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 ص البحثلخم
 

 .البالغة، تعليم البالغة، مشكالت التعليم ادلفتاحية :الكلمات 
وق ببب اءاه بب  ن حببملا ج ون ،ببب  ملن جدلمطببب م ا بب  مناسبب ب نمنة ببب جدلببنرا ج ملسجسببا دل ببم ى ج 

ج ممط ة ب ج يت حتم ي عطى ج ق ام اب مخ  ط وج منء ذ وج مق مي أوج مقبمل،.. ومبإ ملحبملى ج  حبملجرت ج ون ،بب 
 . ي را م ط نب ح ى ،و ن ج ممط ب يمااها ججلاممب واءاها جدلملسسني

. يأمبا أهبملجت  مطب ب ج  الغبب  مطب ب ج طةبب ج م.ن ببج  الغب هبا مبا ا جصمصاةب ب   ط بب  بم ب 
يف هبببذل ج ةبببم ب يربببا بط بببر ج  بببالة ج قبببملسا وجدلم.يبببب ج واي بببب مل عطبببب ج  الغبببب ي بببال مل عطبببب جدلمبببا  

حلمل،ث مبع  ب.ح . ومبإ جدلالحبن  ملن  مطب ب ج  الغبب ا مل يرب ج ق.آن مع  ء ريل وججوج   ان ن ةءرا أ 
مل ،وبببإ يمببباا  اةبببا هببب  جدل طببب ة يرنبببا  مةبببوالرت يف  مط ةربببا  منربببا  أن جدلبببا ا ج ممط ة بببب مل  وبببإ 
يما بببب  مبببإ ح بببث  قبببملمي جدلمطبببب جدلبببا ا و  مامطببب  فبببا   مبببع أن ج  ط بببب  مطءببب ن  و ببب.  ج ممطببب ب مل  وبببإ 

 اثريجا  غري م.از  ق  ب يف عةط ب ج ممط ب يما ب  وج م
أمببا أهببملجت هببذج ج   ببث يرببا عببع مةببوالرت  مطبب ب ج  الغببب وحتط طرببا و ق  ةرببا  و قببملمي 
جحلط ل ذلذل جدلةوالرت  واذ ر ملةملجس جاقوجحارت ج ون ،ب يف  مط ب ج  الغب. يم   ق ا   و ن نم جبب 

جحلو م ببب ربةببل اببذ ر يف هببذج ج   ببث حلببال جدلةببوالرت و وق ببب  مطبب ب ج  الغببب يف ججلاممببب ج سببالم ب 
 ججلاممارت جألص.ى جدلةاثطب. ونظ.اي  و ن مم اسج ومصملسج يف  مط ب ج  الغب.

(  ومبنرا Qualitative Approach، بمخملم ج  احبث يف هبذج ج   بث جدلبملصال ج و ءبا  
هذج ج   ث ه  منرا  سجسبب جحلا بب وهب  مبنرا وةبءا وحتط طبا ونقبملي. وأمبا نب ح هبذج ج   بث يرب  

   مطب ب ج طةبب ج م.ن ببق  ةا. ومصا س ج   اانرت منرا   أسماذ ج  الغب  وج  ط ب  وسئ س  بم ب ج   ث ج م
 Purposive .،قبببببب جدلما،نبببببب ج مةمل،بببببب  و، بببببمخملم ج  احبببببث و مالحظبببببب عةط بببببب  مطببببب ب ج  الغبببببب. 

Sampling وأ وجرت عببع  مطبب ب ج طةبب ج م.ن بببهببا ع بع ج  ببالة مل  بم ب و ( يف جصم باس ع نببب ج   بث .
اانرت منرا   ج  احبث نء ب   و    بال جدلقانطبب  وج م ث بد جدل بملج .  .،قبب عبع ج   باانرت   جدلالحظبب  ج   

و جدلقانطب وج سم انب. ومنرا حتط ال ج   اانرت مل هذج ج   ث ه  حتط بال ج   باانرت ج  ةبء ب وهبذج ،م بى 
. عب.  1 جرت ج ما  بب   ب وأمبا حتط طربا ي باخل  بجحملة ل جىل ح ث ارت جدل  بث واطربا مناسب ب ربا بب حق ق

 . حتط ال ج   اانرت و ء ريها  ء ريج نقملاي.3.  صن ف ج   اانرت و   ، را   2ج   اانرت   



 ب

 

منربا     مط ب ج طةبب ج م.ن ببو أهب نمائا هذج ج   ث ها مةوالرت  مط ب ج  الغب يف  م ب 
( 3ئا دل جضبب ع  ( جاصم بباس ج مةبب ج2مةببوالرت  صببة ب ج ممطبب ب وملعببملج  جدلببا ا عنببمل أسببماذ جدلببا ا.  1

( ج مق ببب ب مل نمبببائا 5( ج قصببب س مل جسبببمخملجم ج  سبببائال ج ممط ة بببب  4ج  .،قبببب  طبببب يف نمببب  جألح بببان  
( قناعبب ج  ط بب أن 6ج  ط ب ،واز مل  قب ج جاابرت ويرب جدلء. جرت ي    ا رب إ أسط ة ج مم بري  

ج رب بإ أسبط ة ج مم بري عنبمل أهب  اه مل  مطب ب ج  الغبب هب   قبب ج جباابرت يقبط  ون أن ،رمةب ج اثبري 
 و اذ ر اءاههتب ج طة ،ب جألص.ى ج يت   اعملهب يف  مّطب ج  الغب.  مطف ( م  ل ج  ط ب7ج جانب  

ضبمف م.جعباا أسببماذ جدلبا ا   هبملجت ج .ئ  ب ب  مبإ اببال  1ملن أسب اة  طبر جدلةبوالرت   
( ضببمف مم.يببب 3جدل ضبب ح  ( ضببمف  صببة ب ج ممطبب ب وملعببملج  جدلببا ا وجصم بباس 2حصببب واببال م ضبب ح  

( ضببمف مم.يببب أسببماذ جدلببا ا ألنبب جح  بب.  4أسببماذ جدلببا ا   بب.   صببة ب جدلببا ا ج ممط ة ببب دلببا ا ج  الغببب  
( ج مقصبببري يف  نببب ح ج  ببب.  جدل بببمخملمب ج بببيت  بببيفث. يف نةبببا  ج  ط بببب يف 5 مطببب ب ج  الغبببب وجسبببمخملجمرا  

( ضببببمف  ةببببج ع ج  ط ببببب عطببببى ح ببببإ 7( ضببببمف جسببببمخملجم ج  سببببائال ج ممط ة ببببب جدلمبببب ي.ا  6ج ببببممطب  
( ضبببمف اءببباهجرت ج  ط بببب ج طة ،بببب جألصببب.ى ج بببيت   ببباعملهب يف جام ببباة ج وءببباها 8أسبببط ة ج مم بببري  

 ( ضمف م  ل نم  ج  ط ب يف  مطب ج  الغب.9ج  الغ ب  
( أن ،.جعبا أسبماذ جدلبا ا  ءصب الرت 1و جحلط ل جدلقوحب مإ  .ت ج  احث يرا اا مايل   

( أن ،.جعبببا أسبببماذ جدلبببا ا  صبببة ب ج ممطببب ب وجعبببملج  2  جضببب ب يف  مطببب ب ج  الغبببب  جألهبببملجت جألساسببب ب ج
( جصم باس جدل ضب ح مبإ جدلب ج  ج ممط ة بب ح ب  جحم اجبارت ج  ط بب  مب  3جدل ج  ج ممط ة ب نةوال ج مل  

أن عطببى أسببماذ جدلببا ا أن تطببال وضمبباس جدل ضبب عارت جدلرةببب  أهببب جدل ضبب عارت( ج بب ى تمببا  مل  رببا ج  ط ببب 
( 4.ج ملىل اث.ا جدل ض عارت مل مبا ا ج  الغبب وقطبب جحلصب  أو جألوقبارت م ،بنظب  طبر جدل ضب عارت  نظ

 ن ،ببببع جسببببمخملجم  بببب.  ج ممطبببب ب حبببب ى لمببببال ج  ط ببببب ا ت بببب ن ابدلطببببال وج  ببببأم مثببببال ج  ببببيفجل وججلبببب جة 
سبب طب م ببب   وجألجصبب ا ج بب ى ي رببا ج ببماس غ. ن سببائال ج ممط ة ببب جدل جبب  ا مثببال ج وجدلناقةببب  وجسببمخملجم ج 

( أن ،.جعبببا أسبببماذ جدلبببا ا أسبببط ة  م بببري ج  ط بببب عنبببمل 5ج بببيت  طقبببى  س بببا  ج  ط بببب يف ح بببإ ج مم بببري  
( أن ،. ببببمل جألسببببماذ ج  ط ببببب يف ج مم ببببري عببببإ 6ج جانببببب ها ،رةببببال  قببببب ج جبببباابرت ويرببببب جدلءبببب. جرت. 

يربببب أيوببباسهب ح ببب  ج ق جعبببمل ج  الغ بببب و،ةبببجمرب عطبببى أن ج  الغبببب  جحبببملى ج ةببب.و   ط ةببب ل ملىل 
 (  .ق ب جدل.جق ب وج مق  ب يف ملج.جه ج ممط ب مإ  .ت سئ س ج ةم ب وأسماذ جدلا ا. 7ج ق.آن وجحلمل،ث. 

وجدلالحببن حبب ل نمببائا ج  ط ببب أن ج  ا بب  ج ببذي  بب   جدلةاسسببب ججل ببملا مل ج ببممطب انل نم جببب 
 ا بب  ج ببذي  بب  ج ببملا جببملج  وأمببا ج  ا بب  ج ببذي  بب   اسسببب ج ببممطب جدلق   ببب يقببمل انل نم جببب ج ببملا  وج 
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 اسسب ج ممطب جدلق   ب انل نم جب مق   ب  وأمبا ج  ا ب  ج بذي  ب   اسسبب ج بممطب ج ناقصبب يقبمل انل نم جبب 
 مق   ب. وج  ا نمائا ج  الة هذل  مةري أح اان  مملا أس اة. 

وملّن عةط ب ج ممط ب  و اسسب ج ممطب ج  ى  ملل عطى م  ل ج  ط ب مل ج ممطب واءباهجهتب جألصب.ى 
 غري ج وءاها ج  الغ ب  يفث. اثريج يف نم جب  مطب ما ا ج  الغب. مل
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ABSTRACK 

 

 

Keywords:Balaghoh (Rhetoric),Balaghoh Teaching, Teaching Problems. 

Based on development appropriate curriculum for the educational level 

of the unit, the teacher demands to increase the abilities of the education that has 

to do the planning, implementation, and evaluation or appreciation. It is one of the 

educational units are university, in teaching and learning, capability of teacher is 

required in order to be effective. 

Balaghoh is one of essential subject for students of the Tafsir and Hadits 

. The main objective of the subject in this  is to skillese the students and give them 

sufficient knowledge in Balaghoh as well as in the Ma’aniy (semantics) and  

Bayan as a tool in understanding the Quran with interpretation and hadits with 

explains. It is noticeable, that the teaching and learning Balaghoh has not been 

effective, there are some problems in teaching and learning Balaghoh, its of this 

are: the educational material were not effective, in terms of teacher subject is not 

suitable for the students that were different of level ability, and teaching methods 

were not effective, and the evaluation of the education process Is not focused well. 

The goals of this research is to find the problems of  Balaghoh teaching, 

analysis and evaluation, and provide solutions to these problems, and give some 

suggestions in teaching Balaghoh. practically, the result of this research to solve 

problems and to develop Balaghoh teaching in State College of Islamic studies 

Jember as well as in other similar universities. theoretically, be a standard and a 

source in the teaching of  Balaghoh. 

In the research the researcher used Qualitative Approach, and the 

methodology of this research is case study is descriptive, analytical and critical. 

And kinds of this research is the evaluation research. The sources of data were: 

teacher of Balaghoh, and students, and Chief of the Tafsir and Hadits Department 

And observation of teaching process. and students' writings by using purposive 

sampling. The instruments of data collection were: the researcher, interview guide 

and documents, The method of data collection were: observation, interview and 

Questionnaire. For the data analysis, the researcher used: 1. display data, 2. 

classification and tabulation, 3. analysis and interpretation by using critical 

interpretation. 

And the most important results of this research are the problems of 

Balaghoh teaching in the Tafsir Hadits , including: 1) the problems of design 

education and the preparation of material for teacher of Balaghoh. 2) random 

selection of materies, 3) the methods are monotonous, 4) limitations in the use of 

teaching aids, 5) evaluation of the results of students is just concentrated in the 

accuracy of answers and understanding of vocabulary, it is not concentrated in 

good method of expression, 6) students suggest that the most important thing in 

the teaching of Balaghoh Is the only accurate answers it is no focused on good 

style of speech when answering, 7) the student motivation are different and also 

the level of ability in learning Balaghoh. 

The causes of these problems: 1 lack of teacher attention to the main goal 

of every lesson and every title of materies, 2) inadequate teaching design and its 
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preparation, 3) . less knowledge on teacher in  designing for Balaghoh material, 4) 

weak of theacher knowledge of the types of Balaghoh teaching methods and how 

to use its, 5) lack of diversity method that is used to influence the students activity 

in the class, 6) less use of various media, 7) lack of motivation of students to 

express well, 8) low student language competences which influences Balaghoh 

learning, 9) low students' interest in Balaghoh learning. 

The suggested solutions of these problems were: 1) teachers must consider 

the main purpose of each lesson clearly, 2) lecturers should consider the 

instructional design and preparation of good teaching materials, 3) choose a topic 

teaching materials according to the needs of students in the sense that the lecturers 

have to analyze and choose the important topics (The most important) is needed 

by students, see the materials provided while and the time provided little, and then 

organize the materials.4) using the various teaching methods to decrease boredom 

of students, like frequently asked questions and discussion, and use educational 

tools such as a text in which there is poetic romance, and the question that should 

guide the students in the appropriate expression, Take into account the teacher's 

method of expression when answering students not to ignore the accuracy of 

answers and understanding of vocabulary. 6) the teacher instructs the students to 

express their ideas according to the rules of Balaghoh and encourage them to 

Balaghoh eloquence that one of the conditions to reach an understanding of qoran 

and the Hadits. 7) improve the monitoring and evaluation in the conduct of 

education by the Chief of Tahsir and Hadits Department and lecture. 

It is noticeable about the results of the students that the student who has 

good practice in learning received very good result, and the student who has a 

practice of learning accepted, it received a good result, and the student who has a 

practice of learning accepted received an acceptable outcome, and the student who 

has a practice of learning missing, it received an acceptable outcome . And the 

quality of the results of these students are changing, sometimes for several 

reasons. 

The process of education, learning and practice, which indicate the 

tendencies of students in the learning and competencies in other non-rhetorical 

efficiency significantly affect the outcome of the learning Balaghoh material. 
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ABSTRAK 

 

 

Kata Kunci : Balaghoh, pembelajaran Balaghoh, problematika pembelajaran 

Berdasarkan pada pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, 

guru dituntut untuk meningkatkan kemampuan kependidikannya yang meliputi 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau penilain. dan salah satu dari 

unit pendidikan adalah universitas, dan kemamapuan guru sangat diperlukan 

untuk melakukan pembelajaran yang efektif. 

Balaghoh adalah materi khusus bagi mahasiswa program studi tafsir 

hadits. Adapun tujuan pembelajaran Balaghoh adalah memberikan kemampuan 

dan pengetahuan yang cukup dalam ilmu Balaghoh terlebih dalam ilmu ma’aniy 

dan bayan  sebagai alat dalam memahami Quran dengan tafsirnya  dan hadits 

dengan penjelasannya. Berdasarkan analisa, bahwa pembelajaran Balaghoh tidak 

berjalan efektif seperti yang diinginkan, disitu terdapat beberapa masalah, 

termasuk: materi pembelajaran tidak efektif dari sisi penyampaian guru sedangkan 

siswa berbeda, dan metode pengajaran yang tidak efektif, dan evaluasi dalam 

pembelajaran tidak terfokus dengan baik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan masalah pengajaran 

Balaghoh, menganalisis dan evaluasi, dan memberikan solusi untuk masalah 

tersebut, serta memberikan usulan-usulan dalam pembelajaran Balaghoh. Secara 

praktis, hasil dari penelitian ini untuk memecahkan masalah dan untuk 

meningkatkan pembelajaran Balaghoh di STAIN Jember serta universitas lain 

yang serupa. Dan Secara teori, menjadi standar dan sumber dalam pengajaran 

Balaghoh. 

Dalam penelitian ini peneliti Menggunakan Pendekatan kualitatif, dan 

metodologi penelitian ini adalah metologi studi kasus yaitu metologi deskriptif, 

analitis dan kritis. jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif. Dan sumber 

data, termasuk: dosen Balaghoh, mahasiswa, dan kaprodi Tafsir Hadits, dan 

observasi dari proses pembelajaran Balaghoh. Peneliti menggunakan tehnik 

Purposive Sampling dalam pemilihan sampel, yaitu semua siswa Program Studi 

Tafsir Hadits. Dan instrumen pengumpulan data, yaitu: peneliti sendiri, panduan 

wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Metode pengumpulan data: observasi, 

wawancara dan kuesioner. adapun metodologi analisis data dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif dan ini bermanfaat kepada rincian pembahasan, dan 

semua rincian tersebut sesuai fakta. Adapun rencana analisis data tersebut adalah 

sebagai berikut: 1. Penyajian data, 2. Klasifikasi dan tabulasi data, 3. Analisis data 

dan diinterpretasikan secara kritis. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa problematika pembelajara 

Balaghoh di program studi tafsir hadits, adalah: 1) masalah dalam mendesain 

pembelajaran dan persiapan bahan ajar bagi dosen Balaghoh. 2) mata pelajaran 

yang acak, 3) metode yang digunakan kadang-kadang membosankan, 4) 

kekurangan dalam penggunaan media pembelajaran, 5) evaluasi hasil siswa 

terkonsentrasi pada ketepatan jawaban dan pemahaman kosakata saja tidak focus 

kepada cara berekspresi yang baik dalam menjawab, 6) siswa berasumsi bahwa 

hal yang paling penting dalam pengajaran Balaghoh adalah akurasi jawaban saja, 
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tanpa adanya cara ekspresi/pengungkapan yang baik saat menjawab, 7) siswa 

memiliki motivasi yang berbeda, serta kemampuan bahasa yang membantu 

mereka untuk belajar Balaghoh. 

Adapun factor-faktor penyebabnya adalah: 1) dosen kurang 

memperhatikan tujuan utama dari setiap mata pelajaran, 2) kurang baiknya desain 

pembelajaran dan persiapan materi dan menentukan topik, 3) minimnya 

pengetahuan dosen dalam  merancang materi pendidikan untuk materi Balaghoh, 

4) kurangnya pengetahuan dosen  terhadap macam-macam metode pengajaran 

Balaghoh dan cara menggunakannya, 5) kurang dalam keragaman metode yang 

digunakan yang mempengaruhi aktivitas siswa dalam pembelajaran, 6) kruangnya 

penggunaan media pembelajaran yang tersedia, 7) kurang mendorong siswa 

berekspresi dengan baik, 8) lemahnya kemampuan bahasa siswa yang dapat 

membantu mereka memperoleh kemampuan Balaghoh, 9) lemahnya motivasi 

siswa untuk belajar Balaghoh. 

Adapun solusi yang disarankan yaitu: 1) Dosen harus memperhatikan 

tujuan utama dengan jelas dari setiap mata pelajaran, 2) Dosen harus mendesain 

pembelajaran dan menyiapkan bahan ajar dengan baik, 3) Memilih materi sesuai 

dengan kebutuhan siswa yaitu guru harus mengalisis dan memilih materi yang 

paling penting yang dibutuhkan, mengingat banyaknya materi dalam Balaghoh 

sedangkan waktu yang disediakan sangat terbatas, kemudian menyusun materi 

(topic-topik) tersebut. 4) Meragamkan penggunaan metode pembelajaran sehingga 

siswa tidak merasa bosan dan jenuh, seperti Tanya jawab, diskusi, menggunakan 

media yang ada seperti teks-teks yang didalamnya terdapat sair-sair percintaan, 

dan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan siswa untuk menggunakan 

ta’bir yang baik. 5) Dosen harus memperhatikan cara ta’bir siswa dalam 

menjawab dengan tanpa mengesampingkan ketepatan jawaban dan pemahaman 

kosa kata. 6) Dosen harus mmbimbing siswa untuk mengekspresikan pikirannya 

sesuai dengan kaidah Balaghoh dan memotivasi mereka bahwa Balaghoh adalah 

salah satu syarat untuk memahami Al-qur’an dan Hadits. 7) meningkatkan 

monitoring dan evaluasi terhadap pembelajaran Balaghoh oleh kaprodi tafsir 

hadits dan dosen Balaghoh. 

Dilihat dari hasil belajar siswa, bahwa siswa yang mempunyai keaktifan 

yang baik dalam pembelajaran menerima hasil yang sangat baik, dan siswa yang 

memiliki keaktifan yang cukup baik dalam pembelajaran, ia menerima hasil yang 

baik, dan siswa yang memiliki keaktifan yang cukup baik menerima hasil yang 

cukup baik, dan siswa yang memiliki keaktifan yang kurang dalam pembelajaran, 

ia menerima hasil yang cukup baik . Dan kualitas hasil belajar mahasiswa tersebut 

kadang-kadang berubah karena beberapa faktor. 

Proses pembelajaran dan keaktifan siswa yang menunjukkan 

kecenderungan dan motivasi siswa, serta kemampuan siswa selain kemampuan 

Balaghoh secara signifikan mempengaruhi hasil belajar Balaghoh siswa. 
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 حمتوايت البحث
 

 صفحة                                                                          موضوع
  ةء ب ج من جن

 أ  ......................................... ج طةب ج م.ن ب –أ    ج   ثطخم م
    ...................................... ج طةب ج جنط ز،ب -ة                   

 و  .................................... ج طةب ج نملون   ب -                    
 ح  ................................................................ جحملم ايرت

 
 األول الفصل
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 األول الفصل
 السابقة والدراسات العــام االطــار

 
 املقـدمـة -أ 

إف تعليم اللغة العربية ىو عملية مرتبطػة بببيػة الصػملو ؼبوا اػة ا ػ الت 
لدراسػػػس ؼبىػػػتول كمن سػػػبة بتنميػػػة اؼبػػػنا  ا 1.تنميػػػة اللغػػػة العربيػػػة تتطلػػػ اليوميػػػة الػػػ  

يميػػػة الػػػ  ربتػػػوم علػػػ  ال يػػػ ـ ف اؼبعلػػػم مط لػػػ  لبايػػػة تع  تػػػو التعلالوحػػػدة الببو ػػػة  إ
ىػػػس اعب معػػػة  ةكمػػػح إحػػػدل الوحػػػدات الببو ػػػطػػػيا كالتنعيػػػق كالت ػػػوي .كالت ػػػد ر. ابلتمل

ة ىػػس منػػ  مػػح اعب معػػ  فكألحػػي  نػػوف التعلػػيم  عػػ ال.  لوبػػةكتعػػ  ة اؼبدرسػػه  ياػػ  مط
دكر ضػػركرم ت تنػػو ح الط اػػة البصػػر ة اعبيػػدة. كاؼبصػػنلة الػػ  ال بػػد  اػػ ل منػػ بر العلػػم 

اؼبتملػػر ه اعبيػػد ح  ىف إعػػدادإىل .م مػػدل اػػدرة اعب معػػة  معر ػػة مػػح االىتمػػ ـ يػػ  ىػػس
اؼبتملػر ه  إعػداد  تعلموا  كاؼبعتمد ح عل  .فعىام.   وؿ م ل   رر  "إف ؼب اؼبت نه

زبطػػيا عمليػػة الػػ ام  ك  عنػػداؼبعتمػػد ح علػػ  .فعىػػام اوب ػػه ىػػو مىػػ كلية اعب معػػة 
 2كضعا  أبحىح م  يبنح."

  ػوؿ كردمػ ف  و وفينػورك  تمػ  ف لػو مولي سػ   ىتم ـ ابلنىبة إىل ىقا اال
 ىف"ىنػػ ؾ ثبلثػػة  ػػركط علػػ  األاػػا ال بػػد مػػح االىتمػػ ـ يػػ  ت بنػػ   الببيػػة للمىػػ نبة 

                                                 
1

  عبد الرؤكؼ صدرم  
 Nilai Pengajaran Bahasa Arab Dan Pengembangannya,( ابفدكف:Bina 
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. اؼبعلػػػػػم 3. النتػػػػػ ب اؼبدرسػػػػػس اعبيػػػػػد  2. اؼببػػػػػ    0ىػػػػػس   ك ايػػػػػة الط اػػػػػة البصػػػػػر ة تر 
.ف اؼبعلػػػم لػػػو من فػػػة رعيىػػػية ت إعػػػداد ت إعػػػداد اؼبعلػػػم اعبيػػػد  ػػػرل  رػػػر ك 3اوػػػبؼ."

الط اة البصر ة اعبيدة  با ىقه اغب ي ة ال  ن و دكر اؼبعلم ك.نبيتػو ت عمليػة التعلػيم. 
 قبػد ىػقه األرء فظػرا إىل  4ببيػة اؼبػ ثرة علػ  عمليػة التعلػيم.اؼبعلػم .حػد عن صػر ال ألف 
سػيل يا  .مػ ـ  ضػركرم  ك علػ  اؼبعلػم اسػتيع ب اؼبػ دة الػ  إعػداد اؼبعلػم اعبيػد .مػر .ف

 .التعليم كالتعلمالتبلميق عند 
الد نيػة كح كلػ   بتػدر   العلػـواعب معة اإلسػبلمية اغبنوميػة صبػ  ا مػ  

 تنو ح الطلبة حي  صبحوا مىلمه مىتعد ح ؼبوا اة اغبي ة اغب ي ية. تنوف   عبة 
اإلسػػػبلمية  الػػػدعوةتصػػػ الت ك   ػػػعبة االتتنػػػوف مػػػح  ػػػعبتهربػػػ  اىػػػم الػػػدعوة الػػػي 

تصػػػميم بػػػرنم   إلفتػػػ ج اػبػػػرهبه الػػػق ح ىػػػس  . كاألىػػػداؼ مػػػح إا مػػػة  ػػػعبة ك ػػػعبة 
 كمعػػػػدكف لنػػػػس  تطػػػػو ر العلػػػػـو اإلسػػػػبلمية األس سػػػػية  علػػػػ ك  ػػػػدركف  ت نػػػػوف العلػػػػـو

درة  ػالك كاالبتن ر اعبودة  ؽبمك  ت ؾب ؿ الد ح اإلسبلمس. مىتص ر حك  خبري ح ا صبحو 
حعػػر تنػػوز   ػػدرة علػػ الكؽبػػم   ػػ ملة إسػػبلمية نظػػرةب  لػػ  اؼبن  ىػػة كاالبتنػػ ر كاؼبانيػػةع

 5ل  تطبيق اغبر  الد نية.درة عكااؼبعر ة اإلسبلمية مح اؼبص در األكلية كالث فو ة 
الببلغة الي  كا م   عبة  بتعليم العلـو العربية  كمح إحدل ىقه العلـو

 ال بػػد مػػح اسػػتيع ي  الػػي س سػػيةاأل واداؼبػػمػػح    ألهنػػ  بلبمػػ دة اختص صػػية لطػػىػػس 
ت ىػقه  لببلغػةمػ دة اك  .مػ   ػرحو كتػقل  اغبػد   هتعىػري مػ   ال ػرءف حه  تعلمػوف

                                                 
 3 ( ص.PT Remaja Rosdakarya  2115فدكف    اب)  Menjadi Guru Profesionalمولي س     3

 088 ص. مر   س بق  م ل   رر  4

 2109\2108تراسة لت دي الطلبة اعبدد ابعب معة اإلسبلمية اغبنومية جبم  الع ـ اعب معس   5
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 اػػػس ت ىػػقه الصػػػعبة  الببلغػػػة.ىػػػداؼ تعلػػيم  أمػػ  ىف اؼبىػػتول الرابػػػ . الصػػعبة تػػػدرس 
سبليػػ  الطػػبلب ال ػػدرة كاؼبعر ػػة الن  يػػة ىف علػػم الببلغػػة   ػػبل ىف علػػم اؼبعػػ   كالبيػػ ف 

 بوصعا  .دة ىف  ام ال رءف م  تعىريه كاغبد   م   رحو.
تعلػػػيم  .نبيػػػة علػػػ  اؼبػػػدرس .ف  راعػػػ  مػػػ  ت ػػػدـ ذتػػػره ك ػػػ  ىلإ كاسػػػتن دا 

اؼبر و ك نػوف تعليمػ   يػدا  كالرسػ لة مػح  دبىتول اؽبدؼالببلغة حي  نوف تعليما  
 التعليم تصا إىل .ذى ف الطلبة.ذل  

 سػبتم  22خ  ػالدراسة التمايد ة اتر  ىفبة  عرعي   الب ح   ا باكل د 
  م الببلغػػػػةيتعلػػػػ وا اػػػػوف مصػػػػنبلت ت ف بعػػػػط الطلبػػػػة إحيػػػػ  .فػػػػو   ػػػػوؿ  2109

كالطر  ػػػػة  .كاؼبػػػػ دة التعليميػػػػة  .  .فعىػػػػام كالطلبػػػػة.مػػػػح األسػػػػت ذ   تنػػػػوف كاألسػػػػب ب 
كتثري منام ال  عاموف  ام   يدا م   تعلق ابلبي ف كاؼبع   كالبد   الي ىس .كالت ييم  

كهبدكف   مثبل ىف البي ف االستع رةالببلغة  كال   دركف عل  العرؽ به التصبيو البليغ ك 
ىػػقا إف دؿ علػػ   ػػس   لمبػػ   ػػدؿ علػػ  .ف تعػػ  ة ك . دبيػػةعنػػد  اػػم النتػػ  األ صػػعوبة

 مل  نح  ع ال. تعليما .ف استيع ب الببلغة ك الطلبة ضعيعة ت 
نػػ ف ت ػػوي تعلػػيم   علػػ  .ف تعلػػيم الببلغػػة ىف تلػػ  الصػػعبة مل  نػػح  ع ػػ ال

اباحػػػػػ ت غبلاػػػػػ  مػػػػػ  .ف االمعر ػػػػػة .سػػػػػب ب اؼبصػػػػػنبلت كت ػػػػػدي ىف  ضػػػػػركر   الببلغػػػػػة
العربيػة العلػـو ت ات نعػ  كمتبػ  نو ال ةيلعيػة الدراسػاػبالصػعبة ـبتلعػو الطبلب ىف ىقه 

 ربت ج إىل زبطيا التعليم  كالتحليا  كالت ييم مح حي  عملية التعليم. اؼبظ ىركىقه 
انػ ؾ   ىػو اؼبطلػوبتمػ   مل  نػح  عػ ال  الببلغػة  إف تعلػيم حظكمح اؼببل

ت دي اؼبعلػم مح حي  اؼب دة التعليمية مل تنح  ع لة  .ف   مصنبلت ت تعليما   منا 
الت يػيم ت ك التعلػيم مل تنػح  ع لػة   طػرؽ  ك مػ  .ف الطلبػة ـبتلعػوف اؼب دة ك تع ملو يػ   
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 أمػػ   لػػقل   نبغػػس اف   ػػ ـ البحػػ  ىف ىػػقه األمػػور  تثػػريا.   غػػري مرتػػ  عمليػػة التعلػػيم 
الوصػػػوؿ إىل كحػػػا اؼبصػػػنبلت  ك كت ييمػػػو   الببلغػػػةاػػػس ربليػػػا تعلػػػيم   األىػػػداؼ منػػػو

اػػػد كا ااػػػ   . ك ىػػػقه اؼبصػػػنبلتالببلغػػػة م مػػػ دةاإلاباحػػػ ت الببو ػػػة ت تعلػػػيم كتعلػػػ
 ىػػقا ت اختيػػ ر هبػػقب الب حػػ  فبػػ تعلػػيم اللغػػة العربيػػة الب حػػ  حػػه تعلمػػو ىف  ػػعبة 

ت  ػػعبة  ابعب معػػة اإلسػػػبلمية  الببلغػػة تعلػػيمينػػوف البحػػ  ربػػ  العنػػػواف ل اؼبوضػػوع 
 .)اؼبصنبلت كاغبلوؿ(اغبنومية جبم  

 

 أسئلة البحث -ب 
البحػػػػ  اؼبػػػػقتورة كاسػػػػتن دا إىل مػػػػ   ػػػػ   حػػػػوؿ مصػػػػنلة  م دمػػػػةبنػػػػ   علػػػػ  

 البح    عرض الب ح  .سئلة البح  تم   لس 
 ت  عبة  ابعب معة اإلسبلمية اغبنومية جبم ؟ الببلغةتعليم   رلتيف  .0
 ؟ة اإلسبلمية اغبنومية جبم ابعب مع ت  عبة  لببلغةيم ام  مصنبلت تعل .2
مػػ  ىػػس اغبلػػوؿ ؼبصػػنبلت تعلػػيم الببلغػػة ت  ػػعبة  ابعب معػػة اإلسػػبلمية اغبنوميػػة  .3

 جبم ؟
 

 أهداف البحث -ج 
ىػػقا البحػػ     ألىػػداؼ  كتػػقل  اغبػػ ؿ ىفلنػػا فصػػ ط .ك عمليػػة .ىػػداؼ 

وبػ كؿ ىػقا .فػو   يو ت ف  الزمة. كبن  ن علػ  مصػنلة البحػ  اؼبػقتورةأل   ألىػداؼ ىنػ 
 البح  النصف عح األمور الت لية  

 .ح لي  ت  عبة  ابعب معة اإلسبلمية اغبنومية جبم  الببلغةمعر ة تيعية تعليم  .0
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 .اإلسبلمية اغبنومية جبم عة ت  عبة  ابعب م الببلغةمعر ة مصنبلت تعليم  .2

ة اإلسػػػػبلمية ابعب معػػػػ ت  ػػػػعبة كضػػػػ  اغبلػػػػوؿ اؼبن سػػػػبة ؼبصػػػػنبلت تعلػػػػيم الببلغػػػػة  .3
 اغبنومية جبم .

 
 

 فروض البحث -د 
نبلت مػح مصػىف  عبة  ابعب معة اإلسبلمية اغبنومية جبم   الببلغةإف ت تعليم  .0

 كالت ييم  كاألست ذ  كالطلبة. نحية اؼب دة  كالطر  ة 
ة اإلسػػػبلمية ابعب معػػػ ت  ػػػعبة إف مػػػح اؼبمنػػػح ربد ػػػد مصػػػنبلت تعلػػػيم الببلغػػػة  .2

 اغبنومية جبم .
 إف ربد د اؼبصنبلت ستمنح مح ااباح اغبلوؿ اؼبن سبة ؽب  .3
 
 
 

 البحث أمهية -ه 
مػ دة  تعليم كتعلم ر   مح ىقا البح  معر ة مصنبلت    التطبي يةن حية المح  .0

ترايػة تعلػيم  ىلإالنتيرػة  تػ دمت اعب معة اإلسبلمية اغبنومية حبمػ  حػي  الببلغة
لينػوف مصػدرا ك   يا  تقل  ت اعب معػ ت األخػرل اؼبم ثلػة. الببلغةاللغة العربية ك 

 الببلغػػةمػػ دة كتعلػػم  بعػػد ربليػػا تعلػػيم الببلغػػةمػػ دة  تعلػػيم كتعلػػمت معػػ  ري عمليػػة 
 اإلسبلمية اغبنومية جبم . كت ييمو اؼبو ودة ت  عبة  ابعب معة 
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عب معػ ت كمعلمػس الببلغػػة اا البحػ  .ف  عيػد قن حيػة النظر ػة   ر ػ  مػح ىػالمػح  .2
 م   لس 

 .الببلغة كتعلم .( معطي ت ىقا البح  الزد د النظر ة ت مع  ري عملية تعليم
 .الببلغةم دة كتعلم ب( إصدار االاباح ت الببو ة ت تعليم 

 تعليم اللغة العربية .تراية اإلسا ـ ىف ج( 
 

 حدود البحث -و 
اؼبرسػػػػومة الىػػػػ لعة الػػػػ  تبتػػػػ  حػػػػوؿ تعلػػػػيم  البحػػػػ  .ىػػػػداؼا علػػػػ  اعتمػػػػ د

  ان ؾ اغبدكد   حبم  ت اعب معة اإلسبلمية اغبنومية الببلغة

الببلغػػة ربليػػا تعلػػيم  ىف ىػػقا البحػػ  موضػػوعاغبػػدكد اؼبوضػػوعية  حػػدد الب حػػ   .0
اػػػػػ  ت  ػػػػػعبة  ابعب معػػػػػة اإلسػػػػػبلمية حلطػػػػػرؽ كت ييمػػػػػو مػػػػػح نحيػػػػػة اؼبصػػػػػنبلت ك 

 اغبنومية جبم .
ىف العصػػػػا الدراسػػػػػس الثػػػػػ   مػػػػػح الىػػػػػنة  حػػػػػدد الب حػػػػػ  ال مػػػػػ فاغبػػػػدكد ال منيػػػػػة   .2

 .2108-2109 الدراسية

ت  ػػػػػعبة  ابعب معػػػػػة اإلسػػػػػبلمية  حػػػػػدد الب حػػػػػ  اغبػػػػػد اؼبنػػػػػ  اغبػػػػػدكد اؼبن فيػػػػػة   .3
دة الببلغػػة ىف العصػػا ألف مػػ  كاختػػ ر الب حػػ  ىػػقا اغبػػد اؼبنػػ   اغبنوميػػة جبمػػ .
 تدرس ىف ىقه الصعبة. )اؼبىتول الراب ( الدراسس الث  

 

 حتديد املصطلحات -ز 
 رب  اؼبوضػوع  تعلػيم الببلغػة ت  ػعبة تعلػيم اللغػة العربيػة إف ىقا البح 

ة ربليليػػػة عػػػح مصػػػػنبلت تعلػػػيم الببلغػػػػة اإلسػػػبلمية اغبنوميػػػػة جبمػػػ  )دراسػػػػ ابعب معػػػة
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الب ح  ذل  اؼبوضوع اصب ال ألكؿ مر ة ال بػد عليػو اف صرح  كابا م  . حلا  (طرؽ ك 
ح ت كالتعػػػ ر ف اؼبو ػػػودة  يػػػو لتىػػػايا  اػػػم اؼب ػػػموف   ػػػرح  لػػػبعط اؼبصػػػطل   ػػػد ـ

  توضيحُو تم   ل  
بواسػػػػطتا  اؼبعر ػػػػة    ىػػػػو عمليػػػػة إعػػػػ دة بنػػػػ   اػبػػػػ ة الػػػػي  نتىػػػػ  اؼبػػػػتعلم تعليم

الػ  مػوع األسػ لي  ذب ىػ ت كال ػيم  ك.فػو بعبػ رة .خػرل ؾبكاؼبا رات كاال
 تم بواسطتا  تنظيم عن صر البيئة اويطة ابؼبتعلم يبثا م  تتىػ  لػو تلمػة 

مػػح تت ػػمح  6البيئػػة مػػح معػػ ف مػػح . ػػا اتتىػػ بو خػػ ات تربو ػػة معينػػة.
  7 واف  التعليم ثبلثة   التملطيا  كالتنعيق  كالت ييم.

فتاػػػ   إىل اؼبعػػػ  كاالفتاػػػ   كالوصػػػوؿ كاصػػػطبلح  الظاػػػور كالبيػػػ ف   لغػػػة اال الببلغة
كبلوغ اؼبراد ابللعظ اعبي د كال وؿ البليغ اؼبػ ثر كالتعبػري اغبىػح العصػي .

8 
كا ؿ األصمعس )ىف اترخ الن د األديب كالببلغة( عح الببلغة  البليغ مػح 
طبػػػق اؼبعصػػػا ك.غنػػػ ؾ عػػػح اؼبعىػػػر   عػػػحي تمػػػ  اػػػ ؿ  ععػػػر بػػػح وبػػػ  .ف 

كىبر ػػ  عػػح الصػػرتة كال سػػم وبػػيا دبعنػػ ؾ كهبلػػ  عػػح مغػػ اؾ  نػػوف اال
 ك  صد ابلببلغة ىن  م دة الببلغة. 9تىتعه عليو ابلعنرة.

 
 
 

  الدراسات السابقة -ح 

                                                 
 45 .( ص0989الن ط ه ي  من ىرو ك.س ليبو  )الرابط  إسيىنو   ر دم .ضبد طعيمة  تعليم العربية لغري 6

 9 .( ص0993  )ال  ىرة  الدار اؼبصر ة اللبن فية  تعليم اللغة العربية به النظر ة كالتطبيقحىح  ح تو   7

 5( ض. 2116 وفورتو الع مل  -  )توفتورالببلغة ىف العلم البي فدمحم غعراف ز ح الع مل    8

 23ص.  (  )إسن فدر ة  اؼبع رؼ  بدكف الىنةاترخ الن د األديب كالببلغةوؿ سبلـ     دمحم زغل9
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اليلػة بػا ىػ  ليىػ    الببلغػةإف البحوث الػ  تتنػ كؿ الدراسػة عػح تعلػيم 
. كمػح بػه طرؽ حلا  للطلبة اعب معيهك  الببلغةالبحوث الي زبتو دبصنبلت تعليم 

 ى   الببلغة .ك تعليم بتعليمالبحوث ال  تتعلق 

الدراسة الي ا ـ ي  غوسا ر  ببا رب  اؼبوضوع  تعليم اللغة العربية )دراسة اغب لة  .0
معة اومد ة م الف ( كت ف  .سئلة ىف اعب بنلية الدراس ت اإلسبلمية 

( تيف 2(تيف  نوف اختي ر اؼبواد الدراسية ىف تعليم اللغة العربية  0البح  
( تيف  نوف اختب ر اؼبواد 3اؼبواد الدراسية ىف تعليم اللغة العربية؟    نوف ت دي

( ؼب ذا اخت رات تلية الدراس ت اإلسبلمية 3الدراسية ىف تعليم اللغة العربية؟  
تعليم اللغة العربية؟. كت ف  فت ع  البح   مح حي  اختي ر اؼب دة تدؿ عل  .هن  

خا ادـ, كتصدر مح مص در 0998ريب لىنة تنطلق مح اؼبنا  العلمس الع
ابلعربية  عو   كذبعلام عل  اتص ؿاؼب دة  كرب  عل  تع علية به الطبلب  

كربر ر . كمح حي  ت دي اؼب دة تدؿ عل  .ف اؼبدرس   ـو  جبم  فظر ة الوحدة 
كفظر ة العركع مع  ابألس لي  اؼبتنوعة  ك  ـو ابلبي نت اؼبروبة كوب  عل  تع علية 

إىل حر ة العنر  م   د عامختب رات اللغو ة م  ك عطس ؽبم بنود اال به الطبلب
كالعما. كمح حي  اختب ر اؼب دة تدؿ عل  .هن  سب ج به اختب رات الوحدة 

ـ, دكف اػبركج  0998ن سبة ابؼبنا  التعليمس العريب لىنة اؼبكاختب رات العركع 
كمح حي  دكا   تلية  مح األحواؿ العصلية  مح .ثن   .فصطة التعليم كالتعلم.

الدراس ت اإلسبلمية للر معة اومد ة م الف  إىل اختي ر تعليم اللغة العربية تدؿ 
ستم ع كالنبلـ كال را ة كالنت بة ىف تعليم ف اؼبا رات اللغو ة األرب  ىس االعل  .
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كحدة متن ملة ىف اؼب دة الواحدة  ال ت ـو عىا .  اعا   مح اللغة العربية ال بد ؽب 
 التعرؼ التم  ق كالت ىيم إىل  ركع ـبتلعة.ك 
بتداعية الدراسة الي ا ـ ي  ضبيدة رب  اؼبوضوع  تدر   اللغة العربية ابؼبدرسة اال .2

تدر   اللغة العربية ( تيف 0اغبنومية م الف  األكىل. كت ف  .سئلة البح   
 ىلنا   بتداعية اغبنومية م الف  األىل؟  .( م  ىس اػبطوات اليابؼبدرسة اال

بتداعية م الف  األكىل؟  ب( م  اؼبدرس ىف اختي ر م دة اللغة العربية ابؼبدرسة اال
بتداعية ىس اػبطوات الي  ىلنا  اؼبدرس ىف تنظيم م دة اللغة العربية ابؼبدرسة اال

م دة اللغة العربية ابؼبدرسة  م الف  األكىل؟  ج( م  ىس اػبطوات اعبيدة ىف عرض
بتداعية ( تيف تدر   اللغة العربية للمرحلة اال2األكىل؟   بتداعية م الف اال

ر م دة اللغة العربية للمرحلة اعبيد؟  .( م  ىس اػبطوات اعبيدة ىف اختي 
م م دة اللغة العربية للمرحلة بتداعية؟  ب( م  ىس اػبطوات اعبيدة ىف تنطياال
ربية للمرحلة ض م دة اللغة العبتداعية؟  ج( م  ىس اػبطوات اعبيدة ىف عر اال
بتداعية ( تدر   اللغة العربية ابؼبدرسة اال0بتداعية؟. كت ف  فت ع  البح   اال

اغبنومية م الف  األىل  .( إف اػبطوات ىف اختي ر م دة اللغة العربية يقه اؼبدرسة 
ىس .ف اؼب دة تعتمد عل  ا عمة ادرة التبلميق األدىن مح كزارة الص كف الد نية  

اؼ التعليمية اػب صة  مأخوذة مح النت  اؼبن سبة للمنا  معصلة مح األىد
التعليمس مح كزارة الص كف الد نية  اؼبواد اعبد دة مرتبطة ابؼبواد الى ب ة مح نحية 
اؼبوضوع .ك مح نحية البتي  من سبة لع وؿ التبلميق  معصمة حى  خ ات 

واعد األخبلؽ  التبلميق كمن سبة حب   هتم  من سبة حب ؿ ا تم   تت مح ا
م سىة عل  ال مح اؼبملصو كالوس عا التعليمية. ب( إف اػبطوات ىف تنظيم 
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م دة اللغة العربية يقه اؼبدرسة ىس  .ف اؼب دة منظمة ابلطر  ة اػب صة كاؼبنط ية 
كاؼبوحدة كاوتو ة ىف صبي  اؼبواد الدراسية  مرت ة ىف اؼبىألة اػب صة ىف تا 

كالبتي   متدر ة مح الىاا إىل الصع  كمح  اؼبوضوع مح نحية اؼبوضوع
اؼبعرك ة إىل اعبد دة. ج( إف اػبطوات ىف عرض م دة اللغة العربية يقه اؼبدرسة 
ىس  اؼب دمة كتعرض اؼب دة ابللغة العربية  ربط  اؼبدرسة ىف  رحا  ابؼبعلوم ت 

ضوع  كالن  ط اعبد دة كاؼبعلوم ت ال ديبة مح نحية البتي  كمح نحية اؼبو 
  رة إىل مة الىالة بقتر مراد ا  .ك اب رح  اؼبدرسة النلمة الصعبة ابلنل

ال صة .ك ك اليومية  كالوا ع البيئة  مح عل  الىبورة  استع دت اؼبدرسصورهت  
بة  الوس عا التعليمية اؼبن س اؼبدرس استملدـابإل  رة إىل األ ي   اؼبن سبة للم دة  
فت  عية   ة االتص لية  طرؽ التدر   ىس الطر عملي ت التدر   ىس عملي ت اال

كىس الطر ق الىمعية الصعو ة كطر  ة ال را ة كطر  ة النت بة كطر  ة البصبة  
( كالنتيرة مح التوز ح  .( .ف اػبطوات ىف اختي ر 2الت وي الصعوم كالتحر رم. 

. ج( م دة اللغة العربية يقه اؼبدرسة  يدة. ب( .ف اػبطوات ىف تنظيما   يدة
 .ف اػبطوات ىف عرضا  ع مة  يدة.

الدراسة الي ا ـ ي  مىتمه  ت ح رب  اؼبوضوع  تطو ر تعليم اللغة العربية ىف  .3
الع يل للغة العربية اؼبنثف ىف اؼبعاد اعب معة اإلسبلمية )دراسة ف د ة ىف برنم  ا

م ( تيف تنوف عواما التعلي0اإلسبلمس اغبنومس ظب ر ندا(. ك.سئلة البح   
( 2ىف برنم  اللغة العربية اؼبنثف ىف اؼبعاد الع يل اإلسبلمس اغبنمس ظب ر ندا؟  

م  اؼبصنبلت ىف تعليم اللغة العربية ىف اؼبعاد الع يل اإلسبلمس اغبنومس  
ظب ر ندا؟ فت ع  البح   كمح اؼبصنبلت ىف عواما التعليم تبت  عل  خص عو 
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  كخص عو الدارس كاؼبدرس  .ىداؼ التعليم  كخص عو اؼبواد الدراسية
كخص عو البيئة التعليمية كالوس عا التعليمية  كطراعق التعليم الي توا و إىل 
.فصطة التعليم  كىس تبت  عل  .فصطة اؼبدرس ىف إ را ات طراعق تعليم اللغة 
العربية كتنظيم فظ ـ التعليم. تو د النت ع  .ف برنم  اللغة العربية اؼبنثف ىف 

STAIN   ر ندا مل  نف عل  الصركط اؼبطلوبة ىف زبصو التعليم. إذف ظب
 ىتمللو الب ح  .ف ىقا ال نم  اليا العع ؿ ىف ت ك د الدارس ال درة اللغو ة. 
كمح اؼب  رات مح اغب ؿ ىس  .ف .ىداؼ التعليم ت تصر عل  األىداؼ الع مة  

حا التعليم. .م مل تنظم األىداؼ كالنع  ة األس سية عل  تا  ركع اللغة كمرا
ك.ف إعداد اؼبواد الدراسية ال  اتم أبىداؼ التعليم كادرة الدارس اللغو ة كال 
تعتمد عل  اؼبن ى  الدراسية )كال سيم  مل تعد اؼبن ى  الدراسية(. كالتنعيق 

ة مح اؼبدرس  اؼبتى كم به اؼبىتو ت اؼبملتلعة مح الدارسه. كالة ما رة .ك مراع
لعربية. كالوس عا التعليمية مل تصل  صبيعا  ىف تعليم اللغة  ىف طر  ة تعليم اللغة ا

كتقل  البيئة  التعليمية غري من سبة ىف تنثيف اللغة. .م  طراعق التعليم  لهن  
 ت تصر عل  الطراعق الع مة كال تعتمد عل  .ىداؼ التعليم كالنع  ة اؼبطلوبة. 

 

اغب لػػة عػػح تعلػػيم ك تميػػ  ىػػقا البحػػ  عػػح غوسػػا ر  بػػبا .فػػو اػػ ـ بدراسػػة 
اللغػػة العربيػػة ال عػػح تعلػػيم الببلغػػة ىف اؼبىػػتول اعب معػػة, .مػػ  الب حػػ  ت ىػػقا البحػػ  

كىبتلػػف ىػػقا البحػػ  عػػح حبػػ     ػػ ـ بدراسػػة اغب لػػة عػػح اؼبصػػنبلت التعلػػيم الببلغػػة.
ضبيػػػدة, .هنػػػ  ا مػػػ  بوصػػػف تػػػدر   اللغػػػة العربيػػػة ابؼبدرسػػػة االبتداعيػػػة كال تبحػػػ  ىف 

غة العربية, ك.م  حب  مىػتمه  تػ ح  يبحػ  ىف تطػو ر تعلػيم اللغػة مصنبلت تعليم الل
العربية ىف اعب معة اإلسبلمية ك ىتحدـ من ى  الدراسة الن د ة كتػقال  اغبػ ؿ ىف ىػقا 
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البحػػػ   كلنػػػح البحػػػ  الػػػقم اػػػ ـ بػػػو مىػػػتمه  تػػػ ح ال  تملصػػػو ىف حبػػػ  تعلػػػيم 
 .ةالببلغ

اللغػػػػة العربيػػػػة ا تعلػػػػيم ابلنظػػػػر إىل البحػػػػوث الىػػػػ ب ة   إف البػػػػ حثه درسػػػػو 
 الببلغػػػة.ف ال  و ػػػد حبثػػػ  ـبصصػػػ  ت مصػػػنبلت تعلػػػيم  الب حػػػ ىػػػتنت  .  يكتطػػػو ره

 .ك عت  .ف ىقا البح  حبث   د دا كحلوؽب  ت مىتول اعب معة
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 التعليم -أ 

 مفهوم التعليم .1
تعليم ىو عملية إع دة بن   اػب ة الي  نتى  اؼبتعلم بواسطتا  اؼبعر ة ال

 تم ال  كاؼبا رات كاإلذب ى ت كال يم  ك.فو بعب رة .خرل ؾبموع األس لي  
بواسطتا  تنظيم عن صر البيئة اويطة ابؼبتعلم يبثا م  تتى  لو تلمة البيئة مح 

تت مح  واف  التعليم ثبلثة    01مع ف مح . ا اتتى بو خ ات تربو ة معينة. 
 00التملطيا  كالتنعيق  كالت ييم.

ىقا مح حي  معاـو التعليم  صنا ع ـ  .م  معاـو تعليم اللغة عل  
ك و خ ص ىو .م فص ط م صود   ـو بو  رد م  ؼبى عدة  رد ءخر عل  
االتص ؿ بنظ ـ مح الرموز اللغو ة ىبتلف عح ذل  القم .لعو كتعود االتص ؿ بو  

 12 لغتو األكىل.ريغبعب رة .خرل تعرض الط ل  ؼبواف  تصا  يو بلغو  إفو
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 فلسفة التعليم األساسي .2
ت ـو  لىعة التعليم األس سس عل  ثبلث رت ع  .س سية  كىو  

 13ت لت يل 
رب يق العدالة اال تم عية  كذل  عح طر ق تو ري  رصة متن  ئة عبمي   (. 

عصرة  كذل   صرؼ النظر عح األطع ؿ مح سح الى دسة إىل سح اػب مىة 
الطب ة اال تم عية الي  نتموف اليا  .ك البيئة اعبغرا ية الي   طنوهن   ح ر ة  

 ت ف  .ـ ر عية.
رب يق العدالة ىف توز   العرصة التعليمية  كذل  عح طر ق ااتحة العرصة .م ـ   (ب 

تا طعا لنس  نمو حى  م  تتيحو لو ادراتو  ك.م ـ تا بيئة تس  نتى  
م كاؼبا رات كالتعميم ت م   تي  ؽبم خدمة يؤى  مح اؼبع رؼ كاؼبع ى.بن 

 بيئتام  كتنمية مواردى  الطبيعية  كالتع ما م  مصنبلهت  اػب صة.
عا التعليم ىف خدمة .غراض التنمية   لذا ت ف التعليم ال  صتق صع تو مح   (ج 

ة ذات فعىو  با  صت ا  ك نمو ك تحرؾ بععا العواما كال وم اال تم عي
كاالاتص د ة كالىي سة الي تىود ا تمع ت الي  ع  صا   لف معاـو التنمية 

 .سباتيريتا    ثر بصنا مب  ر عل  التعليماك 
 
 
 
 

                                                 
 09(  ص. 0984علس .ضبد مدتور  تدر    نوف اللغة العربية  )تو    منتبة العبلح   13
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 أهداف التعليم األساسي .3
 14 أم  .ىداؼ التعليم األس سس  نم   لس 

تنمية ـبتلف  واف   ملصية اؼبتعلم تنمية   ملة متن ملة ت إط ر مب دئ  (. 
 اإلسبلمية كالث   ة العم فية .الع يدة 

غرس االفتم   الوطحي كالعريب كاإلسبلمس كاإلفى   لدم اؼبتعلم كتنمية ادرتو  (ب 
 عل  التع عا م  الع مل اويا بو . 

إتى ب اؼبتعلم اؼبا رات البلزمة للحي ة كذل  بتنمية تع  ت االتص ؿ  (ج 
مس الن اد كالتع ما كالتعلم القايت كال درة عل  استملداـ .سلوب التعنري العل

 م  العلـو كالت  نت اؼبع صرة . 
إتى ب اؼبتعلم ايم العما كاإلفت ج كاإلت  ف كاؼبص رتة ت اغبي ة الع مة كال درة  (د 

عل  التنيف م  مىتردات العصر كالتع ما م  مصنبلتو بوعس كدرا ة 
 كاو  ظة عل  البيئة كاستثم ر مواردى  كحىح استغبلؿ كا  العراغ . 

  ليا مح فىبة التىرب به الطبلب .الت (ق 
 سد من ب  األمية   كر   مدارؾ كمع رؼ الطبلب . (ك 

 
 تعليم البالغة -ب 

سب   اإل  رة إىل .ف الببلغة ىس تل  ال وافه كاؼبع  ري الي ربنم األثر 
األديب ك.هن  ال تنعصا عح األدب. ك ترل  اؽبدؼ مح تعليم الببلغة ىف تبصري الطلبة 
ابألس  كاألصوؿ الي ت ـو عليا  ببلغة النبلـ ك ودة األسلوب مح حي  الوضوح 

                                                 
 2109 .كتتوبر 03الوصوؿ ىف الت ر خ  http://www.alaql1.jeeran.com/asasi.htm التعليم األس سس  14
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تعنري كحىح التعبري كبراعة اػبي ؿ  ك رمس كال وة كاعبم ؿ كركعة التصو ر كداة ال
 تعليم الببلغة .    إىل تربية األح سي  ب يمة اللعظ ك.نبيتو ىف أتد ة اؼبع  اؼبن س .

للوصوؿ إىل ىدؼ تعليم الببلغة اؼبر و ال    .ف ىن ؾ مصنبلت حي ذبعا 
ال   واصع تاؼبصبلة مح  التعليم  يا مل  نح  ع ال. لينوف التعليم  يا   ع ال  ان ؾ

 15: نبغس عل  اؼبعلم .خقى  بعه االعتب ر كىس تم   لس
 .ادرة اؼبعلم عل  النر ح ت تو يو فص ط التبلميق كؾباودىم تو يا  اثبت ن كداعم ن  .0

استص رة خ ات اؼبتعلمه الى ب ة  كاالفطبلؽ منا  للتدر   اعبد د مح خبلؿ  .2
 . بن   التعلم اعبد د عل  ىقه اػب ات

 . ارة الواف كاعبادحىح إد .3

 التنوع ت طرؽ التدر   ك.س ليبو اؼبملتلف .4
كالتعليم العع ؿ  تطل  معلم   ع ال ا درا عل   عا التعلم عمبل  ع ال كذل  

  16تبرية مح الصع ت لعا .نبا  م   لس مح خبلؿ االتص ؼ دبرموعة  
 . معر ة اؼبنا  بنا ؿبتو تو .0

 . لم ابسباتيري ت التدر   اؼبملتلعة .2

 . اؼبنا  ك ق ح   ت التبلميق ك عام مىتو ت مبو تبلميقه  نيف .3

 .  ىعد الطبلب كيبتعام .4

 . ك صغس  يدا مصر  .5

 .ىبطا لدركس ك ق ح   ت التبلميق .6

                                                 
الوصوؿ ىف  http://naqaaebnha.ahlamontada.com/t315-topicالتعليم العع ؿ    إبراىيم عبد الع    حر ج 15

 2109م رس  01اترخ 

 اؼبر   فعىو 16
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 17كشبة .مور تىاا مامة اؼبعلم ىف تعليم الببلغة تتمثا  يم   لس 
عدـ البتي  عل  اؼبصطلح ت اعب  ة مثا  تصبيو مرسا معصا .ك مرسا ؾبما  .0

م تد معصا ..ذل  ألف البتي  عل  ىقه اؼبصطلح ت ال   دم إىل تنمية  .ك
 اإلحى س ابعبم ؿ كال إىل التقكؽ األديب  

بتع د عح استملراج ال واعد عح األمثلة اؼببتورة اؼب تطعة مح كد ف متعددة اال .2
كاللرو  إىل النصوص الععو ة الطبيعية مح غري ربما .ك تصيد للمحىن ت 

كالعما عل  .ف  عام الطلبة ىقه النصوص  ام  داي   ابا الدخوؿ كال خ رؼ  
 ىف األلواف الببلغية.

عتم د عل  اؼبوازنت كاؼب  رنت به األداب  .ك به اؼبوضوع ت .ك به اال .3
األس لي  كطر  ة التن كؿ  ذل  ألف ىقه اؼبوازنت تل س االضوا  عل  مواطح 

ر  يا . كمح  أف ىقه اؼبوازنت ت د ر اعبدة كاالبتن ر عند .د   كت صري اآلخ
ال يمة العنية كبي ف مظ ىر ال صور .ك عن صر اعبم ؿ  ىس مح . دل الوس عا 

 ىف سرعة تنو ح القكؽ األديب كا   حو.
 ى  ا  ؿ .م ـ الطلبة الف  ىت رعوا ك ىتنتروا كصوال إىل اغب  عق كاألحن ـ   .4

 رض االحن ـ عل  طبلبو  رض   تنمية لصملصي هتم كعل  اؼبدرس اف  بتعد عح 
 تس ال وبرمام فعمة التحليا كاالستن ج كمتعة التقكؽ.

ك وب النظر إىل العما األديب فظرة متن ملة   ملة كعل  اؼبدرس  .ف  عود  .5
طبلبو ىقه النظرة الصمولية ك ق مدخا النظم  ذل  ألف األثر األديب  صتما 

تب دؿ األثر كالتأثري  ك.ف ذب عة عل  عدة منونت كعن صر تتع عا  يم  بينا  كت

                                                 
 654-653( ص. 0995)دمصق    معة دمصق  ىف طراعق تدر   اللغة العربية  ؿبمود .ضبد الىيد   17
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الببلغة ىف مع ؿ عح س عر العن صر األخرل  صوه العما األديب كوبر  
 منونت .س سية  يو فعىية كا تم عية ك نر ة.

 
 : البالغة تعليم أسس .1

 م  منا  الببلغة تدر   عند مراع هت   نبغس األس  مح ؾبموعة ىن ؾ
 18  ل 
   الع د ة األح د   ت صورى  فلم    النبلـ ت  طر ة الببلغة .ف   .كالن 

 ىقه مح  نتملق الببلغ  الدرس ت ذل  مح  ىتع د .ف كيبنح
  الت لية العواعد كب ق كيقا   بو كمباد عليو فرتن  .س س  األح د  

 .الببلغ  األسلوب ؽبقا الط ل  كافتب ه  وؽ إاثرة -0
 .عنو . نبية لغة لو فدرس ال .فن  الط ل  إدراؾ -2
 .كساولة  ىر ت فر د م  إىل الوصوؿ سرعة -3

 عملية كسب رس منو  الب    كتنتى  خبللو مح تنمو .دىب   ح الببلغة   اثفي 
 ت ذل  فبثبل تطبي    علم .هن  تم  األكؿ  اؼب  ـ ت اللغو ة التطورات
 منطلق مح األدبية  األس لي  خبلؿ مح إليا  التوصا  تم الي ال واعد

 األداب   .ذكاؽ لتغري طب   .خرل  إىل  بة مح زبتلف األس لي  ىقه .ف
 ت التن ما فراع  أبف الببلغ  الدرس ت ذل  مح  ىتع د .ف يبنح
 غري إىل كغرضو  النو  كظركؼ ا علو   عرؼ أبف كذل  النو  مع عبة
 .ابلنو اويطة األمور مح ذل 
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 أتت  مث كالصر ية  النحو ة الن حية مح صحيح ن  البتي   نوف .ف  ىتلـ   اثلث 
 ذل  مح  ىتع د .ف كيبنح منت  ة  األلع ظ تنوف .ف  تطل  الببلغة

 مح الراا  اؼبىتول ذات العصيحة الصحيحة النصوص اؼبعلم ىبت ر أبف
 .ك.دبية كفبو ة ارءفية فصوص

 تنوف .ف  تطل  الببلغة أتت  مث منط ي   ترتيب  مرتبة األ ن ر تنوف .ف    رابع 
  ىتع د .ف كيبنح كفعىي هتم  الى معه  لع وؿ كمن سبة كاضحة  اؼبع  
 .اؼبتعلم  ن س  م  اؼبعلم ىبت ر أبف ذل  مح

 .ف اػبطأ  مح النصوص  لعام للطبلب  رصة  تي  .ف اؼبعلم عل   نبغس  خ مى 
 الطبلب  عام .ف ابا الببلغية الظ ىرة إىل الوصوؿ اؼبعلم  تعرا

 طر  ة تتي  أبف ذل  مح  ىتع د .ف كيبنح  يدا   ام  النصوص
 .النصوص لعام للطبلب  رصة التدر  

 إذا إال منا  الغرض رب ق ال الببلغة  دركس   الببلغ  التدر   ضركرة   س دس 
 اؼبعلم زبصيو ت ذل  مح  ىتع د .ف كيبنح   ت  ي ن  سبر ن ن  الط ل  سبرف
 . الببلغية للتدر ب ت ت  ي  كات 

 كال ببلغية  ظواىر مح النو ت م  لترلية الطبلب عل   عتمد .ف    س بع 
 ت  يى عدىم ابلببلغة  الطبلب عاد ابدئ ت اؼبعلم تدخا مح أبس

 ابستملداـ ذل  مح  ىتع د .ف كيبنح الببلغية  الظواىر عح النصف
 مح مت بعة م  الببلغية الظواىر عح النصف للطبلب تتي  تدر   طر  ة
 . اؼبعلم
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 با الدراسة  .كا ت عح منع ال كات  الببلغة تدر   ت للت وي هبعا .ال     اثمن 
 الدرس ت  ب  افدم    الدراسة ت الت وي  ندم  .ف تربو ن  األ دل
 .كفص ط بع علية اؼبص رتة عل  الطبلب كوبما اغبيو ة

 كحدة العربية   للغة العربية  اللغة  ركع كب ية الببلغة به الرابطة توثيق   اثمن 
 الببلغية الصور اؼبعلم  وظف أبف ذل  مح  ىتع د .ف كيبنح متم سنة 

 .األخرل اللغو ة العركع ب ية .مثلة ت الواردة
 الي األدبية كالنت  ال صو إىل الببلغة دراسة تتطرؽ .ف  نبغس  عصر ح دم

 الت  ر ر ىقه كتعرض الت  ر ر  عنا   ينتبوا ارا هت   إىل الطبلب يبيا
 لتعليم اؼبب  ر استادا ا   وؽ الطر  ة ىقه العصا  ت اعبم عية للمن اصة
   ل  م  رب ق الببلغة

 .بعطل بع ام إلس  ة التعرض دكف  تن اصوف تيف الطبلب تعلم (. 
   ت ف . ن  اغب ي ة عل  كالواوؼ الر.ل إبدا  ت الصراحة تعودىم (ب 

 .مقااا 
 .كمن اصتا  كعرضا  الت  ر ر تت بة ت الىليمة ابلطر  ة تبصريىم (ج 
 .األدب دراسة ت كالرغبة اؼبيا  يام تثري (د 

 

 :البالغة تعليم أهداف .2

 األدب مح الركاع  زبري مح الطلبة سبنه إىل الببلغة تعليم  ادؼ
 بعد األدبية اآلاثر به كاؼبوازفة اؼبع ضلة عل  ال درة كإتى يم ي  ستمت عكاال

 مح متب  نة ك.س لي  ـبتلعة بطراعق ت دم الواحدة العنرة .ف عل  تدر بام
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 كارى ؼ للطبلب األديب القكؽ تنمية إىل .    الببلغة تعليم ك رمس. التعبري
 األدب  ام عل  ال درة كسبلينام العنية تقكا هتم ك.ذت   كمص عرىم احى سام

 19.كم ا ه خص عصو كمعر ة داي    ام 
 .ىداؼ .ف رسبلف مصطع  كالدتتور   طر ر دم ؿبمود الدتتور كا ؿ

 21 الببلغة تعليم
 بطر  ة غريىم إىل . ن رىم ف ا ىف اللغة استعم ؿ مح التبلميق سبنه   .كال

 .كسبثلا  ادراتا  عليام تىاا

 اػب لدة األدبية اآلاثر عليا  ا تمل  الي األ ن ر  ام عل  ادرهتم تنمية   اثفي 
 .صب ؿ مح  يا  م  كتقكؽ

 سبثيلية .ك .اصوصة .ك اصة مح اؼبملتلعة األدب أبلواف استمت عام ز دة   اثلث 
 ىقه مح لوف تا خص عو  ام طر ق عح كذل  ترصبة  .ك م  لة .ك

 .صب ؿ مح  يا  م  كادراؾ األلواف

 كس عا ك.فع  .صبا مح توسيلة الواسعة اغبرة ال را ة إىل ميلام تنمية   رابع 
 .العراغ كا  ا   

 21 الت لية األىداؼ رب يق إىل الببلغة تعليم  ىع  كتقل 
 مح  يو م  ك درؾ   النري ال رءف إعر ز ك و عل  الط ل    ف .ف   .كال

 .ع يدة عح م من  الط ل   ينوف .سلوبو  براعة ك عام البي ف  خص عو

                                                 
 650ؿبمود .ضبد الىيد  مر   س بق  ص.  19
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 مح  يا  عم  لو  نصف سليم   ام  األدبية النصوص الط ل   عام .ف   اثفي 
 عليو ا تمل  دب  ك ت كد صب ؽب   سر ك درؾ التصو ر كبراعة اػبي ؿ ركعة
 .ايم مح  يا  دب  ك نتع  حنم مح

 ت لتصبيو  اإلبداع   للتعبري اؼبملتلعة األس لي  الط ل   عرؼ .ف   اثلث 
 .كاإلهب ز ال صر  االستع رة

 حي  مح النبلـ ببلغة عليا  ت ـو الي األس  الط ل   عرؼ .ف   رابع 
 .اؼبن سبة ال وة  الوضوح 

  يم  خ صة الببلغية ابلتطبي  ت االىتم ـ عل  الط ل   تدرب .ف   خ مى 
 .اإلعبلـ كس عا مح ك ىمعوف   رؤكف

 .اآلداب ت دـ ت كدكره   الببلغة علم .نبية الط ل   عرؼ .ف  س دس 
 .اآلداب كبو الط ل  عند اإلهب بية كاالذب ى ت األدبية اؼبيوؿ تتنوف .ف    س بع 
 العصور مح ركاععو كزبري األدىب  الباث ت البح  إىل الط ل   تو و .ف   اثمن 

 .اؼبملتلعة
  يعرؼ اؼبرىف  كاغب  كالقكؽ الص ع  الن د ملنة الط ل  ت تبىب .ف   اتسع 

 .كرد ئة النبلـ  يد
 سليمة بعب رة   ر.ه م  .ك ضمريه  ننو عم  التعبري مح الط ل   تمنح .ف ع  را

 .البو .عم ؽ ي   بلغ
 .اؼبع صرة األدبية العنوف بن   عن صر الط ل   عرؼ .ف  عصر ح دم
 كتت بة فظم ت ك تمثا   الط ل  عند اإلبداع  التعنري  نم  .ف    عصر اث 

 .األدبية العنوف بعط
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 كسبلينو العام عل  الط ل  مى عدة إىل هتدؼ   لببلغة إذف   عصر اثل 
 .اآلخر ح إ ا ـ عل  ال درة

 

 البالغة تعليم خطوات .3

 مواطح إىل االىتدا  عل  ابل درة مرىون  ظا الببلغة تعليم قب ح إف
 .ك توضيحو .ك النبلـ ذبميا ىف الببلغس اللوف ك.ثر النو ىف كال وة اعبم ؿ
 التعبري ىف كاعبم ؿ ال وة فواحس عح ابلنصف اؼبدرس عن  ة    د .ف عل  ت و تو 

 ك ترل . العنية  ملصي هتم مح كسبنينام الطلبة م  ابال باؾ كذل  الببلغس 
 عل  الط ل  تعه  اس .خرل  طر  ة . ة مح .تثر اؼبن اصة طر  ة ىف األمر ىقا

 كإدراؾ ؼبع فيو كمن اصة أل ن ره تعام  يا  صب لية  دراسة األديب النو دراسة
 22 ىس الطر  ة ىقه خطوات  لف ىقا كعل .  يو الببلغية الصيغ كربليا   كزتو
 ابلدرس بربطو كذل  اعبد د  الدرس إىل الطلبة جبل  ك نوف التمايد    .كال

 تدر   ىف التمايد ف طة م   صبؾ اغب لة ىقه ىف كىو الى بق 
 .العربية اللغة ال واعد

  نا عل  ت ف  سوا  الببلغية النصوص تعرض كالتحليا  العرض   اثفي 
 كاض   كخبا الىبورة عل  متن ما فو  نا عل  .ك صبا

 النو ىقا ب را ة اؼبعلم  بد  مث. اؼبن سبة اإل   ح كس عا كاستملداـ
 عملية تبد. النصوص عرض كبعد مع ة   ار ة ارا ة النصوص .ك

 إباثرة اؼبعلم  بد. ك يا  الطر  ة  ىقه ىف اؼبامة خطوة كىس التحليا 
                                                 

ار الصركؽ للنصر كالتوز    )عم ف  داللغة العربية من ىرا  كطراعق تدر ىا   طو علس حىح الدليمس   22
 243-242( ص. 2115
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 للط ل  إاثرة  يا  م دم ت  عطس .ك النصوص  حوؿ معينة .سئلة
 .الدرس ىف اؼبص رتة عل  غبملو

 ؾبموعة الط ل  لدل  صب  التحليا عملية استنم ؿ بعد ال  عدة    اثلث 
 .ا عدة  نا عل  اؼبعلم دبى عدة  صوغا  .ف يبنح الي األ ن ر مح

 األسئلة مح ؾبموعة ال  عدة إىل التوصا بعد اؼبعلم  ثري التطبيق    رابع 
 .إض  ية تطبي ية .مثلة  عطس .ك ال  عدة  عل  للتطبيق

 

 1: البالغة تعليم طرق .4

كمح اؼبىلم بو .ف األىداؼ الي فتوخ ى  مح تدر   .م م دة ربت ج إىل 
طر  ة لتح ي ا   كتتأثر الطر  ة فعىا  ابألىداؼ اؼبرسومة للم دة. كىف استملداـ 

 23الطر  ة .س  قب ح الطر  ة  كىق األس  تم   لس 
الع لس  كالظركؼ كمراحا النمو ع  التبلميق  ب.ف  تنوف موا  ة لط .0

 التبلميق. ا اتص د ة كاالسر ة الي  عيص تم عية كاالاال

.ف تراعس بعط ال واعد الع مة  يتملق منا  اؼبعلم مر دا كى د  لو ىف مع عبة  .2
الدركس كت ر با  مح الع وؿ مثا التدرج مح الىاا إىل الصع   التدرج مح 

اؼببام  التدرج مح  البىيا إىل اؼبرت   كالتدرج مح الواض  اودد إىل
 اوىوس إىل اؼبع وؿ.

ة  كمح غتتعدد طرؽ التدر   ال  يبنح استملداما  ت تدر   الببل
الببلغة  ك تتنوف تل     لية دكرة التعلم ت تنميةالطرؽ ال  .ثبت  دراسة  ع

 24الطر  ة مح ثبلث مراحا ى  
                                                 

 8( ص. 0979دمحم عبد ال  در .ضبد  طرؽ تعليم اللغة العربية  )ال  ىرة  منتبة النا ة اؼبصر ة   23
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 م  الطبلب بتع عا اؼبرحلة ىقه تبد. : املفهوم استكشاف مرحلة:  أوال
 األسئلة تل  عح إ  ابهتم .ثن   .سئلة حوؽب   ث ر كالي األمثلة .حد

  االت اف عدـ إحداث إىل اؼبرحلة ىقه كهتدؼ  . ن ران   ىتنصعوف
 .الطبلب لدل اؼبعرىف البتي  ىف

 األ ن ر ذبمي  الطبلب مح اؼبعلم  طل  ك يا  :املفهوم تقدًن مرحلة:  اثنيا
  ىتطي  ال كعندم  اؼبتعلم  للمعاـو صي غة كت دي اتتصعوى  الي

 إع دة إىل اؼبرحلة ىقه كهتدؼ ؽبم  اؼبعلم ادمو اؼبعاـو ت دي الطبلب
 .التنيف عملية ربدث حي  الطبلب لدل اؼبعرىف االت اف

 اعبد دة األمثلة مح ؾبموعة اؼبعلم   دـ ك يا  :املفهوم تطبيق مرحلة:  اثلثا
 ىقه كهتدؼ  األمثلة تل  عل  عاـواؼب تطبيق الطبلب مح ك طل 
 .التعلم .ثر ابفت  ؿ  ىم  فب  الطبلب لدل اؼبعاـو اتى ع إىل اؼبرحلة

 

كا ؿ ؿبمود .دمحم الىيد  كلو رحن  فىتعرض الطراعق اؼبىتملدمة  ىف 
تدر   الببلغة .لعين  .هن  مرت ابؼبراحا فعىا  الي مر ي  تدر   ال واعد 

ال ي سية الي ت ف  تتب  ذتر ال  عدة الببلغية مب  رة كمح النحو ة   ان  الطر  ة 
   25مث توضيحا  ابألمثلة  لتأيت التدر ب ت عليا   يم  بعد.

ست راعية كتعتمد ىقه الطر  ة اإلتي ف دبرموعة مح كىن ؾ .    الطر  ة اال
األمثلة حوؿ ا عدة ببلغية معينة ت الستع رة مثبل كىقه األمثلة م تطعة مح 

                                                                                                                                      
 2109  ا ري  24دمحم إبراىيم حليبة  مر   س بق  الوصوؿ ىف الت ر خ  24

 650ؿبمود .ضبد الىيد  مر   س بق  ص.  25
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ف متعددة  كبعد من اص هت  كاست را  م  تصتما عليو مح ا عدة ببلغية كد 
 26 توصا إىل تىريا ىقه ال  عدة كأتيت التمر ن ت لتثبيتا .

كاؼبعلم الن    ىو ىف ح ي تو طر  ة ن حة توصا الدرس إىل التبلميق 
لف أب ىر الىبا   مام  ت ف اؼبعلم غ  ر اؼب دة  كلننو ال يبل  الطر  ة اعبيدة  

تو تصب  عديبة اعبدكل  معي ر دالنر ح لح  نوف حليعو ىف عملو. كغ ارة م 
التعليم ىف مانة التدر   ىو " م ذا تىتطي  .ف تععا" ال م  ذا تعرؼ  ك   س 

 27قب ح اؼبعلم ال دب دار م   عرؼ با دب دار ادرتو عل   عا غريه  عرؼ ك عما.
 

 البالغة ىف التعلم نتائج تقييم .5

  )صب  البي نت كاؼبعلوم ت) الع ـ النص ط اي س ىو التعلم فت ع  ت ييم
 الي التعلم فت ع  مىتول بصأف الزب ذ اراراتت د ر الك كاإلدارة  كالبصبة العور ة 

 .اوددة ميالتعل .ىداؼ ت رب يق .فصطة تعلم الطبلب  سب بعد .ف رب    اد
 عل  م  ر سالعلمالتحصيا  ت حه  التحصيا العلمس إىل  صري التعلم فتيرة

 28.الطبلب التغيري ت سلوؾ در ة
 
 29كظ عف  منا   فت ع  التعلم ت ييمل

                                                 
 652. اؼبر   فعىو  ص 26

 6دمحم عبد ال  در .ضبد  مر   س بق  ص  27

 056( ص. 2117  )  ترات  بومس .تى را  Kurikulum Dan Pembelajaranعمر ضب ل    28

 059اؼبر   فعىو  ص ا 29
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توضي   ك كالعصا الت دـ لتوضي ىس  الت ييم فت ع  .كالتنميةتصمليو لل  .0
  صعوبة الطبلبمىتول  فوع لتحد د .الطبلب تاالصعوابت ال  توا و  

 فت ع  ىقا .ك فت ع  التعلم مح يبنح التأتد العواما ال  تىام  بل عح 
 مح .م فوع يبنح تصمليو البي نت اؼبو ودة استن دا إىلك  .الت ييم

للتغل  عل   بد لة طرؽ عح لبح مث ا مح ابا الطبلب اؼبتصورة الصعوابت
 العبل س التدر   م  .ك التو يو عملية مح خبلؿ الصعوابت ىقه

(.(Remedial 
  الطبلب اختي ر مح . ا الت ييم فت ع  استملداـ كيبنح .لبلختي ر .2
 .الطب ة  دة ل .3
 .لتنىي ل .4

 31 لتح يق األىداؼ الت لية التعلمكت ييم فت ع  
تو ري اؼبعلوم ت حوؿ ت دـ الطبلب ت اعباود الرامية إىل رب يق .ىداؼ  .0

 التعلم مح خبلؿ ـبتلف .فصطة التعلم.
مح  ام  دتو ري اؼبعلوم ت ال  يبنح استملداما  لتع    .فصطة الطبلب  .2

 التعلم.
 تو ري اؼبعلوم ت ال  يبنح استملداما  لتحد د ادرة الطبلب. .3
 اؼبعلوم ت ال  يبنح استملداما  تأس س لتصري  الدا   لتعلم ريو ت .4

 الطبلب.
 

  البالغة تعليم مشكالت .6

                                                 
 061اؼبر   فعىو  ص.  31
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 31اد     اؼبعلموف ت بعط اؼبصنبلت .ثن   تدر   الببلغة منا  
 الطر  ة ىقه الىبورة  عل  ترسم  داكؿ ت الببلغة دركس عرض   .كال

 ملئ عل  الدرس   عدة ت  د كال   صب ؽب كتصو و األمثلة بتم  ق ت   
 دبعن ى  الببلغة يب  ال اؼبىل  ىقا .ف الطبيع  كمح  اعبداكؿ ىقه

 .الصحي 
   اؼبصنوعة اؼب ت بة األمثلة إىل كااللتر   اػبصبة  النصوص عح البعد   اثفي 

 األلواف ربد د إىل سرعة ت كللوصوؿ الصرح  مئوفة مح للتملعيف
 . الببلغية

 .األخرل العنوف كإنب ؿ الصعر ة النصوص بعط عل  البتي     اثلث 
  يحرمام النو  تن كؿ ت اؼبص رتة عح الطبلب عر  اؼبدرس  ظح .ف   رابع 

 .العنية  ملصيتام إظا ر كبه بينام كوبوؿ اؼبص رتة
 الطبلب  عام .ف ابا النصوص مح الببلغية األس لي  استملراج ؿب كلة   خ مى 

 .النصوص تل  مع 
 .كحدة تا عن صر به .ك  الببلغية الوحدات به الربا إنب ؿ   س دس 
 .الببلغية الصور به للموازفة ت  ية .مثلة اؼبعلم  ىتملدـ ال   س بع 
 .مركفة إىل ربت ج التدر   ت اؼبدرس طر  ة   اثمن 
 .الببلغية ال واعد عل  التطبي ية األمثلة الة   اتسع 
 عل  التغل  ت تى ىم اد التعلم دكرة طر  ة .ف اغب لية الدراسة كترل   ع  را

 الن ت الوا  تو ر إهن  حي  الببلغة  تدر   مصنبلت بعط

                                                 
 2109  ا ري  24دمحم إبراىيم حليبة  مر   س بق  الوصوؿ ىف الت ر خ  31
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 تتىم طر  ة  ا  أبفعىام  ك طب وا ك عاموا  ىتنصعوا أبف للطبلب
 . ابؼبركفة

 البالغة -ج 
 مفهوم البالغة .1

إذا كصػا  –ك  ػ ؿ ؽبػ  "بلػغ  ػبلف مػراده  اإلفتاػ   كالوصػوؿ  لغػةالببلغة 
 32إذا افتا  إليا . –كبلغ الرات  اؼبد نة  –إليو 

الظاػػػػور كالبيػػػػ ف كاإلفتاػػػػ   إىل اؼبعػػػػ  كبلػػػػوغ اؼبػػػػراد   اصػػػػطبلح الببلغػػػػة ك 
ابللعظ اعبي د كال وؿ البليغ اؼبػ ثر كالتعبػري اغبىػح العصػي .

كاػ ؿ األصػمعس )ىف  33
اترخ الن ػػػد األديب كالببلغػػػة( عػػػح الببلغػػػة  البليػػػغ مػػػح طبػػػق اؼبعصػػػا ك.غنػػػ ؾ عػػػح 

سػػم وبػػيا دبعنػػ ؾ كهبلػػ  عػػح اؼبعىػػر   عػػحي تمػػ  اػػ ؿ  ععػػر بػػح وبػػ  .ف  نػػوف اال
كمػػػ  ىف  اػػم مصػػػطل   34مغػػ اؾ كىبر ػػ  عػػػح الصػػرتة كال تىػػػتعه عليػػو ابلعنػػرة.

مح غري إعػ دة كال حبىػة كال اسػتع فة  اػو الببلغة ىو .ف تا مح ا ام  ح  تو 
 35بليغ.

كا ؿ ر دم .ضبد طعيمة    صد ابلببلغة ؾبموعة مػح األسػ  اعبم ليػة 
الػػي  ال واعػدالػي  ىػتع ف يػػ  ىف اغبنػم علػ  ايمػػة عمػا .ديب  معػه  إهنػػ  ؾبموعػة 

                                                 
 30ص.  س بق مر   .ضبد اؽب مشس   32

 5. ص الع مل  مر   س بق  دمحم غعراف ز ح 33

 
 23  ص. مر   س بق  دمحم زغلوؿ سبلـ34

)ال  ىرة  الببلغة   -  و اللغة –األصوؿ " دراسة إبىتيمولو ية للعنر اللغوم عند العرب" النحو سب ـ حىح   35
 279( ص. 2114ع مل النت   
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كرغػػػػم تثػػػػرة التعر عػػػػ ت  36هبػػػػ  اف تراعػػػػس ىف العمػػػػا األديب حػػػػي  نػػػػوف صبػػػػيبل.
لهنػػػػ  ذبتمػػػػ  علػػػػ  .ف الببلغػػػػة ىػػػػ  مط ب ػػػػة النػػػػبلـ ؼب ت ػػػػ  اغبػػػػ ؿ مػػػػ  للببلغػػػػة  
 . ص حتو

 أمهية البالغة .2
تت ػ  .نبيػة الببلغػة مػح ك      .ف للببلغة .نبية ال بد مح اإلؼب ـ ي كال
 37 اة .هن  

 .كالببلغة العص حة حي  مح النري ال رءف إعر ز سر تبه   .كال
   اؼبع  .ك   اػبي ؿ .ك   األسلوب ت اػبطأ كبه ؽب  الدارس به ربوؿ  اثفي 
 .العنرة .ك   الغرض .ك

 .التصبيا ت صب ؿ تبي ف   اللغول التقكؽ تنمية عل  تى عد   اثلث 
 .األسلوب كداة   اؼبع  بعام اؼبتصلة اؼبع  ري بعط ت دـ   رابع 

 .راع  .دب إفت ج عل  اؼبوىوبه تى عد   خ مى 
 الي اعبيدة الببلغية األس لي  طر ق عح .متو بباث ؽب  الدارس تصا   س دس 
 .الباث ىقا ت منا 

فب  سبق فىتنت  .ف الببلغػة ذبمػ  بػه عػدة .كصػ ؼ   اػ  علػم   كىػ  
غ  ػػة ف  اػػ  علػػم ألف ؽبػػ  اواعػػد ت ػػـو علياػػ    كىػػ   ػػح  وهىى  ػػح   كىػػ  كسػػيلة  

  .داة للتعبػري عندم  فطبق تل  ال واعد عل  النصوص اؼبملتلعة   كى  كسيلة ألهنػ
   كى  غ  ة ألف اؼبع   ر د .ف  صا إبفت  و إىل الببلغة.

                                                 
 215ر دم .ضبد طعيمة  ص. مر   س بق   36

  ا ري  24  الوصوؿ ىف الت ر خ http://uqu.edu.sa/page/ar/119698دمحم إبراىيم حليبة  .نبية الببلغة   37
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 نطاق البحث ىف علم البالغة .3
 طر. عليا  تطور  قتر منق است رت مل الببلغة مح العلـو العربية الي 

كاد 38.يب  ع وب الىن تس ىف .كاعا ال رف الى ب  اؽبررم. عندبصنا هن عس 
 ىم إىل ثبلثة .اى ـ  علم البي ف كعلم علم الببلغة  نبلغ   عل  .ف فط ؽ اتعق ال

كذل  تم  اىم الىيد عبد الرضبح األخ رم علم الببلغة  اؼبع   كعلم البد  .
 39ىف اعبوىر ثبلثة ااى ـ 
 خػطأ  ػعرؼ ابؼبع   عح ☼ كح  ػظ أتد ػة اؼبعػػ   

 لػو البيػ ف عندىم اد افت س☼ كم  مح التع يد ىف اؼبع       
 تعرؼ  دع  ابلبد   كالىبلـ☼  كم  بو ك وه ربىه النػبلـ

 علم البيانأوال: 
ىو االفنص ؼ كالوضوح كاصطبلح  علم  ىتط ع دبعر تو ابراز  البي ف لغةن 

حد ىف صور ـبتلعة كتراتي  متع كتة ىف كضوح الداللة م  مط ب ة تا أل ااؼبعحي الو 
  41.م ت   اغب ؿ

 عرؼ بو إ راد اؼبع  الواحد اؼبدلوؿ عليو   ؿ أبفو "علم كت مصدر ءخر  
كعلم  41بنبلـ مط بق ؼب ت   اغب ؿ بطرؽ ـبتلعة ىف إ   ح الداللة عليو".

 البي ف  بح   يو عح التصبيو كا  ز كالنن  ة.
                                                 

 PT Raja Grafindo)  ترات  درس اللغة العربية "اؼبدحا ىف علم الببلغة كعلم اؼبع  "  .ضبد ابضبيد   38

Persada 0996 .25( ص 

 4  إ دكفىي   دار إحي   النت  العربية  بدكف الىنة( ص. اعبوىر اؼبننوفعبد الرضبح دمحم األخ ررم     39

 6دمحم غعراف ز ح الع مل  مر   س بق  ص.  41

 045ابفدكف   اؼبع رؼ  بدكف الىنة( ص. )  Terjemah Kitab Jauharul Maknunدمحم .فوار   41
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 التشبيه (أ 

التصبيو لغة التمثيا. كاصطبلح  ىو إغب ؽ .مر أبمر ىف كصف أبداة 
   اؼبصبو بو كالوصف ك و الصبو لغرض كاألمر األكؿ  ىم  اؼبصبو كالث

مثا العلم ت لنور ىف اؽبدا ة   لعلم مصبو كالنور  42كاألداة الن ؼ .ك كبوى . 
 مصبو بو كاؽبدا ة ك و الصبو كالن ؼ .داة التصبيو.

ك تعلق ابلتصبيو ثبلثة مب ح   األكؿ ىف .رت فو كالث   ىف .اى مو 
 كالث ل  ىف الغرض منو.

 التصبيو .رت ف -0

التصبيو .ربعة اؼبصبو كاؼبصبو بو ك ىم ف طرت التصبيو  .رت ف
 43كك و الصيو كاألداة.

كك و الصبو ىو الوصف اػب ص القم اصد ا باؾ الطر ه 
 يو ت ؽبدا ة ىف العلم كالنور. ك.داة التصبيو ىس اللعظ القم  دؿ عل  
مع  اؼبص ية ت لن ؼ كتأف  كم  ىف معن نب   كالن ؼ  ليا  اؼبصبو بو 
خببلؼ تأف  يليا  اؼبصبو. كتأف تعيد التصبيو إذا ت ف خ ى    مدا 
كالص  إذا ت ف خ ى  مصت   كبو تأف    ىم. كإذا حق   .داة 

الليا لب س  .م ت للب س ىف  لن التصبيو كك او ظبس تصبا  بليغ  كبو ك ع
  44الىب.

 التصبيو .اى ـ -2

                                                 
 021)كزارة اؼبع رؼ اؼبعمومية  بدكف الىنة( ص. اواعد اللغة العربية  ركف  حعحي ب  كءخ 42
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سبثيا  ن ىم التصبيو ابعتب ر ك و الصبو إىل سبثيا كغري 
  لتمثيا م  ت ف ك او منت ع  مح متعدد ت لتصبيو الثر  بعن ود العن  

و النرم ابلدرىم. ك ن ىم يقا اؼبنور كغري التمثيا م  لي  تقل  تتصبي
  ألكؿ م  ذتر  يو ك و الصبو  45.عتب ر .    إىل معصا كؾبمااال

 كبو  
 ك.دمعس ت لآليل ۞كثغره ىف صع   

و  النحو ىف النبلـ ت ؼبل  ىف كالث   م  لي  تقل  كب
 الطع ـ .

ك ن ىم ابعتب ر .داتو إىل م تد كىو م  حق   .داتو كبو ىو 
كمح  حر ترم  بم  لي  تقل  كبو ىو ت ل حبر ىف اعبود كمرسا كىو

 46اؼب تد م  .ضيف  يو اؼبصبو بو إىل اؼبصبو كبو 
 ذى  األصيا عل  عبه اؼب   ۞كالر   تعب  ابلغصوف كاد  رل 

 التصبيو .غراض -3

  الغرض مح التصبيو إم 
  إمن ف اؼبصبو ىو (.كال)

 اؿالغ    لف اؼبى  بعط دـ ۞تعق األنـ ك.ف  منام  ف ل
 لفو ؼب  ادعس .ف اؼبمدكح مب  ح ألصلو كخص عو  علتو منعردة 

 احت  عل  إمن ف دعواه بصبياو ابؼبى  القم .صلو دـ الغ اؿ.

                                                 
 اؼبر   فعىو 45
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 كإم  بي ف ح لو  كبو   (اثفي )
 إذا طلع  مل  بد مناح توت ۞ف  مش  كاؼبلوؾ توات تأ

كإم  بي ف م دار ح ؿ اؼبصبو إذا ت ف الى م   علما  إصب ال تم     (اثلث )
ىف تصبيو الثوب األسود ابلغراب ىف  دة الىواد. كإم  إ ص ؿ ح ؿ 
اؼبصبو .ك ت ر رى  ىف فع  الى م  كت و ة  أفو تم  ىف تصبيو مح مل 

ط عا دبح  رام عل  اؼب   كإم  ت  ه اؼبصبو  وبصا مح سعيو عل 
لريغ   يو تتصبيو ك و .سود دب لة الظيب. كإم  تصو و .ك ت بي  

 47اؼبصبو لريغ  عنو تتصبو ك و ؾبدكر بىلحة   مدة.
 اجملاز (ب 

ك.م  ا  ز  مأخوذ مح   ز هبوز اذا اسنت  م ضي   ت وؿ    ز 
تقل  لعظ ا  ز إم  ك  48.بن   بلف  ك  ز علين   رس  ىقا ىو األصا

 ف فت  ؿ مح ح ؿ إىل غريى  كام  اسم منمصدر ميمس دبعحي اعبواز .م اال
فت  ؿ كاد ف ا ىف االصطبلح إىل اؼبع  اؼبقتور ؼبن سبة منو دبع  موض  اال

ىس .ف اللعظ اد افت ا إىل غري معن ه األصلس  او متصف ابالفت  ؿ 
  49.ا  يو مح مع  إىل ءخركسب  لو ىف اعبملة ك.ف اؼبىتعما اد افت 

                                                 
ـبلوؼ بح دمحم البدكم اؼبني كم  ح  ية عل   رح حلية الل  اؼبصوف عل  الرس لة اؼبوسومة ابعبوىر اؼبننوف  47

 040ىف علم اؼبع   كالبي ف كالبد   )ظب راف   اكسا  تلوارت  ظب راف   بدكف الىنة( ص. 

ار العنر  بدكف الىنة( ص. )بريكت  داؼب ىر ىف علـو اللغة ك.فواعا    بلؿ الد ح عبد الرضبح الىيوطس   48
355 

49
 315  )سن   ورة   دة  بدكف الىنة( ص.   األكؿ  ح  ية البن   عل   رح صب  اعبوام  اعبالبن     
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إف ا  ز اىم ف لغوم ك ع لس  كا  ز اللغوم ىو اللعظ 
اؼبىتعما ىف غري م  كض  لو لعبلاة م  ار نة م فعة سبن  مح إرادة اؼبع  

كىف ح  ية  رح الل  اؼبصوف إفو النلمة اؼبىتعملة ىف غري م   51.اغب ي س
ؼبراد ابلعبلاة ىن  اؼبن سبة كا 51كضع  لو لعبلاة كار نة م فعة مح إرادتو.

 ؼبع  اؼبراد ىف ا  ز كالنن  ة.ع  األصل  كااؼببه 
كا  ز اللغوم  ن ىم إىل اىمه إم   ؾب ز مرسا كإم  

كا  ز اؼبرسا ىو القل تنوف العبلاة به اؼبع  اغب ي س ستع رة  ا
ىف اعبملة .ف  نوف  االستع رةك  52كاؼبع  ا  زم عبلاة غري مص ية.

لعظ األصا ىف الوض  اللغوم معرك    تدؿ الصواىد .فو زبتو بو 
حه كض   مث استعملو الص عر .ك غري الص عر ىف غري ذل  األصا 

  53 غري الـز   ينوف ىن ؾ ت لع ر ة.ك ن لو إليو ف بل
األكؿ  ذتر اؼبصبو بو كعدـ ذتره فوع ف  ابعتب ر االستع رةمث 

التصروبية .هن  الي صرح بلعظ اؼبصبو  الستع رةكاؼبراد اب صروبيةالت االستع رة
 تأف   وؿ اؼبتنيب  صف دخوؿ رسوؿ الرـك عل  سيف الدكلة    54.بو

 إىل البحر  ىع  .ـ إىل البدر  رت س☼ك.ابا يبصس ىف البى ط  م  درل

                                                 
 73غعراف ز ح الع مل  مر   س بق  ص.  51

 ـبلوؼ بح دمحم البدكم اؼبني كم  ح  ية عل   رح حلية الل  اؼبصوف  )ظب راف   .كسا  تلوارت  ظب راف   51
 047بدكف الىنة( ص. 

 72مر   س بق  ص. غعراف ز ح الع مل   52

53
 22)بريكت  دار النت  العلمية  بدكف الىنة( ص. .سرار الببلغة ىف علم البي ف  عبد ال  ىر اعبر      
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اؼبننية ىس الي  الستع رةكاؼبراد اب اؼبننية االستع رةكالث   
  55.حقؼ  يا  لعظ اؼبصبو بو ك.كيت  س  مح لوازمو

 ك. را  ح رهت  .فػوارى  ☼  تأفصب  منية .ظعػ رى  

ابعتب ر اللعظ اؼبىتع ر ىف اؼبصبو بو فوع ف كنب   االستع رةمث 
 يا  إسم  ن   االستع رةكاؼبراد ي  .هن  الي  نوف لعظ  األصلية االستع رة

 االستع رةىس الي  نوف لعظ  التبعية االستع رة  56مصتق..ك   مدا غري 
 57 يا  اظب  مصت   اك  عبل اك حر  .

إذا ت ف اؼبىتعما  يا  مرتب  حبي   نوف تا مح  االستع رةمث 
تم   ستع رة سبثيليةة مح .مر ح .ك اتثر ظبي  ااؼبصبو كاؼبصبو بو ىيئة منت ع

 58.راؾ ت دـ ر بل كت خر .خرل.     ؿ للمبدد ىف .مر
ذل  .ف  ىند الععا .ك  باو إىل غري م  ىو  الع لس كا  ز

 ست ذ غعراف ز ح الع مل .ف ا  زكا ؿ األ 59.لو .ص لة ؼببلبىتو لو
 ت وؿ الص عر   61.إىل غري   علو اغب ي سالع لس ىو إسن د الععا 

 مل ت كد كأيتي  ابألخب ر م ☼ ستبدم ل  األ ـ م  تن    ىبل 
 الكناية (ج 

                                                 
 اؼبر   فعىو 55

 84اؼبر   فعىو  ص.  56

 اؼبر   فعىو 57

 026حعحي ب  كءخركف  مر   س بق  ص.  58

( ص. 0979)بريكت  دار العنر  اإلت  ف ىف علـو ال رءف اعب   الث    بلؿ الد ح عبد الرضبح الىيوطس    59
38 

 73غعراف ز ح الع مل  مر   س بق  ص.  61
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ىس لعظ .ر د بو الـز معن ه م   واز إرادة ذل  اؼبع  كبو 
كتن ىم ابعتب ر اؼبنحي عنو إىل ثبلثة  61طو ا النر د .م طو ا ال  مة.

.اى ـ )األكؿ( تن  ة  نوف اؼبنحي عنو  يا  صعة كبو طو ا النر د )الث  (  
ىبة كبو ا د به ثوبيو كالنـر رب  رداعو فتن  ة  نوف اؼبنحي عنو  يا  

تر د فىبة ا د كالنـر إليو )الث ل ( تن  ة  نوف اؼبنحي عنو  يا  غري صعة 
 ت ولو كظبس تن  ة موصو ة   كال فىبة 

 كالط عنه ؾب م  األضغ ف ۞ال  ربه بنا .بيط ؿبقـ 
   فو تحي دبر م  األضغ ف عح ال لوب.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ىن علم املعااثنيا: 

.صوؿ كاواعد  عرؼ ي  .حواؿ النبلـ العرىب الي  نوف ي  مط ب   ىو 
كالبح  ىف علم اؼبع    62ؼب ت   اغب ؿ حبي   نوف ك ق الغرض القل سيق لو.

  تنوف مح عدة .بواب  منا  
 اخلرب (أ 

                                                 
 027حعثس ب  كءخركف  مر   س بق  ص.  61
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كاػب   ىو م  وبتما الصدؽ كالنقب  كبو  دمحم   ل    لف ت ف 
أبف ت ف دمحم   لى ن  ت ف النبلـ صدا ن  كإف مل ىقا النبلـ مط ب  ن للواا   

 63 نح مط ب  ن للواا   أبف مل  نح دمحم   لى ن  ت ف تقابن.
 64كالغ ل  ت اػب  .ف  ل   ألحد .مر ح 

ا  دة اؼبمل ط  اغبنم القم ت منو اػب  كذل   يم  إذا ت ف اؼبمل ط   -0
كىقا ال ىم  .-القم ال   مح بو–   ىبلن  ت ول   )هللا ربن ( للطبيعس

  ىم     عدة اػب .
ا  دة اؼبمل ط  .ف اؼبتنلم ع مل .   ن ك.فو  علم اػب   كذل   يم  إذا   -2

ت ف اؼبمل ط  ع ؼب ن  ت ول   ).ف  حعظ  ال رءف( ؼبح ت ف ح  ظ ن 
 لل رءف. ك ىم  ىقا ال ىم  )الـز   عدة اػب (.

 
 اإلنشاء (ب 

وبتما صدا ن كال  كت االصطبلح  م  ال  لغة ىو االهب د. فص  اإل
تقابن  ت المر كالناس كاالستعا ـ كالتمحي كالندا  كغريى    لف  إذا ال   
)الل ام ارضبحي( ال  ص  .ف    ؿ ل   ص دؽ .ك ت ذب  فعم  ص  ذل  

 65ابلنىبة اىل اػب  ال محي اؼبىتع د مح النبلـ  كىو اف  ط ل  للمغعرة.

                                                 
  الببلغة اؼبع   البي ف البد    اؼبادم اغبىيحي الصريازمؿبم د بح  63

http://www.alshirazi.com/compilations/lals/balagah/fehres.htm   ا ري  28الوصوؿ ىف االت رح  
2109. 

 اؼبر   فعىو 64

 عىواؼبر   ف 65
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الطليب  ىو القم فص   اإلغري طليب. إم  إم  طليب ك فص   كاإل
  66كغري طليب م  لي  تقل . دعس مطلوابن غري ح صا كا  الطل  ىت

 67فواعو طبىة .اإلفص   الطليب ك 
األكؿ  االمر  كىو طل  حصوؿ الععا مح اؼبمل ط  عل  سبيا 

  و .رب صيغاالستعبل   
 اام الصبلة لدلوؾ الصم   عا االمر كبو  -0
 اؼب  رع ا  ـك ببلـ األمر كبو  )كليتق هللا ربو(  -2

 فعىنم أباسم  عا االمر كبو  علينم  -3
 ذى ابن اىل بي  هللا.صدر الن ع  عح  عا األمر  كبو  اؼب -4

الث    الناس  كىو طل  النف عح الععا  عل  سبيا ك 
 68 غتهكأييت بصياالستعبل .

  )كال أتتلوا .موالنم صيغة اؼب  رع اؼبدخوؿ عليا  البل  ت ولو تع ىل -0
 بيننم ابلب طا..(

 اعبملة الدالة عل  ذل   ت ول   )حراـ .ف تععا تقا(. -2
الث ل   االستعا ـ  كىو طل  العام   يم   نوف اؼبىتعام عنو ك 

لغري ذل  تم  سيأيت  ك    االستعا ـ يقه   نوفؾباوالن لدل اؼبتنل م  كاد 
 69االدكات 

                                                 
 016حعحي ب  كءخركف  مر   س بق  ص  66

 .2109  ا ري  28الوصوؿ ىف االت رح   ؿبم د بح اؼبادم اغبىيحي الصريازم  مر   س بق 67
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 71.".ف  عح ءؽب  .راغ "    اؽبم ة ت ولو تع ىل -0

 70." اا .فتم منتاوف"   ىا  ت ولو تع ىل -2
 72."م ذا تنتم تعملوف"   م   ت ولو تع ىل -3
 73."مح  عا ىقا آبؽبتن "   مح  ت ولو تع ىل -4
ف  ت ولو تع ىل -5  74." ىئلوف . ف  ـو الد ح"    .  
 75.". ح  رت ؤتم"   . ح  ت ولو تع ىل -6
 76."تيف تنعركف ابهلل.."   تيف  ت ولو تع ىل -7
 77."وب  ىقه هللا بعد موهت  .ىن"  ت ولو تع ىل   .ىن   -8
 78."تم لبثتم ت االرض عدد سنه"    تم  ت ولو تع ىل -9

 79.".م  العر  ه خري م  م ن "   .م   ت ولو تع ىل -01
إم  لنوفو ؿببوب ال  ر   حصولو  .مر التمحي  كىو طل   الراب ك 

 81مىتحيبل كإم  لنوفو فبنن  غري مطموع ىف فيلو.

                                                 
 46سورة مري    71

 90سورة اؼب عدة    71

 84سورة النما    72

 59سورة األفبي     73

 02سورة القر ت   74

 22سورة األفع ـ    75

 28سورة الب رة   76

 259سورة الب رة   77

 029سورة اؼب منوف   78

 73 مريسورة  79

 217( ص. 0957علس اعب ـر كمصطع  .مه  الببلغة الواضحة  )مصر  دار اؼبع رؼ   81
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 81طل  اإلاب ؿ حبرؼ نع  من ب .دعو.الندا   كاػب م  
 القصر (ج 

كالصس  االكؿ ىو  82بطر ق ـبصوص. زبصيو  س  بصس ىو 
اؼب صور  كالصس  الث   ىو اؼب صور عليو. لو ال   )كم  دمحم اال رسوؿ( 
اصرت ؿبم دان )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ت الرس لة  دبع   افو لي  بص عر  كال ت ىح  كال إلو 

)م  كلو ال    اليبوت...  محمد )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( م صور  كالرس لة م صور عليا .
الرسوؿ ت ءخر ال م ف إال دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( اصرت الرس لة ت ءخر ال م ف عل  دمحم 

)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  دبع   .ف )مىيلمة( ك)سر ح( كمح لف لعام  ليىوا دبرسله   
   لرس لة م صورة كدمحم م صور عليا .

 
 

 الفصل والوصل (د 

 بعط عطف كالوصا .خرل عل  صبلة عطف ترؾ ىو العصا
 ا عم ز د الث   كمث ؿ ضربتو ز دا .ىنتو عمرا األكؿ مث ؿ بعط عل  اعبما
  . ُّا  الق ح ءمنوا اتَّ وا هللا  مح الوصا اولو تع ىل   83.  ل  كعمرك

كال تىتوم اغبىنة  كمح العصا اولو تع ىل  كال 84.كتوفوا م  الص داه

                                                 
 201اؼبر   فعىو  ص.  81

 079.ضبد اؽب مشس  مر   س بق  ص.  82

 020ـبلوؼ بح دمحم البدكم اؼبني كم  مر   س بق  ص.  83
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كالببلغة ت الوصا .ف تنوف ابلواك  دكف  85.الىي ئة اد   ابل   ىس .حىح
 س عر العواطف.

 اإلجياز واإلطناب واملساواة (ه 

نثرية ت .لع ظ .اا  م  ك  عا  ابلغرض لىو كض  اؼبع   ا االهب ز
ز دة اللعظ عل  اؼبع   كاإلطن ب اؼب صود كرع  ة اإلابفة كاإل ص ح  يا .

مل  نح داع لئلهب ز اؼبى كاة تى كم اللعظ كاؼبع    يم  ك  لع عدة.
 86كاالطن ب.

 مث اف  االهب ز عل  اىمه 
اهب ز ال صر  ك ىم   اهب ز الببلغة  كذل  أبف  ت مح النبلـ اؼبع    -0

كإذا مر كا ابلل غو النثرية ت .لع ظ اليلة مح غري حقؼ  ت ولو تع ىل  )
 لف  م ت   النرامة ت تا م  ـ  س    عس م  ـ  مر كا ترام ن.
اإلعراض  كت م  ـ الناس  الناس  كت م  ـ النص   اإلعراض  

 النص   كىنقا.. كىنقا..
اهب ز اغبقؼ  كذل  أبف وبقؼ  س  مح العب رة  الىبا ابلعام  م   -2

 ك ود ار نة.

 87كلئلطن ب .اى ـ تثرية 
ح  ظوا عل  الصلوات كالصلوة "ذتر اػب ص بعد الع ـ  ا ؿ تع ىل  -0

 88."الوسط 
                                                 

 34سورة  ص ل    85

 .2109  ا ري  28  مر   س بق  الوصوؿ ىف االت رح ؿبم د بح اؼبادم اغبىيحي الصريازم 86
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ربَّ اغعر يل كلوالدمَّ كؼبح دخا "ذتر الع ـ بعد اػب ص  ا ؿ تع ىل   -2
 89."بي  م من ن كللم منه كاؼب من ت

ره  ا ؿ تع ىل   -3 كا ين  اليو ذل  األمر اف  "توضي  النبلـ اؼببام دب   عى أل
 91."دابر ى ال  م طوع مصبحه

علم ف  العلم "  كاد ايا التو ي   كىو .ف   ت  دبث   عى ره معرداف  -4
 91."علم االد ف كعلم االبداف

 .ذتر اعبملة .ك النلمة مر ته .ك ثبلث مر ات  ص عدان  التنر ر ىو -5
اؼبى كاة ىس األصا ت أتد ة اؼبع  اؼبراد   بل ربت ج إىل عل ة  
كالبلـز اإلتي ف ي  حي  ال تو د دكاعس االهب ز كاإلطن ب  كىس عل  

 92اىمه 
االختص ر  كذل  بتأد ة اؼبراد ت .لع ظ اليلة اؼبى كاة م  رع  ة  -0

االحرؼ تثرية اؼبع   كبو اولو تع ىل  ىا   ا  االحى ف إال 
 93.اإلحى ف

أد ة اؼبع  اؼبراد ببل رع  ة اؼبى كاة مح دكف اختص ر  كذل  بت -2
كاولو  94.ختص ر  كبو اولو تع ىل  تا  امرل  دب  تى  رىهاال

 95.مح خري ذبدكه عند هللاكم  ت د موا ألفعىنم سبح فو  
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 علم البديع :اثلثا: 

البد   لغة اؼببدع كاغبىػح   ػ ؿ  .بػدع الصػ عر .م .تػ  ابلبػد   .مػ  معنػ ه 
ىف اصػػػطبلح علمػػػ   الببلغػػػة  اػػػو علػػػم  عػػػرؼ بػػػو ك ػػػوه ربىػػػه النػػػبلـ اؼبطػػػ بق 

 96ؼب ت   اغب ؿ كالواض  الداللة.
ا  الػػي ت  ػػد النػػبلـ علػػم  عػػرؼ بػػو الو ػػوه كاؼبػػ  اؽبػػ مشس  ىػػو  كاػػ ؿ .ضبػػد

 97.حىن  كطبلكة كتنىوه ي   كركف     بعد مط ب تو ؼب ت   اغب ؿ
كىػػقه الو ػػوه مػػ   ر ػػ  إىل ربىػػه اؼبعػػ   ىػػم  ابوىػػن ت اؼبعنو ػػة كمػػ  
 ر ػػ  مناػػ  إىل ربىػػه اللعػػظ  ىػػم  ابوىػػن ت اللعظيػػة.  أمػػ  موضػػوع اوىػػن ت 

 98اؼبعنو ة  او 
لػػو معنيػػ ف ار ػػ   تبػػ در  امػػو مػػح النػػبلـ  كبعيػػد التور ػػة  .ف  ػػقتر لػػو لعػػظ  (. 

ىو اؼبراد ابال ػ دة ل ر نػة خعيػة كبػو كىػو الػقم  تو ػ تم ابلليػا ك علػم  ػرحتم 
 . ابلنا ر .راد ب ولو  رحتم معن ه البعيد كىو ارتن ب القفوب

الطبػػػ ؽ ىػػػو اعبمػػػ  بػػػه معنيػػػه مت ػػػ بله كبػػػو اولػػػو تعػػػ ىل  كربىػػػبام .   ظػػػ   (ب 
 كىـو راود.

لطب ؽ اؼب  بلػة كىػس .ف أييت دبعنيػه .ك .تثػر مث  ػ يت    بػا ذلػ  علػ  كمح ا (ج 
 البتي  كبو اولو تع ىل    لي حنوا اليبل كليبنوا تثريا.

                                                                                                                                      
 20سورة الطور   94

 001سورة الب رة   95
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 مراعة النظري ىس صب  .مر كم   ن سبو ال ابلت  د ت ولو  (د 

 رط   ص  حو النىيم  يى ا۞كالطا ىف سل  الغصوف تل ل 
 كالر   تنت  كالغم ـ  ن ا ۞كالطري   ر. كالغد ر صحيعة 

 اعبم  ىو اف هبم  به متعدد ىف حنم كاحد ت ولو   (ق 

 معىدة لنا .مر .م  معىدة ۞إف الصب ب كالعراغ كاعبدة 
 التعر ق ىو .ف  عرؽ به الصيئه مح فوع كاحد ت ولو  (ك 

 تنواؿ األمري  ـو سمل    ۞م  فواؿ الغم ـ كا  ربي  
  ـ اطرة م  كفواؿ الغم ۞ نواؿ األمري بدرة عه 

أتتيػػد اؼبػػدح دبػػ   صػػبو الػػقـ ضػػرابف .حػػدنب  .ف  ىػػتث  مػػح صػػعة ذـ منعيػػة  (ز 
 صعة مدح عل  ت د ر دخوؽب   يا  ت ولو 

 يح  لوؿ مح اراع النت ع  ۞كاب عي   يام غري .ف  ىو ام 
اثفيامػػ  .ف  ثبػػ  لصػػس  صػػعة مػػدح ك ػػ يت بعػػدى  أبداة اسػػتثن   تلياػػ  صػػعة 

 مدح .خرل ت ولو 
  واد ام   ب س عل  اؼب ؿ اباي . ۞  .كص  و غري .فو  ي تمل

 ىو .ف  دع  لوصف علة غري ح ي ية  يا  غرابة ت ولو  حىح التعليا (ح 

 ؼب  ر.   عليا  ع د منتطق ۞لو مل تنح فية اعبوزا  خقمتو 
 99ك.م  موضوع اوىن ت اللعظية  او 

كغري اتـ    لت ـ  نوف اتم اعبن س ىو تص بو اللعظه ىف النطق ال ىف اؼبع  ك  (. 
    حرك و  ىف اؽبيئة كالنوع كالعدد كالبتي  كبو م  اتع

                                                 
 032اؼبر   فعىو  ص.  99
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  بل برح  لعه الدىر إفى ن ۞مل فلق غريؾ إفى ن  بلذبو 
 كغري الت ـ كبو 

 تصوؿ أبسي ؼ اواض اواض  ۞يبدكف مح . د عواص عواصم 

آبدابػػو ال الىػػر   ىػػو توا ػػق الع صػػلته فثػػرا ىف اغبػػرؼ األخػػري كبػػو اإلفىػػ ف  (ب 
 ب  و كثي بو ككبو  طب  األسر ع جبواىر لعظو ك  رع األظب ع ب كا ر كعظو.

اتب س ىػو .ف   ػمح النػبلـ  ػيئ  مػح ال ػرءف .ك اغبػد   ال علػ  .فػو منػو اال (ج 
 ت ولو 

 ـ ك.فنر بنا م   ىتط ع۞ال تنح ظ ؼب  كال ترض ابلظا
 مح ضبيم ال  عي   ط ع ۞ ـو أييت اغبى ب م  لظلـو 

 س بتغيري  ىري ىف اللعظ اؼب تب  للوزف .ك غريه كبو كال أب
 إن إىل هللا را عون ۞كاد ت ف م  خع  .ف  نون 

 111."ن هلل كإن إليو را عوفإ"كالتبلكة  
 

 البالغة نطاق البحث ىف علم تقوًن .4
ل د ر. ن  تيف ت ف علم اؼبع   ىف ط بعو الع ـ دراسة للر ف  اؼبتعلق 
ابؼبع  الوظيعس للرملة العربية  ك.فو يقه اؼبث بة  عت  منمبل للنحو العريب القم 
 درس كظ عف اؼبعردات ىف اعبملة. كر. ن  تقل  .ف علم البي ف .لصق ابللغة ألفو 

ح  ؿبور اغب ي ة كا  ز كؿبور ال رب  بح  تغيريات اؼبع  اؼبعرد عل  ؿبور 
كالبعد. مث ر. ن  .خريا .ف البد   عل  الرغم مح تن كلو م   ىم  ابوىن ت اؼبعنو ة 

                                                 
 056سورة الب رة   111
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ال  اتم بتغيريات اؼبع  ب در م   اتم ابألمب ط كالطرز عل  .ربعة ؿب كر ىس  
 111الن و. التوا ق كالت  د  مث البتي  كالتصو ش  مث اعبم  كالتعر ق  مث ال  دة

 
 

  

                                                 
 343سب ـ حىح  مر   س بق  ص  111
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 الفصل الثالث
 البحث يةهجمن

 
 

ال بد عليو .ف  ىتعما النيعية ابا .ف  بح  الب ح  ىف اؼبصنبلت 
.ف ىف  مح اؼبعلـو ىف صوابو كاوة بي فو. مى ال البح الصحيحة ىف اؼبن ى  اؼبرتبة لينوف 
ىف   ىتملدـىن  ىس الطر  ة اك الصن عة الي  ابؼبن ى البح  من ى  البح . كاؼبراد 

البح  العلمس. كتعر ف البح  ىو او كلة ىف اط ع مح العلـو الي اايم  أل ا 
 012ي  للوصوؿ إىل الصواب.حتي ط كالبت عق كاؼبب دئ عل  سبيا الص  كاالت صس اغب 

 

 ونوعه ومنهجه مدخل البحث  -أ
 Qualitative) اؼبػدخا النيعػس اػو سػتملدمو الب حػ  ك.مػ  اؼبػدخا الػقم ا

Approach)  كىػػو البحػػ  للحصػػوؿ علػػ  النتػػ ع  .ك النصػػف عمػػ  ال يبنػػح حصػػولو
مػػػػػح البيػػػػػ نت كاػػػػػد  الب حػػػػ بػػػػػد.  ابلطر  ػػػػة االحصػػػػػ عية .ك اؼبػػػػػنا  النمػػػػس  حيػػػػػ  

النظر ػػػة العلميػػػة للتوضػػػي  ك  نتاػػػس إىل النظر ػػػة اعبد ػػػدة ت  ػػػد مػػػ  ابلاػػػ  .ك   ىػػػتملدـ
 113تبطلا .

                                                 
112

( Bumi Aksara  2112  ت رات    )Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal ، مردالي  
 24ص.

. ص (PT Remaja Rosdakarya  2111  )ابفدكف   Metode Penelitian Kualitatifلينىس مولوم    013
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ا  كصػعس كربليلػس إف مػنا  ىػقا البحػ  ىػو مػنا  دراسػة اغب لػة كىػو مػن
اػو البحػ  الت ييمػس. كىػو تصػميم كخطػة الت يػيم ت  ك.م  فوع ىقا البح  كف دم. 

اعبمػػ  كالتحليػػا اؼبػػنظم لتعيػػه النتيرػػة كالع عػػدة كال يمػػة مػػح عمليػػة الببيػػة كتطبي اػػ . 
كتلػػ  النتيرػػة كالع عػػدة مػػح تطبيػػق الببيػػة بنػػ   علػػ  فتيرػػة صبػػ  البيػػ نت ابسػػتملداـ 

عينػػػػة اؼبطل ػػػػة. البحػػػػ  الت ييمػػػػس علػػػػ  ك ػػػػو عػػػػ ـ لتملطػػػػيا عمليػػػػة الببيػػػػة اؼبعػػػػ  ري اؼب
تصػػػػميم الػػػ نم  كتطػػػػو ره ت الببيػػػة وبتػػػػ ج إىل ك  114.كتنميلاػػػ  كذبربتاػػػػ  ك تنعيػػػقى 

البيػػػ نت مػػػح فتيرػػػة ت ػػػوي الػػػ نم  .ك األفصػػػطة الببو ػػػة الىػػػ ب ة مػػػح حيػػػ  .حواؽبػػػ  
 الب حػػػػ  اسػػػػتملدـ. كت ىػػػػقا البحػػػػ  لػػػػ نم  اعبد ػػػػداي سػػػػ  إىل اكم ا ىػػػػ  كعيويػػػػ  

 كىنػػػ   إصػػػبلح الػػػ نم  كتنميلاػػػيػػػدؼ الت يػػػيم العملػػػس ىػػػو ت يػػػيم عمليػػػة األفصػػػطة 
 كتنميلا . الببلغةإلصبلح عملية تعليم م دة  هبرم ىقا البح 

 

 مصادر البياانت -ب
اؼبطلوبة  منا  .ف  تصا  البي نت عل غبصوؿ الب ح  متعددة  طرؽىن ؾ 

تعليم الببلغة ىف اعب معة اغبنومية ػب ا  الق ح  عر وف ك عاموف عح اب الب ح 
 Dataإف البي نت ت البح  النيعس ىس البي نت اللعظية )اإلسبلمية جبم . ك 

Verbal  115عام اؼبع ب( مح النلم ت كاألعم ؿ كاألحواؿ ك اتم ىقا البح. 
اؼبصػػ در اإلفىػػ فية البيػػ نت مػػح علػػ   تحصػػا الب حػػ   ت البحػػ  النيعػػس

(Human Resource )  بوسػػيلة اؼببلحظػػة كاؼب  بلػػة. كتو ػػد تػػقل  مصػػ در البحػػ  الػػ

                                                 
 . ص (PT Remaja Rosdakarya  2115)ابفدكف     Metode Penelitian Pendidikanنن  ود و  014
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 (  مناػػ  الواثعػق اؼبنتوبػة  كاػػوافهNon Human Resourceليىػ  مػح اإلفىػػ ف )ىػس 
 اؼبتحصػااغبنومة  كالرس عا الرظبية  كمػ  إىل ذلػ . كمصػ در البحػ  الصػحيحة ىػس 

 الب حػ تصػا للحصػوؿ علػ  البيػ نت  ك   (.Natural Settingعلياػ  ت ح لػة طبيعيػة )
 الببلغػػػة كتػػػقل ابػبػػػ ا  لطلػػػ  تلػػػ  البيػػػ نت اؼب صػػػودة كىػػػم رعػػػي   ػػػعبة  ك.سػػػت ذ 

( Purposive Samplingالطر  ػة اؼبع  نػة العمد ػة ) الب حػ  ملدـ ىػتالطلبػة. ك  سػتعت  ا
دبعػػ  .ف ؾبتمػػ    عينػػة البحػػ  كعينػػة البحػػ  ىػػس صبيػػ  الطػػبلب ىف  ػػعبةختيػػ ر ت ا

در البيػػػػ نت اؼبنتػػػوب مػػػػح مصػػػ الب حػػػػ خػػػق كتػػػػقل  أي .البحػػػ  ىػػػو عينػػػػة البحػػػ 
 تعليم الببلغة.  كتع ليق األست ذ حوؿ الواثعق

  الطلبػةإستب فة عند اؼب  بلة ابألست ذ ك  اؼبص در األس سية منا  اؼبص در كمح
كاؼبصػػػػػ در  .طػػػػػبلب  ػػػػػعبة . كعينػػػػػة البحػػػػػ  ىػػػػػس الببلغػػػػػةك مبلحظػػػػػة عمليػػػػػة تعلػػػػػيم 

 كمصنبلتو.  الببلغةاإلض  ية ىس رعي   عبة  كالواثعق اؼبتعل ة بتعليم 
 

 أدوات مجع البياانت -ج
سػػػية للبحػػػ  عنػػػد صبػػػ  م ػػػ ـ اآللػػػة األس  الب حػػػ   نػػػوف ت ىػػػقا البحػػػ 

ليى  .    ءلة .خرل تى عد عل  صب  البي نت .هن   ب ح ىتملدـ الالبي نت تم   
   ية . األس سية با اإلض مح األدكات

الػػػ  تىػػػ عد عمليػػػة البحػػػ  مػػػ  زالػػػ  ك   اػػػقه ك.مػػػ  .دكات البحػػػ  األخػػػرل
مػػح بعػػط األدكات  د الب حػػ  ىػػتعي. كت ىػػقا البحػ  مىػتملدمة كإف تنػػوف إضػػ  ية

اؼبىػػػ عدة مناػػػ  ءلػػػة التىػػػريا  كىػػػس لتىػػػريا البيػػػ نت الصػػػوتية مػػػح اؼبملػػػ  ح حػػػوؿ 
اسػػػػتعم ؿ ال لػػػػم  ؼبدرسػػػػوف جب فػػػػ الػػػػ  اػػػ ـ يػػػػ  ا الببلغػػػػةالنطػػػ ؽ التدر ىػػػػية ت تعلػػػػيم 
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لنيػػػا البيػػػ نت  ىػػػتملدما  الب حػػػ الػػػي   عتوغرا يػػػة  ءلػػػة التصػػػو ركاألكراؽ  كتػػػقل  ال
بصػػػػنا الصػػػػور حػػػػوؿ عمليػػػػة تػػػػدر   النتػػػػ  الباثيػػػػة   كاألحػػػػواؿ األخػػػػرل اؼبتعل ػػػػة 

مػػػ  ت مىػػػرية عمليػػػة ىػػػقا كالػػػي ك ودىػػػ  مػػػ  زالػػػ  تلعػػػ  دكرا مادبوضػػػوع البحػػػ  . 
 البح  كتعطس مى نبة تبرية ت إتم ؿ صب  البي نت إطبلا  . 

صبػػػ   .دكاتإىل  الب حػػػ تػػػ ج وبالبيػػػ نت ت ىػػػقا البحػػػ   للحصػػػوؿ علػػػ ك 
العلميػػػة كىػػس اؼببلحظػػػة  ك  األس سػػية الػػػي عػػ دة تىػػػتملدـ ىف طػػرؽ البحػػ البيػػ نت 
 .ستب فةكاالاؼب  بلة  

 اؼببلحظة .0
 الب حػ   ىػتملدـىػقا البحػ   الي وبت ج إليا بي نت ال للحصوؿ عل 

طر  ة اؼببلحظة ابؼبص رتة ك   ؿ .    ابؼببلحظة اؼبب  ػرة ىػس طر  ػة حبيػ  تنػوف 
دببلحظػة سػلوؾ  الب حػ    ا مػح النصػ ط ت اللغو ػة اؼبدركسػة .م ت ػـو  الب ح 

 116.معػػػػػه مػػػػػح خػػػػػبلؿ اتصػػػػػ لو مب  ػػػػػرة ابأل ػػػػػمل ص .ك األ ػػػػػي   الػػػػػ  تدرسػػػػػا 
كتيعيػػػة  الببلغػػػةىػػػقه الطر  ػػػة لطلػػػ  البيػػػ نت اؼبتعل ػػػة دبػػػ دة  الب حػػػ   ىػػػتملدـك 

 .التعليم كالتعلمعملية ت ديبا  األست ذ كاستعم ؽب  .ثن   عملية 
  ؿ .    ابؼببلحظة غري اؼبب  ػرة. اؼببلحظة بدكف اؼبص رتة كت  ىتملدـك 

علػػػػم كتعلػػػػيم ىػػػػقه الطر  ػػػػة لطلػػػػ  البيػػػػ نت اؼبتعل ػػػػة بعمليػػػػة ت الب حػػػػ   ىػػػػتملدـك 
كاسػػتملداما  ت ببلغػػة كسػػلوؾ األسػػت ذ كالطلبػػة  ياػػ  ك اؼبػػ دة التعليميػػة لل الببلغػػة

 مح اؼببلحظة ابؼبص رتة. الب ح ز دة كتوتيدا فب  حصل  عليو  التعليم كالتعلم

                                                 
  )عم ف األردف  دار العنر   البح  العلم   معاومو   ك.دكاتو  ك .س ليبوذكا ف عبيدات  كءخركف   016

 049( ص 0993



52 
 

 اؼب  بلة .2
اؼب  بلػػة الصملصػػية ىػػ  طر  ػػة طلػػ  البيػػ نت بطر  ػػة اغبػػوار بػػه الب حػػ  

 117.ب عنو ابؼب صود اؼبعهكاؼبىتر ب  يو كاؼبىتر 
  ؼب  بلػػػة اؼبن سػػػبة لنصػػػف البيػػػ نت ت ىػػػقا البحػػػ  ىػػػس اؼب  بلػػػة الداي ػػػة 

(Deep Interview  كىػػس م  بلػػة حػػرة  ) علػػ   حىػػ   .سػػئلتو و ػػو  ياػػ  الب حػػ
ر ة للملبري .ف  تنلم تمػ   ر ػد دليا اؼب  بلة ابؼبوضوع القم  دكر حولو مث تبؾ اغب

 إىل ءخر ليد   اػببري ك تصرعو عل  النبلـ.تدخا الب ح  مح حه ك 
الب حػػ  ىػػقه الطر  ػػة لطلػػ  اغب ػػ عق كالبيػػ نت اؼبتعل ػػة ابؼبػػواد   ىػػتملدـك 
 عملية ت ديبا  كاستملداما  الطلبة.ك  ببلغةالتعليمية لل

  ب فةستاال .3
.داة للحصوؿ عل  اغب  عق كذبمي  البي نت عح الظركؼ  ىس  فةاالستب 

عل  إعداد ؾبموعة مح األسئلة ال  عمة ابلععا  ك عتمد االستب فة  كاألس لي 
ترسا لعدد تبري فىبي  مح . راد ا تم  )حي  ترسا ىقه األسئلة ع دة لعينة 

 االستب فةك ىتملدـ الب ح   018فبثلة عبمي   ئ ت ا تم  اؼبراد  حو ءراعا (.
 تعليم الببلغة.عبم  البي نت عح ءرا  الطبلب عح 

 
 حتليل البياانت -د

                                                 
 035  ص   اؼبر   فعىولينىس مولوم    017

ص. ( 0982اؼبطبوعة عبد هللا حرمس   )النو    كت لة 6-ط، .صوؿ البح  العلمس كمن ىرو.ضبد بدر   118
347 
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مػح    الب حػ  بدا  ربليا البي نت دبط لعػة تػا البيػ نت اؼبو ػودة الػي نؽبػ
اؼب  بلػػػػػة الصملصػػػػػية كاؼببلحظػػػػػة اؼبنتوبػػػػػة ىف اؼبلحوظػػػػػة اؼبيدافيػػػػػة كالواثعػػػػػق الصملصػػػػػية 
كالرظبيػػػػة كالصػػػػور كغػػػػري ذلػػػػ . كربليػػػػا البيػػػػ نت ىػػػػو او كلػػػػة اؼبعمولػػػػة بطر  ػػػػة  عػػػػا 

نت كتصػػحيحا  حػػي تنػػوف كحػػدة مػػدارة كطلباػػ  كفيلاػػ  مػػح البيػػ نت كتنظػػيم البيػػ 
 019..ىم

كمػػنا  ربليػػا البيػػ نت ىف ىػػقا البحػػ  ىػػو ربليػػا البيػػ نت الوصػػعية كىػػقا 
  كربليػػػا البيػػػ نت حب لػػػة ح ي ػػػة ة عطػػػ  اومػػػوؿ اىل حيثيػػػ ت اؼببحػػػ  كتلاػػػ  من سػػػب

ع ػػا  مث إتيػػ ف النيعيػػة ىػػو حبػػ  كصػػعس ابتػػد. بعصػػيلة البيػػ نت اؼبن سػػبة ابلن حيػػة كب
الصػػػػرح كإعطػػػػ   معػػػػ  اؼبعلومػػػػ ت ت تػػػػا بعػػػػط مػػػػح الن حيػػػػة كالعبلاػػػػة بػػػػه الن حيػػػػة 

نيعيػػة لكالن حيػػة األخػػرل. إذف ت التحليػػا كالصػػرح علػػ  سػػبيا اعبمػػ  إىل األسػػئلة اب
االسػػػت راعية كت التحليػػػا األخػػػري تىػػػتعما علػػػ  سػػػبيا اعبمػػػ  بػػػه الن حيػػػة األخػػػرل 
عبعا مرموز اؼبع  ألخق التلمليو العػ ـ  كلػي  مػح اؼبىػتحيا ك ػود التحليػا  باػ  

اؼبػنا  الوصػعس   الب حػ   ىػتملدـإىل الن حية اػب صة كىقه اػبطوات تدكر خػ ص. 
مث  001.ث كالواػ ع  اؼبتعل ػة دبوضػوع البحػ تم  .فو  اػدؼ لتصػور االحػواؿ كاغبػواد

 دبنا  التحليا الن دم. الب ح لا وب

 

  

                                                 
 247لنىس موليوف , مر   س بق  ص.  019

 245سوىرسيمس .ر نوفتو  مر   س بق  ص   001



54 
 

 عـــل الرابــالفص 
 وحتليل نتائجها الدراسة امليدانيةعرض بينات 

 
 عن شعبة اترخيية األول : ملـــحة  املبحث

 أتسيس شعبة  والكفاية األساسية هلا -أ 

االسبلمية اغبنومية  عبة  ىس مح إحدل  ع  اىم الدعوة ابعب معة 
ابسم  عبة الدراسة  2115سى  ىقه الصعبة سنة   ك. Jember (STAINحبم  )

من  تصر   ت  البطئعملية اؼبرتبطة ب اؼبى عا الت نية( ىف .كؿ مرة. إف DI) االسبلمية
الطبلب ل بوؿ  طل  كاف م ا تم ابستمرار ؼبدة ع مه ت ر ب  اد تال  مل  ك التصغيا 

  2117ع ـ  ت هن  ة كلنح  2117/2118ت الع ـ الدراسس  ه الصعبةىف ىق اعبدد
  j.I/494/2007رام  الببية اإلسبلميةىف  اؼبد ر الع ـ مح الص در اؼبرسـو إىلاستن دا 
تغيري االسم مح  م ىقه الصعبة   ت مرة اثفية .عيد   2117د ىم   07 م رخة
 .إىل  عبة  االسبلمية الدراسة

 اؼبىت بلة الرؤ ةعل  تىب د    عبة كىس ىف معرض تطو ر دارةإف اإل
اؼبىندة. لتح يق .ىدا ا  بقل   اودا ـبتلعة لدعم اؼبوارد البصر ة  ك.ىداؼ  عبة 

ك    ؽبينا  العما كاؼبرا ق كالبنية األس سية الن  ية  م  ءلية اغبنم  ككصف كا ب ت
 .اىم الدعوة ت تنظيم الصعبة
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خرهبه  ىس افت جبطبيعة اغب ؿ  لصعبة التعىري اغبد   اؼبىت بلةكالرؤ ة 
ىقه الصعبة ت األس سية. مث تب م رؤ ة  يةإلسبلماا در ح عل  تطو ر كتطبيق العلـو 

عل     دركفإفت ج اػبرهبه الق ح   نا األىداؼ اوددة ؽبقه الصعبة ىس
 .ية مح اؼبص در األكلية كالث فو ةاستنص ؼ تنوز اؼبعر ة اإلسبلم

 عبة األىداؼ اؼبتوخ ة مح  استن دا إىل م      حوؿ رؤ ة الصعبة  قبد .ف
عل  ارا ة رب يق ادرة الدارسه  يا  ( 0) ىسالتعىري اغبد   ك    لتطو ر النع  ة 

عل  الىيطرة عل  اواعد تقل  رب يق ادرهتم ( 2النت  اؼبملتلعة مح تت    )
ل  تطبيق .س لي  البح  كتعىري عكادرهتم ( 3التعىري كتطو ر علـو اغبد    )

 .ال رءف كاغبد  

 

 : 1اجلدول 
 شعبة  يالكفاءة األساسية ملتخرج 

اؼبلف الصملصس 
 للملر ه

(Profil Lulusan) 

كظ عف اػبر ه 
(Tugas-Tugas 

Lulusan) 

 النع  ة األس سية للملر ه
(Standar Kompetensi Lulusan) 

العلم    اعداد .0
الق ح  نصركف 
العلـو العملية 

كالعلمية كاؼبن  ىة 
عل  اؼبىتول 

مط لعػػػػػػػػػػػػػػػة األدب  .0
ىف اللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة 
كىف اللعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 اإلقبلي  ة.

 

ال ػػػػػػػدرة علػػػػػػػ   اػػػػػػػم األدب ىف اللغػػػػػػػة 
 العربية كاللغة اإلقبلي  ة.

ال ػػدرة علػػ   اػػم األدب ىف اللغػػة  ( .
 العربية

ال ػػدرة علػػ   اػػم األدب ىف اللغػػة  ( ب
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 اإلقبلي  ة.  الوطحي كالدكيل
العاػػػػػػػػػػم كالصػػػػػػػػػػرح  .2 

كاالسػػػػػػػػػػػػػتعراض مث 
التطبيػػػػػػق للتعػػػػػػ ليم 
كال ػػػيم االسػػػبلمية 
الػػػػػػػي ىػػػػػػػس رضبػػػػػػػة 

 للع ؼبه

ال ػػػدرة علػػػ  العاػػػم كالتأتػػػد علػػػ   .. 
اؼببػػػػػػػػػ دئ اإلسػػػػػػػػػبلمية بصػػػػػػػػػنا ال 
 ترػػػػػػ   كالتطبيػػػػػػق علػػػػػػ  مناريػػػػػػة 

 الدراسة اإلسبلمية.

ال ػػػػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػـو ال ػػػػػػػػػػػػرءف  .ب 
كاغبػػػػػػػػػػد   السػػػػػػػػػػتمداد اوتػػػػػػػػػػول 
كاؼب موف ىف مبػ دئ اإلسػبلـ مػح 
مصدر .كلوم كاثفوم كىو ال ػرءف 

 كاغبد  .

ال درة عل  التعمق ك ام اإلسػبلـ  .ج 
مػػػح تتػػػػ    كالعمػػػا ك  ػػػػ  دبػػػػ  ىف 

 ال رءف كاغبد  .

 ال ػػدرة علػػ  اسػػتيع ب م ػػموف ك .د 
بصػػنا  مناريػػة العنػػر اإلسػػبلمس

ال  ترػػػػػػػػػػػػػ   ىف ؾبػػػػػػػػػػػػػ ؿ التوحيػػػػػػػػػػػػػد 
 سبلـ كاألخبلؽ.ك لىعة اإل

ت ػػػػػػػػػد ر االختبل ػػػػػػػػػ ت ىف الػػػػػػػػػر.م  .ق 
كالتعػػ طف مػػ  اآلخػػر ح اؼبملتلعػػه 
ىف الػػػػػػػػػػػػر.م كالتعنػػػػػػػػػػػػري ىف ؾبػػػػػػػػػػػػ ؿ 
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 التوحيد كالعلىعة كاألخبلؽ.

ال ػػدرة علػػ   اػػم كتطبيػػق مناريػػة  .ك 
الع ػػػػػو ك.صػػػػػولو تتو يػػػػػو ىف إا مػػػػػة 

 اغبنم اإلسبلمس.

 ت د ر االختبل  ت ىف الع و .ز 

ال ػػػػػػدرة علػػػػػػ  ربليػػػػػػا كتصػػػػػػمليو  .ح 
الع اية الي تنمػو كتتطػور اؼبى عا 

ىف ا تم  التعد دم كا تمػ  ذم 
 الث    ت اؼبتعددة.

ال ػػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػػ   اػػػػػػػػػػم م ػػػػػػػػػػموف  .ط 
اغب  رة اإلسبلمية كمواعاػ  فصػي   
تػػػػػػػػػػػػػ ف .ك سػػػػػػػػػػػػػي اي   كاالعتبػػػػػػػػػػػػػ ر 

 ابغب  رة اإلسبلمية
تطػػػػػػػػػػػػو ر طر  ػػػػػػػػػػػػة  .3 

التعنري كالتصرؼ 
 ىف اعداد العلم  

 

ال درة علػ  تطػو ر طر  ػة التعنػري  .. 
كالتصػػرؼ تمر ػػ  العلمػػ   الػػقم 
  در علػ  اؼبن  ىػة علػ  اؼبىػتول 

 الوطحي كالدكيل.
كال ػػدرة علػػ  التصػػرؼ تمػػواطنه  .ب 

ذكم حػػػػػػ   كطػػػػػػحي وبػػػػػػـب اعباػػػػػػد 
اعبمػػػػػػػ عس كالتنػػػػػػػوع  كالديب راطيػػػػػػػة 
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 كالت  مح اإل تم عس.

ال ػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػ  االتصػػػػػػػػ ؿ ابللغػػػػػػػػة  .ج 
 االفدكفىية بصنا  يد كم ثر.

ال ػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػ  االتصػػػػػػػػ ؿ ابللغػػػػػػػػة  .د 
 لعربية كاإلقبلي  ة.ا

ال ػػػػػػػدرة علػػػػػػػ  النصػػػػػػػا التن  ىػػػػػػػس  .ق 
كالر ضػػػػػػس للحصػػػػػػوؿ إىل العمػػػػػػا 

 اعبيد.

ال ػػدرة علػػ   اػػم النمػػ ذح العلميػػة  .ك 
اإلسػػبلمية كتطبيػػق طر  ػػة التعنػػري 

 كالتصرؼ ك    لبلسبلـ.

ال ػػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػػ  ربليػػػػػػػػػػا اؼبظػػػػػػػػػػ ىر  .ز 
 اإل تم عية 

ت ػػػػػػػػػد ر االختبل ػػػػػػػػػ ت ىف الػػػػػػػػػد ح  .ح 
 .األمم كال ب عا كاألعراؽك 

اعداد العلم    .2
ال  در ح كاؼب ىر ح 
ىف تعىري ال رءف 
 ك رح اغبد  . 

ال يػػػػػػػػػػ ـ بدراسػػػػػػػػػػػة  .0
كتطو ر ؾبػ ؿ علػم 
التعىػػري اؼبتىػػ م  
كاؼبعتػػدؿ الىػػلمس 

 كاؼبىتنري.

ال ػػػدرة علػػػ  تطبيػػػق اواعػػػد علػػػػـو  .. 
 ال رءف كاواعد تعىري ال رءف.

ال ػػػدرة علػػػ  ربليػػػا اواعػػػد ال ػػػرءف  .ب 
 اللغو ة ك رح اعر ز ال رءف.

علػػػػ  ربليػػػػا األسػػػػب ب ىف  ال ػػػػدرة .ج 
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اختبل ػػ ت التعىػػػري كاألسػػػب ب ىف 
 .خط   التعىري.

ال يػػػػػػػػػػ ـ بدراسػػػػػػػػػػػة  .2 
كتطػػػػػػػػػػػػػػو ر علػػػػػػػػػػػػػػم 
اغبػػػد   ركا ػػػة .ك 
درا ػػػػػػػػة اؼبتىػػػػػػػػ م  
كاؼبعتػػدؿ الىػػلمس 

 كاؼبىتنري.

ال ػػػدرة علػػػ   ػػػرح علػػػـو اغبػػػد    .. 
 ىف اؼبنت كالىند.

ال ػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػنيف اواعػػػػػػػػػد  .ب 
 اغبد  

كسبييػ  ال درة علػ  العاػم كالتر عػة  .ج 
  ودة اغبد  .

العاػػػػػػػػػم كسبييػػػػػػػػػ  مىػػػػػػػػػتول ر ػػػػػػػػػ ؿ  .د 
 اغبد  .

تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمليو  .3 
اؼبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنبلت 
اإل تم عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
كالد نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ىف 

 ا تم .

ال ػػدرة علػػ   اػػم اؼبصػػنبلت الػػي  .. 
  وا ا  ا تم .

ال ػػػػػػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػػػػػػ   اػػػػػػػػػػػػػػم اغبػػػػػػػػػػػػػػ ؿ  .ب 
 اال تم عس كالد حي ىف ا تم .

ال ػػػػػػػدرة علػػػػػػػ  ار ػػػػػػػ د كمىػػػػػػػ عدة  .ج 
 ا تم .

اعداد الب ح   .3
كالدارس ىف ؾب ؿ 
ال رءف كاغبد   

  ت ف .ـ .ت ديبي

مط لعػػػػػػػة كدراسػػػػػػػة  .0
كا صػػػػػػػػ ؿ تعنػػػػػػػػري 
معىػػػػػػػرم ال ػػػػػػػرءف 

 بطرؽ  ي.

ال ػػػػدرة علػػػػ  تصػػػػميم البحػػػػ  ىف  .. 
 م دة .

ال درة علػ   اػم ال ػرءف كتصػنيف  .ب 
 تعنري اؼبعىر ح.
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ال ػػدرة علػػ  اػػرا ة كربليػػا التعىػػري  .ج  ا تم عي .
ال ديبػػػػػػػػػػػة ىف اؼبصػػػػػػػػػػػ در كاؼبرا ػػػػػػػػػػػ  

 كاغبد ثة.

التطبيػػػق علػػػ  اؼبػػػدخا اعبد ػػػد ىف  .د 
 دراسة ال رءف.

ربليػػػػػا طػػػػػرؽ دراسػػػػػة اؼبىتصػػػػػراه  .ق 
كتتػػػػػػ بتام عػػػػػػح ال ػػػػػػرءف كاغبػػػػػػد   

 كبي ف ح  عق اكبرا ام.

التحليػػػػػا كاؼب  رفػػػػػة بػػػػػه اؼبعىػػػػػر ح  .ك 
 ىف الصرؽ األكسا كاإلفدكفيىه.

.ف  نػػوف مػػ ىرا ىف تطبيػػق منػػ ى   .ز 
  ام التعىري.

ال ػػػػػػرءف ربليليػػػػػػ  مػػػػػػ ىرا ىف تعىػػػػػػري  .ح 
 كموضوعي  كم  رن.

ذك ادرة علػ  ربليػا تطػو ر معر ػة  .ط 
كتطبيػػػػػػػػػػػػػق ال ػػػػػػػػػػػػػرءف ىف ال  ػػػػػػػػػػػػػ   

 اؼبع صرة ىف اعبتم .

 
 

.ف  نػػػػػػػػوف ذا اػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػ   اػػػػػػػػم  .. الدراسػػة كالتحليػػا  .2 
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كا صػػػػػػػػ ؿ تعنػػػػػػػػري 
اوػػػػدثه ىف  ػػػػرح 
اغبػػد   كالطر  ػػة 

 اؼبىتملدمة.

اغبػػػػػػػػػػػػػػد   كتصػػػػػػػػػػػػػػػنيف تعنػػػػػػػػػػػػػػػري 
 اودثه.

الطر  ػػػة اعبد ػػػدة مػػػ ىرا ىف تطبيػػػق  .ب 
 ىف  ام كدراسة اغبد  .

مػػػػػ ىرا ىف  ػػػػػرح اغبػػػػػد   ربليليػػػػػ   .ج 
 كموضوعي  كم  رن.

مػػػػػػػ ىرا  ىف اػػػػػػػرا ة كربليػػػػػػػا تتػػػػػػػ   .د 
 اغبد  .

مػػػػػػػػ ىر ىف  اػػػػػػػػم معػػػػػػػػ   ك ػػػػػػػػراع   .ق 
 اغبد  .

.ف  نػػػػػػوف ذا اػػػػػػدرة علػػػػػػ  حعػػػػػػظ  .ك 
 األح د   اؼبامة.

التطبيػػػػػػػػػػق للمػػػػػػػػػػدخا اعبد ػػػػػػػػػػد ىف  .ز 
 دراسة اغبد  .

اعداد الط ل   .4
اؼبم رس ىف الد ح 

كاال تم ع 
 ملصي  .ـ 

م سىي  ال  در 
كاؼب ىر ىف 

تطػػػػػػػػػػػػو ر طر  ػػػػػػػػػػػػة  .0
التعنري كالتصرؼ 
العػػػػػػػػداد اؼبث ػػػػػػػػف 
اؼبىػػػػػلم اؼبػػػػػػ ىر ىف 
ؾبػػػػػػػػػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػػػػػػػػػرءف 
كاغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   ىف 

ال درة علػ  تطػو ر طر  ػة التعنػري  .أ 
 كالتصرؼ العداد اؼبث ف اؼبىلم.

ال ػػػػػػػدرة علػػػػػػػ  اسػػػػػػػتيع ب طر  ػػػػػػػة  .ب 
التعنري كالتصرؼ العلمػس كال ػدرة 
علػػػػػػػػػ  ربليػػػػػػػػػا كترتيػػػػػػػػػ  كت يػػػػػػػػػيم 
اؼبصػػػػػػنبلت علػػػػػػ  سػػػػػػبيا الرؤ ػػػػػػػة 



62 
 

تصمليو 
اؼبصنبلت الد نية 

كاال تم عية 
كاؼب بح للحلوؿ 
اؼبرتبطة بعلـو 

 ال رءف كاغبد  .

ا ػػػػػػػػػػػباح اغبلػػػػػػػػػػػوؿ 
نبلت للمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اإل تم عية.

 اإلسبلمية.

التعنػػػػػػري الع لػػػػػػس العلمػػػػػػس اؼببػػػػػػدع  .ج 
كاؼب ىر ىف حا اؼبصنبلت بصنا 

 م ثر.

اؼبصػػػػػػػػ رتة ىف تطػػػػػػػػو ر الدراسػػػػػػػػ ت  .د 
 اإلسبلمية اغبد ثة.

ىف  فصػػطة خبلاػػة كمبتنػػرةال يػ ـ أب .ه 
 بن   ا تم .

االسػػػػػػػػتيع ب لعلػػػػػػػػػم   ػػػػػػػػو اللغػػػػػػػػػة   .و 
 كظبيوتين  كاألدب العريب.

 

 الدراسية يف شعبة  املناهج -ب 

للحصػػػػػوؿ علػػػػػػ  .ىػػػػػداؼ  ػػػػػػعبة  ابعب معػػػػػة اإلسػػػػػػبلمية اغبنوميػػػػػة جبمػػػػػػ  
اؼبػػواد ك كالنع  ػػة األس سػػية ؽبػػ  فػػرل تعصػػيليتا  ت اؼبػػنا  الدراسػػس كاؼبػػواد الدراسػػية. 

  تنتظم عل  م   لس الدراسية ت  عبة 
 (KDالنع  ات األس سية ) .0

 (KUالنع  ات الرعيىية ) .2

 (KPالنع  ات الداعمة ) .3

 (KTية )النع  ات االض   .4
 :2اجلدول 
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 تنظيم مناهج شعبة 
 اؼبواد التعليمية ىف النع  ات األس سية (0

 أمساء املواد الرقم
معدل الساعات 

(SKS) 
 3 0اللغة العربية  0
 3 2اللغة العربية  2
 3 0علـو ال رءف  3
 3 2علـو ال رءف  4
 2 0التعىري  5
 2 0اغبد    6
 3 من ى  الدراسة اإلسبلمية 7
 2 النبلـ علم 8
 2 تصوؼ 9
 2 علم الع و 01
 3 .صوؿ الع و 00
 3 اتر خ اغب  رة اإلسبلمية 02
 3 الببية الوطنية 03
 3 اللغة اإلفدكفيىية 04
 3 0اللغة اإلقبلي  ة   05
 3 2اللغة اإلقبلي  ة  06
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 3 م اإلفى   كاإل تم عسلالع 07
 3 لىعةالع 08
 2  لىعة العلم 09
 3 األخبلؽعلم  21

 52 ا موع
 

 اؼبواد التعليمية ىف النع  ات الرعيىية (2

 

 أمساء املواد الرقم
معدل الساعات 

(SKS) 
 3 2علـو ال رءف  0
 3 3علـو ال رءف  2
 3 2التعىري  3
 3 3التعىري  4
 3 2علـو اغبد    5
 3 3علـو اغبد    6
 3 2اغبد    7
 3 3اغبد    8
 3 من ى  اؼبعىر ح 9
 2 اتر خ تت  التعىري 01
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 3 من ى  اود ثح 00
 3 ف د اغبد   02
 2 اتر خ تت  اغبد   03
 3 من ى  حب  التعىري 04
 3 من ى  حب  اغبد   05
 3 الدراسة ىف ارا ة ال رءف 06
 3 ربعيظ ال رءف 07

 49 ا موع
 

 اؼبواد التعليمية ىف النع  ات الداعمة (3

 

 أمساء املواد الرقم
 الساعاتمعدل 
(SKS) 

 2 علم الببلغة 0
 2 علم اؼبنطق 2
 3 من ى  البح  3
 3 تطبيق زبر   اغبد   4
 2 اتر خ تطو ر تت  التعىري 5
 2 اتر   تطو ر التعىري ىف إفدكفىي  6
 2 اتر   تطو ر تت  اغبد   7
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 2  لىعة اإلسبلـ 8
 2 التعنري اغبد   ىف اإلسبلـ 9
اغبد   ىف  سالتعنري اإلسبلم 01

 إفدكفىي 
2 

 2 اإلستصراؽ 00
 2 اغب  رة اإلسبلمية 02
 3 (Praktikumالتدر ب ت ) 03
 4 (KKNالتدر   ) 04
 3 خطة البح  05
 4 الرس لة 06

 39 ا موع
 

 اؼبواد التعليمية ىف النع  ات االض  ية (4

 

 أمساء املواد الرقم
معدل الساعات 

(SKS) 
 2 علم النع  0
 2 اإلتص التعلم  2
 2 (BPتو يو كار  د ا تم  ) 3
 2  تم عس الد حيالعلم اال 4
 2 علم الدعوة 5
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 2   و العب دة 6
 2   و اؼبع ملة 7
 2 اؼبى عا الع اية 8

 16 ا موع
 

 معدؿ الى ع تخبلصة ربميا  (5

 

 فئة الكفاءات الرقم
 معدل الساعات

(SKS) 
 52 (KDالنع  ات األس سية ) 0
 49 (KUالنع  ات الرعيىية ) 2
 39 (KPالنع  ات الداعمة ) 3
 06 (KT) الض  يةالنع  ات ا 4

 156 ا موع
 

 ت تم    ت تا اؼبىتول اؼبواد الدراسية توز   ت تنتصراؼبقتورة  اؼبن ى  بنية
 :اعبدكؿ اآليت

 
 
 
 :3اجلدول 
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 املواد الدراسية يف شعبة 
 

 الرقم املوادأمساء  رمز املادة املستوى
(3) (2) (1) 

I ST 114 0 اللغة االفدكفيىية 
ST 113 2 الببية الوطنية 
TH 310  3 التعنري اإلسبلمس ىف إفدكفيىي 
ST 117 4 العلم اإلفى   اإل تم عس 
ST 101 5 النحو كالصرؼ 
ST 118 6  لىعة الع مة 

II TH 401  7 علم النع 
TH 402 8 علم االتص الت 
ST 103 9 علـو ال رءف 
ST 112  01 خ كاغب  رة اإلسبلمية الت ر 
ST 116  00 0 اللغة اإلقبلي  ة 
TH 302 02 علم اؼبنطق 
ST 115   03 2) اللغة اإلقبلي  ة 

III TH 308 04 العلىعة اإلسبلمية 
ST 111 05 .صوؿ الع و 
TH 404  06  تم عس الد حياالالعلم 
TH 409 07 إدارة الدعوة 
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ST 108 08 ي رات العنر ة اإلسبلمية ال ديبةالت 
TH 214 09 منا  التعىري 
ST 109 21 اإلسبلـ ىف تصوؼال 
TH 410  20 تصر  الخ  اتر 

IV TH 211 22 منا  اؼبعىر ح 
TH 411   23  لىعة التصر 
ST 102 24 علم الببلغة 
TH 205   25 مصطل  اغبد 
TH 208 26 حد   اإليب ف 
TH 305 27 ي رات العنر ة اؼبع صرةتال 
TH 204 29 تعىري ء ت األحن ـ 

V TH 202 ( 3علـو ال رءف) 31 
ST 110 30 علم الع و 
ST 120 32 خبلؽعلم األ 
TH 405 33 علم الدعوة 
ST 119 34  لىعة العلم 
TH 201 (   2علـو اغبد) 35 
TH 207    36 )األحن ـ( 2اغبد 
ST 105  37 )ء ت اإليب ف( 0التعىري 
ST 102  38 2اللغة العربية 
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VI TH 411 39 من ى  الدراسة اإلسبلمية 
TH 406 41   و العب دة كاؼبع ملة 
TH 412 40 تعىري م  رف 
TH 413 42 منا  البح  العلمس 
TH 414 43 البصبة اإلقبلي  ة 
TH 204  45 )اإلصب عس( 3التعىري 
TH 206    46 )التملر  ( 3علـو اغبد 
TH 208    47 )اإل تم عس( 3اغبد 

VII TH 403  48 تو يو كار  د ا تم 
TH 306  49 اترخ تطو ر تت  التعىري ىف إفدكفيىي 
TH 211 51 من ى  اودثه 
TH 212   50 ف د اغبد 
TH 215   52 من ى  حب  اغبد 
TH 214 53 من ى  حب  التعىري 
TH 305  54 خ تت  التعىري اتر 
TH 216 55 الدراسة ىف ارا ة ال رءف 
TH 314  (   التدرKKN) 56 

VIII TH 313 57 التدر   العملس ىف حب  التعىري 
TH313   58 التدر   العملس ىف حب  اغبد 

 
TH 315 59 ال رءف ربعيظ 
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TH 316 61 الرس لة 
 

تصػور مىػبق     ػعو تا م دة مػح ىػقه اؼبػواد خطػة تدر ىػية  ك   إف لتعليم
ال  تتم داخػا حرػرة الدراسػة ت .ثنػ   ( اؼبعلم للموااف الصعية ) التعليمية كالتعلمية

للتملطػػيا .نبيػػة   .لتح يػػق األىػػداؼ اؼبر ػػوة ت سػػلوؾ التبلميػػقك   الدراسػػية اغبصػػة
 . ت ح لو مح  واعدت ل كخ صة للمعلم فعىو   كىقه األنبية تتمثا  يم  

اؼبػػواد  معػػوض إىل .سػػ تقة اؼبػػواد تلػػ   مػػح .مػػ  تصػػميم اػبطػػة الدراسػػية . 
الدراسية  كىم  صمموف التعليم حى  معلوم هتم كخ اهتم العلمية ابلنظر إىل تع  ة 
الطػػػبلب  كمىػػػتواىم  كمتطلبػػػ هتم. كليىػػػ  ىنػػػ ؾ اػبطػػػة الدراسػػػية اؼبعي ر ػػػة اػب صػػػة 

الدراسػػػية  كطػػػرؽ التعلػػػيم  كالوسػػػ عا التعليميػػػة  كالت ػػػوي ت لنػػػا مػػػ دة. إذف  اؼبػػػ دة 
. دل األس تقة. كىم  صمموف عملية التعليم الػثبلث مػح حيػ  التملطػيا كالتنعيػق  

 ك الت وي.
تتػػ  الببلغػػة كليىػػ  ىنػػ ؾ     ياػػ   .مػػ  مػػح نحيػػة النتػػ  العربيػػة اؼبو ػػودة

عمليػػة التعلػػيم كتعراػػا . كىػػقه اغب لػػة تعراػػا تتػػ  مناريػػة خ صػػة ىف تعلػػيم الببلغػػة
. كمػح نحيػػة الوسػػ عا التعليميػػة اؼبو ػػودة الطلبػػة اؼبػػ ىر ح ىف الببلغػػة كتعليماػػ تنػو ح 

  معما  تتنوع ا ن ؿ الوس عا  يا  كمح بينا  ت اعب معة اإلسبلمية اغبنومية جبم 
التعلػػػيم اللغػػػة  كاغب سػػػوب  كالصػػػر ا  كءلػػػة التىػػػريا. كلنػػػح اسػػػتملداما  ت عمليػػػة 

حي ال   ثر تثريا ىقه الوس عا اؼبو ودة ىف  ػودة التعلػيم كدبعػ  ءخػر  ؿبدكدلم كالتع
 ..ف ك ودى  ال   عدة منو

 األساتذة يف شعبة  -ج 
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اؼبوارد البصر ة ىف  عبة التعىػري اغبػد   ل ىػم الػدعوة ابعب معػة اإلسػبلمية 
اإلدار ػػه م ػػ ـ اؼبػػوظعه  كاؼبػػوظعهتنػػوف مػػح اؼبػػوظعه األتػػ ديبيه مػػ  تجب اغبنوميػػة

ف الد نيػة ت صباور ػة افدكفيىػي  كىن لػ  .  ػ  اؼبوظعػوف اغبنوميه رب  كزارة الصػ ك 
صػعبة التعىػري اغبػد   ربػ  اىػم   .(DLB) ( كاو ضركف اؼبتع كفوفHonorerبع د )

ت ال ىػػم كىػػم  وفاثبتػػ كفالػػدعوة ابعب معػػة اإلسػػبلمية اغبنوميػػة جبمػػ  لػػد ا  ؿب ضػػر 
 ىف التعلػػػػػػيم  ص. كابإلضػػػػػػ  ة إىل ذلػػػػػػ    عػػػػػػه  ػػػػػػعبة التعىػػػػػػري اغبػػػػػػد  . ػػػػػػمل 01
ا ت( مح خ رج اؼب سىة ت متوسا DLB) وفاؼبعل  كفكؿب ضر  هغري اثبت كف ضر او

 ػػعبة التعىػػري اغبػػد    ت ػػـو. ػػمل ص. ك  6إىل  4مػػح  وف تنوفػػكىػػم  صػػا دراسػػس 
ا تمػػ   سػػوا  للمح ضػػر ح تنظػػيم األفصػػطة الببو ػػة كالتعليميػػة  كالبحػػوث   كخدمػػة ب
  كثبلثػػة . ػػمل ص مػػح مػػوظعس الصػػعبة   مػػح رعػػي   ػػعبةتثػػرية  الطػػبلب م  ػػدةن  .ك

 كرعي  ـبت   كموظف التنظيف.
 

 :4اجلدول 
 يف شعبة  األساتذة الثابتون
 

 املؤهل النطاق
 واتريخ املكان

 امليالد
 الرقم احملاضر إسم

م دمة الدراسة 
  اإلسبلمية

Mojokerto, 

17/5/1963 
 1 اؼب  ىتري مطار .ضبد

 ,Sidoarjo العلىعة اإلسبلمية

16/11/1961 
 2 اؼب  ىتري هللا .مه د

 ,Gresik من ى  البح 

6/6/1974 
 3 اؼب  ىتري األسرار .حيد د
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 ,Lamongan اغبد  

26/4/1971 
 4 اؼب  ىتري تىم ف

 

 كالببلغة علم النبلـ
Jember, 

11/11/1958 
 5 .اؼب  ىتري فصر  يصا

 ,Pasuruan علـو اغبد  

1/4/1971 
 6 اؼب  ىتري  و يوفو

 التعىري
 

Jember, 

17/7/1974 

 7 اؼب  ىتري هللا عبد م كردم

  ,Jember علـو ال رءف

3/2/1976 
 8 اؼب  ىبري هللا عبد

 ,Jember اللغة العربية

7/1/1971 
 9 اؼب  ىتري اغب رس عبد

 ,Kebumen من ى  حب  اغبد  

4/4/1974 
 11 اؼب  ىتري الد ح  عر

 
 :5اجلدول 

 يف شعبة  األساتذة غري الثابتني
 

 املؤهل النطاق
 واتريخ املكان

 امليالد
 الرقم احملاضر إسم

 إدارة تعليم الد ح اإلسبلمس
Malang,  

18/12/1959 

 

 0 سوت مطو اؼب  ىتري

 ,Jember اللغة اإلفدكفىية

17/2/1948 
 2 اؼب  ىتريعبد الرضبح 

 تصوؼ
 

Kediri,  

6/11/1966 

 3 اؼب  ىتريد منريا 

 .صوؿ الع و
 

Kudus,  

22/6/1975 

 4 اؼب  ىتريمايمح 

 ,Ponorogo اترخ اغب  رة اإلسبلمية

8/12/1972 
 5 اؼب  ىتريحى  عما 
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 ,Pacitan علم اإلتص الت

3/11/1974 
 6 تح كز   اؼب  ىتري

 ,Gresik اللغة اإلقبلي  ة

21/7/1979 
 7 داككد اؼب  ىتري دمحم

  ,Jember علم الدعوة

14/5/1975 
 8 صعي ف اؼب  ىتري

 ,Sumenep من ى  البح 

3/2/1969 
 9 حعحي اؼب  ىتري

 ,Madura اإلر  د كاؼبصورة

16/11/1971 
 01 اؼب  ىتري ر ف طي  

 ,Sungai Napar علم اغبد  

9/1/1972 
 00 اؼب  ىتريد عل  مىرم 

 
 الطلبة يف شعبة  -د 

-2108  ت صبيػػػػ  اؼبىػػػتو ت ت العػػػػ ـ اعبػػػػ معس  الطػػػبلب ىف  ػػػػعبة
  ػ رف حػه  كصػغريا ط لبػ   كىػقا العػدد  عتػ  عػددا الػيبل 54 ىم بلغ عدد  2100

جبمػ . كاألسػب ب ىف الػة  رل ىف اعب معػة اإلسػبلمية اغبنوميػةاألخ لصع  اؼبو ودةاب
اؼبرتبطػػػة  ىػػػ عا الت نيػػػةعػػػددىم ىػػػس .ف  ػػػعبة  ال ت بػػػا الطلبػػػة اعبػػػدد ألف ىنػػػ ؾ اؼب

تطلػػ  فبػػ  مػػدة عػػ مه ت ر بػػ  طػػواؿ مل  ػػتم  قمر   التصػػغيا الػػالتػػأخري ت تصػػبعمليػػة 
 .2117/2118الطبلب اعبدد ت الع ـ الدراسس    ل بوؿم ات  كاع

كمتبػػػ  نوا  ىف ىػػػقه الصػػػعبة ـبتلعػػػو اػبلعيػػػ ت الدراسػػػي ت تلاػػػم  كالطػػػبلب 
بعػػػط مػػػنام مػػػح اؼبع ىػػػد اإلسػػػبلمية كبعػػػط ءخػػػر مػػػح اؼبدرسػػػة الث فو ػػػة  النعػػػ  ات 

اإلسػػبلمية كبعػػط مػػح اؼبدرسػػة الع مػػة. تعػػ  هتم ت اللغػػة العربيػػة متعراػػة بىػػب  تعراػػة 
 اػم  عػح  ػبل ىف مىػتول العربيػة لػد ام  دراستام كىقه النع  ات ت ثر تثرياخلعية 

اللغو ػة اعبيػدة كال واعػد النحو ػة  عدـ استيع يم اؼباػ راتبىب  ذل  علم الببلغة. ك 
كالصر ية الن  ية بوصعا  ءلة للوصػوؿ إىل  اػم علػم الببلغػة. كت حػه بعػط الطلبػة 
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سػػػتيع ب اعبيػػػد  ل واعػػػد اللغػػػة كلنػػػنام ال  تعلمػػػوف الؽبػػػم تعػػػ  ة ت ماػػػ رة ال ػػػرا ة كا
  يب .م  .هن  علم  ادعليام علم الببلغة علم   د دا  ف عت ك .هنم الببلغة اا حي 

حصة   24-21نا .سبوع  اس  ى للتعلم ىف العصا  عدد اغبصوأم   
اػػػس النصػػػ ط ت  ثنػػػه إىل  ػػـو اعبمعػػػة. .مػػػ  النصػػػ ط ت اؼب و ػػة ت ؾبػػػ ؿ  االمػػح  ػػػـو 

 (. HMPS THصبعية طلبة  عبة  ) الي تع دى العلمية كالنص ط ت اػب ر ية 
لػم الببلغػة  ىف بدا ػة ع ت اؼبىتول الراب  الػق ح  تعلمػوفعدد الطلبة  بلغ ك 

العػػػػػػ ـ ط لبػػػػػػ   كلنػػػػػػح ىف منتصػػػػػػف  09 2100 - 2108اغبػػػػػػ يل العػػػػػػ ـ اعبػػػػػػ معس 
 اػد تواعػوا كمل  واصػلوا دراسػتام ىفبعػط مػنام الدراسس اػد ف ػو عػددىم تثػريا ألف 

( 4تمػػ  ىف اعبػػدكؿ راػػم )  ط لبػػ . كىػػم 03  عػػدد الطلبػػة  ياػػ ب ػػسىػػقه الصػػعبة حػػي 
  الت يل
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 : 6اجلدول 
 الطلبة يف املستوى الرابع يف شعبة  

 

 اخللفية الدراسية أمساء الطلبة رقم
 اؼبدرسة الث فو ة االسبلمية  .مري الد ح 0
 اؼبدرسة الث فو ة اإلسبلمية  كخر   اؼبعاد .ضبدم 2
 اؼبدرسة الث فو ة اإلسبلمية سريت   رح رتيحي 3
 اؼبدرسة الث فو ة الع مة صعية 4
 اؼبدرسة الث فو ة اإلسبلمية كخر   اؼبعاد عه النري  5
 اؼبدرسة الث فو ة اإلسبلمية كخر   اؼبعاد   رج .ضبد ر فطو 6
 اؼبدرسة الث فو ة اإلسبلمية كخر   اؼبعاد ؿبىنوف 7
 اؼبدرسة الث فو ة اإلسبلمية كخر   اؼبعاد دمحم حعحي 8
 اؼبدرسة الث فو ة اإلسبلمية دمحم   لس منصور 9
 اؼبدرسة الث فو ة اإلسبلمية دمحم مصل  01
 اؼبدرسة الث فو ة اإلسبلمية كخر   اؼبعاد ؿبيس عبد الرحيم 00
 اؼبدرسة الث فو ة اإلسبلمية كخرهبة اؼبعاد فىمة  ريكس ال ىر ة 02
 اؼبدرسة الث فو ة اإلسبلمية فور ىدا   03
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 الثاين : عرض البياانت  املبحث

 أهداف تعليم البالغة يف شعبة  -أ
ىػػس سبليػػ   ىف اؼبىػػتول الرابػػ    ػػعبةت   تعلػػيم الببلغػػةالع مػػة لىػػداؼ األ إف

علػم اؼبعػ   كالبيػ ف بوصػعا   عحالطبلب ال درة كاؼبعر ة الن  ية ىف علم الببلغة   بل 
ة ىف  ام ال رءف م  تعىريه كاغبد   م   رحو. .م  األىداؼ اػب صة مح تعليما  ا.د
 000اس  
 م دة الببلغة. استيع ب ادرة الطلبة عل رب يق  .0
 ادرة الطلبة عل  معر ة .نبية علم الببلغة   كدكره ت ت دـ اآلدابرب يق  .2

ادرة التبلميق عل  استعم ؿ اللغة ىف ف ا . ن رىم إىل غريىم بطر  ة تىاا رب يق  .3
 عليام ادراتا  كسبثلا 

 ادرة الطلبة عل  التعبري اعبيد.رب يق  .4
 ادرة الطلبة عل  التعبري عم   عاموف مح النصوص األدبية.يق رب  .5
اػػػدرة الطلبػػػة علػػػ  معر ػػػة األسػػػ لي  اؼبملتلعػػػة للتعبػػػري اإلبػػػداع   ت لتصػػػبيو  رب يػػػق  .6

 االستع رة  ك 
 ادرة الط ل  عل  ا ا ـ اآلخر حرب يق  .7
 .ةادرة الطلبة عل  معر ة  ركط الببلغة اعبيدرب يق  .8

 002ببلغة  اس ت لت يل .م  .ىداؼ الطلبة مح تعلم ال

                                                 
 .كتتوبر  26ت ر خ ب -اػبطة الدراسية ؼب دة الببلغة ت  عبة  حوؿ -م  بلة   ).ست ذ الببلغة(  يصا فصر 111

 ـ. 2109

 2109 .كتتوبر 26كتقل  الطلبة  م  بلة بت ر خ  2109 .كتتوبر 24ت ر خ ب  الطلبة  اإلستب فة 112
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  ام مع   ال رءف كاغبد   .0

 ال درة عل  التعبري الصحي  اعبيد.اتتى ب  .2
 معر ة تت بة النو الببلغس  .3
 ال درة عل  تت بة النو ك ق اواعد النحو كالببلغة.اتتى ب  .4
  تال درة عل  حعظ الصعر اتتى ب  .5
 ال درة عل  ترتي  اعبما اعبيدة كالتعبري اؼبنظم.اتتى ب  .6
 ال درة عل  تطبيق ال واعد الببلغية ىف التعبري الصعوم .ك النت يب.اتتى ب  .7
 التدر   عل  التعبري عح األ ن ر ابأللع ظ اعبميلة كاؼبثرية. .8

 

 مادة البالغة ومشكالهتا   -ب
ت األسػػبوع ت اؼبىػػتول الرابػػ   حصػػته  مػػ دة الببلغػػة ىف  ػػعبة   تػػدر  ػػتم 

األبػػواب اؼبنطمػػة ىف اؼبػػ دة اؼبو ػػػودة ت  إال .ف ىػػقه اؼبػػ دة تثػػرية األبػػػواب معلػػـو .فك 
 اػبطة الدراسية ىس  

 العص حة كالببلغة كاألسلوب .0
 تصبيو كاألفواع كاألغراضال .2
 اغب  عق كا  ز .3
 االستع رة ك.فواعا  .4
 ا  ز اؼبرسا كا  ز الع لس .5
 النن  ة ك.فواعا  .6
 اػب  .7
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 اإلفص   .8
 ال صر .9

 العصا كالوصا .01
 كاؼبى كاةاإلهب ز كاإلطن ب  .00

 

تطبيق ابعتب رى  مرا   كمص در لىاولة  النت  تثريا مح  كازبق .ست ذ الببلغة
 منا  كىقه النت  متوا رة  التعليمية  اؼبصممة كاؼبواد اػبطة الدراسية

 كمصطع  .مه  الببلغة الواضحة علس اعب ـر .0
 سيد .ضبد اؽب مشس   واىر الببلغة .2
 خداـ بن    الببلغة ىف علم اؼبع   .3
 دمحم غعراف ز ح الع مل  الببلغة ىف علم البد   .4
 الن ت  ال صو حي  اإل   ح ىف علـو الببلغة .5
 الرضبح الىيوطس   رح ع ود اعبم فعبد اغب  ظ  بلؿ الد ح  .6
 سراج الد ح عب س  بدا ة الببلغة .7
 بو   مح تنوز الىنة دمحم علس الص .8
 عبد ال  ىر اعبر     .سرار الببلغة .9

  رج  ببلغة ال رءفعبد ال  در   س تح .01
 خ ببلغة ال رءف به العح كالت ر   ءمري  تحس .00
 بل   إهب ز ال رءف االب .02
 عبد ال  ىر اعبر      دالعا اإلهب ز .03
 التع سري ةدمحم علس الص بو   صعو  .04
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 ال ـبصرم  النص ؼ .05
 .ضبد بدكم  مح ببلغة ال رءف .06

 

كتصػػميما    الدراسػػيةالتعلػػيم إبعػػداد اػبطػػة نعىػػو ابػػا ك  ػػـو .سػػت ذ الببلغػػة ب
 تو اػػو ابلتعلػػيم الععػػ ؿ اعبيػػد  إال .هنػ م ػػرارا .ك عػػودا اعب معػػة .ك الصػػعبة دكف .ف ت ػدـ

 003.األست ذ اؼب دة كتصميما  حى  معلوم تو كخ اتػو  عد. ك حى  اؼبىتول اؼبر و
يعل م الطلبػة ألست ذ ت تصميما  با .  ػ  منحػو حر ػة التعلػيم  ػاكىقا اد  ىب  حرية 

 . تا ده الصملصسحى  ا 
الطلبػػػػػة الػػػػدركس الببلغيػػػػػة درسػػػػ   درسػػػػ  مث  ػػػػػبؾ اغبر ػػػػة ؽبػػػػػم    عل ػػػػم األسػػػػت ذ

مػػ  .صػػدا عام ىف  للمن اصػػة كاؼبصػػ كرة عمػػ  حصػػا مػػح األسػػت ذ مػػح الػػدركس اؼبطركحػػة
ببلغيػػة ال واعػػد البتنػػوع األمثلػػة مػػح  التمر نػػ ت الطلبػػة ابعطػػ   األسػػت ذ   ػػـوالعصػػا مث 

معاػـو .ـ ال"  القم سبق ك.ف طػرح ىف تػا ل ػ  رة "ىا الدرس النتي   ؼبام ىف ؿبصلة
 اػػػػم ال واعػػػػد الببلغيػػػػة ىػػػػو األىػػػػداؼ الع مػػػػة مػػػػح ىػػػػقه اؼبػػػػ دة  اؼبػػػػراد اآلخػػػػر مػػػػح ألف

كعلػػ  ة كتطبي اػػ  ىف التعبػػري تت بيػػ  تػػ ف .ك  ػػعاي  بلعػػظ  يػػد كترتيػػ  األلعػػ ظ اؼبػػ ثر 
 األاا  اهب د ال واعد الببلغية ىف النصوص اؼبملتلعة.

م  اؼبصنبلت الػ   وا ااػ  األسػت ذ ت اؼبػ دة  اػس إعػداد اؼبػ دة كتصػميما   أ
الببلغػة  اػد درس كتعػرؼ علػ بى  م ىبلتػو العلميػة ت الدراسػ ت اإلسػبلمية  كىػو 

ة حػي تصػا رسػ لة تيعية تعلػيم الببلغػة اعبيػدتثريا    كمل  تعلم  كاستوع  موادى  اعبيدة

                                                 
رعي  .ست ذ م كاردم عبد هللا )  ك.ت ده 2109 .كتتوبر 24ت ر خ ب .ست ذ  يصا فصر).ست ذ الببلغة(  اؼب  بلة  113

  2109 .كتتوبر 27ت ر خ بت اؼب  بلة  ( عبة 
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ا ؿ .ست ذ الببلغة أبفػو لػي     ىقه اؼبصنبلتسبصي  مك  004.التعليم إىل .ذى ف الطلبة
  ػػبل  خببػػري  كمػػ ىر  ػػدا ىف علػػم الببلغػػة مػػح حيػػ  إعػػداد اؼبػػ دة كتػػقل  تصػػميما 

 005.عح تعليما 
عند الطلبة  إف مػ دة الببلغػة الػ  تعلموىػ  مل تنػح كاضػحة  كمل تنػح  ع لػة  ك 

ؼبػػ دة اؼبدركسػػة ال كمل تنػػح منظمػػة فىػػبة إىل اػبطػػة الدراسػػية الػػي صػػمما  األسػػت ذ كا
 ب ػػس بعػػط مػػح الطلبػػة ال  عاموهنػػ  كبعػػط مػػنام  لػػقل درسػػ  عمي ػػ  ككاضػػح   ت ػػدـ

 116.كضحا  عاموف كلنح بعام اليا
ال واعػػد عػػح .مػػ  فبي اهتػػ  عنػػدىم  مناػػ  .ف اؼبػػ دة هتػػتم ابل واعػػد النحو ػػة   ػػبل 

دكف الببلغيػػة كاألسػػلوب اعبيػػد  كتعطػػس حر ػػة الطلبػػة ت التعبػػري  كؽبػػ  العرصػػة النثػػرية 
للتػدر    كإثػػرا  اؼبعػردات اعبد ػػدة كالغر بػة عنػػد الطلبػة كاالسػػا ـ ىف األكاػ ت الن  يػػة 

الػػػػي  نبغػػػػس .ف  ةالصػػػػعر األبيػػػػ ت كاعطػػػػ   تثػػػػري مػػػػح  العميػػػػق التمليػػػػا كالتػػػػقكؽ األديب
 وبعظا  الطلبة.

مناػػػػػ  الػػػػػة اؼبرا ػػػػػ  كاؼبصػػػػػ در  اػب صػػػػػة ىف تعلػػػػػيم الببلغػػػػػة ال ىف  .مػػػػػ  عيويػػػػػ  
مب حػػ  الببلغػػة فعىػػا  للطلبػػة  كعػػدـ تػػو ر النتػػ ب التعليمػػس اؼبعػػه  كعػػدـ تطػػو ر 

اػبطػة الدراسػية ت  كضػ العػركؽ العرد ػة  كعػدـ كال تراعػس اؼب دة  كاؼب دة غري منظمة  
علػ  ال واعػد كاألسػلوب كمل تنػد هتػتم بعن صػر  دة اؼبػترتػ  اد .دل إىل .ف  .كؿ التعليم

 الببلغة األخرل.
                                                 

 2109 .كتتوبر 23.ست ذ  يصا فصر ).ست ذ الببلغة(  اؼب  بلة بت ر خ  114

 .كتتوبر 26  ك اؼب  بلة م  األست ذ بت رخ 2109 .كتتوبر 24اؼببلحظة اؼبب  رة ا  إ را  التعليم اترخ   115
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ت اؼبػ دة  اػس .ف الطلبػة  صػعركف الىػأـ اؼبصنبلت الػ   وا ااػ  الطلبػة ك.م  
كاؼبلػػػا لعػػػدـ تنظػػػيم اؼبػػػ دة اعبيػػػد  كاؼبصػػػنبلت اللغو ػػػة مػػػح حيػػػ  اؼبعػػػردات اعبد ػػػدة 

الببلغػػس اعبيػػد  كتيعيػػة تنػػو ح  الغر بػػة كال واعػػد كاألسػػلوب كالتنػػ    اللغػػوم  كالعاػػم
كعدـ تو ر النت ب التعليمػس ىػو الصػس  الػقم  ىػب  117النصوص الببلغية اعبيدة. 

 الصعوابت ت التعل م.ىقه 
تحىػػه اؼبػػ دة  أبف  نػػوف بتثػػريا    طػػ لبوفكالطلبػػة الػػق ح  درسػػوف ىػػقه اؼبػػ دة 

 ـ بنعػ  ة الطلبػة    كاالىتم ـ دبراحػا تعلػيم الببلغػة  كاالىتمػ يد للم دةىن ؾ تنظيم 
 008.عند الطلبة الىأـ ك اؼبلا لعام  كتنوع اؼب دة ح  ال تىب كساولة ا
 

 طريقة تعليم البالغة ومشكالهتا -ج
ت تعلػيم الببلغػة  اؼب دة .ست ذال  استملدما   مح الطرؽ التعليمية ىن ؾ تثري

أبف ( الطر  ػػػػة اإلل  عيػػػػة 0متنوعػػػػة ك ىػػػػتتملدما  علػػػػ  سػػػػبيا التبػػػػ دؿ  مناػػػػ   كىػػػػس 
( 2معوف م   ػرح األسػت ذ  تالطلبة الدركس كالطلبة  ى ـىب ط  األست ذ   رح  .م 
ؾبموعة مح األمثلة حػوؿ ا عػدة ببلغيػة  عرضاألست ذ ب  ـو الطر  ة اإلست راعية أبف 

متعددة  كبعد من اص هت  كاست را  م  تصتما  .بوابمعينة  كىقه األمثلة م تطعة مح 
صػا إىل تىػريا ىػػقه ال  عػدة كأتيت التمر نػ ت لتثبيتاػػ   عليػو مػح ا عػدة ببلغيػػة  تو 

( طر  ػػة الىػػ اؿ كاعبػػواب  ابف  ىػػأؿ األسػػت ذ عمػػ  سػػبق مػػح الػػدرس ك طلػػ  مػػح 3

                                                 
 2109 .كتتوبر 24الطلبة  استب فة بت ر خ  117

 2109  .كتتوبر 27ت ر خ الطلبة  اؼب  بلة ب  118
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( الطر  ة اإلفت  عية  ابف  ىتملدـ األسػت ذ .فواعػ  مػح الطػرؽ د عػة 4الطلبة اعبواب  
 119كاحدة.

حػه  ػدرس الطلبػة  الطر  ػة اؼبىػتملدمةم  مراع ة  نوف إ را ات األست ذ كتت
 021ت لت يل  ت العصا

 اعبد د الدرس إىل الطلبة جبل  ك نوف التمايد  .0

  صرح األست ذ حوؿ موضوع معه ) التصبيو (  .2
   ر. النو اؼبنتوب ك صرح م   يو   رة   رة حي  عام الطلبة .3
  ىتم  إليو الطلبة ك عاموفو .4
 األست ذ ت األكراؽ نت  الطلبة ك  وموف ابلتعبري عم   عاموفو مح  رح  .5

 طلبةمث  عطس األست ذ التمر ن ت لل .6
 العصا ك ىأؿ تا ط ل  عح مصنبلتوالطبلب ىف حوؿ   تحرؾاألست ذ  .7
كف الصػػعر ك صػػنوف مػػح .ك ىػػأؿ الطلبػػة  عػػح اؼبعػػردات الغ م ػػة عػػ دة حينمػػ    ػػر  .8

 صعوبة  ام مع   الصعر إىل األست ذ .ك إىل .صدا عام.
 ذالطلبة .كرااام لؤلست  ىلم  .9

 ن اصا  ت اغبصة الطلبة خ رج العصا مث    ر. األست ذ ك صح  .كراؽ سبر ن ت .01
 ال  دمة

 األست ذ .كراؽ الطلبة كتىريا اؼببلحظ ت  يا    صح  .00
 التعلم صا من اصة األخط   كتصحيحا  داخا  .02

                                                 
 2109 .كتتوبر 27.ست ذ  يصا فصر ).ست ذ الببلغة(  اؼب  بلة بت ر خ   119
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 ك وزع .كراؽ التمر ن ت عل  الطلبة لي ر.كا ك عر وا األخط   ال  ارتنبوى . .03
 وا اا  األست ذ ت الطر  ة ىس ضعف معر تو ألفواع الطرؽ  كاؼبصنبلت ال 

ت تعلػػيم الببلغػػة. ك  ػػوؿ   "إفػػحي تعلمػػ  علػػم الببلغػػة سػػ ب   كا امػػو كلػػو بعاػػم اليػػا 
تثػريا   كا اسػتوع  كتقل  اد تعلمػ  سػ ب   مػ دة الطػرؽ التعليميػة  كلننػحي ال .عػرؼ

صػػة ىف تعلػػيم الببلغػػة كطرااػػ  ألف اؼبرا ػػ  كاؼبصػػ در خ  عػػح .فػػواع طػػرؽ تعلػػيم الببلغػػة
 020."اليلة

 ىف اسػػتملداما مناػػ    الىػػاولة  .مػػ  فبيػػ ات الطر  ػػة اؼبىػػتملدمة عنػػد الطلبػػة 
  كحر ػة الطلبػة ت التطبيػق بطر  ة ع د ة مثا طر  ة االل  عس صرح اؼب دة كىو األست ذ 

 122كالتعبري  كمركفة  رصة الطلبة للتدر   ت بعط األحي ف.
ف الطر  ة اؼبىتملدمة ت عملية تعليم الببلغة مل تنح  ع لػة  كعيوي  عندىم  .

كحػػ  كمل تنػػح متنوعػػة  كمل تصػػر  الطلبػػة تثػػريا علػػ  اسػػتملداـ التعبػػري الببلغػػس اعبيػػد 
مػػػػ     كعػػػػدـ إعػػػػداد الطر  ػػػػة اعبيػػػػدة  كتبػػػػق ر األكاػػػػ ت بىػػػػب  اغبن  ػػػػة كاؼبػػػػ احاؼبػػػػ دة
اؼبىػػتملدمة كالطر  ػػة  اؼبدركسػػة دةالػػبابا بػػه اؼبػػ  التن سػػ  كعػػدـ   ك.حيػػ ن الػػةالطلبػػة

 123ال  تع دؿ التعليم  يا .اد تصا در ة 
  اؼبىػتملدمة تحىه الطر  ةبلبوف تثريا  طلطلبة الق ح  درسوف ىقه اؼب دة  كا

كاالىتمػػ ـ دبراحػػا تعلػػيم الببلغػػػة   بصػػنا  يػػد ك عػػ ؿأبف  نػػوف ىنػػ ؾ تنظػػيم اؼبػػ دة 

                                                 
  2109 .كتتوبر 26ت ر خ  باؼب  بلة  .ست ذ  يصا فصر ).ست ذ الببلغة(  121
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أـ حػػ  ال تىػػب  إىل الىػػالطر  ػػة كاالىتمػػ ـ بنعػػ  ة الطلبػػة  كسػػاولة العاػػم  كتنػػوع 
 124عند الطلبة. اؼبلاك 

كمح متطلب ت الطلبة استملداـ طر  ة الى اؿ كاعبواب .تثر .ك ت ىػيم الطلبػة 
إىل العػػػػػرؽ التعلميػػػػػة  كالطر  ػػػػػة الػػػػػ  تصػػػػػر  إهب بيػػػػػ ت الطلبػػػػػة  كاسػػػػػتملداـ الوسػػػػػ عا  

طر  ػػػػة اعبقابػػػػة .كالطر  ػػػػة االفت  عيػػػػة   كاسػػػػتملداـ اسػػػػباتيرية ت لصػػػػورة  اسػػػػتملداـ ال
 025 ع لة  كالتعلم خ رج العصا.

 

 تعليم البالغة ومشكالته تقييم -د
للوصػػوؿ إىل فتيرػػة عمليػػة  أداةتػػ  الختبػػ رلت يػػيم تعلػػيم الببلغػػة اػػ ـ األسػػت ذ اب

الػػقم  االختبػػ رفػػوع   مػػ  اـ ال   ة كتوصػػا إىل اؽبػػدؼ اؼبطلػػوب يػػدىػػس التعلػػيم ىػػا 
 اؼبدركسػػػػة اػػػو التػػػدر ب ت كالتمر نػػػ ت عمػػػ  سػػػبق مػػػح الػػػدركس   .سػػػت ذ اؼبػػػ دةاػػػ ـ بػػػو 

تنػػوع األسػػئلة اؼبطركحػػة ىف موضػػوع معػػه  مػػثبل ىف ابب األسػػلوب ىنػػ ؾ التمر نػػ ت ب
  مثا الت يل

 م ذا  ععا اإلفى ف عند م  الح ىف ذىنو  نرة م ؟ .0

 عنا ؟م  ىس األدكات الي يبنح .ف تنوف كسيلة للتعبري  .2

 مل اختلف الن س ىف اؼبنا  عند التعبري عح . ن رىم ؟ .3

 م  ىو األسلوب؟ .4

 لنا فوع! األسلوب؟ كاذتر مث ال ىس عدد .فواعتم  .5

 

                                                 
  2109 .كتتوبر 24الطلبة  اإلستب فة بت ر خ   124

 2109 .كتتوبر 29 اؼب  بلة بت ر خك  26ت ر خ  باؼب  بلة الطلبة   125
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الػقم اػ ـ بػو األسػت ذ كىػو اعطػ   الوظيعػة اؼبن ليػة  االختبػ ركىن ؾ .    فوع 
 .سبوع مث  تطل  األست ذ الوراة اعبوابية ىف األسبوع ال  دـ. كبوبوا  معه 

ا ػػػػرا  اػػػػو  بعػػػػد عمليػػػػة التعلػػػػيم  النصػػػػعس ت االمتحػػػػ ف االختبػػػػ رك.مػػػػ  فػػػػوع 
حيػػػ   اؼبن ليػػػة دبوضػػػوع معػػػه   عػػػحي ىف ابب الصػػػور البي فيػػػة )التصػػػبيو(االختبػػػ رات 

 ت لت يل كالتم ر ح   نوف ىن ؾ األسئلة ت
 األسئلة    .كال

 اؼبراد ابلصور البي فية؟م   (0)

 تم فوع  التعبري ابلصور؟ ى ت مث ال منو! (2)

 م  التصبيو؟ كتم رتن  لو؟ .ذتر األرت ف مبينة للمث ؿ! (3)

 م  التصبيو اؼب تد ؟ ى ت مث ال منو! (4)

 م  التصبيو البليغ؟ ى ت مث ال منو! (5)

 مي  ىم  التصبيو تصبيا  ؾبمبل؟ ى ت مث ال منو! (6)

 التمر ح   اثفي 

 التصبيو  يم  أييت مث به فوعو! اذتر .رت ف
 ".كلو اعبوار اؼبنصآت ىف البحر ت ألعبلـ"ا ؿ تع ىل   (0)

 ". بل ال ـو  يا  صرع  تأهنم .عر ز لبا خ ك ة"   تع ىل كا ؿ (2)

 ."تىراب  مكالق ح تعركا .عم ؽب"   كا ؿ تع ىل (3)

 ".ك.زكا و .ما هتم"   كا ؿ تع ىل (4)

 ."وبىبو الظمآُف م  ن "   كا ؿ تع ىل (5)

 ".طلعا  تأفو رؤكس الصي طه"   تع ىل كا ؿ (6)
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 ".إف مثا عيى  عند هللا تمثا ءدـ"   كا ؿ تع ىل (7)

 ".تأهنح  الي اوت كاؼبر  ف"   تع ىل كا ؿ (8)

 ".كحور عه تأمث ؿ الل ل  اؼبننوف"   تع ىل كا ؿ (9)

 ".كىس ذبرم يم ىف موج ت عبب ؿ"   تع ىل كا ؿ (01)

مل وبملوىػػػ  تمثػػػا اغبمػػػ ر مثػػػا الػػػق ح ضبلػػوا التػػػوراة مث "   تعػػػ ىل كاػػ ؿ (00)
 ."وبما .سع را

 كا ؿ الص عر (02)

 كعر ج خيلام سح ب مظلم ۞كتأف إيب ض الىيوؼ بوارؽ 

 كا ؿ ءخر (03)

 ك و اؼبليحة ىف اػبم ر األزرؽ۞كالصم  كاضحة اعببه تأهن 

 كا ؿ ءخر (04)

 ابيا الصب  بل تا  الىم  ۞ك.فع س تأفع س اػب ام 

 كا ؿ ابح الركمس (05)

 امر   با ع رض الصم  ۞كتأفو كالنأس ىف  مو 

 كا ؿ .مرؤ ال ي  (06)

 علس  أبفواع اؽبمـو ليبتلس ۞كليا تموج البحر .رخ  سدكلو

 كا ؿ الص عر (07)

 درر فثرف عل  بى ط .زرؽ ۞كتأف . راـ الىم   لوامع  
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  ػػوؿ األسػػت ذ .فػػو   ػػيم اختبػػ ر الببلغػػة  االختبػػ ركاسػػتن دا إىل مػػ   ػػ   حػػوؿ 
عػػػردات ك اماػػػ  كحىػػػح .سػػػلوب التعبػػػري عنػػػد  ػػػ ابت كترتيػػػ  اؼبداػػػة اإل مػػػح نحيػػػة

اال   ػػػػة. كمػػػػح مصػػػػنبلت ت يػػػػيم اختبػػػػ ر الطلبػػػػة ىػػػػس .ف بعػػػػط .كراؽ الطلبػػػػة غػػػػري 
 126كاضحة .ك غري معاومة.

داػة اإل ػػ ابت كترتيػػ  اؼبعػػردات ك اماػػ  .كال مث  علػػ  البتيػ  ت الت يػػيم ىػػو
ىف داة اإل ػ ابت  حىح .سلوب التعبري عند اإل  بة. كعندم  ت ف البتي  ىف الت ييم

 حى    اقا  ىب  .ف الطلبة ال  اتموف تثريا ابلعن صر األخرل ىف الببلغة كىػقا 
.  ػػ   ىػػب  ر.م الطلبػػػة .ف .ىػػم  ػػػس  ىف تعلػػيم الببلغػػػة ىػػو داػػػة اإل ػػ ابت   ػػػا 
دكف .ف  اتموا تثريا حبىح .سلوب التعبري عند اإل  بة. كإهنم  عت كف فترة الببلغػة 

  بػػػػة  حىػػػػ  كليىػػػػ  التعبػػػػري اعبيػػػػد. كصبيػػػػ  الطلبػػػػة  ػػػػركف .ف اعبيػػػػدة ىػػػػو داػػػػة اإل
النتيرػة اعبيػػدة ىف تعلػيم الببلغػػة ىػػس مػح داػػة اإل  بػػة كترتيػ  اؼبعػػردات ك اماػػ  كال 

اؼبنظمػػػػة  تعبػػػػري عػػػػح اإل  بػػػػةالتيعيػػػػة . كىػػػػم مل  تعلمػػػػوا   اتمػػػػوف تثػػػػريا ابلتعبػػػػري اعبيػػػػد
 127إال اليبل. كال عر وهن 

 
 
 
 
 

                                                 
 2109 .كتتوبر 26 بت ر خاؼب  بلة .ست ذ  يصا فصر ).ست ذ الببلغة(   126

 2109 .كتتوبر 31 اؼب  بلة بت ر خك  2109 .كتتوبر 25ت ر خ باؼب  بلة    الطلبة 127
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 :7 اجلدول
 البالغةمعيار نتيجة الطلبة يف 

 الت د ر نتيرةال رامال
  يد  دا 91 – 011 0
  يد 81 - 89 2
 م بوؿ 71 -79 3
 ناو 61 - 69 4

 

كالنتيرة مح االختب ر النصعس تنوف معصلة  كفتيرة األسئلة 
 .61كفتيرة التمر ح ىس  41ىس 

 

 :8اجلدول 
 وتفسريها  البالغةيف  )النصفي( الطلبةاختبار نتيجة 

 

 الت د ر ؾبموع التمر ح األسئلة رام ال
  يد 81 51 31 0
  يد 85 45 41 2
 م بوؿ 75 41 35 3
  يد 85 45 41 4
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 م بوؿ 71 41 31 5
 م بوؿ 75 45 31 6
 م بوؿ 75 45 31 7
 م بوؿ 75 45 31 8
 م بوؿ 75 41 35 9
 م بوؿ 75 35 41 01
  يد  دا 91 51 41 00
 م بوؿ 75 45 31 02
 م بوؿ 75 45 31 03

 
عل  ت ػد ر  ىن ؾ ط لب  كاحدا اد حصا .فقبد  01كإذا فظرن إىل اعبدكؿ 

طػػبلب اػػد ربصػػلوا  9 يػػد  ك.ف صػػلوا علػػ  ت ػػد ر طػػبلب اػػد رب 3.ف   ك  ػػدا  يػػد
 .  عل  ت د ر م بوؿ

 اػس   ىف اعبػدكؿ كفتيرة الببلغة امكفب رسة تعلم الطلبة الدراسية ك.م  خلعية
  لس تم  
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 :9اجلدول 
 ممارسة التعلم ونتيجة البالغةو خلفية الدراسة 

 

رام 
 الط ل 

 خلعية الدراسة
فب رسة 
 التعلم

فتيرة 
 الببلغة

 التعىري

  يد 81 م بوؿ اؼبدرسة الث فو ة االسبلمية  0
اؼبدرسػػػػػػػػػة الث فو ػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػبلمية   2

 كخر   اؼبعاد
  يد 85 م بوؿ

 م بوؿ 75 ناو اؼبدرسة الث فو ة اإلسبلمية 3
  يد 85 م بوؿ اؼبدرسة الث فو ة الع مة 4
اؼبدرسػػػػػػػػػة الث فو ػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػبلمية  5

 كخر   اؼبعاد
 م بوؿ 71 ناو

اؼبدرسػػػػػػػػػة الث فو ػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػبلمية  6
 كخر   اؼبعاد

 م بوؿ 75 ناو

اؼبدرسػػػػػػػػػة الث فو ػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػبلمية  7
 كخر   اؼبعاد

 م بوؿ 75 م بوؿ

اؼبدرسػػػػػػػػػة الث فو ػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػبلمية  8
 كخر   اؼبعاد

 م بوؿ 75 م بوؿ

 م بوؿ 75 ناو اؼبدرسة الث فو ة اإلسبلمية 9
 م بوؿ 75 م بوؿ اؼبدرسة الث فو ة اإلسبلمية 01
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اؼبدرسػػػػػػػػػة الث فو ػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػبلمية  00
 كخر   اؼبعاد

  يد  دا 91  يد 

اؼبدرسػػػػػػػػػة الث فو ػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػبلمية  02
 كخرهبة اؼبعاد

 م بوؿ 75 ناو

 م بوؿ 75 ناو الث فو ة اإلسبلميةاؼبدرسة  03
 

إهب بيػػ ت نحيػػة فب رسػػة الػػتعلم مػػح .ثػػر ىف  مللعيػػة الدراسػػةكىنػػ   ت ػػ  .ف لل
 028الطلبة ت التعلم داخا العصا  كاعبد ت تعلم الببلغة كميوؽبم.

 

 :11اجلدول 
 ممارسة التعلم ونتيجة البالغةحسب تصنيف الطلبة 

 

 فتيرة الببلغة فب رسة التعلم رام 
  دا  يد  يد 0

 91 00رام الط  ل    
  يد م بوؿ 2

 81 0رام الط ل     
 85 2رام الط ل     
 85 4رام الط ل     

                                                 
 31  كالطلبة  اؼب  بلة بت ر خ 2109 .كتتوبر 31ك  27ت ر خ .ست ذ  يصا فصر ).ست ذ الببلغة(  اؼب  بلة ب 128

 اإلسبلمية اغبنومية جبم .ليم   كالواثعق مح اعب معة ع  كاؼببلحظة عند إ را  الت2109 .كتتوبر
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 م بوؿ م بوؿ 3
 75 7 رام الط  ل   
 75 8 رام الط  ل   
 75 01رام الط  ل    

 م بوؿ ناو 4
 71 5رام الط  ل     
 75 6 رام الط  ل    
 75 02رام الط  ل     
 75 03رام الط  ل     

 
الػتعلم ىف م رسػة اعبيػدة اؼبلػو   الػقم افطبلاػ  مػح اعبػدكؿ الىػ بق .ف الط لػ 

   يػدةلػو فب رسػة الػتعلم اؼب بولػة نؿ فتيرػة  الػقم   ك.ف الط لػ  ػدا نؿ فتيرة  يدة
الط لػ  لػو فب رسػة ك.ف  تعلم اؼب بولػة نؿ فتيرػة م بولػة لػو فب رسػة الػ الػقم ك.ف الط ل 

الن اصػػػػة نؿ فتيرػػػػة م بولػػػػة. ك ػػػػودة فتػػػػ ع  الطػػػػبلب ىػػػػقه تتغػػػػري .حيػػػػ ن لعػػػػدة الػػػػتعلم 
 .سب ب. 

 

 األستاذ والطلبة يف تعليم البالغة ومشكالهتم -ه
اؼبصػػػنبلت الػػػ   وا ااػػػ  األسػػػت ذ ت تعلػػػيم الببلغػػػة مناػػػ   تصػػػميم التعلػػػيم  

تعلػػيم الببلغػػة ال الببلغػػة  مرا ػػ كتصػػميم اؼبػػ دة  كالػػة اؼبرا ػػ  ك اؼبصػػ در خ صػػة ىف 
عػػػػػدـ فعىػػػػػا   كضػػػػػعف معر ػػػػػة طػػػػػرؽ التعلػػػػػيم  كتنػػػػػوع تعػػػػػ  ة الطلبػػػػػة كمتطلبػػػػػ هتم  ك 
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 ر الطلبػػػػة غػػػػػري كاضػػػػحة كغػػػػػري .كراؽ إختبػػػػػ.ف بعػػػػط اسػػػػتملداـ الوسػػػػ عا التعليميػػػػػة ك 
 029معاومة.

.ف الطلبػػة  ػػركف .ف الب حػػ  اعتمػ دا علػػ  اؼب  بلػػة الصملصػػية مػػ  الطلبػػة علػػم 
  كىػػو صػػبور كمتىػػ م  ت تعلػػيمام   كىف حػػه م بػػوؿت ػػدي .سػػت ذ اؼبػػ دة التعليميػػة 

مروبػ    كىو وبنػس كيبػ ح مػ  الطلبػة إلزالػة ملػا الطلبػة حػي  نػوف التعلػيم ىف العصػا
.     صر  الطلبة عل  اؼبن اصػة كتبػ دؿ اآلرا   كوبػـب ءرا ىػم. كلننػو ضػعيف كىو 

 031ت إعداد اؼب دة  كاستملداـ الطرؽ كاستملداـ الوس عا.
  

                                                 
 2109 .كتتوبر 30ك 24ت ر خ باؼب  بلة .ست ذ  يصا فصر ).ست ذ الببلغة(   129

 2109 .كتتوبر 30ت ر خ باؼب  بلة الطلبة   131
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 املبحث الثالث : حتليل وتفسري بياانت البحث و مناقشتها
 أهداف تعليم البالغة يف شعبة  -أ 

إف األىػػػػػػداؼ الع مػػػػػػة مػػػػػػح  تعلػػػػػػيم الببلغػػػػػػة ت  ػػػػػػعبة  ابعب معػػػػػػة اإلسػػػػػػبلمية 
 اػس سبليػ  الطػبلب ال ػدرة كاؼبعر ػة الن  يػة  .ست ذ اؼبػ دةاغبنومية جبم  كاضحة عند 

علػم اؼبعػ   كالبيػ ف بوصػعا  .دة ىف  اػم ال ػرءف مػ  تعىػريه  عػحىف علم الببلغة   ػبل 
الطلبة عل  التعبري الصحي   منا  سبنهاؼ ف األىدكدبع  ءخر إ كاغبد   م   رحو

طر  ػػة  ػػعوىية .ك تت بيػػة. لػػد ام باعبيػػد  عمػػ  هبػػوؿ ت ذىػػنام مػػح األ نػػ ر كاؼبصػػ عر 
وضػػوع مل  وضػػ  للطلبػػة األىػػداؼ اػب صػػة منػػو لنػػا ل ػػ    تعػػه اؼب.سػػت ذ اؼبػػ دة كلنػػح 

اػب صػة   ا ذل  اد  نوف الطلبة مل  عاموا األىػداؼ يو .ك لنا حصة دراسية   ؤل
 مح تعلمام علم الببلغة.
تتحػػػدد تنػػػوف .س سػػػ  الختيػػػ ر اوتػػػول كربد ػػػد الطر  ػػػة مػػػ  كاألىػػػداؼ عنػػػد 

 لقل   030اؼبن سبة لتدر ىو  كبعد .ف أتخق العملية التعليمية طر  ا  أتيت إىل الت وي.
تنػػػػػػوف األىػػػػػػداؼ معيػػػػػػ را ت إ ػػػػػػرا  التعلػػػػػػيم  لػػػػػػقل  ال بػػػػػػد مػػػػػػح االىتمػػػػػػ ـ العميػػػػػػق 

ف األىػػػػداؼ سػػػػوؼ تعػػػػه اؼبػػػػ دة كالطر  ػػػػة كالت يػػػػيم كاسػػػػتيع ب الطلبػػػػة بتحد ػػػػدى   أل
 ك ع لية عملية التعليم كفت عرو.

 أم  األىداؼ الع مة مح تعليم الببلغة ت  عبة  من سبة ؼبىتول اعب معػة  إال 
.هن  مل تنح معصلة ت األىداؼ األس سية.  ت   ىقا الوااػ  ت األىػداؼ األس سػية 

د اؼبو ودة ت تعليم الببلغة كتصميم اػبطة الدراسية.   ػ  ىػقا ألف لنا م دة مح اؼبوا

                                                 
 62  ص مر   س بقر دم .ضبد طعيمة   131
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اغبر ػػة عبميػػ  األسػػ تقة لتصػػميم التعلػػيم ك   رتػػمعػػة مل ربػػدد األىػػداؼ اؼبعينػػة ك تاعب 
 حى  ا تا دىم الصملصس. عملوفهبعلام  

ت ربد ػػػد األىػػػداؼ مل  اػػػتم بتنظػػػيم اتتىػػػ ب تعلػػػم الببلغػػػة   إف .سػػػت ذ اؼبػػػ دة
ت ربد ػػػدى  ال بػػػد مػػػح .ف  اػػػتم ابلطلبػػػة ك.سػػػ  تعلػػػيم الببلغػػػة. مػػػح  تثػػػريا  مػػػ  .ف

وبتػػ  وف .ك مػػ  ال  مػػ  إىل األسػ  النعىػػية .ف  اػػتم األسػػت ذ دبيػػا الطلبػػة كاػػدرة الطلبػػة
 بد مح استيع ب الطلبة لو ت تعلم الببلغة.

يػػ  تثػػريا ت ربد ػػد  تم اإلىتمػػ ـإذا ت فػػ  بعػػط األسػػ  ت تعلػػيم الببلغػػة مل  ػػ
 ػػػ ثر علػػػ   ع ليػػػة عمليػػػة التعلػػػيم  ك ػػػ ثر علػػػ  تصػػػميم عن صػػػر   ػػػلف ذلػػػ  اؼ األىػػػد

التعليم األخرل  عحي اؼب دة كالطر  ة كالت ييم.  حا ىػقه اؼبصػنبلت احػدى  ىػو إعػ دة 
.ف  عػػػرؼ مىػػػتول   .سػػػت ذ اؼبػػػ دةالنظػػػر ت األىػػػداؼ األس سػػػية ابػػػا ربد ػػػدى    علػػػ  

اؼبن سبة ؽبم  ك اتم ابألسػ  الثبلثػة   وبدد األىداؼ  لنستع  ة الطلبة كمتطلب هتم  
األسػػػػ  النعىػػػػية  كاألسػػػػ  الببو ػػػػة  كاألسػػػػ  اللغو ػػػػة  ك تػػػػقل  األسػػػػ  الث   يػػػػة 

 كاال تم عية كاألس  اإلسبلمية.
 

 مادة البالغة ومشكالهتا -ب 
عملية إعداد اؼبواد التعليمية عبػ رة عػح منظومػة متن ملػة ت ػم ؾبموعػة مػح إف 

متملصصػػػػه ت صبيػػػػ  ا ػػػػ الت األت ديبيػػػػة كالعلميػػػػة كالت نيػػػػة اؼبراحػػػػا تنرػػػػ  بوسػػػػ طة 
كالعنيػػػػػة . كيبنػػػػػح ال ػػػػػوؿ أبف ىػػػػػقا اإلعػػػػػداد  ن ىػػػػػم إىل ثػػػػػبلث مراحػػػػػا رعيىػػػػػية تبػػػػػد. 

 ابلتملطيا, مث التصميم, كتنتاس ابإلفت ج.
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إف اؼبػػػػ دة اؼبو ػػػػودة ت تعلػػػػيم الببلغػػػػة ىف اؼبىػػػػتول الرابػػػػ  ىف  ػػػػعبة  ابعب معػػػػة 
 اإلسبلمية اغبنومية جبم  منظمة ابلبتي   ىس تم   لس   

 العص حة كالببلغة كاألسلوب .0
 تصبيو كاألفواع كاألغراضال .2
 اغب  عق كا  ز .3
 االستع رة ك.فواعا  .4
 ا  ز اؼبرسا كا  ز الع لس .5
 عا النن  ة ك.فوا .6
 اػب  .7
 اإلفص   .8
 ال صر .9

 العصا كالوصا .01
 اإلهب ز كاإلطن ب كاؼبى كاة .00

تعتػػػ  تثػػػرية  ػػػدا مػػػ  .ف كاؼبػػػواد التعليميػػػة الببلغيػػػة مػػػح اؼبوضػػػوع ت الىػػػ ب ة 
التعلػػيم هبػػرم علػػ  األتثػػر  لػػقل   ػػلفصػػو اؼبايئػػة ىف التعلػػيم ؿبػػدكدة   األكاػػ ت كاغب

النصػػػعس  )االختبػػػ رئلختبػػػ ر  لـبصصػػػ ف  مناػػػ  ل ػػػ  افلنػػػا اؼبىػػػتول  ك  ل ػػػ  ن  04ىف 
  كىقا كاػ  اليػا ل   ن  02تعليم العع ؿ الن ت ىف كعندعق  ب   ال (النا عس االختب رك 

ك ىػػري لتطبيػػق تعلػػيم تػػا اؼبػػ دة مػػح اؼبوضػػوع ت الىػػ ب ة. كىػػقا  ىػػب  البعػػ ض نبػػة 
د الطلبػػة ىف تعلػػيم الببلغػػة  كبػػقل  فىػػتطي  .ف فػػرل ىنػػ  .ف ك ػػود اؼبػػواد النثػػرية كاؼبػػوا

 اؼبدركسة ال ليلة فىبة إىل الة الوا    دم إىل اؼبلا كالىأـ مح ابا الطلبة. 



98 
 

إعػػػداد اؼبػػػ دة اؼبن سػػػبة  .سػػػت ذ اؼبػػػ دة .فػػػو ال  عػػػرؼ تثػػػريا عػػػحمػػػح بػػػه مصػػػ تا 
دبتطلبػػػ ت الطلبػػػة  كىف اغب ي ػػػة اؼبػػػ دة الببلغيػػػة ىػػػس تتنػػػوف مػػػح اؼبوضػػػوع ت الىػػػ ب ة 

ما  األسػػػػػػػػػػػػت ذ ال زبتلػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػح صػػػػػػػػػػػػماؼبػػػػػػػػػػػػقتورة  إذف اػبطػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػية الػػػػػػػػػػػػي 
اؼبوضػػوع ت/األبواب ىف علػػم الببلغػػة كلنػػح علػػػ  األاػػا الـز علػػ  األسػػت ذ .ف ىبتػػػ ر 

دد. اوػواػ  البعط اؼبوضػوع ت دكف تػا اؼبوضػوع ت مػح علػم الببلغػة فظػرا إىل الػة 
 الطلبة ت تعلم الببلغة.  لدل كىقا الواا  عل  سبيا النظر الببوم  ىب  صعوبة

كمػػح نحيػػة اؼبػػ دة الدركسػػة ت  ػػعبة  .ف اؼبوضػػوع ت الىػػ ب ة ىػػقه  من سػػبة 
للطلبة عل  سبيا النظر إىل زبصصام ىف علـو ال رءف كاغبد   الي تػرتبا تثػريا بعلػم 

تعر ػػوا الببلغػػة  كألهنػػم مل  تعلمػػوا الببلغػػة مػػح ابػػا إال اليػػا مػػنام.  نػػوف الطػػبلب اػػد 
 التعليم.  ىف خبلؿ ىقاثركة تبرية منا   ال واعد الببلغية  كحصلوا عل  عل 

العػػػ ـ حػػػي هن  ػػػة فصػػػف  اؼبػػػ دة موضػػػوع ت مػػػح اؼبػػػ دة الػػػي درسػػػا  .سػػػت ذإف 
ىػس كصػف علػم اؼبعػ   كالبػد   دكف التعصػيا لنػا .بػواب منامػ  كالبيػ ف ىف اعب معس 

 .سػػت ذا  ابب التصػػبيو  حىػػ . كىػػقا الوااػػ  ال  ن سػػ  اػبطػػة الدراسػػية الػػي صصػػم
.ف اؼبػػ دة الػػي نؽبػػ  الطلبػػة  لػػقل  قبػػدلطلبػػة ا   عػػبل لفظػػرا إىل اؼبػػ دة الػػي درسػػ .اؼبػػ دة

الن  يػػػػة عػػػػداد اؼبػػػػواد التعليميػػػػة اؼبػػػػ دة مط لػػػػ  اباليلػػػػة. كىػػػػقه تػػػػدؿ علػػػػ  .ف .سػػػػت ذ 
 كتنظيما  كتصميما  بصنا  يد.

مل  طبق ىقا اإلعداد كالتصػميم بصػنا  يػد ت عمليػة تعلػيم اؼب دة.ست ذ كألف 
اؼبصػػنبلت مػػح  لػػقا  ػػلفاؼبػػ دة إىل اؽبػػدؼ اؼبر ػػو ت تعلػػيم الببلغػػة   مل تصػػا الببلغػػة

 اصور  ع ليتو.ذل  ىف نحية األست ذ كعملية التعليم ك ت   

 طريقة تعليم البالغة ومشكالهتا -ج 
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الطر  ة اؼبىتملدمة ىف تعليم الببلغة ت  عبة  ىف اؼبىتول الرابػ  ىػس الطر  ػة 
اؼبػ دة ـ .سػت ذ داإلست راعية كطر  ة الى اؿ كاعبواب كىف حه  ىتملاإلل  عية كالطر  ة 

الطر  ة اإلفت  عية  لنح مل ذبقب الطلبػة ت تعلػم الببلغػة تثػريا  الطر  ػة اؼبىػتملدمة مل 
رءه الب حػ    كىػقا مػ  لػدل الطلبػة ـأاؼبلا كالىػىف حدكث تنح متنوعة   د تىب  

 ىف إ را  التعليم.  عند مبلحظتو
الطر  ػة اؼبتىػ ك ة لنػا مػ دة  ألفػو مل  عػرؼ تثػػريا اؼبػ دة ملدـ .سػت ذ اسػتكل ػد 

عح طر  ة تعليم الببلغة اعبيد  إال .فو  عرؼ تعلم الببلغػة حىػ  خ اتػو كمعلوم تػو. 
مل  ػػ ثر ت دكا ػػ  ك كىػػو مل  عػػرؼ طر  ػػة من سػػبة بنعػػ  ة الطلبػػة ك ميػػوؽبم كمتطلبػػ هتم. 

ـ .فػػػواع الطػػرؽ اعبقابػػػة ت التعلػػيم إال طر  ػػػة الطلبػػة ت  اػػػم الببلغػػة  ألفػػػو ال  ىػػتملد
 اؼبن اصة الصعاية. 

ىػو الػقم  األسػت ذتم  ىو معلـو دكر تبػري ت تطبيػق الطر  ػة. ك    لؤلست ذإف 
 صػػب  األسػػت ذ مر ػػدا ؽبػػم. كىػػقا مث الطلبػػة إهبػػ بيه ت عمليػػة تعلػػيم الببلغػػة.  هبعػػا

كاالسػباتيرية مث اختيػ ر الطػرؽ اؼبن سػبة اغب ؿ وبت ج إىل معر ػة األسػت ذ ألفػواع الطػرؽ 
 العع لة.

يبنػػح اسػػتملداـ .فػػواع الطػػرؽ تمػػ  اابحتاػػ  راضػػية ز ػػح الػػد ح علػػ  مىػػتول ك 
طلبة اعب معة منا    مص رتة النت بػة العع لػة  كتعبػري الصػور  كمعػ ىيم رعيىػية  كتت بػة 

ح يبنػػػح لنػػػ 032. اػػػةمو  النصػػرات  كتت بػػػة اؼبعلومػػػ ت  كافعنػػػ س اؼبوضػػػوع  كمػػػقاترة
 كاحدة  واحدة .ك عل  سبيا اإلفت   . إمب  استملداـ تا ىقه الطرؽ
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 بػػػػدك ت عمليػػػػة التعلػػػػيم اصػػػػور اسػػػػتملداـ اؼبرا ػػػػ  ل لتاػػػػ  خ صػػػػة ىف تعلػػػػيم ك 
وسػ عا األخػرل الػ  تىػ عد عػدـ اسػتملداـ كال   بل عح الببلغة دكف الببلغة فعىا 

 اتتى ب ال درة الببلغية.الطلبة عل  
س " اؼبػػدرس ىػػو سػػيد الصػػف كسػػيد اؼبػػ دة كسػػيد طر  ػػة اػػ ؿ  وسػػف الصػػميل

التدر    .م  النظر ت  اس ؾبرد كس عا ذىنية تثرم تعنري اؼبػدرس كتغنيػو كتىػ عده 
علػػػػ  التمػػػػ س .اػػػػرب الىػػػػبا الػػػػي هبػػػػ  اختي رىػػػػ  كصػػػػوال إىل اؼبػػػػتعلم فعىػػػػو   طػػػػرؽ 

ا كاسػػػتن دا إىل ىػػػػق 133التػػػدر   توضػػػ  ىف خدمػػػػة اؼبػػػدرس لتوظػػػػف لصػػػ   التلميػػػػق.
ال وؿ فىتنبا .ف الطر  ػة اؼبىػتملدمة ىف عمليػة التعلػيم مامػة إل صػ ؿ اؼبعلومػ ت إىل 

 .ذى ف الطلبة. 
. إفػػو مل  عػػرؼ عػػح .فػػواع طػػرؽ تعلػػيم اؼبػػ دة كىػػقه تعتػػ  مصػػنلة لػػدل .سػػت ذ

الببلغػػػة ل لػػػة اؼبصػػػ در كالنتػػػ  اػب صػػػة ىف تعلػػػيم الببلغػػػة. كىػػػقا مػػػ   ػػػ دم إىل ملػػػا 
ببلغة. كاػ ؿ بعػط الطلبػة   إف األسػت ذ  اػتم الػيبل إبهب بيػ ت كسأـ للطلبة ت تعلم ال

صػػػر ت تصػػػري  . ك.فػػػو م الطلبػػػة    ألسػػػت ذ  صػػػرح اؼبػػػ دة مث أيمػػػر الطلبػػػة ابلتمر نػػػ ت
 134الطلبة .حي ن.

تلػػ  اؼبصػػنبلت ال بػػد .ف رُبػػا  حىػػ  متطلبػػ ت الطلبػػة ك.حػػواؽبم كاػػدراهتم. 
بػػػد  الب عػػػح الػػػدركس اؼب ضػػػية ابػػػا  ػػػريل الطلبػػػة .ف اسػػػتعم ؿ طر  ػػػة الىػػػ اؿ كاعبػػػوا

سػتمرار ىف التعلػػيم  االالطػػرؽ اعبيػدة. ألهنػػ  تػد   الطلبػػة إىل  مػح در   اعبد ػد ىػػستػب
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كلؤلست ذ .ف  نػ اش معاػم موضػوع  مػح الػدرس ت ؾبموعػ ت صػغرية  حبيػ   ىػتعيد  
 تا ط ل  مح . ن ر كءرا  غريه. 

لعع لػػة  كالنصػػف  ك تىػػ عد طر  ػػة اؼبن اصػػة علػػ  رب يػػق اؼبصػػ رتة النصػػطة اك 
اتتى ب اؼبعر ة القم   دم إىل التمنح منا   كالقم  عت  ت هن  ة األمر من  أة ت 
حػػد ذاتػػو. تمػػ  .ف طر  ػػة اؼبن اصػػة تىػػ عد ت إهبػػ د العبلاػػة الصملصػػية اإلهب بيػػة بػػه 
األسػػت ذ كالط لػػ    نبلنبػػ  وبتػػ  ابآلخػػر ك تع عػػا معػػو بطر  ػػة مػػح  ػػأهن  .ف تو ػػد 

 135حباـ اؼبتب دله بينام .الث ة كاال
إف األسػػػػت ذ  ىػػػػتطي  .ف هبػػػػد العػػػػرص  اؼبتنوعػػػػة كالنثػػػػرية ت النصػػػػ ط اليػػػػومس 
للط ل  داخا العصا .ك خ ر و. كمل  ىتملدما  األست ذ ت تعليم الببلغػة. إفػو  علػم 
داخػػػػا العصػػػػا كمل  ىػػػػتملدـ حولػػػػو الوسػػػػ عا ت التعلػػػػيم. إفػػػػو  ىػػػػتطي  .ف  ىػػػػتملدـ 

 ودة  لباية تع  ة الطبلب ىف استيع ب الببلغػة مػثبل .م ربليػا النصوص األدبية اؼبو 
 النصوص عل  ال واعد الببلغية.

كاػػ ؿ بعػػط الطلبػػة  .ف التػػدر ب ت الػػي اعط ىػػ  األسػػت ذ ع ػػ  التعلػػيم تثػػرية 
األكاػ ت ال ليلػة مػ  .ف الطلبػة وبتػ  وف إىل  اػم دايػق. كرغػم   عطس دا   كاألست ذ 

تػػػػػدر ب ت كاألكاػػػػػ ت الن  يػػػػػة. كإذا ت فػػػػػ  الوبتػػػػػ ج إىل  مػػػػػ دة الببلغػػػػػة .ف اسػػػػػتيع ب
تػػدر ب ت الطلبػػة عػػح الػػدركس تثػػرية كاألكاػػ ت اليلػػة   نيػػف ترت ػػس تعػػ  اهتم مػػ  .ف 

دكد. كىقا  دؿ عل  عػدـ تعػ دؿ اسػتملداـ اووا  الالتدر ب ت مل تبت  تثريا بىب  
 لببلغية.تع  اهتم اال صور ىف   الطر  ة حه التعليم كىقا .      دم إىل

 

                                                 
 247   ص  مر   س بقحىح  ح تو   135
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 التقييم يف تعليم البالغة ومشكالته -د 
معه مح  اؼب دة اؼبدركسة .ك موضوع استيع ب ت ييمل االختب رع ا فو إف بعط .

التمر نػ ت كالتػدر ب ت دبوضػوع معػه. كىػقه  فوع اؼب دة اؼبدركسة ت عملية التعليم ىو
التػػػدر ب ت ذبػػػرم ىف تػػػا ل ػػػ   بعػػػد عػػػرض اؼبوضػػػوع ك ػػػرحو. كىنػػػ ؾ .  ػػػ  فػػػوع مػػػح 

.سػبوع  ىف حػوايلاألسػت ذ الوراػة اعبوابيػة  يػو طلػ  االختب ر كىو الوظيعة اؼبن لية الي  
  ع  ىف الل    اآليت.
األسبوعس كىو ىف  الختب رت االمتح ف النصعس  ىتوم اب االختب رك.م  فوع 

 نا الوظيعة اؼبن لية بوا  معه حي  تنػوف األسػئلة  كالتمر نػ ت  ياػ  تثػرية. ىػقا 
 هتم إىل اؽبػػدؼ اؼبر ػػو .ـتعػػ   كصػػل ؼبعر ػػة تعػػ  ة الطلبػػة بعػػد تعلماػػم الببلغػػة ىػػا 

ف  نػو  ع دة م كت ييم اختب ر الطلبة ىف تعليم الببلغة ىف  عبة  ىف اؼبىتول الراب   ال.
مػػػح نحيػػػة داػػػػة اإل ػػػ ابت كترتيػػػ  اؼبعػػػػردات ك اماػػػ  كحىػػػح .سػػػػلوب التعػػػري عنػػػػد 

 اإل  بة. 
كالبتي  ت الت ييم ىو داة اإل  ابت كترتي  اؼبعردات ك اما  .كال مث حىػح 
.سػػػػلوب التعبػػػػري عنػػػػد اإل  بػػػػة. كعنػػػػدم  تػػػػ ف البتيػػػػ  ىف الت يػػػػيم ىف داػػػػة اإل ػػػػ ابت 

وف تثػريا ابلعن صػر األخػرل ىف الببلغػة كىػقا  حى    اقا  ىب  .ف الطلبة ال  اتم
ف .ىػػم  ػػس  ىف تعلػػيم الببلغػػة ىػػو داػػة اإل ػػ ابت أبالطلبػػة  ان عػػة لػػدل.  ػػ   ىػػب  

  ػػا دكف .ف  اتمػػوا تثػػريا حبىػػح .سػػلوب التعبػػري عنػػد اإل  بػػة. كإهنػػم  عتػػ كف فترػػة 
 ػركف .ف  الببلغة اعبيدة ىو داة اإل  بة  حى  كليى  التعبري اعبيد. كصبيػ  الطلبػة

النتيرػػة اعبيػػدة ىف تعلػػيم الببلغػػة ىػػس مػػح داػػة اإل  بػػة كترتيػػ  اؼبعػػردات ك اماػػ  كال 
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بػػػػري عػػػػح اإل  بػػػػة اؼبنظمػػػػة تعال اتمػػػػوف تثػػػػريا ابلتعبػػػػري اعبيػػػػد. ك ىػػػػم مل  تعلمػػػػوا تيعيػػػػة 
 036اليبل. عنا علموف كبع ام  

لػػ  ا ىػسداػػة اإل ػ ابت  علػ  لبتيػ ابكمػح ت يػيم األسػػت ذ اختبػ ر الطلبػة ىػػس 
تىب  إنب ؿ العن صر األخرل ىف الت ييم  كذبعلام  نىوف أبهنم  درسوف علم الببلغػة 

كل د اػ ؿ ر ػدم .ضبػد طعيمػة    صػد ابلببلغػة ؾبموعػة  القم  راد بو صب لية التعبري.
مػػػح األسػػػ  اعبم ليػػػة الػػػي  ىػػػتع ف يػػػ  ىف اغبنػػػم علػػػ  ايمػػػة عمػػػا .ديب  معػػػه  إهنػػػ  

 037تراعس ىف العما األديب حي  نوف صبيبل. ؾبموعة ال واعد الي هب  اف
كاعتمػػػػ دا علػػػػ  ىػػػػقا  علػػػػ  األسػػػػت ذ .ف  راعػػػػس معػػػػ  ري ت يػػػػيم تعػػػػ  ة الطلبػػػػة 
الببلغية مػح حيػ  داػة اإل ػ ابت كترتيػ  اؼبعػردات ك اماػ  كتػقل  حىػح .سػلوب 

.هنم  درسػوف  حي ال  ن  الطلبةالتعبري عند اإل  بة  عحي اإلستن د إىل صب لية التعبري 
 الببلغة.

 فتيرػػة الببلغػػة ىف اؼبىػػتول الرابػػ  النصػػعسفػػرل مػػح اعبػػدكؿ تعػػ  ة الطلبػػة ت 
 يػػدا  ط لبػػ  كاحػػدا نؿ  ك.ف 81النتيرػػة ربػػ   إذ نلػػو.ف معظػػم الطلبػػة نلػػوا م بػػوال 

تعػػ  هتم     اػػم مل ترتػػقتعػػ  هتم    ال صػػور ىف بػػدك ىنػػ  ط لبػػ  نلػػوا  يػػدا  ك  3ك  يػػدا  
كعػػدـ  ع ليػػة الػػتعلم  الػػن و ىف  ػػودةتعػػ  هتم  ىػػببا    كال صػػور ىفلػػتعلم. تثػػريا بعػػد ا
 ت ػػػػ  .ف فتيرػػػػة الطلبػػػػة ـبتلعػػػػة 02ك راػػػػم  00مػػػػح خػػػػبلؿ اعبػػػػدكؿ راػػػػم التعلػػػػيم. ك 

كال   ػػػػـو .سػػػػت ذ اؼبػػػػ دة  ك فب رسػػػػتام اػػػػس الػػػػتعلم. اػبلعيػػػػة الدراسػػػػيةحىػػػػ  اخػػػػتبلؼ 
 مح ضيق الوا .( ىف ىقه اغب لة ؼب   يو Remedialابلتدر   العبل س )

 

                                                 
 2109 .كتتوبر 31ك  2109 .كتتوبر 25ت ر خ ب    اؼب  بلةالطلبة 136

 215  ص. مر   س بق  ر دم .ضبد طعيمة 137
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 األستاذ و الطلبة يف تعليم البالغة ومشكالهتم -ه 
مناػػػػ   تصػػػػميم  اؼبصػػػػنبلت الػػػػ   وا ااػػػػ  األسػػػػت ذ ت تعلػػػػيم الببلغػػػػة  أمػػػػ  

تعلػيم ذات الصلة بالتعليم  كتصميم اؼب دة  كالة اؼبرا   ك اؼبص در خ صة ىف اؼبرا   
كتنػػػػػوع تعػػػػػ  ة الطلبػػػػػة الببلغػػػػػة ال الببلغػػػػػة فعىػػػػػا   كضػػػػػعف معر ػػػػػة طػػػػػرؽ التعلػػػػػيم  

.كراؽ إختبػ ر الطلبػة غػري كاضػحة .ف استملداـ الوس عا التعليمية ك عدـ كمتطلب هتم  ك 
كىػػػقه اؼبصػػػنبلت  راىػػػ  رعػػػي   ػػػعبة  .ف تصػػػميم اؼبػػػ دة معػػػوض إىل  كغػػػري معاومػػػة.

كلنػػح جب فػػ  ءخػػر  ىػػقا  ىػػب   038األسػػت ذ ك عت ػػد .ف األسػػت ذ اػػ در علػػ  ذلػػ .
تنظػػيم اعبيػػد للمػػ دة. كبعػػدـ الت يػػيم كاؼبراابػػة بػػه رعػػي  عػػدـ الال صػػور ىف التصػػميم ك 

تمػ  ىػو اؼبطلػوب.  علػ    اد  عا التعلػيم ال  ىػري الصعبة كاألست ذ ت عملية التعليم
ت مصػػنبلت التعلػػيم الػػ   وا ااػػ  األسػػت ذ معػػ  رعػػي  الصػػعبة كاألسػػت ذ .ف  ن اصػػ  

 كالطلبة ت إ را  التعليم.
اؼبصػػ در التعليميػػة كالنتػػ  اؼبعينػػة ت التعلػػيم  كعلػػ  رعػػي  اعب معػػة .ف  ػػو ر 

الطلبػػة  تػس  ىػتعيد مناػ حػي  ىػتعيد مناػ  األسػػت ذ لتصػميم التعلػيم كإعػداد اؼبػػ دة  ك 
ت التعلم. كعل  األسػت ذ .ف  ىػتملدـ الوسػ عا التعليميػة اؼبو ػودة لبايػة التعلػيم مثػا 

 الصورة كم  إىل ذل .
  كىو صبور م بوؿلم دة التعليمية ل ريكف .ف ت دي األست ذ الطلبة ك.م  

ك.م  مح .ىم اؼبصنبلت ال   وا اا  الطلبة ت تعلم الببلغة يمام. كمتى م  ت تعل
ىس ضعف النع  ة اللغو ة مح نحية اؼبعردات كال واعد تآلة كزاٍد للوصوؿ إىل  ام 

                                                 
 2109 .كتتوبر 27ت ر خ ب (  اؼب  بلةرعي   عبة .ست ذ م كاردم عبد هللا ) 138
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ع ب يالببلغة كتقل  مح نحية األسلوب  كىقه النع  ة ت ثر ت مىتول است
 039ببلغة تثريا.ال

ف تعػػ  ة الطلبػػة الببلغيػػة ضػػعية. .ل ينػػ  فظػػرة  إىل اؼبػػقتور الىػػ بق ظاػػر .كإذا 
 كذل  لعدة .سب ب منا  

 تعليم الببلغة مل  نح  ع ال كمل تبؽ تع  هتم الببلغية إال اليبل. .0
ل لػػػػػة النتػػػػػ  كاؼبصػػػػػ در  اؼبن سػػػػػ  كإعػػػػػداد اؼبػػػػػ دةاعبيػػػػػد تصػػػػػميم التعلػػػػػيم عػػػػػدـ  .2

 التعليمية.

اصػػػػور اسػػػػتملداـ الوسػػػػ عا ك ألفػػػػواع طػػػػرؽ تعلػػػػيم الببلغػػػػة  اليلػػػػة ألسػػػػت ذ معر ػػػػة ا .3
 التعليمية.

إىل  ام الببلغة بىب  ضعف النع  ة اللغو ة لدل بع ام  ضعف ميوؿ الطلبة .4
 كتقل  بىب  فواحس ال صور األخرل الي سبق ذترى .

مح اؼبصنبلت الى ب ة   عل  األست ذ .ف  صمم التعليم ك  عد اؼبػ دة  يػدا ك 
ابػػػا التعلػػػػيم  ك.ف ىبتػػػػ ر طر  ػػػػة  قابػػػػة من سػػػبة ابؼبػػػػ دة الػػػػ  تصػػػػر  الطلبػػػػة ت  اػػػػم 

م العرصة للمن اصة داخػا العصػا كخ ر ػو  ؽب الببلغة حي ترت س تع  هتم  ك.ف  تي 
دكف .ف  نثػػػر التػػػدر ب ت  تنػػػوف العرصػػػة  م العرصػػػة  الن  يػػػة للتػػػدر ب تؽبػػػ ك.ف  تػػي 
 ىم كصب  معلوم هتم  ك ى عدىم.  ك.ف  ر دىم ت بقؿ ءرا غري ت  ية

اسػػتن دا إىل مػػ   ػػ   حػػوؿ األسػػت ذ فػػرل .ف كعػػس األسػػت ذ ضػػركرم تمػػ  ر.ل 
   وعيػػو ضػػركرم دبملتلػػف العمليػػ ت كالت نيػػ ت الػػ   ظػػح .فػػو  ىػػتعما بعػػط اؼبػػربه

ت ذل  اعت ػ دا معػ ده  اك صرح بتطبي ا   كاؽبدؼ ىو ربا النظر ة كالتطبيق  معتمد

                                                 
 2109 .كتتوبر 30ت ر خ ل اؼب  بلة  الطلبة 139
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ذا تػػ ف اؼبمػػ رس كاع دبػػ    ػػـو بػػو.  باػػقا الػػوعس  ىػػ عد األسػػت ذ .ف التحىػح وبػػدث إ
عل  ت ييم العملي ت ال    ـو ي   لنس ال تنوف اطيعة به اعت  داتو كفب رس تو مح 
 اػػػة كلتحىػػػه ىػػػقه اؼبم رسػػػ ت  كابلتػػػ يل مىػػػ عدة الطلبػػػة علػػػ  ربىػػػه .سػػػلوب 

 التعبري.
وصػعا  ءدة لعاػم ال ػرءف مػػ   علػ  الطلبػة .ف هبتاػدكا ت تعلػم علػم الببلغػة بك 

األفصػػطة مػػح مػػ  الصػػرح حبيػػ   ىػػتعيدكا مػػح النتػػ  ك اؼبصػػ در اؼبتػػو رة  ك ىػػتعيدكا 
ت صبعيػة طلبػة  ػعبة  مثػا كاألفصطة اؼبو ودة  خ رج العصا م  .صدا عام اؼبو ودة

اؼبن اصػػػة خ صػػػة ىف الببلغػػػػة كاغبل ػػػ ت اللغو ػػػػة لنػػػس ترت ػػػس تعػػػػ  اهتم مػػػح اؼبعػػػػردات 
 ميوؽبم إىل  ام الببلغة.كال واعد ك 

 افطبلاػػ  فبػػ  سػػبق .ف  ع ليػػة تعلػػيم الببلغػػة كتعلمػػو ربتػػ ج إىل النعػػ  ة اللغو ػػة
 .الببلغة ت تعلمام كتىاا عليام ال  تى عد الطلبة كال واعد ة
 
 
 
 

 
 

 الفصل اخلامس
 نتائج البحث والتوصيات واالقرتاحات
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 نتائج البحث -أ 

 كصف تعليم الببلغة ت  عبة  ابعب معة االسبلمية اغبنومية جبم    .0

إف .ىداؼ تعليم الببلغة ىف  عبة  ىػس سبليػ  الطػبلب ال ػدرة كاؼبعر ػة الن  يػة  (. 
ىف علػػم الببلغػػة   ػػبل ىف علػػم اؼبعػػ   كالبيػػ ف بوصػػعا  .داة ىف  اػػم ال ػػرءف مػػ  

 تعىريه كاغبد   م   رحو.
 ببلغة ا ـ بتصميما  .ست ذ الببلغة.موضوع  ت م دة ال 00ىن ؾ  (ب 

الطػػرؽ اؼبىػػتملدمة ىػػس الطر  ػػة اإلل  عيػػة كالطر  ػػة اإلسػػت راعية كطر  ػػة الىػػ اؿ  (ج 
 كاعبواب كالطر  ة اإلفت  عية كلنح ت استملداما  مل تنح متنوعة.

 ال صور ت استملداـ الوس عا التعليمية. (د 

.كال مث حىػػػػح  الت يػػػػيم مرتػػػػ  علػػػػ  داػػػػة اإل ػػػػ ابت كترتيػػػػ  اؼبعػػػػردات ك اماػػػػ  (ق 
 .سلوب التعبري عند اإل  بة

 .م  مصنبلت تعليم الببلغة ت  عبة   اس عد دة  منا   .2

 مصنبلت تصميم التعليم كإعداد اؼب دة عند .ست ذ اؼب دة.  (. 
 االختي ر العصواعس ؼبواضي   (ب 

 الطر  ة فبلة ت بعط األحي ف. (ج 

 ضعف استملداـ الوس عا التعليمية . (د 

ىف تعلػػيم الببلغػػة ىػػو داػػة اإل ػػ ابت   ػػا دكف .ف ان عػػة الطلبػػة .ف .ىػػم  ػػس   (ق 
  اتموا تثريا حبىح .سلوب التعبري عند اإل  بة.
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ميػػوؿ الطلبػػة ـبتلعػػة ك تػػقل  تعػػ  هتم اللغو ػػة األخػػرل الػػ  تىػػ عدىم ت تعل ػػم  (ك 
 الببلغة.

 ك مح األسب ب ال  ت دم إىل ىقه اؼبصنبلت  .3
 ا حصة كتا موضوع.ضعف مراع ة .ست ذ اؼب دة لؤلىداؼ الرعيىية  مح ت (. 
 ضعف تصميم التعليم كإعداد اؼب دة كاختي ر اؼبوضوع. (ب 

 ضعف معر ة .ست ذ اؼب دة لطرؽ تصميم اؼب دة التعليمية ؼب دة الببلغة. (ج 

 ضعف معر ة .ست ذ اؼب دة ألفواع طرؽ تعليم الببلغة كاستملداما . (د 

 ضعف اؼبص در التعليمية كالنت  اؼبعينة ت تعليم الببلغة. (ق 

  تنوع الطرؽ اؼبىتملدمة ال  ت ثر ت فص ط الطلبة ت التعلم.الت صري ت (ك 

 ضعف استملداـ الوس عا التعليمية اؼبتو رة. (ز 

 ضعف تصري  الطلبة عل  حىح .سلوب التعبري. (ح 

 ضعف اؼبراابة كت ييم التعليم كاؼبن اصة مح طرؼ رعي   عبة  ك.ست ذ اؼب دة. (ط 

ت اتتىػػػ ب تعػػػ  ة ضػػػعف تعػػػ  ات الطلبػػػة اللغو ػػػة األخػػػرل الػػػ  تىػػػ عدىم  (م 
 الببلغية.

 ضعف ميوؿ بعط الطلبة ت تعلم الببلغة. (ؾ 

 
 ك.م  اغبلوؿ اؼب بحة لتنا اؼبصنبلت مح طرؼ الب ح   اس ت لت يل   .4

.ف  راعػػػػس .ػػػػػىت ذ اؼبػػػػ دة تعصػػػػيبلت األىػػػػداؼ األس سػػػػية الواضػػػػحة ت تعلػػػػيم  (. 
 الببلغة.



119 
 

يميػة بصػنا  يػد حػي .ف  راعس .ست ذ اؼب دة تصميم التعليم كاعداد اؼبواد التعل (ب 
 تصا رس لة التعليم إىل .ذى ف الطلبة بطر  ة سالة.

اختيػػػ ر اؼبوضػػػوع مػػػح اؼبػػػواد التعليميػػػة حىػػػ  احتي  ػػػ ت الطلبػػػة تصػػػرط مػػػح  (ج 
 ركط  ام ال رءف م  تعىريه كاغبد   م   رحو  دبع  .ف عل  .سػت ذ اؼبػ دة 

إلياػ  الطلبػة  .ف وبلا كىبت ر اؼبوضوع ت اؼبامػة ).ىػم اؼبوضػوع ت( الػي وبتػ ج
فظرا إىل تثرة اؼبوضوع ت ىف مػ دة الببلغػة كالػة اغبصػو .ك األكاػ ت مث  ػنظم 

 تل  اؼبوضوع ت.

تنو ػػ  اسػػتملداـ طػػرؽ التعلػػيم حػػي هبعػػا الطلبػػة ال وبىػػوف ابؼبلػػا كالىػػأـ مثػػا  (د 
الىػػػػػ اؿ كاعبػػػػػواب كاؼبن اصػػػػػػة  كاسػػػػػتملداـ الوسػػػػػ عا التعليميػػػػػػة اؼبو ػػػػػودة مثػػػػػػا 

غراميػػػة   كاألسػػػئلة الػػػ  تل ػػػ  إلر ػػػ د الطلبػػػة ت  التصػػػوص الػػػي  ياػػػ  ا ػػػع ر
 حىح التعبري.

.ف  راعػػػػس .سػػػػت ذ اؼبػػػػ دة .سػػػػلوب تعبػػػػري الطلبػػػػة عنػػػػد اإل  بػػػػة أبال  امػػػػا داػػػػة  (ق 
 اإل  ابت ك ام اؼبعردات.

.ف  ر ػػػػد األسػػػػت ذ الطلبػػػػة ت التعبػػػػري عػػػػح . نػػػػ رىم حىػػػػ  ال واعػػػػد الببلغيػػػػة  (ك 
وؿ إىل  اػػػػػػم ال ػػػػػػرءف ك صػػػػػػرعام علػػػػػػ  .ف الببلغػػػػػػة  احػػػػػػدل الصػػػػػػركط للوصػػػػػػ

 كاغبد  .

 تراية اؼبراابة كالت ييم ت إ را  التعليم مح طرؼ رعي  الصعبة ك.ست ذ اؼب دة.  (ز 

كاؼببلحظ حوؿ فت ع  الطلبة .ف الط ل  القم لػو  اؼبم رسػة اعبيػدة ىف الػتعلم 
نؿ فتيرػػة  يػػدة  ػػدا  ك.مػػ  الط لػػ  الػػقم لػػو فب رسػػة الػػتعلم اؼب بولػػة   ػػد نؿ فتيرػػة 

كالط ل  القم لو فب رسة الػتعلم اؼب بولػة نؿ فتيرػة م بولػة  ك.مػ  الط لػ  الػقم   يدة 
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لػػػو فب رسػػػة الػػػتعلم الن اصػػػة   ػػػد نؿ فتيرػػػة م بولػػػة. ك ػػػودة فتػػػ ع  الطػػػبلب ىػػػقه تتغػػػري 
 .حي ن لعدة .سب ب. 

كإف  عمليػػػة التعلػػػيم  كفب رسػػػة الػػػتعلم الػػػي تػػػدؿ علػػػ  ميػػػوؿ الطلبػػػة ىف الػػػتعلم 
 ل ىف غري النع  ة الببلغية ت ثر تثريا ت فتيرة تعلم م دة الببلغة.كتع  اهتم األخر 
 

 التوصيات  -ب 
كفبػػػ  ال  ػػػ   يػػػو .ف ىػػػقا البحػػػ   يػػػو الػػػن و الػػػقم وبتػػػ ج إىل إتم لػػػو  

 ك  دـ الب ح  التوصي ت تم   لس 
.ف  ػدرس البػػ حثوف اآلخػػركف ىػقا البحػػ  ببتيػػ  الدراسػة االاباحيػػة مػػح فتػػ ع   -0

  ُعرؼ فبي اتو كعيوبو.ىقا البح  حي 
.ف  ىػػػػػػػتمر  البػػػػػػػ حثوف اآلخػػػػػػػركف ىػػػػػػػقا البحػػػػػػػ  ت الدراسػػػػػػػة الت ليػػػػػػػة ىف حػػػػػػػا  -2

اؼبصػػنبلت ىف تعلػػيم الببلغػػة حػػي هبػػدكا التعلػػيم اعبيػػد كاؼبػػنظم خ صػػة ىف تعلػػيم 
 الببلغة 

علػػػ  الطلبػػػة ت  ػػػعبة  خ صػػػة الطلبػػػة ابعب معػػػة اإلسػػػبلمية اغبنوميػػػة جبمػػػ  .ف  -3
 اا عليام رب يق التعليم العع ؿ اعبيد ىف الببلغة. ىتملدموا ىقا البح  ليى

 

 االقرتاحات -ج 

  يم  ىبو االاباح ت الي  ت دـ ي   اس الب ح  ت لت يل 

 ألست ذ اؼب دة   .0

 عليو .ف  صمم اؼب دة  يدا ابا التعليم ك .ف  عد  الدركس  يدا. (. 
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 .ف  راعس ادرة الطلبة كمتطلب هتم. (ب 

 .ف ىبت ر موضوع ت من سبة للطلبة. (ج 

 .ف ىبت ر طرؽ التعليم اؼبتنوعة ك ىتملدما  ت إ را  التعليم. (د 

 .ف  ىتملدـ الوس عا اؼبتو رة لباية التعليم. (ق 

 .ف  راعس .سلوب التعبري الطلبة. (ك 

.ف  ر ػػد الطلبػػة ت التعبػػري عػػح . نػػ رىم حىػػ  ال واعػػد الببلغيػػة ك صػػرعام  (ز 
 عل  .ف الببلغة  رط للوصوؿ إىل  ام ال رءف كاغبد  .

 للطلبة   .2

 عليام .ف  نوفوا إهب بيه ت التعلم ك ىتعيدكا مح اؼبص در التعليمية اؼبتو رة. (. 
.ف  راػػػػوا تعػػػػػ  اهتم اللغو ػػػػػة األخػػػػػرل مػػػػػح حيػػػػػ  اؼبعػػػػػردات كال واعػػػػػد كالنػػػػػبلـ  (ب 

 كال را ة بوصعا  ءدة كزاد ىف  ام الببلغة.

 لرعي  الصعبة كرعي  اعب معة  .3

  كلة حا اؼبصنبلت اؼبطركحة.عليام  .ف   وم  دبراابة التعليم ك تصميمو كؿب (. 
 تو ري اؼبص در التعليمية كالنت  اؼبعينة ت التعليم. (ب 

 للب حثه   .4
 دراسة ا  الت األخرل ىف تعليم الببلغة كحا مصنبلهت  لباية تعليم الببلغة.

 قائمة املصادر واملراجع

 
 املصادر
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 ال رءف النري
 .0997 ورترسيف   وتي ترات  .ضبد كرسوف اؼبنور  معرم اؼبنور   وست ت  

 املراجع
 ابللغة العربية

 الكتب .أ 
.ضبد اؽب مشس   واىر الببلغة ىف اؼبع   كالبي ف كالبد    دار العنر  بريكت   .0

0978. 

 PT Raja .ضبد ابضبيد  درس اللغة العربية "اؼبدخا ىف علم الببلغة كعلم اؼبع    .2

Grafindo Persada :   0996  ترات. 
  كت لة اؼبطبوعة عبد هللا 6-صوؿ البح  العلمس كمن ىرو  ط.ضبد بدر  . .3

 . 0982حرمس  النو    

.ضبد عبد ال  در .ضبد  طرؽ تعليم اللغة العربية  منتبة النا ة اؼبصر ة   .4
 .0979ال  ىرة  

البن    ح  ية البن   عل   رح صب  اعبوام  اعب   األكؿ  سن   ورة   دة   .5
 بدكف الىنة.

صوؿ " دراسة إبىتيمولو ية للعنر اللغوم عند العرب" النحو سب ـ حىح  األ .6
 .2114الببلغة  ع مل النت   ال  ىرة   -  و اللغة –

 بلؿ الد ح عبد الرضبح الىيوطس    اإلت  ف ىف علـو ال رءف اعب   الث    دار  .7
 .0979العنر  بريكت  

 اؼب ىر ىف علـو اللغة ك.فواى ,  دار العنر  بريكت  بدكف الىنةػػػػ, ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .8
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حىح  ح تو  تعليم اللغة العربية به النظر ة كالتطبيق  الدار اؼبصر ة اللبن فية   .9
 .0993ال  ىرة  

 حعحي ب  كءخركف  اواعد اللغة العربية  كزارة اؼبع رؼ اؼبعمومية  بدكف الىنة. .01
العلمس  معاومو ك.دكاتو ك.س ليبو  دارالعنر ذكا ف عبيدات كءخركف  البح   .00

 .0992للنصر كالتوز    عم ف  

  تعليم العربية لغري الن ط ه بو من ىرو ك .س ليبور دم .ضبد طعيمة   .02
 .0989إسيىنو  الرابط  

طو علس حىح الدليمس  اللغة العربية من ىرا  كطراعق تدر ىا   دار الصركؽ  .03
 .2115للنصر كالتوز    عم ف  

عبد الرضبح دمحم األخ ررم  اعبوىر اؼبننوف  دار إحي   النت  العربية   .04
 إ ندكفىي   بدكف الىنة.

عبد ال  ىر اعبر     .سرار الببلغة ىف علم البي ف  دار النت   العلمية بريكت   .05
 بدكف الىنة.

 0984منتبة العبلح  تو     تدر    نوف اللغة العربية علس .ضبد مدتور   .06
 .0957كمصطع  .مه  الببلغة الواضحة  دار اؼبع رؼ  مصر   علس اعب رمس .07
دمحم زغلوؿ سبلـ  اترخ الن د األديب كالببلغة  إسن فدر ة  اؼبع رؼ  بدكف  .08

 الىنة.
 .2116 وفورتو  -دمحم غعراف ز ح الع مل  الببلغة ىف العلم البي ف  توفتور .09

دمصق  دمصق  ؿبمود .ضبد الىيد  ىف طراعق تدر   اللغة العربية    معة  .21
0995. 
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ؿبمود ر دم   طر ك رسبلف  مصطع   تعليم اللغة العربية كالببية الد نية  دار  .20
 2111الث   ة كالنثر كالتوز    ال  ىرة   

ؿبمود  يملوف  ؿب ضرات ىف علم البد    الطبعة األكىل  دار الطب عة اومد ة   .22
 .0974ال  ىرة  

ل   رح خلية الل  اؼبصوف ـبلوؼ بح دمحم البدكم  ح  ية البدكم ع .23
 إ دكفىي   .كسا  تلوارت   بدكف الىنة.-للدمناورم  ظب راع

 
 البحوث .ب 

تعليم اللغة العربية )دراسة اغب لة بنلية الدراس ت اإلسبلمية ىف غوسا ر    .24
 .0998اعب معة اومد ة م الف (  

 كىلتدر   اللغة العربية ابؼبدرسة اإلبتداعية اغبنومية م الف  األضبيدة   .25
تطو ر تعليم اللغة العربية ىف اعب معة اإلسبلمية )دراسة ف د ة ىف مىتمه  ت ح   .26

 برنم  اللغة العربية اؼبنثف ىف اؼبعاد الع يل اإلسبلمس اغبنومس ظب ر ندا(.

 
 

 مواقع االنرتنيت .ج 
 03الوصوؿ ىف الت ر خ  http://www.alaql1.jeeran.com/asasi.htm  التعليم األس سس .27

 2100 .كتتوبر
 حر ج إبراىيم عبد الع     التعليم العع ؿ  .28

http://www.alaql1.jeeran.com/asasi.htm
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 .2100 سبتم  24ىف الت ر خ 
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