر عن أرائه عند الكتاب التعليمي  )٤
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 :البيانات الكمية، وهي   ) ب
 اإلختبار القبلي، قبل استخدام الكتابنتائج الطلبة ىف  )١

 نتائج الطلبة ىف اإلختبار البعدي، بعد استخدام الكتاب )٢

 جمع البيانات سلوبأ .٤

ساليب األساسية شمل على األأساليب مجع البيانات ىف هذا البحث تكانت 
  :، هياألربعة

 (Observation)املالحظة   ) أ
وسيلة مهمة من  هي حصر االنتباه حنو شئ ما للتعرف عليه وفهمه، وهي

سوف يستخدم الباحث هذه  ٥٠.وسائل مجع البيانات يف البحوث املختلفة
املالحظة جلمع البيانات عن مادة تعليم اللغة العربية والكتاب الذي يستفيد منه 

 . املدرس وكذلك طريقة تعليم اللغة العربية يف تلك اجلامعة

 (Interview)املقابلة  ) ب
املعلومات اليت ال ميكن احلصول عليها عن وميكن استخدام املقابلة جلمع 

وهي استبانة شفوية يقوم من خالهلا الباحث جبمع املعلومات ٥١.طريق املالحظة
وهي أداة مهمة للحصول على املعلومات من . والبيانات الشفوية من املفحوص

 .خالل مصادرها البشرية
 
  

                                                            
  .١٩١.ص) ١٩٨٠دار غريب، : قاهرة( عربي - قاماس المصطالحات التربوية انكليزيزكي بدوي، ٥٠

51A.ChaedarAlwasilah, Pokoknya Kualitatif, Pokoknya Action Research, Dasar-
dasarMerancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Jaya, 2001), 
hlm.154. 
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واملقابلة سوف يستخدمها الباحث جلمع البيانات من مدرس اللغة العربية  
الذي يقود عملية التعليم والتعلم يف قسم تعليم اللغة العربية يف تلك األكادميية من 
منهجها وطرق تعليمها وتقوميها واملشكالت اليت يواجهها املدرس يف العملية 

  .التعليمية
 (Questionnaire)االستبانة  ) ج

رب االستبانة أداة مالئمة للحصول على املعلومات والبيانات واحلقائق تعت
املرتبطة بواقع معني، وتقدم بشكل عدد من األسئلة تطلب اإلجابة عنها من قبل 

ويستخدم الباحث االستبانة جلمع البيانات  ٥٢.عدد األفراد املعينة مبوضوع االستبانة
 قسمهم مث عن مادة تعليم بالغة اللغة عن آراء الطلبة عن تعليم البالغة املوجود يف

مسافات حتديد نتيجة استبانة عن ويستخدم الباحث . العربية املعدة من الباحث
  :مواد تعليم البالغة املعدة كاجلدول التايلآراء اخلرباء يف 

  جدول معيار مستوى التقديرات من الخبراء
  تقدير الجودة  مسافات تحديد النتيجة الرقم
  ممتاز  % ١٠٠- ٩١  ٥
  جيد جدا  % ٨٩- ٨٠  ٤
  جيد  % ٧٩- ٦٠  ٣
  مقبول  % ٥٩- ٤٠  ٢
  ضعيف  % ٣٩-٠  ١

 
  

                                                            
 .١٢١.ص) م١٩٩٧دار أسامة، : الرياض( أساليبه، - أدواته - البحث العلمي مفهومهذوقان عبيدات وآخرون، ٥٢
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 (Test)االختبار  ) د
يكون االختبار يف هذا البحث اختبارين، مها االختبار القبلي و االختبار 

االختبار القبلي هو االختبار الذي يعطي قبل الربنامج الدراسي، وأما . البعدي
  ٥٣.االختبار الذي بعدهاالختبار البعدي هو 

م يفسيعطي الباحث ل  بل ق فنالبالغة لطلبة االختبار القبلي الكتشاف كفاء
املعدة  إليهم املادة التعليمية تقدمي املادة التعليمية املعدة، مث بعد أن قّدم الباحث

م فيها فيعطيهم الباحث و فعالية املواد  االختبار البعدي ملعرفة مستوى كفاء
ويستخدم الباحث املعيار .بالغة املعدة ومدى فعاليتها يف العملية التعليميةلتعليم ال

  :٥٤املتعرب لتقومي انتاج التصميم يف هذا البحث كما يلى
  ةبل التقدير من نتيجة الطلجدو 

  تقدير اجلودة  مسافات حتديد النتيجة  الرقم
  ممتاز  % ١٠٠- ٩١  ٥
  جيد جدا  % ٨٩- ٨٠  ٤
  جيد  % ٧٩- ٦٠  ٣
  مقبول  % ٥٩- ٤٠  ٢
  ضعيف   % ٣٩-٠  ١

 
 
 

                                                            
  .١٩. ص) ١٩٩٨دار الفالح، : األردن( اعدادها وإجراءها وتحليلها: االختبارا التحصيليةحممد علي اخلايل، ٥٣

54Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, Cet.1, 2004), hlm. 21 
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 تحليل البيانات .٥

  :وحتليل البيانات تتكون من
 حتليل البيانات الوصفية  ) أ

  :ـــأّن حتليل البيانات الوصفية مستخدمة ل
حتليل اإلحتياجات بعد مقابلة حماضر والطلبة بطريقة املقابلة املباشرة  )١

 ونوعيته احلرّة

 حتليل نتائج اإلستبانة من حتكيم اخلرباء )٢

 حتليل البيانات الكّمية   ) ب

 حتليل البيانات من اإلستبانة )١

. استخدم الباحث حتليل البيانات باإلستبانة لتحصيل تصديق اخلرباء
وللحصول على البيانات املرجوة يستخدم الباحث مقياس ليكرت 

)likert .(وتعتمد املقاييس على دليل الدرجة املوافقة.  
على البيانات الكمية نات أن تبدهلا ملعرفة صحة اإلنتاج فال بد على البيا

  :  ىلبالرموز التا

P = 
∑

∑
 x 100 % 

  :البيان
P     :املؤية الصالحية  

  جمموعة القيمة احملصولة:     ∑
 جمموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى:     ∑

 حتليل البيانات من اإلختبار )٢

لقياس اإلختبار القبلي ) T-test" (ت"يستخدم الباحث اختبار 
  . واإلختبار البعدي، و ملعرفة فرق معدل النتيجة بينهما
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∑

 

     

  
  :البيان

Md: املتوسط من نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي  
Xd: اإلحنراف من كل موضوع  
N: املوضوع ىف العينة 
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  الرابعالفصل 

  عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشاتها

  نبذة تاريخية عن جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية ببنجارماسين: المبحث األول

الموقع الجغرافي وتاريخ النشأة لجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية   .أ 
 بمدينة بنجارماسين

 موقع جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية الجغرافي - 
كيلو   ٤،٥جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية يف الشارع أمحد ياين تقع 

. مرتا وسط مدينة بنجارماسني وهي عاصمة احملافظة كلمانتان اجلنوبية
واملسافة بني اجلامعة ومطار مشس الدين نور تقريبا ساعة إىل ساعة والنصف 

وهي منطقة سهولة الوصول وقريب من سكان . بالسيارة للوصول إليها
ملدينة واملرافق العامة األخرى، كاملوالت واملستشفيات ومكاتب الشرطة، ا

  .وهذه احلالة تصور سرتاتيجية مكان اجلامعة
  تاريخ نشأة جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية - 

ويبدأ تاريخ هذه اجلامعة قبل أن تصري وتتحول إىل اجلامعة 
وافق بتاريخ م يف عشرين من شهر نوفمرب امل١٩٦٤احلكومية، منذ سنة 

ه، وهي عندئذ جامعة إسالمية غري ١٣٨٤من رجب سنة  ١٦
وقد نشأت استجابة الحتياج اجملتمع عندئذ إىل الدراسة . حكومية

اإلسالمية للمستوى اجلامعي، وصعوبة نيلها يف هذه احملافظة، ألنه 
عندئذ مل توجد مبثلها يف إندونيسي إّال يف جزيرة جاوا، ومل يستطع تناول 
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وأول جامعة يف  . اسية اإلسالمية اجلامعية إّال قليل من األغنياءالدر 
كلمنتان اجلنوبية هي جامعة المبونج مانكورات، وهي ليست جامعة 

  . إسالمية
اجلامعة اإلسالمية ( UNISANوأول اسم هلذه اجلامعة هو 

معهد الدين اإلسالمي ( IAIN Antasariمث حتّول إىل ) أنتساري
وفتحت اجلامعة عندئذ فرعيها كّلّييت الرتبّية يف .)احلكومي أنتساري

بالجنكارايا مبحافظة كلمنتان الوسطى ويف مساريندا مبحافظة كلمنتان 
 STAINم إىل ١٩٩٩الشرقية، مث حتولت هاتان الكلّيتان يف سنة 

وتستقّلتان عن اجلامعة ) املدرسة العليا للدين اإلسالمي احلكومية(
واستمرت هذه . IAINقد حتولتا إىل م ٢٠١٧، واآلن سنة أنتساري

 ٣احلالة حىت تتحّول إىل اجلامعة اإلسالمية احلكومية أنتساري يف تاريخ 
ه، ١٤٣٨من رجب سنة  ٦م املوافق يف تاريخ  ٢٠١٧من أبريل سنة 

  .م٢٠١٧سنة  ٣٦ :وفقا لنظام رئيس دولة إندونيسي الرقم
  خريج الجامعة من قسم تعليم اللغة العربية - 

امعة قد خترّج من هذه اجلامعة عدد كبري من الطلبة من وفتحت اجل
جوانب جزيرة كلمنتان اجلنوبية والوسطى والشرقية والغربية، وبلغ عدد 

- م٢٠١٦من السنة الدراسية (الطلبة فيقسم تعليم اللغة العربية 
 - م٢٠٠٨من سنة (طالبا  ٤٧٢طالبا، وخترّج منه  ٣٠٤) م٢٠١٧
  ).  م٢٠١٧فرباير 
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ورسالة وأهداف جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية رؤية  - 
 ببنجارماسين

التنافسية، والتفوقية، : رؤية جامعة أنتساري ختتصر إىل ثالث
وهذه ايضا رسالته للمجتمع حيث وجهت اجلامعة . واألخالق الكرمية

طلبةهم ليكونوا مستقبل اإلسالم واملسلمني املتنافسني واملتفوقني وذوي 
  . امتثاال على تعاليم اإلسالم احلنيف اخللق الكرمي،

ومهمات هذه اجلامعة منها قدرة التنافس الدويل خاصة لتعليم 
العلوم اإلسالمية، ومنها تنفيذ الرتبية األخالقية والروحية اإلسالمية يف 
بيئة اجلامعة اإلسالمية بطريقة مشتملة مستدامة، ومنها تنفيذ وتطوير 

ئمة على حبوث علمية هلا فوائد طويلة األمد أمناط التنمية اجملتمعية القا
للمجتمع الوطين عامة وللمجتمع اإلسالمي خاصة، ومنها بناء الثقة 
والتعاون مع وكاالت تطوير احلكم على أساس اإلدارة املهنية من أجل 

  .حتقيق اجملتمع األكادمي املتحّلى باخللق اإلسالمي
مية بنجارماسني، أما األهداف جلامعة أنتساري اإلسالمية احلكو 

  : فهي ال تبعد عن رؤيتها ورسالتها، وهي
تكوين وختريج الطلبة ذوي املهنة العلمية وذوي مزية معّينة  .١

 والقدرة التنافسية الدولية، 



٤٩ 

 

 

 

ومنها إنتاج أحباث علمية قادرة على املناقشة دوليا ودعم  .٢
 التكامل بني العلوم، 

ومنها إنتاج اخلدمات اجملتمعية املستندة إىل األحباث اليت  .٣
 تشجع على تغيري املواقف الفاسدة وتتميم الناقصة، 

إظهار السلوكيات املعتدلة اإلسالمية اليت هلا تأثري على زيادة  .٤
 .اإلنتاجات والرعايات االجتماعية

ية جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومأهداف تعليم اللغة العربية في    .ب 
 بمدينة بنجارماسين

ويتعني هدف تعليم اللغة العربية يف هذه اجلامعة إىل ترقية كفاءة الطلبة 
لفهم علوم الدين واستيعاب الثقافة اإلسالمية وكذلك تزويد الطلبة بفصاحة 

ويتحقق هذه األهداف حيث أوجبت . اللسان العريب خاصة لقسم الدعوة
د مدة ثالثة أشهر لتعلم اللغة اجلامعة على كل طالب جديد بدخول املعه

العربية، ال لقسم تعليم اللغة العربية فحسب، بل لكل قسم يف هذه اجلامعة، 
 .وأحدثت فصال خاصا لتقوية اللغة العربية لكّل قسم قبل احملاضرة بساعة

 عدد المدرسين والموظفين في قسم تعليم اللغة العربية  .ج 
د مرادي، ويساعده عدد من يرأس قسم تعليم اللغة العربية الدكتور أمح

املدرسني واملدرسات، وبلغ عددهم اثنني وعشرين مدرسا، ثالثة منهم أساتيذ 
وبلغ عدد املوظفني يف مكتب قسم تعليم اللغة العربية ثالثة . وغريهم دكاتري

 .ومدرس البالغة األستاذ الدكتور فهمي عارف والدكتور فيصل. أشخاص
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 ربيةأحوال طلبة قسم تعليم اللغة الع  .د 
م يف الفصل ٢٠١٧ينقسم طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف سنة 

". ج"، فصل "ب"، فصل "أ"فصل : الدراسي اخلامس إىل ثالثة فصول
وقسمهم املوظفون واألساتذة من أول دخوهلم اجلامعة ومجعوا الطلبة الذين 

  ". أ"فصلر كفاءة يف اللغة العربية يف خترجوا من املعاهد اإلسالمية ومتّلكوا أكث
مث مجعوا بعض املتخرجني من املعاهد االسالمية وخلطوهم باملتخرجني 

، ويعّد "ب"من املدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية وغري اإلسالمية يف فصل 
ذوي الكفاءة الوسطى يف اللغة العربية بني سائر طالب " ب"طلبة فصل 

غري املعهد بل املتخرجني من قسم تعليم اللغة العربية، ومجعوا أكثر املتخرجني 
م يف اللغة العربية تعد  ،"ج"غري املدرسة الثانوية اإلسالمية يف فصل  وكفاء
  . أدىن من غريهم وفقا لنتيجة امتحان القبول

ألكثر الطلبة غرية كبرية لتعلم اللغة العربية، ولكن قليل منهم من يرغب 
ة وعدم شهرة البالغة بني يف تعلم البالغة، منهم لعدم علمهم بأمهية البالغ

سائر مواد اللغة العربية، وبعضهم مل يتعودوا على قراءة الكتب العربية بل 
أكثرهم كذلك، ولذلك يصعب على أكثر طالب قسم تعليم اللغة العربية 
قراءة كتب اللغة العربية فيصعب عندهم فهمها والسيما قراءة كتب الرتاث 

جيد الباحث أن أكثرهم أخذوا  البالغية وفهمها، ومن إقرار الطالب
املعلومات البالغية خالل املواقع التعليمية البالغية يف اإلنرتنيت، مث أخذوا 

  .التعليقات من كتب املراجع
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وبعض " ب"وهذه احلالة من الطلبة اليت تؤسس اختيار الباحث فصل 
هذا االنقسام قد تعّني يف مكتب و . والتطوير ليكونوا عني البحث" ج"فصل 
الكلية ، يف الفصول البالغة دراسةاللغة العربية، ولكن يف حالة  م تعليمقس
حريّة االختيار جلدوال دراسة البالغة كما شاء، ويشرتك دراسة  الطلبة عطىت

البالغة يف أّي فصل اختاره يف أول الفصل الدراسي وفقا لأليام اليت اختارها 
" ب"البالغة يف فصل  قد يتعلم" أ"، فطلبة فصل وتوافق فراغ ذاك الطالب

 .  "ج"وطلبة فصل " ب"وكذلك طلبة فصل " ج"أو فصل 
جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بمدينة تدريس البالغة في   .ه 

 بنجارماسين
تدرس البالغة العربية يف هذه اجلامعة منذ أن تفتح حىت اآلن يف 

دراسة  ومتيزت. قسم تعليم اللغة العربية وقسم التفسري واحلديث: القسمني
البالغة يف قسم تعليم اللغة العربيةباتباع اخلطة الدراسية اخلاصة لطلبة هذا 
القسم، يبدأ الطلبة دراستهم البالغة منذ الفصل الدراسي الرابع حىت الفصل 

علم " (أ " م بدراسة بالغة ٢٠١٧وتبدأ قدميا قبل سنة . الدراسي السادس
وتغري  ٥٥).علم البديع" (ج"بالغة ، مث )علم املعاين" (ب"، مث بالغة )البيان

 UINإىل  IAINالرتتيب يف دراسة البالغة تابعا بتحّول هذه اجلامعة من 
وصارت الدراسة تبدأ من علم املعاين لطلبة فصل الدراسي الرابع، مث البيان، 

  . مث البديع
                                                            

  خطة دراسية لقسم تدريس اللغة العربية ٥٥
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ويعلم الباحث من املقابلة مع األساتذة وطلبة قسم تعليم اللغة العربية 
: حظة يف الفصل أن طريقة تعليم وتعلم البالغة يف هذه اجلامعة هيومن املال

أن األستاذ يعرف نفسه ويعطي املقدمة عن مادة البالغة اليت ستدرس يف 
هذا الفصل الدراسي، مث يعطي املوضوعات املدروسة للطلبة مث يوّزعها إىل  

رحه كل طالب منهم ليكتب املقالة أم البحث عن هذا املوضوع املوزّع ويش
يف اللقاء املقبل، مث يعطي األستاذ بعض اإلضافيات للطلبة، مث يكتب 
األستاذ امللخص من دراسته واملوضوعات اليت ستكون موضع االمتحان، 
ويكون االمتحان باللغة العربية، ولكن األستاذ يسمح للطلبة أن جييبوا باللغة 

الذين قد تعلموا  وقد اختار الباحث الطلبة. األجنبية أو بقدر ما استطاعوا
علم املعاين يف الفصل الدراسي الرابع السابق باملنهج املذكور وبطريقة دراسة 

  .البالغة املذكورة لبحثه عن إعداد مواد تعليم البالغة علم املعاين هلم
وقام الباحث جبمع البيانات لبحثه يف تلك اجلامعة تقريبا الشهر 

وقام الباحث . م٢٠١٧أكتوبر  ١١ –أغسطس ٢١والنصف منذ التاريخ 
يف حبثه دراسة املواد البالغية املعدة كمعّلم، ويعّلم الطلبة باستخدام تلك 

فعرف الباحث نفسه ووزع . املواد املعدة خارج وقت احملاضرة يف الكلية
سبتمر  وعّلم الطلبة يف تلك  ٧الكتب واالختبار القبلي للطلبة تاريخ 

، و وزّع االستبانة للطلبة ٢٠١٧أكتوبر  ٤ سبتمرب حىت ١٣اجلامعة منذ 
م واالختبار ٢٠١٧أكتبوبر  ٥وملخص مواد البالغة علم املعاين املعدة يف 

  .م٢٠١٧أكتوبر  ١١البعدي يف 
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 أدوات ومرافق الجامعة الموجودة  .و 
املعمل : وتشتمل املرافق املوجودةيف جامعة أنتساري بنجارماسني من

ومبىن مركز الطالب، وصالة االجتماع،  اللغوي، وقاعة التعليم املصغر،
واملسجد اجلامعي، والنقطة الساخنة على اإلنرتنيت، وراديو اجلامعة، 

، ووسائل )GOS(ومؤسسات املهنية الدينية، وبناء الرياضة والفنون 
الرياضات كامليادين وحافة التسلق، مث العيادات الصحية، ومكتب اجلامعة، 

  .وغريها

  بيانات البحث  عرض: ني المبحث الثا
 إعداد مواد تعليم البالغة على المنهج القياسي  - أ 

. يف هذا البحث يقوم الباحث بعرض البيانات اليت حصل عليها أثناء حبثه
ويكون عرضها وحتليلها حسب اخلطوات املتتابعة يف اجراءات إعداد مواد تعليمية، 

ا" Borg and Gall "ـــل التعليميت منوذج التصميم وفقا خلطوا  :كما يلي بيا
 تحليل الحاجات والمشكالت -١

 البيانات من المالحظة - 
عليم اللغة العربية يف مبالحظة عملية ت قبل إعداد املواد التعليمية، قامالباحث

املدرس والطلبة  والحظالباحث. جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجارماسني
وكانت نتائج هذه املالحظة . واملواد التعليمية املدروسة واملصادر التعليمية ووسائلها

التقومي الشرحو  وأساليب وموضوعات علم املعاينأساسا الختيار طرق التدريس 
ا تقدمي املواد التعليمية املعدة بطريقة فعالية طلبةاملناسبة بأحوال ال ، حيث ميكن 
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جمال موضوعات علم املعاين املدروسة وتطبيقها يف ترقي كفاءة الطلبة يف  تستطيع أن
  .وبدأ الباحث حبثه بدراسة مبدئية من املالحظة واملقابلة. لغتهم العربية اليومية

 البيانات من مالحظة المدّرس - 
إن الكتاب اخلاص املستخدم يف تعليم البالغة علم املعاين جبامعة 

اللغة العربية مبدينة بنجارماسني مل يوجد  قسم تعليمأنتساري اإلسالمية احلكومية 
غري كتب املراجع، فاملدرس يوزع املوضوعات للطلبة يأمرهم بتقدميها وشرحها مث 

دل على الطلبة إىل بعض  يعطي اإلضافيات بعد ذلك، وقبل ذلك كان املدرس ي
كتب البالغة كاملراجع هلم، ألن ليس هناك الكتاب الثابت يف تعليم البالغة 

يتصف بأن مضمون املواد التعليمية املدروسة موجود يف تلك  . خاصة علم املعاين
هو صعبة  كتب املراجع ولكن الطلبة قد أخذ املعلومات من غريها، ولعل السبب

درس يستخدم الطريقة املباشرة يف عملية كان املو  .فهم الطلبة هلذه الكتب
، مث يعطي امللخص من كل موضوع ويكتبه أثناء تعليمالبالغة واملناقشة

، مثل السبورة البالغةويستخدم املدرس الوسائل التعليمية يف تعليم .الشرح
 . قلمةوامل

ر ، قام املدرس باالختباوالتعلم الطلبة من التعليم عليه ولتقومي ما حصل
. إعطاء امللخص ويكتبه للطلبة يف أواخر اللقاءات يف احملاضرةالتحريري بعد 

ويعطي املدرس . وكان االختبار يف صورة االختيار من املتعدد أو اإلجابة القصرية
أسلئة االمتحان يف اجلامعة باللغة العربية ولكّنه يسمح للطلبة أن جييبوا باللغة 

وكذلك تقومي نتيجة التعليم من . أكثراإلندونيسية ويهتم بفهم املوضوع 
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الواجبات اليت وزعها املدرس إىل الطلبة ومدى فهمهم للموضوع خالل شرحهم 
أمام الفصل، وإن كان بعد ذلك يعطي املدرس الشرح من جديد عن ذاك 

 .املوضوع
 البيانات من مالحظة الطلبة - 

يف عملية التعليم واشرتاكهم فيها، فوجد  بةالحظ الباحث استجابة الطل
، فاستمعوا إىل ما قاله املدرس البالغةة يف تعلم جيدهلم رغبة  بةأن بعض الطل

 أثناء الشرحمن إجابة األسئلة املطروحة  هم به املدرسواهتموا به وعملوا مبا أمر 
ا كثري   بةمليهتموا وبعض الطل. هلم يت وزعتال عملوا الواجبات من املوضوعاتو 

. وبعضهم يلعب باهلواتف وتكاسلوا يف التعلم زمالئهم، فتحدثوا مع بالدراسة
أو لضعفهم يف فهم املادة املدروسة، ألن  بالغةلقلة رغبتهم يف ال السببورمبا 
أو املدارس الثانوية اإلسالمية  العامة الثانويةرس اأكثرهم متخرجون من املد بةالطل

امعة  وكذلك ليس إال يف هذه اجل البالغةم تعلّ  يبدأوا ومل غري املعهد اإلسالمي،
لديهم كتاب خاص يف تعلم البالغة، حيث صعب هلم فهم املوضوع مباشرة من 
م للمراجع وأكثر ما يأخذه الطلبة من املعلومات كان من اإلنرتنيت كما  قراء

 .أقروا ذلك يف املقابلة
 البيانات من المقابلة مع المدرسين والطلبة - 

ث من البيانات اليت حيصل عليها بعد املقابلة مع مدرس وجد الباح
البالغة حول تعليم البالغة يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية مبدينة 
بنجارماسني، أن تعليم البالغة غالبا من ثالثة مدرسني، والذي ختصص لتعليمها 
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األخر  هو األستاذ الدكتور فهمي عارف، مث الدكتور فيصل والثالث هو األستاذ
الذي مل يتخصص يف اللغة، ولكن يف هذا العام الدراسي يتعني املدرس واحد 

ووجد أن من كتب املراجع . فقط لثالثة فصول هو األستاذ الدكتور فهمي عارف
وبعض كتب البالغة األخرى على  ".البالغة الواضحة "كتاب املستخدمة هو  

وأن طريقة التعليم املستخدمة هي الطريقة املباشرة  .مستوى املتوسطة والثانوية
ويتعرف . واملناقشة وال تستخدم الوسائل التعليمية املتنوعة إال السبورة واملقلمة

 لذلك ال يستطيع ان يهتمّ  ستطيع أن يدرس كما كان يف شبابه،املدرس أنه ال ي
رحلة اجلامعية ال بكل طالب من طالبه يف الفصل أثناء احملاضرة، ورأى أن طلبة امل

  .بد من أن يبحثوا املعلومات جبهدهم أنفسهم وحياولوا شرح املوضوع بأنفسهم
م وجدوا املشكلة يف فهم  ووجد الباحث من املقابة مع الطلبة، أ
املوضوعات بل بعضهم مل يفهم شيئا منها إال ذكر بعض األمساء املصطلحة يف 

قواهم فهما أن يتذكر التعريف وأ. باب علم املعاين ومل يفهم املقصود منه
والتقسيمات وبعض األمثلة من الكتب اليت قرأوها، ولكن وجدوا املشكلة يف 
تطبيق تلك املعلومات البالغية، ومل يستطيعوا أن يقيسوا شيئا منها ويتحريون 
م أو يف الكتب  باألمثلة املطروحة عليهم ومل يفهموا إّال ما وجدوها يف مقاال

وقالوا إن السبب هو أن األمثلة قليلة . جودة يف النيت اليت قرأوهاواملقاالت املو 
م كتبوا املقاالت والبحوث العلمية  جامدة غري متطورة وغري متنوعة، ورغم أ
حول املوضوع لكنهم مل يستطيعوا قياس املعلومات اليت كتبوها إىل أمثلة أخرى 
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ا يف كالمهم العريب وال سيما تطبيقها إىل لغتهم العربية اليومية اليت يت خدمو
 . وكتابتهم العربية

ا املدرس يف ههاملشكالت اليت يواجوجد الباحث من املقابلة أن من و 
 ونقليل فهم يتكاسلون وميلّ  البالغةأن دوافع الطلبة يف تعلم  البالغة تعليمعملية 

وأحيانا وجد أن بعض الطلبة أخذ املعلومات من غري كتب املراجع اليت دهلا 
اامل وأقر املدرس كذلك أن بعض الطلبة خاصة غري املتخرجني من . درس لقراء

املعهد اإلسالمي ال يعرف البالغة من قبل والسيما يتعلمها، واملدرس قال إنه 
م،  يدّل على كتب املراجع ويعطي التوجيهات يف تلعيم  البالغة وإلعمال واجبا

م يأخذون من غري ما يدّله املدرس فليس ووجد . من وسعه ذلك أما كو
كتب العربية جيدا أن بعض الطلبة مل يقدروا على قراءة ال الباحث سبب ذلك

والسيما فهمها بأنفسهم، وكيف يستطيون أن يبحثوا املوضوعات أثناء تراث  
كتب البالغة؟ وكيف يفهمون فهما كثريا من النصوص اليت مل يفهم شيئا منها؟ 

د خاصة لتعليم موضوعات علم املعاين ليكون وهذا وذاك الطلبة حيتاجون إىل موا
هلم معينا لفهم املوضوعات وتطبيقها ومسّهال للبحث عن تلك املوضوعات يف 

  . الكتاب الواحد املتكامل
ومن املشكالت اليت وجدها الباحث يف عملية تعليم البالغة أن الطلبة 

ّودون قراءة اللغة العربية يتعّودون قراءة اللغة الوطنية اإلندونيسية أكثر بكثري مما يتع
م طلبة قسم تعليم اللغة العربية، ووجد الباحث الكثري من الطلبة  مع أ
يستخدمون كتب البالغة املرتمجة حىت يستطيعوا فهم املوضوع أو حبثوا عنه يف 
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اإلنرتنيت، لذلك أكثر الطلبة مل يفهموا املوضوع فهما جيدا ومل يستطيعوا قياس 
م ال يعّودون أنفسهم بتطبيق  املعلومات يف لغتهم العربية قراءة وكالما، أل

م البالغية باختيارهم الكتاب املرتجم أو بأخذهم من  اإلنرتنيت واختار . معلوما
الباحث بسببه إعداد مواد تعليم البالغة على املنهج القياسي بوضع بعض 

ة، وشرحها القواعد البالغية عامة واملتعلقة ببعض موضوعات علم املعاين خاص
يف موضوعاته املناسبة خبطة التدريس باملفردات الشائعة والسهلة، مث قياسها 
خالل األمثلة والتدريبات اليت تناسب بيئة طلبة قسم تعليم اللغة العربية بتلك 

 .اجلامعة
وقام الباحث ايضا حتليل حاجات طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 

ورئيس قسم تعليم اللغة  الطلبة مع املقابلةمن أنتساري اإلسالمية احلكومية 
فصل : حث تقسيم فصول الطلبة إىل ثالثةالبا العربية ومدرسي البالغة،ووجد

ومن مقابلةرئيس القسم وخطة التدريس اليت أعطاها إىل ". ج"، و"ب"، و"أ"
الباحث وجد أّن تعليم البالغة يف هذه السنة قد تغري من السنة املاضية، حيث 
قّدم األستاذ املدرس موضوع علم املعاين يف الفصل الدراسي الرابع مث البيان يف 

فصل الدراسي اخلامس، أما يف السنة املاضي، بدأت دراسة البالغة من هذا ال
علم البيان يف الفصل الدراسي الرابع، مث علم املعاين يف الفصل الدراسي اخلامس 
  . مث علم البديع يف الفصل الدراسي السادس، كما هو يف خطة التدريس املوجودة
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عليهم مشقة يف فهم قسم تعليم اللغة العربية طلبةووجد ايضا أن 
موضوعات البالغة خاصة علم املعاين الذي قد تعلموه يف الفصل الدراسي 

هلم خلفيات دراسية خمتلفة،  وهذه املشقة وعدم فهم املوضوع بسبب أن. السابق
 يف هذه قوا اللغة العربية إّال تلالعامة ومل ي وأكثرهم متخّرجون من املدرسة الثانوية

، وبعضهم يتعلمون اللغة العربية يف "ج"وفصل " ب"خاصة يف فصل  ةامعاجل
، لذلك اختار الباحث بعض طلبة "أ"خاصة يف فصل  الدينية الثانويةمدرستهم 

 .ليكون عينا للبحث والتطوير" ج"وطلبة فصل " ب"فصل 
وتعليمها  خاصة البالغة واختلفوا أيضا يف استجابتهم حنو اللغة العربية

ا جبدّ من ا، وكان قليلواشرتاكتهم فيه ونشاط  هم يرغبون يف تعلمها ويتعلمو
ا وال ، ال حيبّ ما كبريا واآلخرون يشعرون باملللشرح املدرس اهتمابون ويهتمّ  و

بل يرى بعضهم عدم اهتمام البالغة يف لغتهم العربية، واستبعدوا  يرغبون فيها،
البالغة  ووجد الباحث من املقابلة معهم أن سببه هو طريقة تعليم. من دراستها

التقليدي، حيث أتى بالتعريفات مث األمثلة من نصوص القرآن أو الشعر، من غري 
أن يفهموا املقصود وكيفية تطبيقها يف كالمهم العريب، وال سيما أن األستاذ يوزع 
هلم موضوعات عمل املعاين لكل طالب مث أمرهم بكتابة البحث حول املوضوع 

يت دّهلا األستاذ املدرس يف خطة التدريس، وهذا املوزع مستندا إىل كتب املراجع ال
م الدراسية فالطلبة والسيما . ال يناسب أكثر الطلبة ويناسب بأحواهلم خبلفيا

الذين مل جييدوا العربية ال يستطيعوا فهم كتب مراجع البالغة جبيد، بل منهم من 
وضع ال يفهم شيئا منها، فأخذ من النيت مث طلع املوضوع يف الكتاب ألجل 
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م . التعليقات يف البحث فحسب ا كثريا وال حيرصون لذلك وجد أ ال يهتمون 
 .لصعبة فهم الكتب وضيق األمثلة البالغية مهاعلى تعلّ 

 كالداّل للطلبة يفأّن املدرس هو   الباحثومن ناحية املدرس، وجد 
يوزع املوضوعات للطلبة للبحث بعد إلقاء املقدمات،مث يعطي عملية التعليم، 

والطلبة يشرحون .بعض اإلضافيات ويكتب امللخص قبيل االمتحان ليقرأه الطلبة
واشتكوا بقلة األمثلة الفّعالة وجبمودها . ويناقشون املوضوع، مث يضيفها األستاذ

التباعها النصوص القرآنية أو الشعرية كما وجدوها عند كتابة حبوثهم ونقلهم من 
لتحريرى باللغة العربية االختبار امن  استخدم املدرس كثرياو . الكتب أو النيت

وإلجابة األسئلة يسمح لطلبته أن جييبوها باللغة اإلندونيسية تسهيال هلم ولكن 
يبعدهم من ممارسة ذوقهم العريب البالغي، ورمبا السبب عدم قدرة الطلبة 
وضعفهم للتعبري بالعربية والسيما عند إجابة أسئلة بالغية، واملدرس يعلم هذه 

 .احلالة
وجدالباحث أن األستاذ يشري على ثالثة كتب  التعليمية ومن ناحية املوادّ 

املراجع أو أربعة ليأخذ الطلبة منها يف حبوثهم مع أن معظم الطلبة ال جييدون 
فهم الكتب العربية جبّيد والسيما كتب البالغة اليت تناسب العرب، والسبب ألّن 

كان واحد وطريقة الشرح قد ختتلف بني  شرح املوضوع يف هذه الكتب ليس يف م
كتب املراجع، وهذا يعّد صعب احلصول خاّصة للطلبة غري املتخرجة من املدارس 

وألجل استخدام كتب املراجع البالغية صارت . اإلسالمية واملعاهد اإلسالمية
األمثلة املستخدمة لشرح املوضوع حمدودة وجامدة، مل تتطور وتناسب أحوال 
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م إىل لغتهم الطلبة وبيئت هم اليومّية مباشرة ومل يقدروا على قياس معلوما
يف هذه الثابت غري كتب املراجع أن الكتاب التعليمى ووجد الباحث .العربية

ويستطيع اختصار هذه املشكالت واحلاجات خالل النقط .اجلامعة غري موجود
  :التالية
ضرورة استخدامها جهل الطلبة عن أمهية ومكانة البالغة يف اللغة العربية و  .١

 .اليومي وكتابتهم العلمية هميف اللغة الفصحى يف كالم
ا،ونقصان  .٢ ضعف دفاعية الطلبة لتعلم البالغة العربية وعدم اهتمامهم 

 .اشرتاك الطلبة وتفاعلهم عند دراسة البالغة
جل الطلبة ال يستخدمون كتب املراجع للبالغة وأكثرهم أخذوا من  .٣

م  الكتب املرتمجة واملواقع يف النيت، وهذا يؤدي إىل قلة التطبيق واستيعا
مباملعلومات املدروسة القدمية  . الذوق البالغي ويؤدي إىل نسيا

 .صعوبتهم لفهم كتب املراجع، لصعبة لغتها ومجود األمثلة املوجودة فيها .٤
 .احتياجهم بالكتاب اخلاص الذي يسهل هلم فهم البالغة ومراجعتها .٥
م اجلامعية احتياجهم باألمثلة امل .٦ تنوعة الفعالة املناسبة بأحواهلم وبيئا

 .اليومية
م البالغية أكثر يف كالهم اليومي  .٧ احتياجهم على تطبيق معلوما

الستيعاب الذوق البالغي العريب وبطريقة أسهل، كاستخدام األسلوب 
 .اإلندونيسي املرتجم إىل اللغة العربية
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الغة مل يكن مناسبا جلل منهج املناقشة الذي استخدم لتعليمهم الب .٨
 .الطلبة، ألن بعضهم مل يتعلموها قبل ومل يفهموا منها شيئا

احتياجهم مبنهج الشرح والتطبيق معا، ومل يزالوا حيتاجون إىل شرح  .٩
األستاذ للتعريفات ومفهوم فروع موضوعات البالغة قبل إجراء املناقشة 

 .بني الطلبة
ها الباحث أثناء حبثه، وهذه هذه هي بعض املعومات والبيانات اليت وجد

ا ستساعد األستاذ والطلبة    املواد البالغية وإن مل تكن تصلح كل مشكلة، فإ
م الذوق  م البالغية واستيعا لتقليل هذه املشاكل وتساعدهم لتطبيق معلوما
ا جاءت باللغة العربية األسهل، بل ايضا من  البالغي العريب، ال من حيث إ

ا تشتمل ع لى القواعد السهيل قياسها وعلى التدريبات املتناسبه ببئتهم حيث إ
واألساليب الوطنية اليت تساعدهم لفهم البالغة العربية وأساليبها وجتعل فهمها 

 .أسهل بكثري لدىالطلبة
 جمع البيانات - ٢

مجع املعلومات والوثائق  املبدئية السابقة، انطالقا من نتائج الدراسةبدأ الباحث
املتعلقة إلجناز وتنفيد عملية إعداد مواد تعليم البالغة علم املعاين اخلاصة هلم على املنهج 

بلغة أسهل من لغة كتب الرتاث واألمثلة املتطورة واملناسبة بأحوال وبيئة الطلبة القياسي، 
م، حىت تكون اليومية وبالقواعد املختصرة اليت ستساعدهم الذكر وتطبيق معلوم ا

املوضوعات البالغية املوجودة يف املقّرر املعّد أكثر فعاالوأسهل للفهم والتطبيق، ومل يكن 
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ملعرفة وفهم املوضوع البالغي فحسب، بل الستيعاب الذوق البالغي العريب يف كالمهم 
  . العريب اليومي

م وقدر حا فرأىالباحث فيه ضرورية وأمهية وجود املواد املناسبة مع مراعاة ، ماجا
والبد باللغة العربية باعتبارهم طلبة قسم تعليم اللغة العربية الذين سيكونون معّلمي اللغة 

بأمثلة متنوعة ومعروفة يف بيئتهم ولغتهم  جذابة وأن تكون املواد. العربية إن شاء اهللا
ا اهتمام الطلبة ورغب اإلندونيسية ، خاصة لتعلم العربية البالغةم يف تعلم احيث يرفع 

  .علم املعاين حىت يستطيعوا إعطاء األمثلة وقياسها بشكل أوسع
ومجع الباحث البيانات السابقة وجعلها أساسا إلعداد املواد وأخذ أسهل التعريفات 

كأسرار البالغة ودالئل اإلعجاز للجرجاين :وأمجعها من تراث كتب البالغة املشهورة 
وبغية اإليضاح للخطيب قزويين، وبعض كتب واملفتاح للسكاكي وتلخيص املفتاح 

البالغة املعاصرة كعلم املعاين للدكتور البسيوين كما كان مكتوبا يف قائمة املصادر 
مث مجع الباحث وخطط األمثلة وجعاللتدريبات متناسبة مع بيئة الطلبة وأحواهلم . واملراجع

  .طبيق يف التدريباتوأكثر الباحث الشرح خالل األمثلة حىت مثال لإلجابة قبل الت
 تصميم اإلنتاج أو إعداد المواد التعليمية -٣

بدأ الباحث كتابة مواد تعليم البالغة على املنهج  ،مجع البياناتبعد أن مت 
فبدأ الباحث يقرأ الكتب البالغة . القياسي وفقا لتلك البيانات وخطة التدريس املوجودة
تدريس، مث وضع الباحث بعض واختار من موضوعات علم املعاين ما يوافق خطة ال

القواعد البالغية العامة واخلاصة املتعلقة املوضوعات املدروسة اليت أخذها من الكتب 
لتقدمي  الباحث دليل العاموضع البالغية ومن فهم الباحث جتامهوضوعات علم املعاين،و 
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كما يف حىت يصري مضموم اإلنتاج  . على املنهج القياسي هذه املواد التعليمية وتطبيقها
  :الفهرس، وهي

 املقدمة ودليل الكتاب والتمهيد حول الفصاحة والبالغة  .أ 

 مفهوم علم املعاين عامة والقواعد البالغية عامتها وخاصتها باألمثلة لتطبيقها  .ب 

الكالم : موضوعات علم املعاين التابعة خلطة التدريس املستخدمة يف اجلامعة  .ج 
والقصر، واإلجياز، واإلطناب، اخلربي والكالم اإلنشائي، والفصل والوصل، 

 .واملساواة
 التدريبات املتنوعة لكل موضوع من املوضوعات املذكورة  .د 

 الشرح من النص القرآين أو احلديث النبوي مث األمثلة من الكالم اليومي  .ه 

 تصديق اإلنتاج وتحكيم الخبراء - ٤
ثة ها مع االستبانة إىل ثالقدم الباحث إعداد مواد تعليم البالغة،تم وبعد أن ي

اء، هم األستاذ الدكتور فهمي عارف والدكتور فيصل مبارك والدكتور أمحد مرادي اخلرب 
هم املتخصصون يف تعليم اللغة العربية وخاصة الذي يتعني مدرسا يف هذه السنة األستاذ 

من عدة من  واستحكم الباحث. الدكتور فهمي عارف هو املتخصص يف تعليم البالغة
  :من االستبانة التاليةنواحي كما طرحه الباحث 

  )٤.١(اجلدول 
  مسافات حتديد نتيجة استبانة آراء اخلرباء عن مواد تعليم البالغة املعدة وتقديره

  تقدير اجلودة  مسافات حتديد النتيجة  الرقم
  ممتاز  % ١٠٠- ٩١  ٥
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  جيد جدا  % ٨٩- ٨٠  ٤
  جيد  % ٧٩- ٦٠  ٣
  مقبول  % ٥٩- ٤٠  ٢
  ضعيف   % ٣٩-٠  ١
  تعليمالبالغة علم المعاني موادّ من الخبير األول في مجال إعداد  بانةاالست

  :يف الفراغات املعدة، واملعىن من كل األرقام كما يلي) √(حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة 
  ضعيف جدا: ١    ضعيف: ٢مقبول     : ٣جيد     : ٤  جيد جدا: ٥

  األستاذ الدكتور فهمي عارف: اسم اخلبري
  )٤.٢(اجلدول 

العناصر  الرقم
  للتحكيم

 ١ ٢ ٣ ٤  ٥  البنود

       √  الوضوح يف األهداف -١  مالئمة املواد  .١
     √    املعاملة بني الطلبة -٢    

     √    السهولة يف التعليم -٣
     √    هاة بينصحة املواد والصل -٤
       √  صدق املواد التعليمية -٥
     √    تهاسعة املواد ودق -٦
     √    التدرج -٧
     √    حباجة الطلبةمالئمة  -٨
     √    ببيئة الطلبة األمثلة مالئمة -٩
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       √  سهولة اللغة املستخدمة - ١٠  عرض املادة   .٢
     √    الرتتيب يف تقدميه - ١١    

     √    الوضوح يف شرح املادة - ١٢
     √    صحة أسلوب الكتابة - ١٣

     √    اختيار املفردات بناء على الشيوع - ١٤  
     √    الطريقة املستخدمة  - ١٥

     √    واملفرداتاستخدام احلروف  - ١٦  الرسم البياين  .٣
     √    الرتتيب يف الكتابة - ١٧    

     √    التزيني - ١٨
     √    مناسبة عدد التدريبات - ١٩  التقومي  .٤

     √    مناسبة التدريبات مبستوى الطلبة - ٢٠    
     √    تعليمات تدريبات مناسبة - ٢١
       √  إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات  - ٢٢
على  االختبارات/تدريباتال ال خترج - ٢٣

  البالغة املدروسةموادّ 
  √     

ستيعاب األسئلة لقياس قدرة الطلبة ال - ٢٤
  الذوق البالغي

  √     
     √    مناسبة أشكال التدريب - ٢٥
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  نتيجة حتكيم اخلبري األول على مواد تعليم البالغة املعدة

  )٤.٣(اجلدول 
 ∑  بنود األسئلة االسم  الرقم

x  
∑ 
xi  

∑xiP= 
x ∑ 

x100% 

 
 

 املستوى

١.  

رف
 عا
مي
 فه
تور
لدك
اذ ا
ألست

ا
  

جيد  %٨٣,٣ ١٠٤ ١٢٥  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
  ٥  ٤  ٤  ٤  ٥  جدا

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  
٥  ٤  ٤  ٤  ٤  
١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  
٤  ٤  ٤  ٤  ٤  
٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  
٤  ٤  ٤  ٤  ٤  
٢٥  ٢٤  ٢٣  ٢٢  ٢١  
٤  ٤  ٤  ٥  ٤  

%  ٨٣,٣اجلدول كانت نتيجة من حتكيم اخلبري األول حصلت النتيجة يف هذا 
  .من املستوى جيد جدا

  تعليمالبالغة علم المعاني موادّ من الخبير الثاني في مجال إعداد  بانةاالست
  :يف الفراغات املعدة، واملعىن من كل األرقام كما يلي) √(حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة 

  ضعيف جدا: ١    ضعيف: ٢مقبول     : ٣جيد     : ٤  جيد جدا: ٥
  الدكتور فيصل مبارك: اسم اخلبري
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  )٤.٤(اجلدول 

العناصر  الرقم
  للتحكيم

 ١ ٢ ٣ ٤  ٥  البنود

       √  الوضوح يف األهداف -١  مالئمة املواد  .١
     √    املعاملة بني الطلبة -٢    

       √  السهولة يف التعليم -٣
       √  هاة بينصحة املواد والصل -٤
       √  صدق املواد التعليمية -٥
     √    تهاسعة املواد ودق -٦
     √    التدرج -٧
       √  مالئمة حباجة الطلبة -٨
     √    ببيئة الطلبة األمثلة مالئمة -٩

       √  سهولة اللغة املستخدمة - ١٠  عرض املادة   .٢
       √  الرتتيب يف تقدميه - ١١    

       √  الوضوح يف شرح املادة - ١٢
       √  الكتابةصحة أسلوب  - ١٣

     √    اختيار املفردات بناء على الشيوع - ١٤  
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       √  الطريقة املستخدمة  - ١٥
       √  واملفرداتاستخدام احلروف  - ١٦  الرسم البياين  .٣

       √  الرتتيب يف الكتابة - ١٧    
       √  التزيني - ١٨

       √  مناسبة عدد التدريبات - ١٩  التقومي  .٤
       √  مناسبة التدريبات مبستوى الطلبة - ٢٠    

       √  تعليمات تدريبات مناسبة - ٢١
       √  إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات  - ٢٢
على  االختبارات/تدريباتال ال خترج - ٢٣

  البالغة املدروسةموادّ 
√       

ستيعاب األسئلة لقياس قدرة الطلبة ال - ٢٤
  الذوق البالغي

√       
       √  مناسبة أشكال التدريب - ٢٥

  مواد تعليم البالغة املعدةنتيجة حتكيم اخلبري الثانيعلى 

  )٤.٥(اجلدول 
 ∑  بنود األسئلة االسم الرقم

x  
∑ 
xi  

∑xiP= 
x ∑ 

x100% 

 

 املستوى

  ممتاز  ٩٦ ١٢٠ ١٢٥  ٥  ٤  ٣  ٢  ١الد  .١



٧٠ 

 

 

 

٥  ٥  ٥  ٤  ٥  %  
١٠  ٩  ٨  ٧  ٦ 
٥  ٤  ٥  ٤  ٤  
١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ 
٥  ٤  ٥  ٥  ٥  
٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ 
٥  ٥  ٥  ٥  ٥          
٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ 
٥  ٥  ٥  ٥  ٥  

  
%  ٩٦يف هذا اجلدول كانت نتيجة من حتكيم اخلبري الثاين حصلت النتيجة 

  .من املستوى ممتاز

  تعليمالبالغة علم المعاني موادّ من الخبير الثالث في مجال إعداد  بانةاالست
  :الفراغات املعدة، واملعىن من كل األرقام كما يلييف ) √(حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة 

  ضعيف جدا: ١    ضعيف: ٢مقبول     : ٣جيد     : ٤  جيد جدا: ٥
  الدكتور أمحد مرادي: اسم اخلبري

  )٤.٦(اجلدول 
العناصر  الرقم

  للتحكيم
 ١ ٢ ٣ ٤  ٥  البنود

    √      الوضوح يف األهداف -١  مالئمة املواد  .١
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    √      املعاملة بني الطلبة -٢    
      √    السهولة يف التعليم -٣
        √  هاة بينصحة املواد والصل -٤
        √  صدق املواد التعليمية -٥
      √    تهاسعة املواد ودق -٦
      √    التدرج -٧
    √      مالئمة حباجة الطلبة -٨
    √      ببيئة الطلبة األمثلة مالئمة -٩

    √      سهولة اللغة املستخدمة - ١٠  عرض املادة   .٢
        √  الرتتيب يف تقدميه - ١١    

      √    الوضوح يف شرح املادة - ١٢
      √    صحة أسلوب الكتابة - ١٣

      √    اختيار املفردات بناء على الشيوع - ١٤  
      √    الطريقة املستخدمة  - ١٥

      √    واملفرداتاستخدام احلروف  - ١٦  الرسم البياين  .٣
        √  الرتتيب يف الكتابة - ١٧    

      √    التزيني - ١٨
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        √  مناسبة عدد التدريبات - ١٩  التقومي  .٤
        √  مناسبة التدريبات مبستوى الطلبة - ٢٠    

        √  تعليمات تدريبات مناسبة - ٢١
      √    إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات  - ٢٢
على  االختبارات/تدريباتال ال خترج - ٢٣

  البالغة املدروسةموادّ 
√        

ستيعاب األسئلة لقياس قدرة الطلبة ال - ٢٤
  البالغيالذوق 

  √      
      √    مناسبة أشكال التدريب - ٢٥

  
  نتيجة حتكيم اخلبري األول على مواد تعليم البالغة املعدة

 )٤.٧(اجلدول 
 ∑  بنود األسئلة االسم الرقم

x  
∑ 
xi  

∑xiP= 
x ∑ 

x100% 

 

 املستوى

١.  

دي
 مرا
محد

ور أ
دكت
ال

  

٨٢،٤ ١٠٣ ١٢٥  ٥  ٤  ٣  ٢  ١ 
%  

جيد 
  ٥  ٥  ٤  ٣  ٣  جدا

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦ 
٣  ٣  ٣  ٤  ٤  
١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ 
٤  ٤  ٤  ٤  ٥  
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٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ 
٥  ٥  ٤  ٥  ٤  
٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ 
٤  ٤  ٥  ٤  ٥  

%  ٨٢،٤يف هذا اجلدول كانت نتيجة من حتكيم اخلبري الثالثحصلت النتيجة 
  .من املستوى جيد جدا

من املستوى جيد %  ٨٣,٣األول أعطى النتيجة واخلالصة فيها أن اخلبري 
  .جدا

واخلبري الثالث أعطى النتيجة . من املستوى ممتاز%  ٩٦واخلبري الثاين أعطى النتيجة 
  :وأعطى أحد اخلرباء بعض االقرتاحات كما يلي. من املستوى جيد جدا%  ٨٢،٤

 . ضع احلركة يف اآليات والنصوص  .أ 

 .بالغة إندونيسيا أكثرأضف الشرحات عن املوضوعات من   .ب 
 .تصحيح كتابة كلمات  .ج 

 

 تعديل اإلنتاج وتصحيحه -٥
اخلرباء حسب تقديرات  املعدة بعد ذلك بتصحيح املواد التعليمية الباحثقام 
م وحصل الباحث على تقدير جيد جدا من ثالثة اخلرباء، وبعضهم يعطي  .وتعليقا

  :التعليقات الزائدة واالقرتاحات كما يلي
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 . يف اآليات والنصوص ضع احلركة .١

وقد كانت يف مواد تعليم البالغة املعدة بعض نصوص من آيات القرآن أو 
احلديث أو الشعر مل تكن متحركة، ورأى اخلبري أن احلركات البد وإن كان يف 
اآليات أو النصوص املشهورة، مث صحح الباحث وأعطى احلركات يف النصوص 

 .املذكورة
 .من بالغة إندونيسيا أكثرأضف الشرحات عن املوضوعات  .٢

وكانت يف مواد تعليم البالغة أمثلة مأخوذة من أساليب بالغة اللغة اإلندونيسية 
املناسبة بأحوال الطلبة وبيئتهم، ورأى اخلبري بعد قراءته هذه املواد أن هذه األمثلة 
جيدة وقياسها ببالغة اإلندونيسيا يسهل فهم املوضوع، ولكنها غري شاملة لكل 

مث بيّــن الباحث أن هذه األمثلة أوال . ع كما يف موضوع الفصل والوصلموضو 
موجودة يف موضوعات علم املعاين، إال إذا كان أسلوب املوضوع مل يوجد يف 

وذلك كما يف باب الفصل والوصل، مث أضاف الباحث بعد , بالغة اإلندونيسيا
 .بعضها يف التدريبات ذلكأمثلة قياسية من بالغة اإلندونيسيا وأكثر يف ذلك وزاد

 .تصحيح كتابة كلمات .٣
ولكن الذي حصل هو ctr+fوكان الباحث عمل تغيري الكلمات باستخدام 

 .فساد الكلمات األخرى، لذلك أمر اخلبري بتصحيحها مرة أخرى واحدا فواحدا
 تجربة اإلنتاج األولى أو تجربة صالحية للمواد -٦

املعدة استاجبة من تلك  وقام الباحث بعد ذلك بتصحيح املواد البالغية
بتطبيق هذه املواد التعليمية املعدة التعليقات السابقة، مثعرضها ملعلم البالغة وكذا للطلبة
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جبامعة أنتساري اإلسالمية " ب"على املنهج القياسي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية فصل 
عشر طالبا ووزع وبدأ الباحث بأخذ مخسة . احلكومية بنجارماسني لتجربة صالحية املواد

وبدأ . الكتب املعدة إليهم بعد التعارف معهموإعطائهم االختبار القبلي يف نفس اليوم
يعطي املقدمات عن املواد املعدة ويعطي املثال لتطبيقها إىل الطلبة ويعطي التمهيد 

ومل يعط املعلم أية زيادات جديدة وإال أن الطلبة . باألمثلة يف كيفية استخدام الكتاب
 .وا ملخص الكتابطلب
  ١تعديل اإلنتاج وتحسينه  -٧

وبعد أن قام الباحث بإلقاء املقدمة للطلبة، يشكو بعضهم بكثرة املوضوعات، مث 
سألوا الباحث بكتابة ملخص الكتاب تسهيال هلم على املراجعة قبل بداية عملية جتريبية 

  :يالت سوىومل حيدث أية تغيريات أو تعد. يف تعليم املواد املعدة قبل األسبوع
 كتب الباحث ملخص مواد تعليم البالغة علم املعاين على املنهج القياسي،  - 

 .كتب أيضا يف اآلخر التدريبات العامة من كل املوضوعات املدروسة - 
 .WAخالل جمموعة ) PDF(مث وزعه للطلبة بشكل امللف اإليليكرتونيكي 

 تجربة اإلنتاج الثانية أو تجربة فعالية -٨
بعد أن قام الباحث بتحسني اإلنتاج السابق، بدأ بإجراء التجربة امليدانية الالحقة 
أو الثانية وتعليم الطلبة مواد البالغة علم املعاين املعدة، ولكن تعذر واحد من الطلبة 

والحظ الباحث أثناء . وعّلم املعلم أربعة عشر طالب الفصل الدارسي اخلامس الباقني
م يتمتعون  عملية تعليم املواد املعدة استجابة الطلبة واشرتاكهم يف عملية التعليم، وجيد أ

ويسرون يف العملية الدراسية ويعطون االهتمام بقياس القواعد البالغية املوجودة وتطبيق 
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مضمون الكتاب أكثر، خاصة يف األمثلة والتدريبات البالغية املرتمجة من اللغة 
م مباشرة واألمثلة املخرتعة من اإلندونيسية إىل اللغة العربية امل تعلقة بأحواهلم وبيئا

  .أنفسهم
وقضى الباحث الشهر والنصف إلجراء هذه التجربة، وقضى مثانية لقاءات، ستة 
اللقاءات لتدريس البالغة باستخدام املواد املعدة، واللقاءان إلجراء االختبار القبلي 

  . تية عن مراحل تننفيذ البحثواالختبار البعدي، وسيتضح التفصيل يف اجلدول اآل
  ٢تعديل اإلنتاج وتحسينه  -٩

بعد أن أجرى الباحث التجربة امليدانية الثانية، قام الباحث بتحسني مواد تعليم 
  :البالغة علم املعاين املعدة وتعديلها، ويزيد الباحث فيها

ليشرح بعض األمثلة املوجودة يف الكتاب اليت رأى  ،تعليقات الكتاب - 
 أثناء عملية تعليم املواد، الباحث فيها بعض الصعوبة يف املعىن لدى الطلبة

 .ليسهل الطلبة مبراجعته وتذكره وفهم مرة ثانية
 .تغيري أو تعديل بعض األمثلة املوجودة باألمثلة األخرى األسهل - 
 .كتاب املقرر الواحدمجع املواد املعدة مع امللخص يف ال - 

  .وكل من التحسينات والتعديالت بلغة عربية سهلة وشائعة ومعروفة
  اإلنتاج النهائي - ١٠

وبعد التجربة امليدانية الثانية قام الباحث بالتحسني األخري وأضاف بعض األمثلة 
وغّري بعض الكلمات بكلمات أخرى أسهل منه وأكثر شيوعا ملستوى الطلبة، لتكون 

لبالغية املعدة أكثر نفعا لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري هذه املواد ا
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اإلسالمية احلكومية يف فهم موضوعات علم املعاين واستيعاب الذوق البالغي العريب 
  .وتطبيق معلوماته

هذه هي اخلطوات البحثية إلعداد املواد املعدة، وقد أجرى الباحث هذه العملية 
عملية مجع البيانات وحتضري الدرس يف تعليم مواد علم ريبا يف خالل الشهر والنصف تق

  :التايل) ٤.٨(وسيتضح حتليل هذه العملية الدراسية التجريبية من خالل اجلدول . املعاين
  األنشطة اللقاءات  الـتاريخ

  رئيس القسم وتوزيع استبانة اخلرباءاملقابلة مع   ١  ٢٠١٧أغسطس  ٢١
  مدرسي البالغة علم املعايناملقابلة مع   ٢  ٢٠١٧أغسطس  ٣٠
املقابلة مع طالب قسم تعليم اللغة العربية بالفصل   ١  ٢٠١٧سبتمرب  ٦

  الدراسي اخلامس
  التعارف وتوزيع الكتب واالختبار القبلي  ١  ٢٠١٧سبتمرب  ٧
  دراسة مواد علم املعاين األوىلعملية   ١  ٢٠١٧سبتمرب  ١٣
  مواد علم املعاين الثانية دراسةعملية   ١  ٢٠١٧سبتمرب  ١٤
  دراسة مواد علم املعاين الثالثةعملية   ١  ٢٠١٧سبتمرب  ٢٠
  دراسة مواد علم املعاين الرابعةعملية   ١  ٢٠١٧سبتمرب  ٢٧
  دراسة مواد علم املعاين اخلامسةعملية   ١  ٢٠١٧سبتمرب  ٢٨
  دراسة مواد علم املعاين السادسةعملية   ١  ٢٠١٧أكتوبر  ٤
  توزيع االستبانة وامللخص  ١  ٢٠١٧أكتوبر  ٥
  االختبار البعدي  ١  ٢٠١٧أكتوبر  ١١

  :وحتليل نشاطات البحث التجرييب يف امليدان كما يلي
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  في اللقاء األول
  علم املعاين(البالغة :       املادة

  التعارف، توزيع الكتب، واالختبار القبلي :       املوضوع
  دقيقة ٧٥:       الزمن

  السبورة واملقلمة:   الوسيلة التعليمية
  املباشرة:       الطريقة 

  -:     املعيار الكفائي
  -:   الكفاءة األساسية

م الدراسية وتعريفهم شخصية :     املؤشرات معرفة أمساء الطلبة وخلفيا
الباحث وحالة البحث، معرفة مدى فهمهم ملوضوعات علم 
املعاين املدروسة، بيان حالة البحث وجتربة صالحية مواد تعليم 
البالغة املعدة وتكوين جمموعة درس البالغة علم املعاين، وتعيني 

  .جدوال الدرس
  :وأما اخلطوات واالسرتاتيجية اليت سلكها الباحث يف هذا اللقاء  فهي كما يلي

 النشاط التمهيدي .١

 التسليم     .أ 

 .علم املعاين وإجراء البحثيف إجياد الربط مبوضوع  باحثحماولة ال  .ب 
 .لتعليم مواد البالغة للطلبةبيان حالة البحث   .ج 
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  النشاط األساسي .٢
 .يعّرف الباحث نفسه كمعلم مواد تعليم البالغة علم املعاين يبّني منهجها  .أ 
ا هلم  .ب   .يوزّع الباحث أسلئة االختبار القبلي للطلبة وقراء
 .يأمر الباحث إعمال االختبار القبلي  .ج 
 .يوزّع الباحث املواد املعدة  .د 
  النشاط الختامي .٣

 الباحث مع الطلبة يف جدوال دراسة مواد تعليم البالغة علم املعاينيشاور   .أ 
قراءة املواد املعدة قبل ابتداء الدرس وتكوين بالتعلم اجليد و  وصية الباحث   .ب 

 .WAجمموعة تعليم البالغة علم املعاين خالل 
 .وكفارة اجمللس اختتام التدريس بقراءة احلمدلة  .ج 

  علم المعانيتحضير الدرس في تعليم مواد البالغة 
  في اللقاء الثاني

  )علم املعاين(البالغة :       املادة
املقدمة البالغية، الصدق والكذب يف اخلرب، الكالم اخلربي :     املوضوع

  ) ابتدائي، طليب، إنكاري(
  دقيقة ٩٠:       الزمن

  السبورة واملقلمة:   الوسيلة التعليمية
  املباشرة، تطبيقية قياسية:       الطريقة 
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معرفة أمهية البالغة يف اللغة العربية، معرفة موضوع علم :   لكفائياملعيار ا
املعاين، الفهم بالقواعد املوجودة يف الكتاب، القدرة على الفرق 
بني الكالم اخلربي وغريه، وبني الصدق منه والكذب، ومعرفة 

  . أقسام اخلرب
م العربية اليومية، أن يفهموا أمهية البالغة وعلم املعاين يف لغته:   الكفاءة األساسية

أن تزداد رغبتهم يف تعلم البالغة، أن يقدروا على قياس 
القاعدة وتطبيق الكالم البليغ من موضوع اخلرب وتعبريه، أن 
يعرفوا الفرق بني أحوال املخاطب يف اخلرب، أن يقدروا على 
التعبري الصحيح البليغ وفقا بكيفية املعاملة املشروحة يف 

  .يف الكالم وفهم اللغة العربية الكتاب بتلك األحوال
قدرة الطلبة على أن جييبوا على األسئلة املقدمة يف الكتاب :  املؤشرات

ويف احملاضرة، قدرة الطلبة على تطبيق املعلومات باألمثلة 
  .املتطورة من قياس القواعد املوجودة واملعلومات املشروحة

  :هذا اللقاء  فهي كما يليوأما اخلطوات واالسرتاتيجية اليت سلكها الباحث يف 
 النشاط التمهيدي .١

 التسليم  .أ 

 .علم املعاينيف إجياد الربط مبوضوع  حماولة الباحث  .ب 
 .ومدى تذكر الطلبة وفهمهم عنه املوضوع حولالسؤال   .ج 
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  النشاط األساسي .٢
 .يقرأ املعلم القواعد األساسية واملتعلقة باملوضوع يشرحها باألمثلة مبسوطا   .أ 
يأمر املعلم الطلبة بقراءة القاعدة ثانية مث التعريفات وبعض الشرح يف    .ب 

 .الكتاب
 .يشرح املعلم املوضوع ومقروءات الطلبة ويصححها ويبينها  .ج 
 .يأمر املعلم بإعادة الشرح من بعض الطلبة  .د 
بة أن جييبوا األسئلة املطروحة من املعلم واألصدقاء يف بعض الطل يأمر املعلم  .ه 

 الفصل

 املعلم الطلبة بقراءة األسئلة املوجودة يف الكتاب وإجابتهايأمر   .و 

 يشرح املعلم كيفية تطبيق القاعدة وقياسها خالل األمثلة وإجابة الطلبة  .ز 

يأمر املعلم بعض الطلبة بإعطاء األمثلة من عند أنفسهم مث يصححها أو   .ح 
  يبيـّـنها 

  النشاط الختامي .٣
 .ةدروساملواد املحنو  املدرس بعض الطلبة تقوميا لفهمهمسؤال   .أ 
 البليغ د على الكالمالتعوّ بالتعلم اجليد وقراءة الكتب املوزعة و  وصية املدرس  .ب 

م  يف التعبري  .اجليد واستيعاب ذوقهم البالغي لرتقية قدر
 .وكفارة اجمللس اختتام التدريس بقراءة احلمدلة  .ج 
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  تحضير الدرس في تعليم مواد البالغة علم المعاني
  في اللقاء الثالث

  )علم املعاين(البالغة :       املادة
ابتدائي، طليب، (الصدق والكذب يف اخلرب، الكالم اخلربي :     املوضوع

  .، فائدة اخلرب والزم فائدة اخلرب)إنكاري
  دقيقة ٩٠:       الزمن

  السبورة واملقلمة:   الوسيلة التعليمية
  املباشرة، تطبيقية قياسية:       الطريقة 

معرفة أمهية البالغة يف اللغة العربية، معرفة موضوع علم :   املعيار الكفائي
املعاين، الفهم بالقواعد املوجودة يف الكتاب، القدرة على الفرق 
بني الكالم اخلربي وغريه، وبني الصدق منه والكذب، ومعرفة 

  . أقسام اخلرب
ية اليومية، أن يفهموا أمهية البالغة وعلم املعاين يف لغتهم العرب:   الكفاءة األساسية

أن تزداد رغبتهم يف تعلم البالغة، أن يقدروا على قياس 
القاعدة وتطبيق الكالم البليغ من موضوع اخلرب وتعبريه، أن 
يعرفوا الفرق بني أحوال املخاطب يف اخلرب، أن يقدروا على 
التعبري الصحيح البليغ وفقا بكيفية املعاملة املشروحة يف 

  .الم وفهم اللغة العربيةالكتاب بتلك األحوال يف الك
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قدرة الطلبة على أن جييبوا على األسئلة املقدمة يف الكتاب :  املؤشرات
ويف احملاضرة، قدرة الطلبة على تطبيق املعلومات باألمثلة 

  .املتطورة من قياس القواعد املوجودة واملعلومات املشروحة
  :اء  فهي كما يليوأما اخلطوات واالسرتاتيجية اليت سلكها الباحث يف هذا اللق

 النشاط التمهيدي. ١

 التسليم  .أ 

 .علم املعاينيف إجياد الربط مبوضوع  حماولة الباحث  .ب 
 .ومدى تذكر الطلبة وفهمهم عنه املوضوع حولالسؤال   .ج 
  النشاط األساسي. ٢

 .يقرأ املعلم القواعد األساسية واملتعلقة باملوضوع يشرحها باألمثلة مبسوطا   .أ 
يأمر املعلم الطلبة بقراءة القاعدة ثانية مث التعريفات وبعض الشرح يف    .ب 

 .الكتاب
 .يشرح املعلم املوضوع ومقروءات الطلبة ويصححها ويبينها  .ج 
 .يأمر املعلم بإعادة الشرح من بعض الطلبة  .د 
بة أن جييبوا األسئلة املطروحة منه ومن األصدقاء يف بعض الطل يأمر املعلم  .ه 

 الفصل

 الطلبة بقراءة األسئلة املوجودة يف الكتاب وإجابتها يأمر املعلم  .و 

 يشرح املعلم كيفية تطبيق القاعدة وقياسها خالل األمثلة وإجابة الطلبة  .ز 



٨٤ 

 

 

 

يأمر املعلم بعض الطلبة بإعطاء األمثلة من عند أنفسهم مث يصححها أو   .ح 
  يبيـّـنها 

  النشاط الختامي. ٣
 .ةدروسواد املحنو امل املدرس بعض الطلبة تقوميا لفهمهمسؤال   .أ 
 البليغ د على الكالمالتعوّ بالتعلم اجليد وقراءة الكتب املوزعة و  وصية املدرس  .ب 

م  يف التعبري  .اجليد واستيعاب ذوقهم البالغي لرتقية قدر
  .وكفارة اجمللس اختتام التدريس بقراءة احلمدلة  .ج 

  تحضير الدرس في تعليم مواد البالغة علم المعاني
  في اللقاء الرابع

  )علم املعاين(البالغة :       املادة
الكالم اإلنشائي، اإلنشاء الطليب وغري الطليب، أساليب :     املوضوع

  )األمر والنهي(اإلنشاء الطليب 
  دقيقة ٩٠:       الزمن

  السبورة واملقلمة:   الوسيلة التعليمية
  املباشرة، تطبيقية قياسية:       الطريقة 

اإلنشاء ومعرفة الفرق بني نوعيه، معرفة أساليب معرفة مفهوم :   املعيار الكفائي
  )األمر والنهي(اإلنشاء الطليب 



٨٥ 

 

 

 

يستطيعون قياس األمثلة وتعيني نوع الكالم اإلنشائي وتعيني :   الكفاءة األساسية
نوعي اإلنشاء الطليب وغري الطليب، ويستطيعون استخدام 

  أسالبه
املقدمة يف الكتاب قدرة الطلبة على أن جييبوا على األسئلة :  املؤشرات

ويف احملاضرة، قدرة الطلبة على تطبيق املعلومات باألمثلة 
املتطورة من قياس القواعد املوجودة واملعلومات املشروحة حول 

  .املوضوع
  :وأما اخلطوات واالسرتاتيجية اليت سلكها الباحث يف هذا اللقاء  فهي كما يلي

 النشاط التمهيدي. ١

 التسليم  .أ 

 .علم املعاينيف إجياد الربط مبوضوع  حماولة الباحث  .ب 
 .ومدى تذكر الطلبة وفهمهم عنه املوضوع حولالسؤال   .ج 
  النشاط األساسي. ٢

 .يقرأ املعلم القواعد األساسية واملتعلقة باملوضوع يشرحها باألمثلة مبسوطا  .أ 
 .يأمر املعلم الطلبة بقراءة القاعدة ثانية مث التعريفات وبعض الشرح يف الكتاب  .ب 
 .املعلم املوضوع ومقروءات الطلبة ويصححها ويبينهايشرح   .ج 
 .يأمر املعلم بإعادة الشرح من بعض الطلبة  .د 
بة أن جييبوا األسئلة املطروحة من املعلم واألصدقاء يف بعض الطل يأمر املعلم  .ه 

 .الفصل



٨٦ 

 

 

 

 يأمر املعلم الطلبة بقراءة األسئلة املوجودة يف الكتاب وإجابتها  .و 

 القاعدة وقياسها خالل األمثلة وإجابة الطلبةيشرح املعلم كيفية تطبيق   .ز 

  يأمر املعلم بعض الطلبة بإعطاء األمثلة من عند أنفسهم مث يصححها أو يبيـّـنها   .ح 
  النشاط الختامي. ٣

 .سؤال املدرس بعض الطلبة تقوميا لفهمهم حنو املواد املدروسة  .أ 
لكالم البليغ لرتقية وصية املدرس بالتعلم اجليد وقراءة الكتب املوزعة والتعّود على ا  .ب 

م  يف التعبري اجليد واستيعاب ذوقهم البالغي  .قدر
  .اختتام التدريس بقراءة احلمدلة وكفارة اجمللس  .ج 

  
  تحضير الدرس في تعليم مواد البالغة علم المعاني

  في اللقاء الخامس
  )علم املعاين(البالغة :       املادة

أساليب اإلنشاء الطليب الكالم اإلنشائي، اإلنشاء الطليب، :     املوضوع
  )األمر والنهي واالستفهام والتمين والنداء(

  دقيقة ٩٠:       الزمن
  السبورة واملقلمة:   الوسيلة التعليمية

  املباشرة، تطبيقية قياسية:       الطريقة 
معرفة مفهوم اإلنشاء ومعرفة الفرق بني نوعيه، معرفة أساليب :   املعيار الكفائي

  )النهي واالستفهام والتنمين والنداءاألمر و (اإلنشاء الطليب 



٨٧ 

 

 

 

يستطيعون قياس األمثلة وتعيني نوع الكالم اإلنشائي وتعيني :   الكفاءة األساسية
نوعي اإلنشاء الطليب وغري الطليب، ويستطيعون استخدام 

  أسالبه
قدرة الطلبة على أن جييبوا على األسئلة املقدمة يف الكتاب :  املؤشرات

لبة على تطبيق املعلومات باألمثلة ويف احملاضرة، قدرة الط
املتطورة من قياس القواعد املوجودة واملعلومات املشروحة حول 

  .املوضوع
  :وأما اخلطوات واالسرتاتيجية اليت سلكها الباحث يف هذا اللقاء  فهي كما يلي

 النشاط التمهيدي. ١

 التسليم  .أ 

 .علم املعاينيف إجياد الربط مبوضوع  حماولة الباحث  .ب 
 .ومدى تذكر الطلبة وفهمهم عنه املوضوع حولالسؤال   .ج 
  النشاط األساسي. ٢

 .يقرأ املعلم القواعد األساسية واملتعلقة باملوضوع يشرحها باألمثلة مبسوطا  .أ 
 .يأمر املعلم الطلبة بقراءة القاعدة ثانية مث التعريفات وبعض الشرح يف الكتاب  .ب 
 .ايشرح املعلم املوضوع ومقروءات الطلبة ويصححها ويبينه  .ج 
 .يأمر املعلم بإعادة الشرح من بعض الطلبة  .د 
بة أن جييبوا األسئلة املطروحة من املعلم واألصدقاء يف بعض الطل يأمر املعلم  .ه 

 .الفصل



٨٨ 

 

 

 

 .يأمر املعلم الطلبة بقراءة األسئلة املوجودة يف الكتاب وإجابتها  .و 
 .يشرح املعلم كيفية تطبيق القاعدة وقياسها خالل األمثلة وإجابة الطلبة  .ز 
  .يأمر املعلم بعض الطلبة بإعطاء األمثلة من عند أنفسهم مث يصححها أو يبيـّـنها  .ح 
  النشاط الختامي. ٣

 .سؤال املدرس بعض الطلبة تقوميا لفهمهم حنو املواد املدروسة  .أ 
وصية املدرس بالتعلم اجليد وقراءة الكتب املوزعة والتعّود على الكالم البليغ لرتقية   .ب 

م  يف التعبري اجلي  .د واستيعاب ذوقهم البالغيقدر
  .اختتام التدريس بقراءة احلمدلة وكفارة اجمللس  .ج 

  
  تحضير الدرس في تعليم مواد البالغة علم المعاني

  في اللقاء السادس
  )علم املعاين(البالغة :       املادة

، )حقيقي حتقيقي وحقيقي ادعائي(القصر، القصر احلقيقي :     املوضوع
  )واإلفراد والتعينيقصر القلب (والقصر اإلضايف 

  دقيقة ٩٠:       الزمن
  السبورة واملقلمة:   الوسيلة التعليمية

  املباشرة، تطبيقية قياسية:       الطريقة 
معرفة مفهوم القصر، أنواعه، معرفة الفرق بني القصر احلقيقي :   املعيار الكفائي

  واإلضايف بأنواعهما



٨٩ 

 

 

 

وال املتكلم واملخاطب يستطيعون تعيني أنواع القصر وأح:   الكفاءة األساسية
فيها، وتعيني نوعي القصر احلقيقي واإلضايف، وقياسهما خالل 

  .األمثلة
قدرة الطلبة على أن جييبوا على األسئلة املقدمة يف الكتاب :  املؤشرات

ويف احملاضرة، قدرة الطلبة على تطبيق املعلومات باألمثلة 
روحة حول املتطورة من قياس القواعد املوجودة واملعلومات املش

  .املوضوع
  :وأما اخلطوات واالسرتاتيجية اليت سلكها الباحث يف هذا اللقاء  فهي كما يلي

 النشاط التمهيدي. ١

 التسليم  .أ 

 .علم املعاينيف إجياد الربط مبوضوع  حماولة الباحث  .ب 
 .ومدى تذكر الطلبة وفهمهم عنه املوضوع حولالسؤال   .ج 
  النشاط األساسي. ٢

 .األساسية واملتعلقة باملوضوع يشرحها باألمثلة مبسوطايقرأ املعلم القواعد   .أ 
 .يأمر املعلم الطلبة بقراءة القاعدة ثانية مث التعريفات وبعض الشرح يف الكتاب  .ب 
 .يشرح املعلم املوضوع ومقروءات الطلبة ويصححها ويبينها  .ج 
 .يأمر املعلم بإعادة الشرح من بعض الطلبة  .د 
سئلة املطروحة من املعلم واألصدقاء يف بة أن جييبوا األبعض الطل يأمر املعلم  .ه 

 الفصل



٩٠ 

 

 

 

 يأمر املعلم الطلبة بقراءة األسئلة املوجودة يف الكتاب وإجابتها  .و 

 يشرح املعلم كيفية تطبيق القاعدة وقياسها خالل األمثلة وإجابة الطلبة  .ز 

  يأمر املعلم بعض الطلبة بإعطاء األمثلة من عند أنفسهم مث يصححها أو يبيـّـنها   .ح 
  النشاط الختامي. ٣

 .سؤال املدرس بعض الطلبة تقوميا لفهمهم حنو املواد املدروسة  .أ 
وصية املدرس بالتعلم اجليد وقراءة الكتب املوزعة والتعّود على الكالم البليغ لرتقية   .ب 

م  يف التعبري اجليد واستيعاب ذوقهم البالغي  .قدر
 .اختتام التدريس بقراءة احلمدلة وكفارة اجمللس  .ج 

  
  الدرس في تعليم مواد البالغة علم المعانيتحضير 

  في اللقاء السابع
  )علم املعاين(البالغة :       املادة

، النفي "لكن وبل"و" ال"العطف بـ(القصر، طرق القصر :     املوضوع
  )، التقدمي"إمنا"واالستثناء، القصر بـ

  دقيقة ٩٠:       الزمن
  السبورة واملقلمة:   الوسيلة التعليمية

  املباشرة، تطبيقية قياسية:       الطريقة 
، مث النفي "لكن وبل"و" ال"معرفة طرق القصر بالعطف بـ:   املعيار الكفائي

  ، مث التقدمي"إمنا"واالستثناء، مث القصر بـ



٩١ 

 

 

 

يستطيعون قياس األمثلة وتعيني املقصور واملقصور عليه يف :   الكفاءة األساسية
  .اجلملة بكل طريقة من طرق القصر املذكورة

قدرة الطلبة على أن جييبوا على األسئلة املقدمة يف الكتاب :  تاملؤشرا
ويف احملاضرة، قدرة الطلبة على تطبيق املعلومات باألمثلة 
املتطورة من قياس القواعد املوجودة واملعلومات املشروحة حول 

  .املوضوع
  :وأما اخلطوات واالسرتاتيجية اليت سلكها الباحث يف هذا اللقاء  فهي كما يلي

 النشاط التمهيدي .١

 التسليم  .أ 

 .علم املعاينيف إجياد الربط مبوضوع  حماولة الباحث  .ب 
 .ومدى تذكر الطلبة وفهمهم عنه املوضوع حولالسؤال   .ج 
  النشاط األساسي. ٢

 .يقرأ املعلم القواعد األساسية واملتعلقة باملوضوع يشرحها باألمثلة مبسوطا  .أ 
 .التعريفات وبعض الشرح يف الكتابيأمر املعلم الطلبة بقراءة القاعدة ثانية مث   .ب 
 .يشرح املعلم املوضوع ومقروءات الطلبة ويصححها ويبينها  .ج 
 .يأمر املعلم بإعادة الشرح من بعض الطلبة  .د 
بة أن جييبوا األسئلة املطروحة من املعلم واألصدقاء يف بعض الطل يأمر املعلم  .ه 

 الفصل

 وإجابتها يأمر املعلم الطلبة بقراءة األسئلة املوجودة يف الكتاب  .و 



٩٢ 

 

 

 

 يشرح املعلم كيفية تطبيق القاعدة وقياسها خالل األمثلة وإجابة الطلبة  .ز 

 يأمر املعلم بعض الطلبة بإعطاء األمثلة من عند أنفسهم مث يصححها أو يبيـّـنها   .ح 

  النشاط الختامي. ٣
 .سؤال املدرس بعض الطلبة تقوميا لفهمهم حنو املواد املدروسة  .أ 
وقراءة الكتب املوزعة والتعّود على الكالم البليغ لرتقية وصية املدرس بالتعلم اجليد   .ب 

م  يف التعبري اجليد واستيعاب ذوقهم البالغي  .قدر
 .اختتام التدريس بقراءة احلمدلة وكفارة اجمللس  .ج 

 
 فعالية استخدام مواد تعليم البالغة على المنهج القياسي  - ب

 البيانات من االختبار القبلي والبعدي .١
استخدام مواد تعليم البالغة علم املعاين على املنهج القياسي  ملعرفة مدى فعالية

قارن الباحث بني نتائج األجوبة من الطلبة يف االختبار القبلي والبعدي بعد 
تطبيق استخدام مواد تعليم البالغة علم املعاين املعدة يف عملية التعليم والتعلم 

م يف تطبيقها واستيعاب الذوق البالغي  لفهم موضوعات علم املعاين وترقية قدر
  .عندهم

  )٤.٩( اجلدول 
  ")ب"يف الفصل الدراسي اخلامس (نتائج الطلبة يف االختبار القبلي 

  التقدير  النتيجة  االسم  الرقم
  ضعيف  ٤٠  دياه فجرينا  ١



٩٣ 

 

 

 

  ضعيف  ١٠  إيكا دوي نور حياين  ٢
  ضعيف  ٣٠  فطريا ألفة  ٣
  ضعيف  ٢٠  جوسيت رمحي إنتاين  ٤
  ضعيف  ١٠  إمساعيل  ٥
  ضعيف  ٣٠  ماليدا  ٦
  ضعيف  ٢٠  حممد إمام أدهاري  ٧
  ضعيف  ٢٠  حممد رضا  ٨
  ضعيف  ٢٠  رشيدا هاستويت  ٩
  ضعيف  ٢٠  مسان خري  ١٠
  مقبول  ٥٥  سوريايت  ١١
  ضعيف  ٣٠  شرمية القشريي  ١٢
  ضعيف  ١٠  بوديانطا  ١٣
  ضعيف  ١٠  نداء احلسىن  ١٤
    ٣٢٥  ∑الجملة  
    ٢٣,٢١  )M(المعدل   

  
  )٤.١٠(اجلدول 

  تقدير نتائج الطلبة يف االختبار القبلي
مسافة حتديد   التقدير الرقم

  النتيجة
  النسبة املئوية عدد الطلبة

  -   -   ١٠٠- ٩١  ممتاز  ١



٩٤ 

 

 

 

  -   -   ٩٠- ٨١  جيد جدا  ٢
  -   -   ٨٠- ٧١  جيد  ٣
  % ٧  ١  ٧٠- ٥١  مقبول  ٤
  % ٩٣  ١٣  ٥٠-٠  ضعيف  ٥

  % ١٠٠  ١٤  الجملة
الدراسي يف الفصل ( الطلبة يف االختبار القبليتقدير نتائج يف هذا اجلدول يشرح 

وعدد الطلبة طالبا %  ٧من تقدير مقبول هي  والنتيجة هي ")ب"اخلامس 
  .وعدد الطلبة ثالثة عشر طالبا %  ٩٣هي تقدير ضعيف من واحدا و 

  
  ) ٤.١١(اجلدول 
  ")ب"يف الفصل الدراسي اخلامس (نتائج الطلبة يف االختبار البعدي 

  التقدير  النتيجة  االسم الرقم
  ممتاز  ١٠٠  دياه فجرينا  ١
  جيد جدا  ٨٥  إيكا دوي نور حياين  ٢
  جيد جدا  ٨٥  فطريا ألفة  ٣
  مقبول  ٧٠  جوسيت رمحي إنتاين  ٤
  مقبول  ٧٠  إمساعيل  ٥
  ممتاز  ٩٥  ماليدا  ٦
  جيد  ٨٠  حممد إمام أدهاري  ٧
  جيد  ٨٠  حممد رضا  ٨



٩٥ 

 

 

 

  جيد جدا  ٨٥  رشيدا هاستويت  ٩
  جيد جدا  ٩٠  مسان خري ١٠
  ممتاز  ٩٥  سوريايت ١١
  ممتاز  ٩٥  شرمية القشريي ١٢
  مقبول  ٦٠  بوديانطا ١٣
  جيد  ٧٥  نداء احلسىن ١٤
    ١١٦٥  ∑الجملة  
    ٨٣,٢  )M(المعدل   
  

  )٤.١٢(اجلدول 
  تقدير نتائج الطلبة يف االختبار البعدي

  النسبة املئوية  عدد الطلبة مسافة حتديد النتيجة  التقدير الرقم
  % ٢٨,٥  ٤  ١٠٠- ٩١  ممتاز  ١
  % ٢٨,٥  ٤  ٩٠- ٨١  جيد جدا  ٢
  % ٢١,٥  ٣  ٨٠- ٧١  جيد  ٣
  % ٢١,٥  ٣  ٧٠- ٥١  مقبول  ٤
  -   -   ٥٠-٠  ضعيف  ٥

  % ١٠٠  ١٤  الجملة
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يف الفصل ( تقدير نتائج الطلبة يف االختبار البعدييف هذا اجلدول يشرح 
وعدد الطلبة %  ٢٨،٥من تقدير ممتاز  والنتيجة هي ")ب"الدراسي اخلامس 

وعدد الطلبة أربعة طالب، ومن %  ٢٨،٥أربعة طالب، ومن تقدير جيد جدا 
%  ٢١،٥وعدد الطلبة ثالثة طالب، ومن تقدير مقبول %  ٢١،٥تقدير جيد 

  .وعدد الطلبة ثالثة طالب
  )٤.١٣(اجلدول

  فرق نتائج الطلبة يف االختبار القبلي والبعدي
  فروق النتيجة  نتائج االختبار  االسم  الرقم

  البعدي  القبلي
  ٦٠  ١٠٠  ٤٠  دياه فجرينا  ١
  ٧٥  ٨٥  ١٠  إيكا دوي نور حياين  ٢
  ٥٥  ٨٥  ٣٠  فطريا ألفة  ٣
  ٥٠  ٧٠  ٢٠  جوسيت رمحي إنتاين  ٤
  ٦٠  ٧٠  ١٠  إمساعيل  ٥
  ٦٥  ٩٥  ٣٠  ماليدا  ٦
  ٦٠  ٨٠  ٢٠  حممد إمام أدهاري  ٧
  ٦٠  ٨٠  ٢٠  حممد رضا  ٨
  ٦٥  ٨٥  ٢٠  هاستويترشيدا   ٩
  ٧٠  ٩٠  ٢٠  مسان خري  ١٠
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  ٤٠  ٩٥  ٥٥  سوريايت  ١١
  ٦٥  ٩٥  ٣٠  شرمية القشريي  ١٢
  ٥٠  ٦٠  ١٠  بوديانطا  ١٣
  ٦٥  ٧٥  ١٠  نداء احلسىن  ١٤
  ٨٤٠  ١١٦٥  ٣٢٥  ∑الجملة  
  ٦٠  ٨٣,٢ ٢٣,٢١  )M(المعدل   

  
يف (هذا اجلدول يشرح فرق نتائج الطلبة يف االختبار القبلي والبعدي يف 

من االختبار  ٣٢٥هي ∑والنتيجة هي من اجلملة") ب"الفصل الدراسي اخلامس 
مث . ٨٤٠من االختبار البعدي وفروق النتيجة  بينهما هي  ١١٦٥القبلي و 

من االختبار  ٨٣،٢من االختبار القبلي و  ٢٣,٢١هي ) M(النتيجة من املعدل 
  .٦٠البعدي و فروق النتيجة  بينهما هي 

  
  )٤.١٤(اجلدول 

  قارنة بني نتائج الطلبة يف االختبار القبلي والبعديامل
  XI  X2  D  Xd  (Xd)²  االسم الرقم

  ٠  ٠  ٦٠  ١٠٠  ٤٠  دياه فجرينا  ١
إيكا دوي نور   ٢

  حياين
٢٢٥  ١٥-   ٧٥  ٨٥  ١٠  
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  ٢٥  ٥  ٥٥  ٨٥  ٣٠  فطريا ألفة  ٣
  ١٠٠  ١٠  ٥٠  ٧٠  ٢٠  جوسيت رمحي إنتاين  ٤
  ٠  ٠  ٦٠  ٧٠  ١٠  إمساعيل  ٥
  ٢٥  ٥-   ٦٥  ٩٥  ٣٠  ماليدا  ٦
  ٠  ٠  ٦٠  ٨٠  ٢٠  حممد إمام أدهاري  ٧
  ٠  ٠  ٦٠  ٨٠  ٢٠  حممد رضا  ٨
  ٢٥  ٥-   ٦٥  ٨٥  ٢٠  رشيدا هاستويت  ٩
  ١٠٠  ١٠-   ٧٠  ٩٠  ٢٠  مسان خري  ١٠
  ٤٠٠  ٢٠  ٤٠  ٩٥  ٥٥  سوريايت  ١١
  ٢٥  ٥-   ٦٥  ٩٥  ٣٠  شرمية القشريي  ١٢
  ١٠٠  ١٠  ٥٠  ٦٠  ١٠  بوديانطا  ١٣
  ٢٥  ٥-   ٦٥  ٧٥  ١٠  نداء احلسىن  ١٤
  ١٠٥٠   ٨٤٠  ١١٦٥  ٣٢٥  ∑الجملة  
      ٦٠  ٨٣,٢ ٢٣,٢١  )M(المعدل   

  
  : البيان

، والنتيجة يف Xi:ويشري الباحث إىل النتيجة احملصولة يف االختبار القبلي باستخدام 
 X2:االختبار البعدي باستخدام 

d = الفرق بني النتيجة احملصولة يف االختبار القبلي واالختبار البعدي =X1-X2 
∑d 
N 
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Md = معدل مجلةd والرموز املستخدم ،:Md=  
Md =        =٦٠ 

Xd =d–Md  
  
 

N = ١٤= عدد الطلبة املشرتكني يف التجربة  
Db =N–املعىن، كان الباحث يقارن نتيجة ( ١٣=١-١٤;١t.test  بالنتيجة املوجودة يف

  )significance and confidence level(السطر الثالثة عشر من جدول درجة الصدق 
    : باستخدام املعادلة اآلتية t.testويطلب الباحث 

   
  

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
  
 

T= 60 
      2,4 

 
T= 25 

٨٤٠ 
١٤ 

T= 60 
√1050 
 14x13 

T= 60 
√1050 
    182 

T= 60 
√5,76 

 

 Md 
T=    
∑x2 d 
√N (N-1) 
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من  الثالثة عشربالنتيجة املوجودة يف السطر t =25ويقارن الباحث هذه النتيجة، 
وألن هذا البحث هو  ) significance and confidence level(جدول درجة الصدق 

ومن هذه القيمة %. ٥كالبحث االجتماعي وكانت الدرجة املستخدمة امللحقة هي 
  .٢,١٦% = ٥اجلدولية يتبني أن النتيجة املوجودة يف الدرجة 

عيار يف معرفة فعالية التجربة، فإنه إذا كانت النتيجة احملصولة وهناك القانون وامل
أكرب من النتيجة املوجودة يف جدول درجة الصدق ) احلسايب t.test )tمن رمز 

)significanceand confidence level( فإن ذلك يدل على أن مواد تعليم البالغة علم ،
والعكس منه يدل على أمنواد تعليم البالغة علم املعاين . املعاين على املنهج القياسي فعال
والنتيجة املوجودة يف جدول درجة الصدق تسمى . على املنهج القياسي غري فعال

t.table )t اجلدويل(  
احلسايب أكرب من  tث أن مجع نتائج قيمة اعتمادا على الرمز املوجود وجد الباح

لذلك فإن حصلية هذه التجربة تدل على أن ). ٢,١٦> ٢٥(اجلدويل، هي  tقيمة 
استخدام مواد تعليم البالغة علم املعاين على املنهج القياسي فعال لطلبة الفصل الدراسي 

  .يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجارماسني" ب"اخلامس 
  :لباحث من االخبتار القبلي والبعدي من نتائج الفرق منها وحصل ا

  
  
  

٢,١٦>  ٢٥  
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 "t"اعتمادا على النتائج احملصولة لالختبار البعدي وجد الباحث أن درجة 
%  ٥جدول على مستوى  "t"أكرب من درجة ) ٢٥(يف هذا البحث ) t0(حساب 

مواد تعليم البالغة علم أن أن الفرض السابق مقبول، وهذا يعين  يعرف منهف) ٢,١٦(
يف جامعة أنتساري اإلسالمية " ب"املعاين على املنهج القياسي لطلبة الفصل الدراسي 

رتقية إلفهام الطلبة موضوعات علم املعاين ولفعالة  احلكومية بنجارماسني كلمنتان اجلنوبية
م البالغية واستيعاب الذوق البالغي عندمه م على تطبيق معلوما ضمون امل ألنقدر

مبأحوال  ةمناسبوالقواعد املوجودة فياملواد املعدة سهلة التطبيق و    .الطلبة وبيئا

  البيانات من استبانة الطلبة بعد استخدام المواد المعدة ومناقشتها. ٢
نتائج البيانات من اإلجابة االستبانة اليت وزعها الباحث لدى أفراد من فيما يلي 

للحصول ) عينة البحث( قسم تعليم اللغة العربية" ب"الفصل الدراسي اخلامس  طلبة
مواد تعليم العربية باستخدام  البالغةعلى آرائهم يف عملية التعليم والتعلم يف دراسة 

يف  اخلميسوقام بتوزيع هذه االستبانة يوم . البالغة علم املعاين على املنهح القياسي
وبنود األسئلة حتتوي ما يتعلق . طالبا ١٤كان عدد الطلبة م، و ٢٠١٧ أكتوبر ٥التاريخ 

وماذا يشعر الطلبة باستخدام  مواد البالغة علم املعاين املعدة،بآرائهم بعد تطبيق تعليم 
  . ه مواد تعليم البالغة علم املعاين على املنهج القياسيهذ

تعليم البالغة مواد اإلجابة اليت عرضها الباحث تقتصر على ما يتعلق باستخدام و 
، وهي تنشيط اخلربات السابقة، وضع األسئلة علم املعاين على املنهج القياسي املعدة

م البالغية يف لغتهم العربية اليت  لفهم م لتطبيق معلوما موضوعات علم املعاين ومساعد
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 استخدموا يوميا، سواء ألجل فهم النص العريب عند قراءته أو عند مساع اللغة العربية من
 .الغري، وحماولة تقريب معلومات البالغة اليت اكتسبوها ببيئتهم وأحواهلم اليومية

 )٤.١٥(اجلدول 
  اإلجابة من االستبانة عند الطلبة 

يف  املواد املعدةبعد تطبيق  مواد تعليم البالغة علم املعاينوفعالية حول دراجة الفهم 
  الفصل

عدد   قائمة األسئلة الرقم
 العينة

  اجملموع  اإلجابة
    ال  نعم

املواد التعليمية املعدة   ١
تساعدين يف مذاكرة 
ومراجعة املوضوعات 

  املدروسة

١٤  ١٤   -    

  ١٠٠  -   ١٠٠    النسبة املئوية  
املواد املعدة هلا ترتيب واضح   ٢

  حىت يسهل يل تعلمه
١٤  ١٤   -    

  ١٠٠  -   ١٠٠    النسبة املئوية  
الكلمات املستخدمة يف   ٣

 الكتاب أسهل لفهم
  املوضوع

١٤  ١٤   -    

  ١٠٠  -   ١٠٠    النسبة املئوية  
    ١  ١٣  ١٤التدريبات املوجودة يف   ٤
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الكتاب تساعدين لفهم 
  موضوعات علم املعاين

  ١٠٠  ٧  ٩٣    النسبة املئوية  
األمثلة املوجودة تناسب   ٥

أحوايل وبيئيت حىت تساعدين 
وتسّهلين لفهم املوضوعات 
  وتطبيقها يف اللغة العربية

١٤  ١٤   -    

  ١٠٠  -   ١٠٠    النسبة املئوية  
مواد تعليم البالغة علم   ٦

املعاين على املنهج القياسي 
هلا نفع واضح ومباشر لرتقية 

لغيت العربية كطالب قسم 
  تعليم اللغة العربية

٢  ١٢  ١٤    

  ١٠٠  ١٤,٣  ٨٥,٧    النسبة املئوية  
 

مواد البالغة املعّدة ونتائج اإلستبانة من الطلبة أن الذين جييبون بعد عملية تعليم 
من % ١٤,٣هي " ال"من أربعة عشر طالبا وباالجابة % ٨٥,٧هي" نعم"باالجابة 

  .أربعة عشر طالبا
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 مناقشة نتائج البحث. ٣
  إعداد مواد تعليم البالغة علم املعاين على املنهج القياسي. أ

من  )R&D(قام الباحث يف صناعة مواد تعليم البالغة مبنهج البحث والتطوير 
Borg And Gallواملراحل اليت استخدمها الباحث يف إعداد املواد كما . كما سبق بيانه

  : يلي
 عني الباحث موضوعات علم املعاين .١

خيتار الباحث موضوعات علم املعاين املستخدمة من خطة التدريس اليت 
ويأخذ الباحث ايضا . استخدمتها اجلامعة يف الفصل الدراسي الرابع السابق

من مقابلة املدرس وطلبة قسم تعليم اللغة العربية من الفصل الدراسي 
  .  قاخلامس احلايل الذين تعلموا علم املعاين يف الفصل الدراسي الساب

 قراءات كتب البالغة  .٢
بعد ما اختار الباحث املوضوعات اليت سيجعلها مواد تعليم البالغة على 
املنهج القياسي، بدأ يقرأ كتب البالغة ويكتب من شروح الكتب وفهم 

  . الباحث بعض القواعد البالغية املتعلقة مبوضوعات علم املعاين املدروسة
 كتابة القواعد البالغية .٣

القواعد البالغية املشتقة من الشروح املوجودة يف كتب البالغة كتب الباحث 
ومن فهم الباحث املوضوع مث قسم القواعد البالغية اليت سيدخلها يف مواد 

القاعدة العامة والقاعدة : تعليم البالغة على املنهج القياسي إىل قسمني
 .اخلاصة املتعلقة مبوضوعات علم املعاين املدروسة يف اجلامعة
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 يف مواد تعليم البالغةتأل .٤
بدأ الباحث يكتب مواد تعليم البالغة من التمهيد للطلبة بالبيان عن 
الفصاحة والبالغة كما أمر ذلك املدرس بإعطاء الطلبة املقدمة البالغية، 
ويكتب الباحث دليل الكتاب الذي يبني كيفية استخدام الكتاب وقياس 

املعلومات البالغية األخرى وخيتار مث يأخذ . القواعد املوجودة يف الكتاب
أسهل التعريفات من تراث كتب البالغة ومعاصرها وحيذف اخلالفات من 
آراء علماء البالغة، ويعطي األمثلة من النص احلكيم واحلديث والشعر مث 
يكثر الباحث بعد ذلك األمثلة من الكالم اإلندونيسي املرتجم إىل اللغة 

  .لكلمات املتعلقة بأحوال الطلبة وبيئتهمالعربية، وخيتار املفردات وا
 كتابة ملخص الكتاب .٥

بعد أن كتب الباحث مواد تعليم البالغة علم املعاين على املنهج القياسي،  
  .كتب الباحث امللخص ليسهل الطلبة على املراجعة واملذاكرة

على اخلطوات  يف إعداد مواد تعليم البالغة علم املعاينحصل الباحث و   
إعداد ) ٣(مجع البيانات) ٢( واملشكالت تحتليل االحتياجا) ١: (التالية
 جتربة) ٦(حتسني اإلنتاج ) ٥(التصديق من اخلرباء ) ٤( واد تعليم البالغةاإلنتامج
 حتسني اإلنتاج) ٩(اإلنتاج  فعالية جتربة) ٨( حتسني اإلنتاج) ٧(اإلنتاج  صالحية
  .املنتجات النهائية) ١٠(األخري 
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 Metodeوهذه اخلطوات مناسبة خبطوات اليت قررها سوغيونو يف  كتابه   

Penelitain Kuantitatif Kualitaif dan R&D ستخدمها يوأما خطوات اليت
يف إجراء هذا البحث فهو خطوات اليت شرحه سوغيونو يف كتابه وحدد  الباحث

ويستخدم الباحث عشرة مراحل ملنهج .فيه خطوات إجراءات البحث التطويري
  ٥٦.Borg and Gallالبحث والتطوير من 

دف الستخدامها يف الفصل وخارج الفصل . وهذه املواد البالغية املعدة 
ألن الكتاب فيه امللخص وفيه بعض األمثلة التطبيقية من أسلوب اإلندونيسي 

العريب والكتابة العربية اليت املعروف وفيه القواعد البالغية وكيفية قياسها يف الكالم 
  .استخدمها الطلبة يوميا يف الكلية وخارجها

املواد البالغية املعدة على املنهج القياسي حتقق هدف الباحث مواصفات وهذه 
ليس لفهم املوضوعات املدروسة ولذكرها فحسب، بل لتسهيل الطلبة : من إعداده وهو

ها يوميا واستيعاب الذوق البالغي العريب من على تطبيقها يف لغتهم العربية اليت استخدمو 
قياسهم بالقواعد البالغية املوجودة خالل أساليب الكالم اإلندونيسي املعروف عندهم 

م ذه املواد املعدة بذاك املنهجأنسب  ورأى الباحث .واملناسب بأحواهلم وبيئات حيا أ
ع البالغة من قبل ومل يعرفوا ة، خاصة للذين مل يتعلموا أو مل يتعودوا مبباحتياجات الطل

أن البالغة العربية قد وجد ايضا يف البالغة اإلندونيسية ويستطيع قياس بعضها ببعض بل 
  . أسهل بكثري

  
                                                            

56Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan R&D (Bandung: 
Alfabeta, 2009) hlm. 409. 
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  فعالية استخدام مواد تعليم البالغة على املنهج االقياسي. ب
 "t"اعتمادا على النتائج احملصولة لالختبار البعدي وجد الباحث أن درجة 

%  ٥جدول على مستوى  "t"أكرب من درجة ) ٢٥(يف هذا البحث ) t0(حساب 
أن مواد ، وهذا يعين مقبولأن الفرض السابق  ]٢,١٦>٢٥[يعرف منه ف) ٢,١٦(

يف جامعة " ب"تعليم البالغة علم املعاين على املنهج القياسي لطلبة الفصل الدراسي 
،إلفهام الطلبة فعالة ةأنتساري اإلسالمية احلكومية بنجارماسني كلمانتان اجلنوبي

م البالغية واستيعاب الذوق رتقية موضوعات علم املعاين ول م على تطبيق معلوما قدر
  .البالغي عندهم

إذا كانت درجة تاء حساب أكرب من درجة تاء اجلدول فالغرض مقبول، وهذا  -١
 .يعين أن مواد تعليم البالغة على املنهج القياسي املعدة فعالة

تاء حساب أصغر من درجة تاء اجلدول متساويني فالغرض إذا كانت درجة  -٢
 .فرفوض، وهذا يعين مواد تعليم البالغة املعدة غري فعالة
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  الفصل الخامس
 الخاتمة

 ملخص البحث  -أ 
اعتمادا على البيانات اليت حصل عليها الباحث مث القيام بتحليلها سواء من 

  :، ميكن أن يلخص الباحث نتائج حبثه كما يليأوامليدانيةالدراسة املبدئية
إنتاج مواد تعليم البالغة علم املعاين على املنهج القياسيلطلبة قسم تعليم اللغة  .١

العربية جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجارماسني كلمانتان اجلنوبية 
الغية على املنهج القياسي إعداد هذه املواد الب. أ: مبواصفات املواد املعدة كما يلي

حيث قدم الباحث القواعد واملعلومات البالغية املتعلقة بعلم املعاين أوال مث شرحها 
باألمثلة املتنوعة مث تطبيقها بقياس تلك القواعد واملعلومات خالل التدريبات 

استخدم الباحث يف شرحه بعض اللغة اإلندونيسية لتقريب فهم . البالغية، ب
ملوضوعات املدروسة، ال للمقارنة بل لتقريب فهمهم فقط، لذلك أكثر الطلبة عن ا

الباحث بإعطاء األمثلة املرتمجة من اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية لتسهيل فهم 
هذه مواد تعليم البالغة للمستوى اجلامعي لقسم تعليم اللغة العربية . املوضوع، ج

لطلبة على اللغة العربية وتطبيق البالغة مباشرة وأعدها الباحث باللغة العربية لتعّود ا
هذه املواد البالغية . حينما قرأها وإن كانت املعىن من عبارات اإلندونيسيني، د

املعدة تشتمل على موضوعات علم املعاين املدروسة يف جامعة أنتساري اإلسالمية 
ا الكالم اخلربي : احلكومية ببنجارماسني وفقا خلطة التدريس املستخدمة، وموضوعا

املساواة،  - اإلطناب  - اإلجياز  –القصر –الفصل والوصل  - الكالم اإلنشائي  - 
اية . ه يف آخر الكتاب كتب الباحث ملخص الكتاب من القواعد البالغية حىت 

هذه املواد شكل . موضوع اإلطناب لتسهيل الطلبة على املراجعة واملذاكرة، و
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. عي للطلبة لدراسة البالغة علم املعاين نظريا وتطبيقيا، زالبالغية املعدة كاملقّرر اجلام
وكتب الباحث دليل الكتاب لبيان كيفية استخدام هذه املواد البالغية املعدة 

 .وإجراءها على املنهج القياسي
يف " ب"اعتمادا على النتائج اليت حصل عليها طلبة الفصل الدراسي اخلامس  .٢

ول بأن استخدام مواد تعليم البالغة علم املعاين االختبار القبلي والبعدي ميكن الق
املعدة على املنهج القياسي فعال لرتقية كفاءة الطلبة البالغية واستيعاب ذوقهم 

إذ . البالغي مما كانوا قبل قبل استخدام هذه املواد املعدة يف الفصل الدراسي الرابع
وكانت نتيجة االختبار وجد الباحث تطور النتيجة بني االختبارين القبلي والبعدي، 

وقد تطورت وارتفعت  ٢٣,٢١)= M(القبلي يف مستوى ضعيف مبعدل نتائجهم
يف االختبار البعدي  ٨٣,٢حىت حصلت إىل مستوى جيد جدا مبعدل نتيجتهم 

ودب  ٢٥= احلسايب) t(وكذلك، نتيجة االختبار التائي .بعد إجراء التجربة امليدانية
)db =(ونتيجة االختبار التائي . ٢,١٦هي % ٥رجة ، وقيمة اجلدويل يف الد١٣
)t (إذن نتيجة االختبار التائي . ٢,١٦أكرب من  ٢٥= احلسايب)t ( مقبولة، وهذا

مبعىن أن استخدام مواد تعليم البالغة علم املعاين املعدة على املنهج القياسي لطلبة 
بانة من الطلبة وكذلك من نتائج اإلست. قسم تعليم اللغة العربية بتلك اجلامعة فعالة

هي " نعم"املواد املعدة يف  عملية تعليم البالغة والطلبة الذين أجابوا باالجابة 
من أربعة عشر %  ١٤,٣هي " ال"وباالجابة % من أربعة عشر طالبا  ٨٥,٧
 .طالبا
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 التوصيات  -ب 
  :بعض التوصيات اليت قدمها الباحث لعملية تدريس البالغة علم املعاين ما يلي

 .من نتيجة هذا البحث يف تعليم البالغة علم املعاينأن يستفاد  -١
 .أن يوّسع يف إعطاء األمثلة الفعالة املناسبة واجلذابة للطلبة -٢
 .أن يدرب ويعّود الطلبة على تطبيق املعلومات البالغية وقياس قواعدها أكثر -٣
 أن يستخدم أساليب التدريس والنشاطات التعليمية املتعددة اجلذابة -٤
على قراءة الكتب العربية بدال من  سم تعليم اللغة العربيةطلبة ق أن حيثّ  -٥

 .قراءة الرتمجة أو األخذ من النيت
 االقـتراحات  - ج 

  :بناء على ما جاء يف هذا البحث، يقدم الباحث بعض االقرتاحات، منها
شمل كل تإن مواد تعليم البالغة علم املعاين على املنهج القياسي مل  -١

د املوجودة حمدودة ومل تكن حال جلميع موضوعات علم املعاين، والقواع
املشكالت، لذاك يرجى من الباحث اآلخر تطويرها حسب احتياجات 
الطلبة وأحواهلم، ويستطيع جعل هذه املواد التعليمية باللغة اإلندونيسية 

يف النحو باستخدام القواعد العامة واخلاصة " أمثليت"وترتيبها مثل كتاب 
 .عدة كالرموزاملوجودة يف هذه املواد امل

البالغة فطرة يف كل لغة وللباحث اآلخر أن جيري البحث اجلديد يف املقارنة  -٢
بني البالغة العربية والبالغة اإلندونيسية أوالمث جعل نتائجها وسيلة لعملية 
تعليم البالغة العربية، لتقريب فهم موضوعات البالغة وتسهيلها وتطويرها 

 .غة العربية أو لقسم آخركالتفسري واحلديثبتطور اللغة، سواء لقسم تعليم الل
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  الكتاب مقدمة
 بسم اهللا الّرمحــــــــــــــــــــــن الّرحيـــــــــــــــــــــــــــم

احلمد هللا اّلذي عّلم اإلنسان األمّي اّلذي اختار من خيار خلقه النّيب العريب   
فأرسله إلنقاذهم من ظلمة الشرك باإلميان الصايف ومن سوء احلياة بشرعه احلامي، واّلذي 

به بتبليغ تلك املعاين وأّمت دينه بأقوى املباين أال مها القرآن واحلديث النبوي، أمر حبي
ا اإلنسان اللغة العربية اّليت  واّلذي حفظ كتابه بأروع أساليب اللسان وخيار لغٍة نطق 

ا كّال من اإلنس واجلانّ  والصالة والّسالم على من أعطاه اهللا . تسحر بالبيان فيعجز 
حممد بن عبد اهللا خري األنام وعلى آله وصحبه ينابيع العلوم وارثي الدين جوامع الكالم 

  .التام وتابعيهم بإحسان على الدوام، أما بعد
البالغة فّن من فنون علم اللغة العربّية، بل هي كالثّمرة اّليت تنبت من شجرة علوم   

ة، كالنحو والصرف اللغة األخرى، إذ ال تتّم دراسة البالغة بدون علم آخر من علوم اللغ
وال يشعر . والعروض وعلم الداللة وعلم اللغة اإلجتماعي وعلم اللغة النفسي وغريها

ذا الفّن اللغويّ  ومن أمهّية البالغة، أنّه يعّد من أهّم . املتعلم اللغة سحر بيان الكالم إّال 
لم آالت لفهم نصوص العرب خاّصة لفهم نّص القرآن واحلديث النبوّي مستعينا بع

وكذا أمهّيته إلنشاء الكالم الفصيح البليغ وحفظ . األصول ومعرفة أسباب النزول والورود
علم املعاين وفقا خلطة  هذا الكتاب البسيط سيبحث عن باب. اللغة العربية الفصحى

التدريس يف قسم تعليم اللغة العربية للفصل الدراسي الرابع جبامعة أنتساري اإلسالمية 
احلكومية ببنجارماسني، ليكون هذا الكتاب مرجعهم يف دراسة البالغة ومساعدا هلم يف 



 

 

 

مراجعة موضوعات علم املعاين داخل الفصل وخارجه، ويعينهم يف استيعاب الذوق 
  .غ بإذن اهللالبال

  دليل الكتاب - 
هذا الكتاب يؤّلف ويصّنف على أساس املنهج القياسي، حيث يذكر اوال قواعد 
او تعريفات املوضوع، ّمث شرحها مفّصال باألمثلة من القرآن ونصوص أخرى، والنّص من 

واهلدف األساسي ليس معرفة التعريفات وحفظها وفهمها فحسب، بل . الكالم اليوميّ 
فأتى بالّتدريبات حول . الذوق البالغي لدى طلبة قسم تعليم  اللغة العربية استيعاب

موضوعات علم املعاين، وقد يأتى باألمثلة من اللغة الوطنّية اإلندونيسّية ويشرح باختصار 
استخدام هذا األسلوب يف لغة العجم، ال للمقارنة بل لتقريب فهمهم وتسهيله عند 

شة األسلوب البالغي العريب واستخدامه كاستخدام األسلوب الطّلبة، حّىت يستطيعوا معاي
  . اإلندونيسي

وعلى املعّلم ال بد اوال أن يبّني القاعدة العاّمة، وحياول أن يطّبق استخدام هذه 
أنا مدّرس اللغة : قولك للمخاطب خايل الذهن"مثال حني قرأ  . القاعدة يف األمثلة

، فبدأ بشرح مقام "لكل مقام مقال ولكل مقال مقام"، فليشرح املعّلم اوال قاعدة "العربية
الكالم ومقتضى حال اخلرب االبتدائي، لذلك أتى اخلرب خاليا من املؤّكد، ّمث يشرح مقاما 

كل شيء تغّري او خرج "وثانيا فليشرح املعّلم قاعدة . آخر من خرب طليب وخرب إنكاري
اّلذي يشفي املريض هو اهللا ال  إنّ : قولك للطبيب املؤمن"وأتى مثال " من أصله يسأل

، فبّني مقام الكالم اي أنّه خرب للعامل باحلكم ألّن املخاطب مؤمن باهللا، ولكن مل "غري
يأيت اخلرب له؟ بل يأيت اخلرب باملؤّكد كأّن املخاطب جاهال باحلكم ومنكرا له، ّمث يذكر أّن 



 

 

 

منزلة املنكر، ويبّني الغرض البالغي املقام هنا تنزيل العامل منزلة اجلاهل وتنزيل غري املنكر 
وراء ذلك من خربته او كما هو مشروح يف الكتاب إن شاء اهللا، ّمث بعد ذلك أجرى 

  .الّتدريبات للطلبة
  
 

  
واملخاطب، واملراد باملقال هنا املراد باملقام هنا هو سياق الكالم وأحوال املتكّلم     

فكل حال من أحوال . هو أسلوب الكالم العريب املناسب املطابق ملقتضى تلك األحوال
الكالم هلا أسلوب عرّيب خاّص، وكذاك لكل أسلوب مكان مناسب ووقت مناسب 

يف اللغة " konteks"ويستطيع القول على أن املقصود باملقام هو . الستخدامه
  . ، قد بّني يف تعريف البالغة السابق"teks"وباملقال هو  اإلندونيسّية،

 :ودخلت حتت هذه القاعدة يف أبواب علم البيان قواعد، منها
لمرتدد يف الكالم للمخاطب اخلايل الذهن وتأكيده ل ؤّكداألصل ترك امل - 

إّن األستاذ لقد شرح : "٥٧كقولك لصديقك املنكر. استحسانا وللمنكر وجوبا
، فأنت أّكدت اجلملة ثالث مرات، بإّن والالم "األسبوع املاضي هذا املوضوع يف

، ألّن املخاطب عندئذ أنكره إنكارا، فجئت باملقال اّلذي يطابق املقام، "قد"و
  .ألن البالغة مطابقة الكالم ملقتضى احلال مع فصاحته

. طلب فعل غري حاصل على سبيل الوجوب واالستعالء الطّلباألصل يف  - 
  ٥٨".ام األستاذرتِ الحْ ! مْ قُ : "صل لصديقه الذي قعدكقول رئيس الف

                                                            
 كالمك مؤّكدا واحدا او أكثر حسب إنكاره،يف مقام إنكار املخاطب كالمك تزيد يف   57  
 .فاملقام هنا مقام طلب القيام الذي مل حيصل بعد على سبيل االستعالء أي من رئيس الفصل إىل أعضاء الفصل 58  

  امٌ قَ مَ  الٍ قَ مَ  لِّ كُ ولِ  الٌ قَ مَ  امٍ قَ مَ  لِّ كُ لِ :   األولىالقاعدة 



 

 

 

يت كقولك عندما لق. األصل يف االستفهام هو طلب فهم أمر غري معلوم - 
  ٥٩".ما امسك؟: "شخصا يف اول مرة

 :والقواعد األخرى مثلها أي يف احلكم األصلي، كالقواعد اآلتية
املوصوفني بكل صفة األصل يف الوصل يف أمساء الصفات إلفادة كمال اتصاف  - 

 منها
 األصل وصل اجلمل لتشريكها يف احلكم اإلعرايب - 
 األصل فصل اجلمل لعدم االشرتاك يف احلكم اإلعرايب - 
 القصر كاخلرب للمخاطب اخلايل الذهن اجلاهل حبكم املقصور عليه - 
ساط فهو مساواة، وإن نقص فهو إجياز و متعارف اال إذا جاء الكالم على حدّ  - 

 .فهو إطناب لفائدة لفائدة، وإن زاد
هذه القواعد كلها جارية على األصل، فإذا طلب املقام مقاال الجيري على األصل أو 

  .الثانيةخيرج من استخداماته األصلية، فعندئذ البّد من استخدام القاعدة العامة 
  

  

ا وكذلك      املراد بالشيء هنا هو األسلوب العريب اّلذي يشمل الكلمة واستخداما
ترتيب القاعدة اللغوية النحوية يف كالم العرب، واملراد باألصل هنا هو أصل استخدام 

واستخدمت هذه القاعدة يف   ٦٠.األسلوب اوالقاعدة برتتيبها يف ذاك األسلوب العريب

                                                            
ناسبا فجاء الكالم او املقال م. فاملقام مقام طلب معرفة أمر مل تعلمه من قبل، لذلك سألت عنه من املخاطب لغرض االستفهام ال غري 59

 .للمقام اإلستفهامي  
فكل كلمة استخدمت لغري معناها األصلي تسأل، وكل مجلة اختلفت عن ترتيبها األصلي تسأل، وكل أسلوب استخدم لغري غرضه األصلي  60

 .يسأل، ألن كل ذاك التغيري يف األسلوب العريب إّمنا جاء لغرض خاص من أغراض ولسر من أسرار بالغة العرب  

  لـــــــــــــــأَ سْ يُ  هِ لِ صْ أَ  نْ عَ  او َخَرجَ  رَ يـَّ غَ تَـ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ : الثانيةالقاعدة 



 

 

 

ا وضع السمات او العالمات لتلك املعاين اخلفية يف أساليب أبواب علم  املعاين وميكن 
وتندرج . القواعد األخرى حتتها/علم املعاين موضع البحث، وبعد ذلك يرى يف التعريفات

  :يف هذه القاعدة قواعد، منها
كقول . ه على خطأه وغريهيإخبار العامل باحلكم تنزيله منزلة اجلاهل إلفادة التنب - 

فقد تغري  ٦١،"إّن احلضور يف الفصل لواجب لكل طلبة اجلامعة: "ستاذ لطالبهاأل
الكالم وخرج من أصله، فال بد عندئذ أن يسأل عن سبب هذا التغري وخروجه 

والسبب هو أن املتكّلم يريد تنبيه املخاطب على خطأ وقع فيه، . من األصل
ع أّن املخاطب عامل لذلك جاء الكالم مبؤّكدين م. حتذيره من إعادته ثانيةً 

  .باحلكم والينكره
تقدمي املفعول به ك. تقدمي ما ليس يف حقه التقدمي إلفادة التخصيص اول القصر - 

وقد ، ]٥:الفاحتة[} نيُ عِ تَ سْ نَ  وإيّاكَ  دُ بُ عْ نَـ  إيّاكَ {: على الفعل وفاعله يف قوله تعاىل
والبد ، وهذا يدّل على أّن هناك شيئا ما قد حدث ٦٢خرج الكالم من األصل

وبعد ذلك البد من أن نراجع يف . من غرض خاّص وسّر بالغّي هلذه اجلملة
تقدمي اّلذي ليس يف حقه " سنعرف أّن  ث التقدمي والتأخري يف البالغة، مثمبح

والقواعد  ٦٣.النعبد إّال إيّاك: ، فمعىن اآلية"او يف أصله مقدما يفيد القصر

                                                            
م بتأكيد اخلرب مبؤّكد واحد وأكثر للمخاطب العامل باحلكم غري املنكر، فاملقام هنا تنزيله منزلة اجلاهل باحلكم وتنزيله منزلة فقد جاء الكال 61

 .املنكر باحلكم  
 فأصل الرتتيب هو الفعل والفاعل ّمث املفعول به، ولكن قدم املفعول به يف اجلملة 62  
فاهللا تعاىل يريد بكالمه توحيد . يدّل على عبادتنا هللا عّز وجّل أيضا ولكن ال ينفي عبادتنا لغري اهللافهذا الكالم " نعبدك ونستعينك: "فلو قال 63

اخلارج املتغري عبادته له وحده، جاءت اآلية الكرمية هلذا املقام الذي يريده اهللا سبحانه كما هي ومل ختتلف أيّة القراءات القرآنية يف ذاك الرتتيب 
 .عن أصله  



 

 

 

، هي "خرج عن أصله يسأل او كل شيء تغري"األخرى اليت تندرج حتت قاعدة 
   :القواعد اآلتية

 تأكيد الكالم لغري املنكر تنزيله منزلة املنكر إلفادة التنبيه مع التحذير وغريه - 
 غريه اوشيء حمصول إلفادة الدوام  فعل طلب - 
 طلب ترك شيء حمصول إلفادة الدوام او غريه - 
 غريه اواستفهــام أمر معلوم إلفادة التقرير  - 
 العكس يفيد التنبيه وغريه اواستخدام أدوات نداء البعيد للقريب  - 
 قصر أمر ملخاطب عامل باحلكم لتنزيله منزلة اجلاهل باملقصور عليه - 

ا اخلاّصة يف هذا الكتاب وميكن  وميكن معرفة التفصيل لكل قاعدة يف موضوعا
  .ين، بإذن اهللاقياسها خالل األمثلة املوجودة والتوّسع يف األمثلة باألسلوب الوط

 علم المعاني
علم يعرف : يف املفهوم واختصار العبارة بأنه ونفقفه البالغيون بتعريفات، ويتّ عرّ     

ويشمل هذا املعاين املباحث . ا يطابق مقتضى احلال اّليتبه أحوال اللفظ العريب 
  :تنحصر فيما يلي اّليتانية ثمّ ال
   )والزم فائدة اخلرب كإفادة اخلرب( الكالم اخلربي/ أحوال اإلسناد اخلربي )٩
     )من حيث معرفته ونكرته وغريمها( أحوال املسند اليه )١٠
 )كأحوال املسند إليه( أحوال املسند )١١
   )املفعوالت واجملرورات( أحوال متعلقات الفعل )١٢
 )، العطف ببل ولكن والإّمناالتقدمي، النفي واإلستثناء، (أساليب القصر  )١٣
 )كاستخدام أساليب االستفهام وغريه(اإلنشائي الكالم /أساليب اإلنشاء )١٤
 )كمال االتصال، كمال االنقطاع وغريمها( الفصل والوصل )١٥



 

 

 

 اإلجياز واإلطناب واملساواة )١٦
 

هذه هي أبواب علم املعاين، وسيختصر هذا الكتاب البسيط إىل عدة أبواب     
اإلجياز، اإلطناب، الكالم اخلربي، الكالم اإلنشائي، الفصل والوصل، القصر، : فقط هي
ولكن قبل أن نبدأ املوضوعات األساسية هيا بنا سنتعرف بقاعدتني أساسّيتني . املساواة

عاّمتني تستطيع أن تطبقهما يف املوضوعات اآلتية إن شاء اهللا، وسنتعرف اختصارا كيفّية 
  .استخدامهما وقياسهما على املعلومات البالغّية

  
  الّتدريبات حول الخبر

 !مع بيان حاله" ابتدائي، طليب، إنكاري"أخبار  فّرق بني  .أ 
م/إنه كتاب املسلمني/القرآن كتاب املسلمني  : مثال     .إنّه لكتا

طليب مبؤّكد واحد /خرب ابتدائي خاٍل من مؤّكد للمخاطب خايل الذهن
  .إنكاري مبؤّكدين/للمخاطب املرتّدد او إنكاري للمنكر

هللا ليزيدّنكم لئن شكرمت ا. ٦        فاطمة بنت رسول اهللا .١
 نعمه

 مل أحضر منذ األسبوع. ٧        إن حممدا طالب اجلامعة .٢
 لن أكّلمّنك بعد اليوم. ٨    إن املسيح بن مرمي لرسول اهللا وعبده .٣
 واهللا لقد جئت باألمس. ٩      قد جاء األستاذ يف الفصل .٤
 ال خيلوّن املسلم باألجنبّية. ١٠    لقد بدأت الدراسة منذ مخس دقائق .٥
 



 

 

 

 !وبّني الغرض منها! يف اجلمل اآلتية" الزم فائدة اخلرب/ فائدة اخلرب"فّرق بني   .ب 
  لقد أعطاك اهللا أمواال وال يعطيها للمساكني: قولك للغّين البخيل:     مثال
 الزم فائدةاخلرب، للتنبيه على بـخله ونصحه حبالة املساكني :   إجابة
 .إّن اهللا ال حيّب الظامل: قولك للمؤمن اّلذي يظلمك .١
 !هذا وقت االسرتاحة: ملن شّغل األغاين بصوت عاٍل يف منتصف الليل قولك .٢
 .هذا فالن رئيس جامعتنا اآلن: قولك للطالب اجلديد .٣
 .اخلمر يضّر صحتك وعقلك: قولك ملن حيب شرب اخلمر .٤
 .األستاذ أمرنا جبمع واجبة املنزل على الفور: قولك لصديقك املتأخر .٥
 مواال كثرية جداواهللا إّن عندك أ: قول الفقري للغين .٦
 !يا زيدان! أنت ماهر: قول املشّجع لالعب الكرة .٧
 من واجبك أن حتفظ األمن هنا: قولك للبّواب .٨
 بييت اآلن يف ماالنج : قولك لصديقك القدمي الباحث عن بيتك .٩
 أنت قد خالفت النظام: قول ِقسم األمن لطالب املعهد .١٠

 
! فائدة اخلرب مع بيان داللتهاهات مخس مجل تفيد فائدة اخلرب ومخس مجل تفيد الزم   .ج 

 ! مثّ اقرأها أمام استاذك وأصدقائك
  يف األسبوع املقبل سنتعّلم البالغة علم املعاين: قول األستاذ لطالبه:   مثال
 خرب ابتدائي، ألّن الطالب مل يعلم ما سيعّلمه األستاذ فهو خايل الذهن باحلكم: إجابة

ا خلالفها   .د   !ومجلتني الّتني تصّدقهما! الواقعاجعل ثالث مجل اّليت تكّذ



 

 

 

  ال، هذا أمحد الغري ولست إياي - أنت ناجح! يا أمحد: قول صديقك :   مثال
  نعم، حّىت يف املدارس - الرشوة قد انتشرت يف كل مكان: قول أبيك :  

  الّتدريبات حول األمر والنهي
  
  !النهي اآلتية/حّدد داللة صيغ األمر.أ

  .}و وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلنيخذ العف{: قال تعاىل:   مثال
  جاء األمر فيه للنصح واإلرشاد:   إجابة

  
 }كلوا من طّيبات ما رزقناكم{: قال تعاىل .١
 }يا أرض ابعلي ماءك{: قال تعاىل .٢
 }وال تأكلوا أموال اليتامى{: قال تعاىل .٣
 }ال يسخر قوم من قوم{: قال تعاىل .٤
 !"خذ يل الطعام: "قولك لصديقك .٥
 "لن أمسع كالمك! ال تقل شيئا: "الكاذبقولك لصديقك  .٦
 "إن أردت الرسوب يف هذه السنة! ال تتعلم يف البيت: "قول األستاذ لطالبه .٧
 "لن أبايل بك! إعمل ما شئت: "قول الوالد لولده العاصي .٨
 !وال تطلعْ ! يا صبح قف: قول الشاعر .٩
 !"ال تأكل هذا يا سّيدي: "قول اخلادم لسّيده .١٠

  



 

 

 

  
  
  !النهي يف اجلمل اآلتية/وحّدد نوع صيغة األمر عّني الشاهد .ب
    !هدوءاً ايها الطّالب:   مثال
  اهدءوا: هدوءا صيغة األمر املصدر النائب عن الفعل:   إجابة
 حّذاِر يا صديق عن كالم فاسق .١
 فْليجتهْد من يريد النجاح .٢
 ال يكذْب مؤمن فإّن الكذب ذنب وذلّة .٣
 }وقنا عذاب النار{: قال تعاىل .٤
 }رّب اشرح يل صدري ويّسر يل أمري{: قال تعاىل .٥
 ر حلية املؤمن من ُخلقه .٦
 يا معشر الشباب عليكم بالصيام .٧
 يا شباب! سرعةً  .٨
 ليدخل الطالب الفصل قبل أستاذهم  .٩
  ال تقنطوا من روح اهللا  .١٠

  
  !الدوام/للنصح واإلرشاد/لاللتماس/للتهديد/هات مخس مجل من صيغ األمر للدعاء. ج
   
 !الّتيئيس/للنصح واإلرشاد/لاللتماس/للتهديد/للدعاء النهي هات مخس مجل من صيغ. د



 

 

 

  
 

  الّتدريبــــــــــــــــــــــــــــــــــات حول القصر
  !وعني املقصور عليه فيها! حـّدد طرق القصر يف اجلمل اآلتية. أ

  السمكَة أكلت يف الّصباح:   مثال
  السمكة: عليهتقدمي املفعول به على الفعل وفاعله، املقصور :   إجابة
 خالد طالب جمتهد يف فصله ال أمحد .١
          إالّ طالبا عمروليس  .٢
         إمنا املؤمنون أخوة .٣
         عمر قارئ ال كاتب .٤
         سورة قرأت بالتدبّر .٥
         لست عاملا لكن متعلما .٦
         هل يل إالّ الصرب؟ .٧
   ايها الطالب ال خترجوا إالّ بعد انتهاء الدرس .٨
   بل يرسبلن ينجح الكسالن يف اإلمتحان  .٩
 إمنا الغىن يف القناعة .١٠

  
وحدد ! هات مخس مجل مقصورة بالتقدمي، ومخس مجل مقصورة بالنفي واإلستثناء. ب

  !املقصور عليه فيها



 

 

 

  
او " بل"او " ال"، ومخس مجل مقصورة بالعطف بــ"إّمنا"هات مخس مجل مقصورة بــ. ج
  !وحدد املقصور عليه فيها"! لكن"
  
  !ومعانيه يف اجلمل اآلتيةحــّدد نوع القصر . د

  ليس عندنا إالّ لقمة الرزّ : قول املسكني لألغنياء:   مثال
  القصر احلقيقي االدعائي، والغرض املبالغة حلــــّثهم بالصدقة:   إجابة
 لست أباه بل صديقه: قولك من زعم أنك األب .١
 إنك حترس املال وال حيرسك: قولك من اعتقد عكس احلكم  .٢
 إيّاك أحّب وإيّاك أشتاق: قول الزوج لزوجته .٣
 ال تستحي فلسَت خادما بل أخا يل: قول السيد خلادمه املخلص اجملتهد .٤
 إّمنا يشفيك اهللا: قول الطبيب ملن ُشفي من مرضه .٥
 !إّمنا العلم حيصل بالتعلم: قول الوالد غاضبا لولد .٦
 }هل جزاء اإلحسان إالّ اإلحسنا{: قوله تعاىل .٧
 يف البحر إالّ أسـماكا ما رايت: قول صّياد البحر فارحا .٨
 ال خزنت أموال اليتامى بل سرقت : قول احلاكم ردا للّص يدافع نفسه .٩
 إمنا بعثت إلمتّم مكارم األخالق: ملسو هيلع هللا ىلص قوله .١٠

  



 

 

 

واجعل من كل مثال منهما أربع مجل بطرق ! هات مثالني من نوَعْي القصر احلقيقي. ه
  !النفي واالستثناء، إمنا، العطف، التقدمي: القصر األربع

  التدريبات العامة
o  واإليجاز استخرج أساليب القصر والفصل والوصل عين الخبر واإلنشاء ثم

  !ات اآلتيةساواة في اآليواإلطناب والم
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  خـــــــــاتمة الكـتاب

فالبالغة يف رأي الفقري فّن متطّور كسائر فنٍّ من فنون العلم، إذ كلٌّ يتبع الّزمان   
ا تتابع الّزمان، فال شّك أّن البالغة تابعت الّزمان وكذا تعّلمها  واملقاالت ومقاما

وهذه القاعدة يستطيع تطبيقها ايضا يف باب أخرى من البالغة، كالبيان . وتعليمها
للكرم، فاليوم عاّمة الناس والسّيما يف " كـثري الرمد"يف قول العرب كالكناية . والبديع

كثري "العرب اليستخدمون اخلطب للطباخ، فليكن القول للكناية يف صفة الكرم 



 

 

 

او كمثله، بدال من اخلطب، وكذلك يف التشبيهات وحنوها اّليت تقبل " استهالك الغاز
  . التطوير

علومات من الكتب البالغّية حول وقد أّلفُت الكتاب خمتصرا ومجعُت امل
ويف الواقع أّن جمال البحث يف املوضوعات املوجودة واسع . موضوعات علم املعاين

وعميق، ولكن ليس يف وسعي يف هذا الكتاب البسيط شرح موضوعات علم املعاين 
للطالب املبتدئني واملتوسطني يف تعّلم البالغة بإكثار  بدقيق عميق ومل أر املناسبة

وُأْكِثر . عريفات وذكر اخلالفات وإطالة الشرح وتوسيعه أكثر مما كتبت يف هذا الكتابالت
من توسيع األمثلة اّليت أرى فيها املناسبة بأحوال الطّلبة، سواء أكان يف الشرح أم يف 
الّتدريبات، رجاء من أن يتطّور الذوق البالغّي لدى الطّلبة حّىت يستطيعوا التعّرف 

غّية املشروحة ويتعّودوا يف فهم النصوص العربية الفصيحة وإدراك معانيها باألساليب البال
م  البالغّية، ّمث يتعّودوا يف استخدام هذه األساليب الرائعة يف كالمهم العريب يف حيا

م الدراسية   . اليومية وحيا
وقد ّمت الكتاب حبمد اهللا اّلذي وهب يل عنايته وتوفيقه، والشكر والتقدير لألسرة 
اّليت تشّجعين واألساتذة واألصدقاء اّلذين ساعدوين يف تأليف هذا الكتاب البعيد من 
الكامل، وأرجو التداخالت من القارئني لتكميل هذا الكتاب ليكون أكثر نفعا وأسهل 

فما جاء يف هذا الكتاب البسيط . ّلم علم البالغة وتعليمهدراسة وأوسع استخداما لتع
لعّله ينفع للقارئ . من خري فمن اهللا، وما جاء فيه من خطأ ونقصان فمن عند نفسي

ذا الكتاب، وجعله من خزائن حسنايت يوم احلساب  . وللمدرس 
 



 

 

 

 
 

  
  

  
  )٢(الملحق 
  
  
  

  أسئلة االختبار القبلي واالختبار البعدي
بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية " ب"ليم اللغة العربية فصل لطلبة قسم تع

  بنجرماسين كلمنتان الجنوبية
 
 
 
 
 
  
  



 

 

 

  البالغة علم المعانيلمادة  القبلي والبعدي ختبارأْسِئَلة اال
  في جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين

 َكْيَف تـَُقْول ِلَمْن يـُْنِكر بَِنَجاِحك؟:   س  .١

  ...................................:   ج
  ".تـَْرُسْب ِبَال َشكّ ! َال تـَتَـَعلَّمْ : "َما الَغَرض لَِقْوِل األْسَتاذ ِلطَالِِبه الَكْسَالن:   س  . ٢

  : ...................................  ج
  ؟"السََّمَكَة َأَكْلت ِيف الصَّبـَاحِ : "ما طريقُة الَقْصِر يف اُجلْمَلة: :   س  . ٣

  : ...................................  ج
ِ املـَْقُصْور َعَلْيِه ِيف اُجلْمَلة:   س  . ٤   "!السََّمَكَة َأَكْلت ِيف الصَّبـَاح: "َعنيِّ

  : ...................................  ج
ْ املـَْقُصْور ِيف اُجلْمَلة:   س  . ٥   "!َما أَنَا ِإالَّ طَاِلبٌ : "َعنيِّ

  ...................................:   ج
ْهِن َغْريِ املـُتَـَردِّد وَغْريِ املـُْنِكر ُيَسّمى بِـ :   س  . ٦   ؟...اَخلَرب لِلُمَخاَطب َخاِيل الذِّ

  : ...................................  ج  
  ؟ما حكم تأكيد اخلرب مبؤكٍِّد واِحٍد أو َأْكَثر لِْلُمَخاَطِب املـُْنِكر:   س  .٧

  : ...................................  ج  
َرة: "ما الَغَرض ِيف قـَْوِل الَفِقْري لِْلَغِينّ الَبِخْيل:   س  . ٨   ؟"َأملَْ يـُْعِطَك اهللاُ أَْمَواًال َكِثيـْ

  : ...................................  ج
  َقْصًرا قـَْلًبا؟" ذٌ أَنَا طَاِلٌب َال أُْسَتا: "ما َحاُل املـَُخاَطِب يف قولك:   س  . ٩

  : ...................................  ج  
  ؟" َملْ ُأِحبَّ َغيـَْركِ : "ما نـَْوُع الَقْصِر ِيف قـَْول الزَّْوِج لَِزْوَجِته:   س  .١٠

  : ....................................  ج  
  

  
 ...!بـتوفيق اهللا وعنايته



 

 

 

  )٣(ملحق 

  

  

 

علم المعاني ) الكتاب المقرر(مواد تعليم البالغة  تقويمدليل استبانة الخبراء عن 
على المنهج القياسي لطلبة قسم تعليم اللغة العربية في جامعة أنتساري اإلسالمية 

  الحكومية بنجرماسين كلمنتان الجنوبية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
  
  
  
  )٤(الملحق 
  

  
  
  

في جامعة أنتساري " ب"لطلبة قسم تعليم اللغة العربية فصل دليل االستبانة 
  اإلسالمية الحكومية بنجرماسين كلمنتان الجنوبية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

  
  )٥(الملحق 
  
  
  

  جدول قيمة ت الموجودة في الجدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

  جدول قيمة الموجودة في الجدول
Tabel Nilai “t” untuk berbagai df 

 
Harga Kritik “t” pada Taraf Signifikansi 

df atau db 5% 1% df atau db 5% 1% 
1 12,71 63,66 24 2,06 2,80 
2 4,30 9,92 25 2,06 2,79 
3 3,18 5,84 26 2,06 2,78 
4 2,78 4,60 27 2,05 2,77 
5 2,57 4,03 28 2,05 2,76 
6 2,45 3,71 29 2,04 2,76 
7 2,36 3,50 30 2,04 2,75 
8 2,31 3,36 35 2,03 2,72 
9 2,26 3,25 40 2,02 2,71 
10 2,23 3,17 45 2,02 2,69 
11 2,20 3,11 50 2,01 2,68 
12 2,18 3,06 60 2,00 2,65 
13 2,16 3,01 70 2,00 2,65 
14 2,14 2,98 80 1,99 2,64 
15 2,13 2,95 90 1,99 2,63 
16 2,12 2,92 100 1,98 2,63 
17 2,11 2,90 125 1,98 2,62 
18 2,10 2,88 150 1,98 2,61 
19 2,09 2,86 200 1,97 2,60 
20 2,09 2,84 300 1,97 2,59 
21 2,08 2,83 400 1,97 2,59 
22 2,07 2,82 500 1,96 2,59 
23 2,07 2,81 1000 1,96 2,58 

 
(Dinukil dari buku pengantar statistik pendidikan karangan Prof. Drs. Anas 
Sudjijono) 
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مدير جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية  خطاب عميد كلية الدراسات العليا إلى

  بنجرماسين كلمنتان الجنوبية
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  المقابلة مع األساتذة والطلبة نقاط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

  البالغة في جامعة أنتساري اإلسالمية الحكوميةط المقابلة مع مدرس انق
  قبل تنفيذ البحث 

  
 
            :    االسم   

  

 ما خلفيتك الدراسية قبل أن تصبح مدرس البالغة ؟ .١

 ؟ جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجارماسني البالغة تعليم أهدافما هي  .٢

جامعة أنتساري هل اكتسب املدرس األهداف املرجوة يف تعليم البالغة يف  .٣
  ؟ اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

جامعة أنتساري جه يف علمية تعليم البالغة يف ما هي املشكالت اليت توا .٤
  ؟ اإلسالمية احلكومية بنجارماسني

يف عملية تعليم اللغة ) مديرها، املؤسسة، ومجيع عناصرها(ما دور عناصر اجلامعة  .٥
 العربية خصوصا تعليم البالغة ؟

 ؟ علم املعاينالبالغة دريس لت هل للجامعة كتاب خاّص غري كتب املراجع .٦

  كيف جتري عملية تعليم البالغة يف الفصل ؟ .٧
 كيف استجابة الطلبة أثناء تعليم البالغة ؟ .٨

 ما موضوعات البالغة علم املعاين املدروسة يف اجلامعة ؟ .٩

  
  
  
  
  



 

 

 

طلبة قسم تعليم اللغة العربية في جامعة أنتساري اإلسالمية  ط المقابلة معانق
  الحكومية قبل تنفيذ البحث

  
  

  !عرف نفسك من فضلك
 
 من أين خترجت قبل مرحلة اجلامعة؟ هل دخلت املعهد اإلسالمي من قبل؟ .١

 هل تعلمت البالغة من قبل؟ .٢

 يف أي الفصل الدراسي درست البالغة علم املعاين ؟ .٣

 كم عدد مدرس البالغة يف اجلامعة؟ .٤

 كيف عملية تعليم البالغة علم املعاين يف الفصل الدراسي السابق؟ .٥

 ات علم املعاين اليت تعلمت سابقا؟ما موضوع .٦

 ما املشكالت املوجودة يف تعلم البالغة؟  .٧

 هل املنهج املستخدم اآلن يناسب مع أحوالك؟ .٨

 هل عندك كتاب خاص لتعلم البالغة؟ أم استخدمت أحد كتب املراجع؟ .٩

 من أين أخذت املعلومات البالغية اليت قدمت يف حبثك العلمي يف الفصل؟ .١٠

 عند تعلم البالغة وتنتفع بتعلم موضوعات علم املعاين؟هل شعرت بالسرور  .١١

هل حتب أن يكون لك كتاب خاص غري كتب املراجع لتعلم البالغة علم  .١٢
 املعاين؟
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  الســـيرة الذاتية للباحث
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  



 

 

 

  السيرة الذاتية للباحث 

  سنجاجي أندي ستياوان:    اإلسم

  

  سوجيانطا:    اسم األب
  سوجياتي:    اسم األم 

  ١٩٩٠يوليو  ١٣موجوكرطا :    تاريخ الوالدة 
شارع أحمد ياني، أوجونج بارو، :   العنوان 

    باتي باتي، كلمنتان الجنوبية 

 Sandisetyawan13@gmail.com:  رقم الهاتف/عنوان البارد

089512549793  
  ساري أجونج بارو، حصل على شهادة التعليم يف مرحلة روضة األطفال بندان

 م١٩٩٦عام 
  نوساإنداه"حصل عل شهادة التعليم االبتدائي يف املدرسة االبتدائية احلكومية "

 م     ٢٠٠٢بايت بايت، عام 
  ربارو، اإلسالمي بنج" الفالح" حصل على شهادة التعليم املتوسط يف معهد

  م٢٠٠٩عهد، عام امل نفس على شهادة التعليم الثانوي يفو . م٢٠٠٦عام 
  م لدراسة اللغة العربية ٢٠١٠الشريف بالقاهرة سنة " األزهر"التحق يف جامعة

 م٢٠١٤يف كلية اللغة العربية شعبة عامة، وأخذ الليسانس، عام 
  زماليك"ومعهد دراسة عليا " األزهر"التحق يف مرحلة املاجستري يف جامعة "

 .م٢٠١٥بالقاهرة، ووقف بعد السنة والنصف حىت رجع آخر عام 
 بالقاهرة، " دار الوسيلة"الل دراسته يف مصر عمل كمعلم يف مركز التعليم خ

كارانج   STAI NUوخالل دراسته يف ماالنج عمل كمعلم اللغة العربية يف 
 .بلوسو ماالنج
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