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 ملخص
س علم الباغة لطاب الّصف الّسادس بالمدرسة الدينية مفتاح الهدى ماياك طاناتان يتدر .2015.شريعة

كلّية التربية قسم اللغة العربية فى .  البحث العلمى.2015-2014فونوروغو السنة الدراسّية 
.  المشرف أحمد زبيدى الماجستير. الجامعة اإسامية الحكومية فونوروغو

  .، طالب الّصف الّسادسالباغةتدريس، : الكلمات اأساسية 

عا  )إف الباغة  ى العلم الذل يعرؼ ب فصاحة الكاـ العر ح يطابق  (البياف كالبديع كا
اؿ ا  )الباغة . ع كوف الكاـ الفصيح موصا للمتكلم ا اقصى مراد. مقتضى ا  (البياف كالبديع كا

حو  .كالركح من اللفظ يعرب ها ككاللباب لعلم ال
سبة لأشخاص ليس  (معا الكلمات العربية)أّما درس علم الباغة  فهو صعب للفهم، كخاّصة بال

عاجم حو كعلم ا اف م يستطع الطاب أف يعلموا . لديهم العلـو اأساسية للغة العربية، مثل علـو الصرؼ كال
ثر كالكتب  ريدة كاجلة كالشعر كال اث كا حو كالباغة، لن يفهموا الكتب باللغة العربية ككتب ال علم الصرؼ ال

ى قواعد اللغة العربية . العلمية باللغة العربية كالقراف الكر كاأحاديث الشريفة خصوصا أّف من مفتاح العلـو 
لفية ذ ا ي كتبمن  ذا البحث  ثاثة أسئلة  داؼ تدريس علم الباغة  (1):  الباحث  ما أ

ة الدراسّية  دل ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس ية مفتاح ا درسة الدي  2015-2014لطاب الّصف الّسادس با
دل ماياؾ طاناتاف  (2)؟  ية مفتاح ا درسة الدي كيف خطوات تدريس علم الباغة لطاب الّصف الّسادس با

ة الدراسّية  كيف مشكات تدريس علم الباغة كطريقة حلها لطاب  (3) ؟ 2015-2014فونوركغو الس
ة الدراسّية  دل ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس ية مفتاح ا درسة الدي ؟ 201-2014الّصف الّسادس با

د عرض البيانات، يأخذ الباحث الطريقة  وعى، كع ث ميدا يتصف علة البحث ال ذا البحث 
كتوبة احظة كالوثائق ا قابلة كا فيض البيانات كالثا العلمية كطريقة ا ليل البحث فاأكؿ  ، كأما أسلوب 

تاج البيانات اصل.عرض البيانات كالثالث إست داؼ تدريس علم الباغة  إف (1):  من نتائج البحث كا أ
ية لطاب  درسة الدي دل"الّصف الّسادس با مثاؿ تعريف الفصاحة : خاؿ لفهم علم البلغة نفسها " مفتاح ا

ا كليفهم الطاب كيتعلموا التعريف كالفرؽ ب الفصاحة كالباغة  وقف ب الصحيح كغ كالباغة كعاقة أك ا
بوية الصحيحة، كتسهيل  تويات القرآف الكر كاأحاديث ال ، كلفهم  عا صوص علم ا كأقساـ علم الباغة كبا

واد باللغة اللطيفة كن تقد ا دما رجعوا إ اجتمع  داؼ تدريس علم الباغة  الّصف الّسادس . الطاب ع أ
ية  درسة الدي دل"باا ، لكن م يصل ا " مفتاح ا عا صوص علم ا عا كبا يشتمل بعض الفصوؿ علم ا

طواتإف  (2).فهم تذكؽ اأدب كفهم ية  تدريس ا درسة الدي مفتاح "علم الباغة لطاب الّصف الّسادس با
دل ة الدراسّية " ا لقة أك باندكعاف بالطريقة 2015-2014ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس  (Bandongan) ا

انب ذلك . كباستخدـ اإماء كالسماع ذ الطريقة يصلح استخدامها للمبتدئ  تعلم علم الباغة، ك أف 
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درس امثلة أخرل من الكتاب كأمثلة خاصة  أمثلة حياة الطاب لكى يكوف الطاب سهولة فهم  كاصل ا
ومة درس أف يفهم الطاب حقيقة كمو شكات  تدريس علم الباغة كطريقة حلها ( 3 ).كرجاء ا إف ا

ية  درسة الدي دل"لطاب الّصف الّسادس با ة الدراسّية  ماياؾ طاناتاف فونوركغو" مفتاح ا -2014الس
راد من . 2015 هم ا وجودة  علم الباغة م يكن كاما، كم يفهم كث م الطاب م يفهم ااقوؿ كاامثلة ا

أّما الطريقة حلها مساعدة . العبارات كاأمثلة  علم الباغة،  كالعبارات كاأمثلة  علم الباغة باللغة العربية
حو الذم يتعلق بباب  علم الباغة،  ا من بعض علم ال درس كث الطاب تسهيا  تعلم الباغة، كيبحث ا

عل اأمثلة من خارج الكتاب ا من اأمثلة ك درس كث فردات الصعبة . كيعطى ا الباغة كث من الكلمات أك ا
درس أك الصديق. الصعوبة  التعليم كمواد الباغة نادرة اأستخدـ  . كطريقة حلها بتكرار القراءة كيسأؿ ا ا

زلية. اأنشطة اليومية درس اف يعطى الواجبات ا بغي على ا  .كطريقة حلها ي
احات كما يليانطاقا ذا البحث سيقّدـ الباحث اإق بغى للمدرسة  (1)للمدرسة . (أ): من  ي

قية جودهم خاصة  درس ك الطاب كسائل الدرسية ل دل ماياؾ طاناتاف فونوركغو أف تعطي ا ية مفتاح ا الدي
ية(2)لدرس القواعد  بغي للمدرسة الدي دل ماياؾ طاناتاف فونوركغو ي اّدة الباغة  مفتاح ا  .أف يذيد خصة 

بغى ( 1)للمدرس . (ب) دل ماياؾ طاناتاف فونوركغو أف يوّسع فرصة  غ ي ية مفتاح ا درسة الدي مدرس ا
م ضعف عقلهم ن  درس أف يعطي اكثر اإحتبارات   (2). حصة الدرس على الطاب  بغى على ا ي

يد م على فهم الباغة ا ات ا الطاب يساعد درس اف يستعمل أنواع الطرؽ (4). كالتمري بغى على ا ي
واد كاما ذ البحث من اأخطاء للباحث (.ج). ليساعد الطاب عن تفهيم ا ميع تصحيح   أرجوا من ا

فعكم قائص كاستفيدكا مايفيدكم كانتفعوا ما ي بغى على الطاب اف ( 1)للطاب  . (د).كالغلظات كزيادة من ال ي
ا( 2 ).يتعلموا جيدا قبل التعليم كاـ اك بعد ادة ال م يفهموا بغى اف يسألوا عن ا  .كي
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 الباب اأول
 مقّدمة

 
 خلفية البحث .أ﴾ ﴿

ا أنزؿ كتب باللساف : قاؿ شيخ اإساـ إبن تيمية ر اه   فإف اه 
، كجعل  كمة بلسان العر ، كجعل رسلول مبلغا ع الكتاب كا العر

، م يكن سبيل إ ضبط الدين كمعرفت إا  ذا الدين متكلم السابق إ 
ذا اللساف كصارت معرفت من الدين إف نفس اللغة : "كقاؿ أيضا ". بظبط 

ة فرض،  العربية من الدين، كمعرفتها فرض كاجب، فإف فهم الكتاب كالس
 1".كايفهم إا بفهم اللغة العربية، كما ا يتم الواجب إا ب فهو كاجب

ى الكلمات ال يعر ها العرب عن أغراضهم كقد .  اللغة العربية 
قل ا من طريق ال ا القراف الكر كاأحاديث الشريفة، . كصلت إلي كحفظها ل

ظومهم ثور العرب كم ي العلـو ال . كما رك الثقات من م العلـو العربية 
ي ثلثة عشر علماف  طأ ك : " يتوصل ها إ عصمة اللساف كالقلم عن ا

حو  )الصرؼ كاإعراب  معها اسم ال عا كالبياف كالبديع  (ك كالرسم كا
طابة كتاريخ اأدب كم اللغة  2".كالعركض كالقوا كقرض الشعر كاإنشاء كا

ذ العلـو كلها باحثة  اللفظ العر من حيث ضبط كتفس  ك
ذكورة أف ب . كتصوير كصياغت إفراد كتركيبا ذ العلـو ا حو تقدـ من  كال

معركفا صواب الكاـ من خطئ كيستعاف بواسطت على فهم سائر العلـو 
هما معا بياف كبديع  3.كم

                                                           
ر الدين، 1 امعة اإسامية : : مااع )، فق اللغة العربية مدخل لدراسة موضوعات فق اللغةأكرؿ  ا

كمية،   .، ط(2009ا
ت ) جامع الدركس العربية، مصطفىالغاي2  .7، (1944دار الكتب العلمية، : بي
شمي، 3 د ا كت  )، القواعد اأساسية للغة العربيةا  .5-4، (2009دار الكتب العلمية، : ب
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عا  )أّف الباغة  ى علم الذل يعرؼ ب فصاحة  (البياف كالبديع كا
اؿ ع كوف الكاـ الفصيح موصا 4.الكاـ العر ح يطابق مقتضى ا  

ا  ) الباغة 5.للمتكلم ا اقصى مراد كالركح من اللفظ  (البياف كالبديع كا
حو  6.يعرب ها ككاللباب لعلم ال

ليزية  ذا لغة اإ ية)ك لك مستول صعبة خاصا، أن كثيق  (الر ال 
حو كعلم الباغة كتعتر علم الباغة يبقى العلم . لقواعد اللغة مثل العلـو ال

 .أصعب للهضم، أّن سوؼ تتعلق ب مكونات العلـو العربية اأخرل
و صعبة لفهم جدا،  (معا الكلمات العربية)أّماالدرس علم الباغة 

سبة لأشخاص ليس لديهم العلـو اأساسية للغة العربية، مثل علـو  كخاّصة بال
عاجم حو كعلم ا درسة ذا يظهر لطاب الّصف . الصرؼ كال الّسادس با

دل ماياؾ طاناتاف فونوركغو ية مفتاح ا  .الدي
حوكالباغة، لن يفهموا  اف م يستطع الطاب أف يعلموا علم الصرؼ ال

ثر كالكتب العلمية  ريدة كاجلة كالشعر كال اث كا الكتب باللغة العربية ككتب ال
باللغة العربية كالقراف الكر كاأحاديث الشريفة خصوصا أّف من مفتاح العلـو 

 .ى قواعد اللغة العربية
ية  درسة الدي دل " أما ا ة " مفتاح ا دارس  مدي ى أحدل ا
ت مؤسسة  دل"فونوركغو  ذ " دار ا ماياؾ طاناتاف فونوركغو تستعمل 

ا  ع يع دركسها كتسمى باا درسة الطريقة السلفية  إلقاء  بل (Maknani)ا
ية  درسة الدي دل" الباغة، كتدرس ا الباغة من الفصل الّسادس " مفتاح ا

                                                           
يا كحسن،4 امعة :  فونوركغو)Ilmu Balagah kajian Sastra dan Retorika Arabاكوس ترم جا ا

كومية فونوركغوف،   .1، ( 2004اإسامية ا

 .35، (1406دار الثقافة، : قطر  ) أصوؿ الباغةكماؿ الدين ميثم البحراف، 5
كمة، : جومباع)Pengantar Memahami Nadhom Jauharul Maknunـ صا الدين صفواف، 6 دار ا
2007) ،11. 
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ية . ا فصل التخّصص درسة الدي ستخدمة لتدريس الباغة با كأما الكتب ا
دل" وف: فهى " مفتاح ا ك ر ا و  .ا

ة  تدريس شكات الكث علم الباغة لطاب الّصف كمن تلك ا
دل ماياؾ طاناتاف فونوركغو ية مفتاح ا درسة الدي  ، فأراد الباحثالّسادس با

وضوع البحث العلميهو تدريس علم الباغة لطاب الّصف الّسادس ا
بالمدرسة الدينية مفتاح الهدى ماياكطاناتان فونوروغو السنة الدراسّية 

2014-2015. 

 
 تحديد البحث .ب﴾ ﴿

و ذا البحث العلمي  ديد البحث    تدريس علم الباغة: أما 
كطريقة مشكات تدريس علم الباغةكتدريس علم الباغةخطوات ك

دل ماياؾ طاناتاف حلها ية مفتاح ا درسة الدي لطابالّصف الّسادس با
 .فونوركغو

 

 

 

 

 

 
 

 أسئلة البحث .ج﴾ ﴿
اء على ماذكر الباحث  خلفية البحث،فمشكات البحث تتلخص  ب

 : فيما يلى 
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داؼما  .1 ية مفتاح أ درسة الدي تدريس علم الباغةلطابالّصف الّسادس با
ة الدراسّية  دل ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس   ؟2015-2014ا

ية كيف خطوات  .2 درسة الدي تدريس علم الباغةلطابالّصف الّسادس با
ة الدراسّية  دل ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس   ؟2015-2014مفتاح ا

 لطابالّصف الّسادس كطريقة حلها مشكات تدريس علم الباغةكيف .3
ة الدراسّية  دل ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس ية مفتاح ا درسة الدي با

 ؟2014-201

 

 أهداف البحث .د﴾ ﴿
داؼعرفة .1 ية مفتاح  أ درسة الدي تدريس علم الباغةلطابالّصف الّسادس با

ة الدراسّية  دل ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس   2015-2014ا

ية عرفة خطوات  .2 درسة الدي تدريس علم الباغةلطابالّصف الّسادس با
ة الدراسّية  دل ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس   2015-2014مفتاح ا

 لطابالّصف الّسادس كطريقة حلها مشكات تدريس علم الباغةعرفة .3
ة الدراسّية  دل ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس ية مفتاح ا درسة الدي با

2014-2015  

 
 فوائد البحث .ق﴾ ﴿

ى الفوائد  ذا البحث،  ا الباحث   أما فوائد البحث ال يرجو 
ظرية كالعملّية  .ال

  الفوائد النظرية .1

قية نوعية  عارؼ عاما كل قية ا أف تكوف نتائج البحث مساعدة ل
 .تدريس علم الباغة خاصا
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  الفوائد العملّية .2

 للمدرس أو المدرسة  .أ 

درسوف  ترقية نوعية  راجع يرجع إلي ا ليكوف البحث أحد ا
ية  درسة الدي دل ماياؾ طاناتاف تدريس علم الباغة با مفتاح ا

 .فونوركغو
 لرئيس ولمدير المعهد   .ب 

عهد كمدير   راجع يرجع إلي رئيس ا ليكوف البحث أحد ا
درسة ككذلك التاميذ كالتلميذات   درس أك ا إعطاء التشجيع إ ا

 .عملية تدريس علم الباغة
 للباحث .ج 

اسبة  ديدة  تدريس علم الباغة ا عارؼ العملّية ا لزيادة ا
ستقبل ة التعليمّية  ا ه  .با

 
 منهج البحث .ك﴾ ﴿

 نوعالبحث .1
وعى  ذا البحث العلمي علىسبيل البحث ال إستخدـ الباحث نوع البحث 

(Qualitatif Research)  تج و إجرآت البحث ال ت وعي  كالبحث ال
ة اأشخاص ك (Descriptive Data)البياناتالوصفية  ألس كتوبةأكم  كاأصواتا
تأملة  7.طبائع ا

حضور الباحث  .2
وعى تعّلقا أكيدا أّف الباحث  يتعّلق حضور الباحث هذا البحث ال

مع البيانات . (Human Instrumen)حدل الوسائل الدراسية الشخصيةإو
                                                           

ا جفتا، : جاكارتا  )Memahami Penelitian Kualitatif، بصركل كسواندل7  .21، (2008ري
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هج العلمى و اإختبار التحريرم (Scientifiec Paradigma) ا ستخدـ   ا
. أك اإستتفتاء أك الوسيلة اأخرل

مع البيانات و الوسيلة اأفضل  و الوسيلة . الشخص  الشخص 
خر  تصلة با يداف (Informan)ا  كيقدر على فهم أنواع التبادات  ا
صوؿ عليها  8.كا

 مكاف البحث .3

دل ماياؾ  ية مفتاح ا درسة الدي يتخذ الباحث مكاف البحث با
ة الدراسية   2015-2014طاناتاف فونوركغو الس

 مصادر البيانات .4
صادر اؿ ي ا  حصل عليها الباحث من ميداف تىمصادر البيانات 

يداف ك . البحث وصوفات با أما مصادر البيانات تصدر من البيانات ا
كتبة كتبة ؿحصل الباحث على البيانات ال تكوف . ا ظرم من ا إطار ال

فيذ البحث .  ت
م رئيس  ذا البحث العلمى  يداف   أما مصادر البيانات من ا

درسة  قسم  درسة ك نائب رئيس ا . باغة ك مدّرس اؿلدراسىهج ااما
ذ خرا  اؿ يسمى موضوع البحث با  . ا

 ع البياناتأساليب .5
مع البيانات، كما يلى : إستخدـ الباحث اأساليب 

احظة  .أ   (Observation Method)طريقة ا

احظة اكؿ التجربة طريقة ا اس  ت إحدل الطريقة ال يستعملها ال
ظر أك إستماع عرفة ب احظة إ قسم9.ك ا قسم ا  : ت

                                                           
ا ركسدكريا، : باندكنج )Memahami Penelitian Kualitatif،ليكسي مولييونج8  .19،(2000ر
9 ، . 117، (2007, حاؿ: فاسوركأف )Metodologi Penelitian Bahasa Arabّمد عي
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ر بالتفاعل .1 ظا باشرةتعتر بتلك إذاكاف الباحث ماحظ ا احظة ا ا
لحوظ امس إ ا  .كا

ي إحد.2 باشرة  احظة غ ا فذ الباحث ببحوث لا احظ ال ت  ا
 .الوثيقة كالتقريرة يعدما غ

ظامية احظة ال ي ا احظة   كأما إستخداـ الباحث من نوعية ا
يكل  يكل في (Structured Observation)ع ا ا عامة يع  ال 

وع ظمة  نوع أكا كعامة خاصة من كل دافع  ذلك ال .  الدكافع ا
ذا  ذ الطريقة للحصوؿ على اأحواؿ احتاجة   إستخدـ الباحث 

اكؿ اإخبارات كالبيانات احتاجةالبحث العلمى  :كما يلي ،  كلت
دل ماياؾ.1 ّيةمفتاح ا درسة الدي فونوركغو  طاناتافأحواؿ ا
تدريس علم كخطوات لطاب الّصف الّسادس الباغةتدريس علم.2

دل ماياؾ  ية مفتاح ا درسة الدي الباغةلطابالّصف الّسادس با
 طاناتاف فونوركغو 

 

 

 

 

 (Documentary Method) الوثيقيةالطريقة .ب 

مع البيانات  ي الطريقة  همة تتعلق الطريقة الوثيقية  صل الكتابة ا
اكؿ البيانات الكاملة الصحيحة كا أسس على   بحوثة ح يت سئلة ا  ا

10.التفك
 

درسة  يل البيانات عن حالة ا إستخدـ الباحث الطريقة الوثيقية ل
دل ماياؾ فونوركغو  كما يلى ّيةمفتاح ا : الدي

                                                           
 .Memahami Penelitian Kualitatif ،158بصراكل كسواندل، 10
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دل ماياؾ  .1 ّيةمفتاح ا غرا للمدرسة الدي وقع ا تاريخ التأسيس كا
 فونوركغو

دل ماياؾ  .2 ّيةمفتاح ا درسة الدي درس كالطاب  ا أحواؿ ا
فونوركغو 

قابلة .ج   Wawancara))ا

خر سؤؿ أل ا اصة ب السائل كا قاصد ا ى التحدث با قابلة   .ا
جوف  قابلة إ قسم ما ( Guba dan Lincoln)يقسم غوبا ك ل  : ا

كيبية ك  قابلة ال كيبيةا قابلة غ ال قابلة ال أثبت . ا ى ا كيبية قابلة ال ا
خر ذا البحثإستخدمالباحث11.السائل اأسئلة يقدمها السائل إ ا طريقة  

كيبية قابلة ال مع البيانات منك. ا ذ الطريقة  : إستخدـ الباحث 
درسة عن  (.1 داؼرئيس ا  لطاب الّصف الّسادسالباغةتدريس علمأ

درسةخطوات ك  تدريس علم الباغةلطابالّصف الّسادس با
دل ماياؾ طاناتاف فونوركغو ية مفتاح ا  .الدي

درسة  قسم  (.2   عن تدريسلساهاج الدرامنائب رئيس ا
دل ماياؾ فونوركغوباغةاؿعلم ّية مفتاح ا درسة الدي .   با

تدريسباغةمدّرس اؿ (.3 لطاب الّصف باغة اؿ علم ع
كطريقة تدريس علم الباغةلطابالّصف الّسادسكخطوات ،الّسادس

شكات ذ ا دل ماياؾ طاناتاف حّل  ية مفتاح ا درسة الدي  با
 .فونوركغو

شكات  عنالطاببعض  (.4 لطاب الّصف باغة  اؿ علمتدريسا
شكات الّسادس ذااؿ تدريس،كحّل ا  .علم 

                                                           
ا ركسدكريا: باندكنج)Metode Penelitian Kualitatif،ليكسي مولييونج11  .190،(2000,ر
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ليل البيانات طريقة .6
ذا البحث  ليل م  ي  ليل البيانات  ستخدـ الباحث أسلوب 

ماف(Miles)كصفي كيفي على طراز ميلس وب :   كمايلى12،(Huberman) ك
 

 
 

 
 

 

 
 
 
  

ليل البيانات  صر    (InteractiveModel)(طراز الفعاؿ)الع
 (DataReduction)فيض البيانات .1

تلط البيانات قسمالباحثبالضبط كالدقة كما ذكر  السابق كلما ،لئا 
ختلفةاالبيافت لباحثكلما كثر ؿطاؿ الوقت ختلطة كا كمن اجل ذلك . ت ا

فيض البيانات علومات بطريقة  فيض . تعقد سريعا ا كالغرض من 
وضوع ك  هّمة من حيث ا ي البيانات ا ي تلخيص ك البيانات 

قابلة يحفىهذا البحث .الشكل ، (Interview)صالباحثعلى البيانات من ا
احظة  عقدة  التدريس (Documentary) كالوثيقة (Observation)كا  ا

ديد عن اأحواؿ  فضها باختيار ك دارس،   كاأعماؿ اليومية  من ا
تعلقة بعملية تدريس  .علم الباغةاأصلية ا

 (DataDisplay)عرض البيانات .2

                                                           
ييرم. مطول ب12  .19-16،(1992اإندكنسيا،:جاكارتا)Analisis Data Kualitatif،ميلس كميكائل 

 ع البيانات

  البيانات عرض

 لبيانات  افيض

تاج  اا  ست
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ا عرض البيانات طوة بعد فيض البيانات فا ّف إ. بعد هاية 
شملة ك اإتصاؿ  وع بطريقة الصورة كالبياف ا عرض البيانات  البحث ال

وع تغلب على . ب اأشياء كما اشب ذلك كعرض البيانات  البحث ال
بعرض البيانات تسهل  فهم ما كقع كتفظيم العمل . طريقة كتابة الوصفّية

ظاـ . مؤسسا على حصوؿ الفهم ذا البحث عرضالباحثالبيانات ب  
داؼخاص عن دل ماياؾ طاناتاف أ ية مفتاح ا  تدريس علم الباغةالدي
دل ماياؾ طاناتاف كخطوات ، فونوركغو ية مفتاح ا تدريس علم الباغةالدي
 لطابالّصف كطريقة حلهامشكات تدريس علم الباغة ك،فونوركغو

دل ماياؾ طاناتانفونوركغو ية مفتاح ا درسة الدي  .الّسادس با
تاج اا.3  ست

باط كإستداب   طوة بعد عرض البياناهي أخذ اإست ا
كم  باط اأكللم تبق  ا ع أذا إكاإست ديدة كاأرجح   تت اأدلة ا

ا سب كتتفق باأدلة إكلكن .البيانات بعد باط اأكؿ ت ذا كاف اإست
ع البيانات. الراجحة كالصحيحة ما رجعالباحثفي ميداف البحث ك  ،حي

باط الراجح الصحيح ي بااإست باط اأكؿ  ث  إ.فااإست باط  ذا است
بالباحثفي ميداف  ما ذ ا كم تبق كتتسع حي ديد نوعي فقد اجاب  

. البحث
كن معرفةتدريس علم الباغة لطاب الّصف  ذا البحث   

مشكات ك،تدريس علم الباغةالّصف الّسادسكخطوات ،الّسادس
ية كطريقة حلهاتدريسعلم الباغة درسة الدي لطاب الّصف الّسادس با

دل ماياؾ طاناتاف فونوركغو  .مفتاح ا
 صحة البياناتفحص .7

 :إستخدـ الباحث طريقت لفحص صحة البيانات كما يلى
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اؾ . أ  تطويل اإش

وعى ؾ كقتا طويا  . يكوف الباحث كسيلة  البحث ال كيش
قية الدرجة أمانة البيانات. ميداف البحث ذا التطويل ل  كفائدة 

  مواظبة التأمل . ب
اسبة  اصر ا صائص كالع اد ا الغرض من مواظبة التأمل إ

اصر  صائص كالع ذ ا ّ تركز الباحث   طلوبة  سألة ا با
اؾ يعطى الغرفة فمواظبة . بالتفصيل كبعبارة أخرل إذا كاف تطويل اإش

 .التأمل يعطي التعمق

  البحثخطوات .8
كن فصل عن خطوات البحث وعي ا فخطوات . البحث ال

ي أف الباحث كأداة البحث، فلذلك أف  ا خصائصها أساسية  البحث 
طوات البحث  غ تلف  وعي  . خطوات البحث  البحث ال
وعى إ أربع خطوات :  أما خطوات البحث  البحث ال

فذ بأمور أتية،(Pre Research Steps)طيط البحث  .أ  طوة  ت  :ذ ا

  البحثخطةكتابة  (1

 إختيار ميداف البحث (2

 دارة اإذفإ (3

يداف (4  إستكشاؼ أحواؿ ا

خر كاإنتفاع ب  (5  إختيار ا

 إعداد أدكات البحث (6

فيذ البحث .ب  فذ بأمور أتية،ت طوة ت ذ ا  : 

فس (1  فهم ميداف البحث ك إعداد ال

يداف (2 وض إ ا  ا
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ع البيانات (3 اؾ    اإش

 كتابة بيانات البحث .ج 

 ليل البحث .د 

ا الباحث قامالباحث  فبعد أف اجتمعت البيانات كما أراد
وعية . بتحليلهاعلى الطريقة الوصفية ال

 

 تنظيم كتابة تقرير البحث .ز﴾ ﴿

سة إلتسهيل تركيب البحث العلمي، فقسم الباحث تقرير البحث   
ى،أبواب :  ك

ديد  : الباب اأكؿ تول على خلفية البحث ك ى  قدمة ك ا
داؼ البحث كفوائد البحث هج كالبحثوأسئلة البحث كأ م

ظيم كتابة تقرير البحث  .البحث كت

و  : الباب الثا ظرل ك : توم علىتدريس الباغةيحفي اإطار ال
داؼكعلم الباغة كأميتها مفهـو كالطريقة  ،اأ

شكات كحّلها  تدريس علم الباغة  تدريسها، كا
 .كالبحوث السابقة

 

وعرض البيانات  : الباب الثالث تول على البيانات العامة ال تتعلق ك  
درسة كموقعها تأسيسوقع البحث يشمل تاريخ   ا

ا كطاها كالبيانات  غرافيونظامها كأحواؿ أساتذ ا
تول على البيانات عن اصة ال  داؼا  تدريس علم أ

دل  ية مفتاح ا درسة الدي الباغةلطابالّصف الّسادس با
ة الدراسّية  -2014ماياؾ طاناتاف فونوركغو الس

تدريس علم الباغةلطابالّصف كخطوات ، 2015
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دل ماياؾ طاناتاف  ية مفتاح ا درسة الدي الّسادس با
ة الدراسّية  مشكات ك،2015-2014فونوركغو الس

 لطابالّصف الّسادس كطريقة حلهاتدريس علم الباغة
دل ماياؾ طاناتاف فونوركغو ية مفتاح ا درسة الدي  .با

 

داؼليل البيانات عن  : الباب الرابع كخطوات  تدريس علم الباغةأ
كطريقة مشكات تدريس علم الباغةكتدريس علم الباغة

دل حلها ية مفتاح ا درسة الدي  لطابالّصف الّسادس با
 .ماياؾ طاناتانفونوركغو

 

امسالباب ذا البحث نتائج البحثاإختتاـ، فيها  :  ا  من 
ا احات لإصاح بعد  .كاإق
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 الباب الثانى
ث السابقة واإطار النظرى عن تدريس علم الباغة والبح

 

ين عن تعريف علم يبتدريس علم الباغة أراد الباحث أف قبل البحث العميق عن 
. الباغة

 مفهوم الباغة .أ 

 تعريف الباغة .1

،  :الباغة  اللغة  ، إذا كصل إلي الوصوؿ كاانتهاء، يقاؿ فاف مراد
ة، إذا انتهى إليها كمبغ الشء  دي تها: كبلغ الرّكب ا    :كتقع  ااصطاح. م

تكلم فقط دكف الكلمة ، لعدـ الّسماع  13.كصفا للكاـ كا
 .14 (15: اأحقاؼ).....َحّتى ِ َ ا بَََلَ  َأُشّدُ  َوبَََلَ  َأْربَِعيَن َسَنةً "

ي علم يتعلم ب كوف الكاـ الفصيح موّصا للمتكلم إ  فلذلك علم الباغة 
، ميل 15أقصى مراد فس كتدقيق قبض ا اءن على صفو ال   الباغة مادة علٍم ب

وعة ت طأ  16.كصريح إختاؼ  اأسلوب ا  ك مرجعها ا التحرز عن ا
راد ع ا   17.تأدية ا

و : ع البياف كالظهور، قاؿ تعا: الفصاحة  اللغة اركف  كأخي 
ّ لساناأفصح ريج م ، :  اإصطاح  ك  ع رة ا عبارة عن األفاظ الظا

                                                           
د1 امى، أ رالباغة ا رة  )، جوا  .29- 30،( 2011مكتبة ااداب، : القا

 
14 ،  .15القراف الكر
 .35 ،، أصوؿ الباغةلبحرافا 15

  4 ، ر جم .Terjemah Balagoh Wadihah على ا صطفى عثماف  م ار بارك: باندكع )ا  سي
دك، با  .6، (2006غيسي

17
ن السيوطي،   عا كالبياف، جاؿ الدين عبد الر ماف  علم ا ، : دكف مكاف )شرح عقود ا رم ا

ة  . 8،(دكف الس

14 
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د العرب ألوفة اإستعماؿ ع تكلم يقاؿ18.ا :  كموصوفها الكلمة كالكاـ كا
ظم، كمتكلم  ثر كقصيدة فصيحة  ال كلمة فصيحة، ككاـ فصيح  ال

 19.فصيح
  الباغةاات .2

 كل فصيح بليغا كاما كاف اك ليسكل بليغ كاما اك متكلما فصيح ك 
طابقة, متكلما تكلم . أف الفصيح قد يعرل عن ا كيوصف بالباغة الكاـ ك ا
 . فقط 

طاب مع فصاحة الفاظ (1 ا يقتضي حاؿ ا ي مطابقت  ك , باغة الكاـ 
امل للمتكلم على اف يورد  و اأمر ا قاـ  طاب ك يسمى با حاؿ ا
قتضى ك يسمى اإعتبار  صوصة دكف اخرم ك ا عبارت على صورة 

خصوصة ال تورد عليها العبارة و الصورة ا اسب  ك  الكتاب . 20ا
ى ر الباغة قد عرفت باغة الكاـ ك  ا يقتضي حاؿ  جوا مطابقت 
ا ك مركبها طاب مع فصاحة الفاظ مفرد  :مثا 21.ا

  22محمٌد سيّد الكونين و الثقلين الفرقين من عرب و من عجم
فس يقتدر ها صاحبها على تأليف كاـ  ي ملكة  ال تكلم  كباعة ا

  كوف قدرة الباغة لشخص قدرة تأدية 23.بليغ مع فصاحت  أم مع قصد

                                                           

 18. http://www.alshirazi.com/compilations/lals/balagah/part1/1.htm ماريس 18نقل  التارخ 
2015 . 

د 19 دهرلا وف،  ا ص ة: سورابايا )، شرح حلية اللباب ا داية، دكف الس  . 20(مكتبة ا
وف  علم الباغةدكف تأليف،  20 ك ر ا و ة: فونوركعو). ا دل، دكف الس  .6، (مدرسة مفتاح ا
مد صا الدين صفواف،21   Pengantar Memahami Nadzom Jauharul Maknun، 

كمة، : جانبانج )  .41، (2008دار ا
ؤلف، 22 ة: اراع)موعة موالد ك ادعية،  دكف ا    . 206، (ط فوترا، دكف الس
ن اأحضرم 23   .27، عبد الر
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ر باعتبار فصيح ع العظيم الظا قتضى , ا ن الذل يطابق  اف تأثّر  الذ
خاطب اؿ ك حاؿ ا  .ا

 :كقد نظر الباغيوف ا فوائد علم الباغة من جهات ثاث

ظومة فيحتذكا حذكما . 1 ثور الكاـ كم الوقوؼ على اسرار الباغة  م
، من حسن التأليف . 2 معرفة كج إعجاز القراف من جهة ما خصة اه ب

كيب، ك ما اشتمل علي من عذكبة، ك جزالة، كسهولة  كبراعة ال
 . كسامة

طاباإدر. 3 فإنك إف إردت تقرير حجة اه  عقوؿ . ؾ فصل ا
عا  قلوب  ، ك تزي ا ستمع ئونة على ا فيف ا تكلم ك  ا

ة، رغبة  سرعة استجابتهم، ك نفى  س ستفهم باألفاظ ا ا
طاب ت قد أكتيت فصل ا هم ك . الشواغل ع

ذ العاقة إماك  ع ك  : الباغة موضوعها العاقة ب اأسلوب ك ا
س : طبيعية. 1 ك تتمثل  الرابطة ال تكوف ب ما يقع علي ا

، ك ب تفس ذا احسوسيراإنسا فالصغرة تدؿ على .  اإنساف 
جل الغضب  رة الوج تدؿ على ا رض ك  وؼ أك ا ا

اس، ك : عرفية. 2 ا ااّ ما يقع من اتفاؽ ال د  ى عاقة لزكمية ا س ك 
تعارفهم على أنشائها ك فهمهما، دكف اف يكوف ذلك راجعا ا 

طق ن ك ا ذ العاقة عاقة ثقافية. الطبيعة، كا ا الذ كاف . ك 
وت من الصراخ ك العوامل، ك لبس السواد،  د حدكث ا يقاؿ ابد ع

ذا أن جزء من الثقافة، ك لك ليس حتما مقضيا دث   .فقد 

 
ية. 3 باطو اإستدعاء: ذ ى تسود  اإستقراء، كاإست . ك
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اكاة  ظر  العاقة الطبيعية  تأليف األفاظ، ك ذا ال كمع 
ات البديعة القائمة على التصرؼ  عا ككزف الشعر كقافيت ك احس ا
ظر  العاقة العرفية  الكاـ عن  اس، كت  اللفظ كالسجع، كا

قيقة اؿ، ك  الفصاحة  كاجاز ك ا قتضى ا  مطابقة الكاـ 
ية  التشبيهات كاإستعارات  ظر ا العاقة الذ و ذلك،  ال ك

وية ع ات ا ايات كاحس  .كالك

 مواد الباغة. 3

لل اإعتبار من جهة ي فرع من فركع اللغة العربية ال  .  مرادعلم الباغة 
ا ا ماؿ إليها، الركح كتأث كتركيبها، الباغة علم يتعلق بالكلمة يع  مع  كا

وافق للكلمة كالذكؽ طلوب ا علم الدراسة  اات ثاثة الباغة علـو. 24ا
عا كالبياف كالبديع  25.ا

عا .1   علم ا

اؿ  26.علم تعرؼ ب احواؿ اللفظ العر ال يطابق مقتضى ا
ى اأغراض  َ ال  َ الثوا عا ّ، من حيث إفادت ا كموضوع اللفظ العر

قصودة للمتكلم . ا
: كفائدت

معرفة إعجاز القرۤاف الكر من جهة ما خص اه ب من جودة السبك،  ( أ
ما  .كحسن الوصف كغ

                                                           
24 http://taufiqslow.blogspot.com/2012/01/korelasi-ilmu-balaghah-dan-ilmu-nahwu.html  .

 . 2015 ماريس 24نقل  التارخ 
 ،(2007رفيكا اديتاما، : باندكع )،Pengantar Ilmu Balaghoh كياياف نورباياف، زين الدينمامات 25

11 .    
ن السيوطي،26 عا كالبياف،جاؿ الدين عبد الر ماف  علم ا  .8  شرح عقود ا
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ثور كاـ العرب  ( ب كالوقوؼ على أسرار الباغة كالفصاحة  م
ظوم  27.كم

ب عااكا : حث  ا
ر (1  اإنشاء كا

د إلي (2 س د كا س  ا

 القصر (3

 الفصل كالوصل (4

ساك (5 اب كا از كاإط  28.ةااإ

 علم البياف  .2

: يب بيانا, قالوا باف الشيئ. الكشف، كالوضوح: مع  اللغة
 ّ  29.كاكضح بيانا, ام أفصح م, كقالوا فاف أب من فاف. اتضح فهو ب

دلوؿ علي بكاـ : ك اإصطاح ع الواحد ا علم يعرؼ ب ايرادة ا
تلفة  ايضاح الدالة علي بأف يكوف بعض  اؿ بطرؽ  قتضى ا مطابق 

ختلفة 30.الطرؽ كاضح الدالة كبعضها اكضح عرفة انواع القاعدة ا كفائدت 
ع ، كالبحث  31لتأدية ا  كالوقوؼ عن اعجاز القراءف من جهة لغت

: البياف
 التشبي   (1

 اجاز (2

اية (3  32.الك

                                                           
27

وف  علم الباغةدكف تأليف،    ك ر ا و  .  6،  ا
د  28 دهرلا وف ا ص  .30،، شرح حلية اللباب ا
مد غفراف زين العام،  29 ة: فونوركغو)الباغة  علم البياف،    . 5، (دار الساـ، دكف الس
عا كالبياف السيوطى، 30 ماف  علم ا  . 77 ، شرح عقود ا
 .Pengantar Ilmu Balaghoh ،11، زين الدين 31
رجع،  32 .  12-11 نفس ا
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 علم البديع  .3

ي اساس :البديع لغة دة ال يدؿ عليها انشاء : يتضمن مع ا
ع قول تعا, الشئ  ابتداء ذا ا بديع : كعلى غ مثاؿ سابق ك على 

. كالراعة ك الغرابة ال يدؿ عليها العجيب. السموات كاأرض
طابقة : كاصطاحا  س الكاـ بعد رعاية ا و علم يعرؼ كجو 

اؿ كرعاية كضوح الدالة  33.قتض ا
: كالبحث  البديع

ات اللفظية   (1   احس

اس كاإطباؽ كالشجع  كيشتمل فيها ا
وية  (2 ع ات ا  . احس

دح , كيشتمل فيها التورية قابلة ك حسن التعليل ك تأكيد ا التباؽ ك ا
كيم .     34ا يشب الذـ ك اسلوب ا

تداء إ  وف بالقدرة على اإ اح تدريس الباغة يظل مر  إّف 
ميل الكاـ اك  ص، كأثر اللوف الباغي   ماؿ كالقوة  ال مواطن ا

درس بالكشف عن نواحى القوة ك  اية ا ، على أف يزيد ع توضيح أك تقويت
هم من  كي اؾ مع الطلبة ك ماؿ  تعب الباغي، كذلك باإش ا

ية اقشة اكثر من أية طريقة . شخصياهم الف ذا اأمر  طريقة ا ك يتجلى 
الية، فيها  ص اأد دراسة  أخرل، فهي تع الطالب على دراسة ال

ليل الصيغ الباغة في عانية كإدراؾ اجازات ك اقشة   .تفهم أفكار كم

 

أهداف تدريس علم الباغة  .ب 

                                                           
مد غفراف زين العام،  33 ة: فونوركغو )، الباغة  علم البديع   .21-20، (دار الساـ دكف الس
.   Pengantar Ilmu Balaghoh، 12 ، زين الدين 34
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وها الثاثة  عا البياف البديع )الباغة بف وف اأدبية ال نّب  (ا كسائر الف
ستوردة من الشعوب غ العربّية  ب اأدبية ا ذا عليها أدباء العرب، ككذلك سائر ا

اكات  ّ  الكاـ، ك ماؿ اأد اصر ا وثا كتتبعات اكتشاؼ ع ليست إاّ 
ذ البحوث  ا، دكف أف تستطيع كّل  لتحديد معلمها، ككضع بعض قواعد

ا، كاكتشاؼ  ّ  الكاـ، أك استقصاء ماؿ اأد اصر ا ع كّل ع كالّدراسات 
ها  .كّل كجو

ر كالشعور الباطن، دكف أف يستطيع  ّس الظا ا ما يتذّكق ا ماؿ كث فا
ها الشئ  ، كإف عرؼ م اصر ال امتلكت استحسان كإعجاب ديد كّل الع الفكر 

ّدد معا ، كاستطاع أف يفرز ك  .الكث
كن  صر بأطر كمقاييس، كلكن  ّدد أك  ماؿ أك سع من اف  إّف افاؽ ا

ماؿ، ككلّيات العاّمة، كطائفة من ما اصر ا  .اكتشاؼ بعض ع
ب اأدبّية  وف الباغة كعلومها، كللمذا كالغرض من غرض الباحث لف

قركنة بالتحليل اأد كالباغي، تربية القدرة على  ختلفة، كلأمثلة اأدبّية الراقية ا ا
ّ الرفيع، كتربية القدرة على فهم  ّ  الكاـ اأد ماؿ الأد اصر ا اإحساس بع
اكاة بعضها إنشاء الكاـ، كالقدرة على  ميلة الرقية، كالقدرة على  صوص ا ال

م ااستعداد لشيء من ذلك لكوف  فطر  35.اإبداع كاابتكار لدل الذين 

مود  صوص، ا ب كال ذا وف كالعلـو كا ذ الف كليس الغرض من دراسة 
مالية، كما كضع من قواعد، دكف اكتساب  اصر ا  قوالب ما استخرج من الع
ماؿ، لتقد اافكار، كصياغة الكاـ صياغة ادبّية  واطن ا ف  ر اإحساس ا

 . بليغة
صوص من  فمع ضركرة الّتسّلح هذ الدراسة، كااطاع الواسع على ال

ماؿ كاإبداع  ليلّية تكشف من جوانب ا ميلة الراقية، كدراستها دراسة  اأدبّية ا
                                                           

35 ، يدا ن حسن حبّكة ا وها عبد الّر دارالقلم  )،  الباغة العربيّة أسسها كعلومها كف
:1996)،11. 
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ا دكف  د مود ع اؿ من اإحواؿ ا فيها على مقدار استطاعة احّلل، ا يصّح 
اكات اابتكار كاابداع كالتجديد، بشرط أف يكوف ذلك اابتكارقادرا على انتزاع 

ميل  ّ ا ف كالّذكؽ الرفيع  إدراؾ الكاـ اأد ر إعجاب ذكم اإحساس ا
 .البليغ

قيقة ابّد من ماحظتها دكاما لدل أية دراسة باغّية كادبّية، كلدل  ذ ا
ّ جديد  .إنشاء أم نصأد

ذر من أف يضع  ثئ أك شاعر أف   كمن ا دكاما لكل كاتب أك م
شئ كام على قلبها، فإذا فعل  الصورة اادبّية ال درسها باغّيا أك أدبّيا، أك ي

، كشّو ركح القاعدة الباغّية أك اأدبّية، كإف التـز بصورها  .ذلك أفسد كام
ّم لدل إنشاء الكاـ  لكة البيانية، مع تلقائية اأداء التعب إف تربية الذكؽ كا

ى الكفيلة  لك ااستعداد أف يكوف أدبيا بليغا،  د من  اا، ع كتابة أك ار
ركج عن ضوابط قواعد الّلغة  طلوب  اأدب، بشرط عدـ ا بتفج اإبداع ا

 36.كأصوؿ البياف

صوص اأدبية  بغى أف يتحقق للطلب  دركس الباغة من خاؿ ال ي
 : مايلى 

 
ص اأد    .1 سبة لل  :بال

وية (أ  ع ديد، كمزايا اللفضية كا صائص اأسلوب اأد ا  .معرفة كاعية 

ياؿ، كالعاطفة كالوجداف فيحس الطالب  (ب  ص  الفكر كا احساس بأثر ال
بالثراء  لغت لفظا كمع كفكرا كخياا، كاامتاء  نفس لذة كمتعة، 

اكاة اأساليب  ديد من الردئ من اأدب،  يستطيع  ييز ا كيستطيع 
 .الباغية  احاديث ككتابات

                                                           
رجع،   36  .12نفس ا
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اب  مقاـ  (ج  خاطب، بااط قتضى حاؿ ا ص  دل مطابقة ال معرفة 
قيقية أك  از، كاستعماؿ األفاظ  معاها ا از  مقاـ اا اب، كاا ااط

خاطب، فاكن مقاـ مقاؿ كما يقولوف سب حاؿ ا  .اجازية 
ص  .2 سبة لأديب صاحب ال  : بال

ذا ااسلوب كتفضيل  (أ  ابسات ال أدت باأدب ا  معرفة بالظركؼ كا
قيقة أك ااستعارة على  شكل م شكل آخر، كتفضيل اجاز على ا

ساكاة از كا اب على اا اية، أك ااط  .الك
ية، كقدرت على التعب كالتصوير، كمعرفة  (ب  معرفة بعقلية اأديب، كمهارت الف

كانت اأدبية بالتشب لغ فسية كالعاطفية، ك  37.الت ال

داؼ تدريس علم الباغة آخرل ما يلى   :اّما 
د  .1 و تذكؽ اأدب كفهم فهما دقيقا، ايقف ع الغرض من درس الباغة 

ية  زايا الف صائص كا ، بل يتجاكز إ معرفة ا ص اأد ع العاـ لل تصور ا
ص  .لل

ماؿ، كمصدر  .2 ذا ا ماؿ الف  اأدب، ككشف أسرار   تب نواحى ا
فس  .تأث  ال

ية لأديب، كما يصور من  .3 هارة الف ص من ضركب ا  فهم ما يدؿ علي ال
 38.نفسيت كلوف عاطفت

تعة كاإعجاب  .4 صيل ا هم من  كي  إنضاج الذكؽ اأد  الطاب، ك
يد،  هم كذلك من إنشاء الكاـ ا كي ا يقرؤف من اآثار الرائعة، ك كالسركر 

ذ اأماط الباغية ال يستجيدكها  .اكاة 

                                                           
مود على السماف،  37 عارؼ  )، التوجي  تدريس اللغة العربيّةدكتور  -201، ( 1983: دار ا

202. 
يم،   38 درسى اللغة العربيّة،عبد العليم إبرا وّج الف  عارؼ ) ا  .204، (1119: دار ا
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ا  .5 فاضلة ب اأدباء، كعلى تقو إنتاجهم اأد تقو م على إجادة ا إقدرا
يا سديدا  39.ف

يع اأحواؿ  .6 ، أف إعجاز  كفاء  طوقة : فهم اإعجاز من القرآف الكر م
 .كمكتوبة كمسموعة

ة  .7 حسن اختيار األفاظ، كانتقئها، كجودة رصفها كتركيبها، عن طريق كث
 .ااحتكاؾ باللغة العربية الرفيعة

مية الذكؽ السليم، كذلك بااحتكاـ إ الضوابط الباغية ال كصل إليها  .8 ت
 .الباغيوف اأقدموف كاحدثوف

شتغل  .9 طى بالقبوؿ كالرضا من قبل ا ر اأسلوبية، ال  تماـ بالظوا اا
باحث الباغة اأخرل ختص  اللغة العربية، كضمها إ ا  .بالباغة، كا

تأخركف، ككصل القد  .10 باحث الباغية، ال كصل إليها ا فاظ على ا ا
ديد  .با

قد ليشمل حقائق  .11 ذا ال ،  ضوء امتداد  قد اأد اإسهاـ  عملية ال
عرفة  رات الفلسفة، كركائز من فركع ا فس، ك علم ااجتماع، كنتائج علم ال

ختلفة  .ا
شاعر للعماؿ عن  .12 ريك ا ، ك ع جة، كتقوية ا ها  دعم ا اإفادة م

اع، عن طريق ماحظة كج شب  التشبية كااستعارة، أك  اللجوء إ  اقت
   40.عاقة اللزـك العر اللغول  الكتابة

رحلة الثانوية إ ما يأتى   :يهدؼ تدريس الباغة  ا
ية كبعض  .1 احية التار معرفة الطالب بشكل موجز الباغة العربية من ال

فاهم الباغية شهورين كمص  .الباغي ا

صوص اأدبية .2 ام بالبياف العر كقدرت على كشف مواط  ال  .إ
                                                           

39   ، اف  )، تدريس اللغة العربيةجودت الركا  . 207،( 1996دار الفكر دمشق، : لب
مد عطا،  40 يم  رجع  تدريس اللغة العربية إبرا ديد  )، ا  .212-211، ( 2006: مصر ا
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رية كاإنشائية .3 مل ا عا ا ام   .إ

ابا .4 ارا كإط ع مساكاة كإ  .قدرت على تب العاقة ب اللفظ كا

ع .5 كيب اللغوم كا  .قدرت على تب العاقة ب ال

سن الكاـ العر مع كلفظا .6 ام ببعض ما   41.إ

 

 طريقة تدريس علم الباغة .ج 
هم  بوية، فم داخل كالرؤل ال تلف تعريف طريقة التدريس باختاؼ ا

هم من نظر إليها بصورة أمل  وضوع، م ا  حجرة الدراسة كا ا كحصر من حدد
درس لتفهيم التاميذ . كأعم وع اأكؿ يرل أها الوسيلة ال يتبعها ا فأصحاب ال

درس  طة ال يضعها ا ي ا واد أك  أل درس من الدركس،  أل مادة من ا
جرة بعد  ا  ذلك ا فيذ فس قبل أف يدخل حجرة الدراسة، كيعمل على ت ل

ا درس  توصيل . دخو ا  اأساليب ال يتبعها ا صر كتعريف آخر 
اف الطاب علومات إ أذ ذ اأماط من تعرييف الطريقة حصرت كظيفة . ا

علومات داخل الفصل دكف اأنشطة كاجاات اأخرل، كهذا  علم  إلقاء ا ا
 42.جعلت الطالب متلقيا فقط

لقة عهد طريقة ا درسة أك ا لقة اك . اكثر يستعمل  ا الطريقة ا
لسوف حوؿ اأستاذ : ى (Bandongan)باندكعاف ما الطاب  الطريقة اي

ركة ع كا احظة من جهة ا هيديت من . كيسمعوف قراءة، فأطى الطاب ا ك
، ككتاب كاف، ككقت لقة اك 43.الشيخ  اثبات ا  تعريف آخر من الطريقة ا

                                                           
جها كطرائق تدريسها، على حس الدليمي ك سعاد عبد الكر الوائلي،  41 ا دار  ) اللغة العربية م

شر كالتوزيع   .242، (2005: الشركؽ لل
ر الدين،  30 و إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأكريل  مية  : مالع)،  مهارات التدريس  يعة  الحك ال

نثر طبعة    .122،(2011، اإسامية 
43  ، ائدار فوترا داك   Historis dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah(جوغجاكرتا:  

 .10، (2001 تييارا كاجانا،
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اعة، كتسمى : ى (Bandongan)باندكعاف أف تعليم يستمل اكثر التاميذ 
لسوف حوؿ مدرسهم كانت عملية التعليم بأف يقراء . حلقة أف التاميذ 

ة كشرحا علي م كيكتبوف تر ككذلك . اأستاذ الكتاب كالتاميذ يستمعوف ما يقر
اتسمى  ي أك مع   44(.Jenggoti)جيعكو أك (Ngesahi)عيسا

بادل ال  دؼ القدماء من علماء الباغة اف يضعوا القواعد كا كاف 
طول  ، كاأسرار الباغية ال ي م فهم كجو ااعجاز البيا للقرآف الكر تيسر 

اب أك مساكاة، عن  از أك اط ، كا از، كمن تقد أك تأخ عليها من حقيقة أك 
 . طريق دراسة أدبية

م ا دراسة للمصطلحات الباغية لذاها  ولت الباغة بعد فلما 
ديد التعريفات كتفصيل التقسيمات جف ريقها كانطفا بريقها  كغرقت  

طوات اآتية  45.فاأجدر أف نتبع ا
درس نصا أك نصوصا أدبية تشتمل على الصورة الباغية ال يريد  .1 تار ا أف 

 .تدرسها
اسبا .2 هيدا م هد   .أف 
درس  .3 ا التاميذ، كيشرحها ا صوص اأدبية  يقرؤ ذ ال  أف يعرض 

ا جيدا اليا يستطيعوف ب أف يفهمو  .شاركتهم شرحا ا
ثل اللوف  .4 ا ا اأمثلة ال  صوص مش درس مع التاميذ ال لل ا  أف 

ذ اأمثلة على السبورة، كاف يعرض  الباغى للمقصود، كاأفضل أف يدكف 
مل ذلك اللوف الباغى اذا كجد  ا العامية ال  ما يشبهها من تراكيبا كامثال

صوص بوج عاـ ماؿ الف ال و تذكؽ التاميذ ا  .ذلك، كالغرض 

                                                           

   44
 جاكارتا) ،dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Sejarah Pertumbuhan ،ناتا بوالدينا 

دك :  .170(غوراس
مود على السماف،  33 عارؼ  ) التوجي  تدريس اللغة العربيّة،دكتور  . 206،( 1983:دارا
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شأ أنسجاـ األفاظ الوضح فيها ما يسمى  .5 درس م بالطباؽ أك ) أف يوضح ا
قابلة أك اازدكاج و ما يسمى (ا شأ التشاب  اس)، كم كما يؤدل الي ( با

و ما يسمى  ع البعيد  ص من ا و التقد اك  (التورية)ال ماؿ  شأ ا اكم
ذؼ أك الزيادة أك اانكار أك التم  .التأخ أك القصر أك الوصل أك ا

درس بعد ذلك على التاميذ أمثلة تطبيقية من نصوص أخرل  .6 اف يعرض ا
ا يتدربوف على ادراؾ كتعميق مفهـو الصورة الباغية  ا اك م يدكرسو درسو

ا،  ديدة، كعوامل تأث ا,ا صطلحات الباغية  اء ا   46.كأ
هج اأخ أف تدرس الباغة  ظاؿ   أف الوزارة قد رأت  ا

دة ال تدرس فيها ابواب الباغة،  ذا أها حددت ا قررة، كمع  صوص ا ال
قرر  الدراسة اأدبية، كحددت كذلك  تار من العصر ا صوص ال  ى ال ك

درس  ا ا هز ظة اك اللحظات ال ي ى ا ذ اأبواب، ك ة ال تعا فيها  الف
صوص، ليقف يتاميذ أماـ صورة باغية كقفة قد تطوؿ، كقد تقصر،   خّصة ال

 47.ح يفهموا تلك الصورة
ا مضطرين  رسم طريقة  ذا الرأل من قبل، نرل أنفس ا  ا ناقش كمع أن

سائل الباغية بالطريقة ااتية  تة الوزارة، كإذف تعا ا اراة ما ر  :التدريس إ 
ص من األواف الباغية  .1 درس ما  ال صوص يبحث ا ح إعداد درس ال

ا على حسب  ها اختار أحد هج، فإذا كجد في شيئا م ال كردت  ا
هج،   اكؿ موضوعات ا فس  أكؿ العاـ الدراسى لت ها ل طة ال ر ا
ذا اللوف  يعد  نفس أك كراست الطريقة كاأسئلة ال توج التاميذ إ 

ص م على إدراك كفهم  اأمثلة ال كردت  ال  .الباغى، كتقدر

طلوبة  .2 واحى ا درس أكا بال صة، يع ا ص على التاميذ  ا ح عرض ال
ص كالتمهيد،كالقراءة، كالسرح، كالتحليل ة ال  . معجا

                                                           
رجع،34  .206 نفس ا
يم، 35 درّسى اللغة العربية عبد العليم إبرا وّج الف  رة  )، ا  .314،(1119: القا
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ثل الصورة  .3 ا إ تلك اأمثلة ال  ص، مش درس بتاميذ إ ال يعود ا
طلوبة، ذ اأمثلة على السبورة، كيعرض أيضا أمثلة  الباغية ا سن كتابة  ك

ذا اللوف الباغى إذا أمكن، مراعيا اختيار  مل  اكيب العامية ال  ال
اقش التاميذ    هم،  ي اكيب السهلة لشائقة، ال تث نشاطهم كانتبا ال

 ، فهـو ذا ا اكيب العامية، ك الطريقة ال اتبعت  التعي عن  ذ ال
ص، على حسب  اقشة اللوف الباغى  أمثلة ال هيدا  كيتخذ من ذلك 

ذ  ، مع ماحظة الربط ب  ا  نفس أككرست اأسئلة أك الطريقة ال أعد
ص كعبارة  اكيب العامية ال مهد ها، كمع للوازنة ب عبارة ال اأمثلة كال

اية  ديد، على أف تزيد ع مل الطابع ا ها ا ، كلك ع نفس أخرل تؤدل ا
ذا التعي الباغى، كذلك  ماؿ   درس بالكشف عن نواحى القوة كا ا
ية، بذلك  هم من إظهار شخصيتهم الف كي اؾ مع الطاب، مع  بااش
ا، ح يستطيعوا بعد ذلك التفرد كااستقاؿ  بالتخفف من تدخل تدر

صوص كتذكقها  .بفهم ال

ديد،   .4 صطلح الباغى ا درس ا بعد ااستيثاؽ من فهم التاميذ، يعرض ا
 .غ إسراؼ كا إثقاؿ بذكر ااقساـ كاأنواع ال لداعى إليها

صوص ال  .5 ا من ال درس بعد ذلك شيأ من اأمثلة التطبيقية،  يتقدـ ا
ا للتدريب الشفول  .سبقت دراستها، أك من غ

ذا اللوف الباغى .6 48.يراعى  التطبيق الكتا أف يتضمن أسئلة  
 

قررة،  .7 إف تقييد مدرس الصف اأكؿ الثانوم مثا بتدريس الصور البيانية ا
ت من العصر  اية  ظاؿ نصوص اخت ي التشبي كااستعارة كالك ك

ميد الباغة نتيجة لأمثلة ال تصور عقليات  لي كاإسامي يؤدم إ  ا ا
دكدة  .كأكاقا 

                                                           
رجع،نفس 36  .315 ا
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هج الباغة أبواب ايتس درسها إا  نصوص متعددة تعرض على  .8 ك م
اصر  )الطاب  كقت كاحد، مثاؿ  ، كمثاؿ موضوع (اأسلوب كع

ر كأغراض الباغة)، كمثاؿ (اأسلوب اأد كاأسلوب العلمي) ، فهذ (ا
تلفة، كذلك ليفهم الطاب  تاج إ ماذج من أنواع أدبية كعلمية  واضيع  ا

ويع أف لكل أديب طريقة خاصة  عمل ذا الت 49.من 
 

طوات، فهى ليست إا معام  ذ ا درس مقيدا باتباع  ذا كليس ا
ددا، بل إف طبيعة بعض  يهتدل ها  طريقة التدريس، كل أف يتصرؼ فيها حرّا 
دل ما خفظ  اح درس الباغة  ذا التصرؼ، كا يقاس  تم علي  الدركس قد 

تداء إ مواطن القوة  الطاب من مصطلحات جديدة، بل بقدرهم على اا
 ، ميل الكاـ، أك توح ، كأثر اللوف الباغى   ون ص الذل يعا ماؿ  ال كا

 .أك تقويت
 

 أهمية علم الباغة .د 

ذا العام ماؿ ال  . اؾ الكث من الشعر   العديد من اأشكاؿ كا
ب أف يتمتع من قبل القراء ؤلف ال  ا من قبل ا تلفة من مع . إنشاؤ أنواع 

ذ الشعر  .ليس من السهل لإنساف أف يفهم الشعر كتبها الشاعر.الورادة  
و كاحد من العلـو باللغة العربية علم الباغة مهمة جدا لتعلم  علم الباغة 

و اانظباط ال تقـو على كضوح الركح كتع اؾ الكث شعار ال عر . أن 
كن تفس أك فهم ما الغرض من . الشاعر  العام اس الذين  لكن قلة من ال

كتب الشاعر الشعر باستخداـ الرقم الكاـ الصعب لفهم، . الشاعر كتب الشعر
فوس ماؿ كالتأث  ال  .ال يشتمل على ا

                                                           
49  ، اف  )، تدريس اللغة العربيةجودت الركا  .212-211، ( 1996دار الفكر دمشق، : لب
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تج يتعلم علم الباغة ذ ذلك من شعار  ي تشمل . لفهم  علم الباغة 
عا كالبياف كالبديع تشبي علم البياف تشمل التشبي ال يبحث. ا . عن تشبي كا

اية أيضا قيقة كاجاز كالك ر  . كغ يتكوف ا عا يتكوف كاـ ا من احد علم ا
اب از كاإط ساكاة كاإ يتعلم علم . ك كاـ اإنشاء كالقصر كالفصل كالوصل كا

ول ع ماؿ لفظى كا  50.البديع عن ا
شئ اأدب فقط، لدراسة ة فهي ليست ضركرية   العلـو الباغية أمية كب

قد لذلك اأدب، فالباغة تقف من اأدب  همة ال ن يقـو  بل ضركرية أيضا 
اقد فهى ضركرية  ى ضركرية لأديب كال قد كاسطة العقد، كالباغة بقدر ما  كال

ا أراد اأديب  ماؿ  العمل اأد كاإحساس  ساعدت على تذكؽ ا للقارئ، 
قل من كجداف كأفكار كداات ا تتضح أمية الباغة  أها. أف ي  .كمن 

ا سر إعجاز القرآف الكر من حيث فصاحت كالباغة كتذكؽ الباغة   .1 تب ل
بوية  أحاديث الرسوؿ علي الصاة كالساـ  .ال

بة اأدبية  نفس اأديب إ  .2 و لكات كترشد الذكؽ، كهدل ا تقـو ا
 .الكماؿ

شاعر   .3  . تساعد على استعماؿ اللغة استعماا سليما  التعب عن اأفكار كا

فاضلة ب اأدباء كتقو إنتاجهم اأد بطريقة  .4 تساعد الدارس على ا
 51.سليمة

كمن اأمثلة على . تب سر إعجاز القرآف الكر من حيث الباغة كالفصاحة .5
َاُء أَْقِلِعي َكِغيَض اْلَماُء  ): ذلك قول تعا  َ َكِقيَل يَا أَْرُض ابْػَلِعي َماَءِؾ َكيَا 

 َ ا لِْلَقْوـِ الظّاِلِم ُْوِدّم َكِقيَل بُػْعدن (. 44:ود  )( َكُقِضَي اأْمُر َكاْستَػَوْت َعَلى ا

                                                           

http://farniea.blogspot.com/2009/06/Pentingya-Mempelajari-Ilmu Balaghah.html. 50
نقل   
 .2015ماريس 09 التارخ 

51  Http://Vb.Mediu.Edu.My/Showthread. Quick Navigation بية  Faculty of كلية ال

Education Top   2015ماريس 09نقل  التارخ .  علم البديع/أك صاؼ الباغة. 

http://farniea.blogspot.com/2009/06/pentingya-mempelajari-ilmu%20balaghah.html
http://vb.mediu.edu.my/Showthread.%20Quick
http://vb.mediu.edu.my/Showthread.%20Quick
http://vb.mediu.edu.my/Showthread.%20Quick
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ة من الباغة  ذ اآية، أنواعا كث فقد استخرج ذكى الدين بن أ اإصبع 
ها  :م

اسبة التامة ب  .أ   ابلعى كاقلعى: ا

طابقة ب  .ب   السماء كاأرض: ا

 كمراد مطر السماء. يسماء أقلعى: اجاز  قول  .ج 

 أقلعى: ااستعارة  قول  .د 

اب : اإشارة  قول  .ق  طر، كبلع اأرض، كد اء إ انقطاع مادة ا كغيض ا
اء على كجهها ة، . ما كاف حاصا من ا ا إ معاف كث كيقصيد باإشارة 

ة  .لو  التعب إ ألفاظ كث

اج : التمثيل  قول  .ك  اة ال الك ك اؾ ا كقضى اأمر، فإن عر عن 
وضوع ل  .بغ اللفظ ا

كاف : اإرداؼ  قول  .ز  ا  ا ودل، فإن عر عن استقرار كاستوت على ا
ع و أف يريد . بلفظ قريب من لفظ ا ول، ك ع و نوع من أنواع البديع ا ك

، بل  ، كا بدالة اإشارة إلي وضوع ل تكلم مع فا يعر ع بلفظ ا ا
كؾ و اانتقاؿ من مذكور إ م ، أك   .بلفظ يرادف

اس  قول  .ح  ، إذ الدعاء عليهم بأهم : ااح كقيل بعدا للقـو الظا
اؾ مل من يستحق  م أف ا اس من ضعيف يتو اؾ، اح مستحقوف ا

اس . كمن ا يستحق تكلم بكاـ : كمعركؼ أف ااح و أف يأتى ا
م ذا الو ا يرفع  قصود، فيأتى  م خاؼ ا  .يو

اء، أف قول : التعليل  قول  .ط  اء علة ااستواء: كغيض ا     52.غيض ا

، أك الغرض،  .6 ع ياؿ، أك ا طأ  اأسلوب، أك ا وؿ ب اإنساف كب ا
عيار  ذلك و ا  .أك الفكرة، إذ أف ااختيار الدقيق 

                                                           
مد عطا 52 يم  رجع  تدريس اللغة العربية،  إبرا ديد  )، ا  .13-12 ،( 2006: مصر ا
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مية التذكؽ اللغول .7 اؿ التشبيهات أك . تساعد التاميذ على ت كبياف 
، كالتوكيد كالقصر،  اب ، أك إط از التعب ااستعارات، اك بياف السباب  إ

اس، كالتورية، كغ ذلك من األواف  ، كا ذؼ كالذكر، كالتقد كالتأخ كا
 .الباغية

8.   ، ، كدقة اأسلوب، كإدراؾ خصائص ع تصلة بفهم ا عاي ا تقد بعض ا
تعة  صيل ا كن من  ، فضا عن أها أل الباغة  ال الوقوؼ على أسرار 

دبدة د قراءة اآثار اأدبية، كالتدريب على إنشاء اأساليب ا ية ع  .الف

تج أدبا رائعا من شعر بليغ، أك رسائل  .9 وب من التاميذ على أف ي و تساعد ا
ادفة إ غ ذلك من ش ألواف اأدب  يلة أك قصص مشوقة، أك مسرحية 
ذ األواف، كإدراؾ ما فيها من  ون عن طريق فهم خصائص كل لوف من  كف

 .اؿ

ذا  .10 ها  يدة ال تضم اث أمت عن طريق اأساليب الباغية ا تصل التلميذ ب
ا، كيدعم مستقبلها ا يثرل اأصالة اللغوية، كيؤكد حاضر اث،   .ال

تدعم جانب التماسك ااجتماعى ب اأفراد كالشعوب، أف معظم  .11
ؤذية  ا الكلمة ا شؤ افات م كالكلمة الطيبة ا يستحق صاحبها : ا

ريح اآخرين   53.الصدقة إا أن تفادل 

  

  علم الباغة المشكات .ه 

توقع أف حل أك ي كجود فجوة ب التوقعات كالواقع أن من ا شكات   ا
 54.قد تكوف مطلوبة، أك بعبارة أخرل للحد من الفجوة

                                                           
رجع،  53   . 14-13نفس ا
54، . 65، (1983اإخاص، :  سورابايا) Dasar-dasar  Strategi Dakwah Islami شك
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ي بعض من العوامل ال تعيق كتبطئآكتعريف  شكات  فيذ خر أّف ا  ت
 55.اللغة العربية

، فهو يبتكر التفك  لق الدكافع لدي تعلم  شكلة ال تث انتبا ا كا
و  تعلم  وقف الذم يواج ا شكلة، كليس ا ذ ا ل  و ا كيوج عمليات 

ث شيء  تعلم بصعوبة ما، أك رغبة   س ا دما  شكلة فحسب، كلكن ع ا
اؾ مشكلة أيضا  56.تكوف 

شكلة للمتعلم قد تأ من أكثر من مصدر، كقد تأ من التلميذ  كا
ما يث سؤاا، أك  درس حي ، من حب استطاع كرغبت مثا، أك تأ من ا نفس

واقف اإجتماعية تعلم من . تأ من ا شكات نشاط يصل ا فالتفك  حل ا
شكات  57.خال إ حل ا

ج  ا تعتر قواعد الّلغة العربية من أكثر اجاات غموضا كصعوبة  م
ذ الصعوبة ا تقتصر فقط على متعّلميها من   التعليم الّلغة العربية بشكل عاـ ك

ائها سحب أييضا على أب اإحساس بصعوبة تدريس القواعد  58.الّاطق ها بل ت
تد ل جذكر عميقة  أغوار تاريخ الثّقافة  . العربيةالّحوية ليس كليد عصرنا ك إّما 

ة  كتب تعليم العربّية للّاطق ها فهو  ثل مشكلة كب كتدريس الّحو كإف كاف 
  59.مشكلة أكر  كتب تعليم العربّية بلغات أخرل

ب راحل السابقة، ك ذ القواعد ما اتبع  ا  أف  كيتبع  الّتدريب على 
دّرس دائما أّف تعليم القواعد ليس غرضا  ذات بل كسيلة للفهم كأداة   يعرؼ ا

                                                           
ا،55 اس، :  يوكياكرتا) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab كأ م  .51، (2011ت

ة)، التوجي  تدريس اللغة العربيةمود علي السماف،   56       دي عارؼ، : بدكف ا  .86، (1983دار ا
رجع57 .   نفس ا
اقة، 58 مود كامل ال اطق ها  ر ال  .229، طرائق تدريس اللّغة العربيّة لغ
د طعيمة، 59 واد التعليمية لرامج تعليم العربيّةرسدل ا كرمة )، دليل عمل  إعداد ا : مكة ا

1985) ،180. 
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، كا تدريس دراسة موضوعية بل تأتى عرضا  مواد  لتصحيح الّطق كالّتعب
  60.الدراسة

واد الّتعليمية ديد قواعد الّلغة كتراكبيها، كعملية تدريسها  ا  تث عملية 
ها   : عّدة مشكات تستحق الّدراسة م

ها (1 بغى تقد ّ ي  .القواعد اأ ساسية ال

هّم  (2 اث اأكثر امّية من القواعد فا ا اأ هّم، حيث م تقل ل ّم فا  ترتيب اأ
ها فاأقّل أمّية  .م

رّكب، الوظيفي كغ الوظيفي، الّشائع كاأقّل شيوعا (3  61.البسيط من القواعد كا

حو صعب لكّهم نّصوا على أّف الّصعوبة نسبّية كليست مطالقة،  إّف ال
سبّية ب . شأها  ذلك شأف الصعوبة  الّلغات كّلها ذ الّصعوبة ال كفرّقوا  

 :أمرين 
ي قواعد كمصطلحات  (1 الّصعوبة الّابعة من قواعد الّلغة العربّية كمصطلحا ها، ك

كن تعديلها كتبديلها تبعا اجتهادات  كضعها الّحات نبعا إجتهاداهم ك
بيد أ، صعوبة القواعد . ويّة آخر حسب حجة العصر كتقدم العلميّ 

صطاحات شئ كصعوبة الّحو شئ آخر صار الفصيحة ب . كا كقد مّيز ال
ر كطيد الّدعائم عر العصور أن نظاـ  وا الّحو كقواعد فعّدكا الّحو ثابت ا

 62.الكاـ  الّطق كالّكيب كاإعراب

                                                           
ديدل،  60 رة )، مشكلة تعليم اللّغة العربيّة لغ العرب على ا دار الكاتب العرب للطباعة : القا

شر  .188، (كال
اقة،  61 مود كامل ال  .234، طرائق تدريس اللّغة العربيّة 
ر ركحي الفصيل 62 شكلة اللّغويّة العربيّة  اف  )، ، ا  .62-63، (1992جركس برس، : لب
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ي صعوبة لغويّة،  (2 حو كمصطلحات ك فرّقوا ب الصعوبة الّابعة من قواعد ال
ي صعوبة تربويّة ديث كاكتابة ك ا  ا كغّلبوا . كصعوبة تعّلم القواعد كاستعما

ديث هوض بالفصيحة  العصر ا ّ  ال ا ا اإ  63.الثّانّية على اأك أثر

حوم  صطلح ال ذا ا كقد يوجد  معرفة العلـو العربية، ما يرتبط 
اء العام العربية تشمل على . كالصر غالبا بقواعد اللغة العربية يع ا اأقّل  

حو كالصرؼ كالباغة: ثاثة أشياء رؼ كالكلمة . ال حو تتكلم من أحكاـ ا أما ال
اؿ من أكاخر الكلمة ملة ككيف ا كأما الصرؼ تتكلم عن الكاـ من حيث . كا

ب أف تكوف علي  ما يعرض ل من تصريف كإعاؿ كإدغاـ كإبداؿ، كب نعرؼ ما 
صدر كب نعرؼ أيضا تغي شكل الفعل  ضارع كاأمر كا اضي كا التغي من حاؿ ا

تماـ عن اأدب  . من حيث فاعل اؿ اللغة أك اإ كأما الباغة تتكلم عن 
عا كالبياف. نفسها ي تشمل على البديع كا ي اإعراب، . ك حو  الثمرة عن ال

فسهما كلكن يرتبطاف  كن أف يقف ب ي التصريف، كقاؿ أهما ا  كأما الصرؼ 
عا كالبديع أيضا كرأل فتح اجيب  كتاب كأّف تطوير كتدريس قواعد اللغة . با

هاجها دافها كم  64 .العربية كالكمات الغدائية فقط، ايتعلم بأ
ا  و ما دم مشكلة تدريس القواعد كما تشرع  الفصل السابق 

صوص  كمراجع أك معّلم اللغة العربية نصبح نضع اللغة العربية كسيلة لفهم ال
كأف اللغة العربية يتعلم لتجهيز أنفسهم  إدراة العبادة . اإسامية باللغة العربية

عل اللغة . اليومية ترغب  حفظ قرأة الصاة كقرأة حركتها كقرأة سورة القرآف م 
ظاـ وعة من البحث . العربية  العمل ك موعة مت ابد كضعها من خاؿ 

صلحة اللغة العربية قدية  طالعة ال   65.كا

                                                           
رجع،  63  .63نفس ا
تانج فوستاكا أبادم، : يوكياكرتا)، Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab اجيب، فتح 64 بي

2010) ،173. 
65

رجع،    .174نفس ا
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ا كعاشق اللغة العربية اف تشكل التقاليد  ك و كيف  شكلة أيضا  كا
عا )العلمية باللغة العربية  حو كالصرؼ كالباغة كا ص  قواعد اللغة العربية كال

ا  تشر بشكل حسن (كالبديع كغ شكات  تدريس   كغ ذلك66.لي يكوف ا
 :علم الباغة  كمايلى

ن يعا  .1 ية، فالذ فظ من أصعب العمليات الذ ذ اأسباب أف ا  طليعة 
ة من  و أمر يتطلب اانقطاع كالتفرغ ف ت، ك شقة كالع ا من ا فظ كث  ا

رية كاانطاؽ رـك حق من ا س فيها التلميذ أن أس مقيد،   .الوقت، 

ا الشويق كاإثارة .2 طلوب حفضظها جافة صعبة، يعوز دة ا  .قد تكوف ا

ص  .3 ص طريقة عقيمة، ا تؤلف ب ال درس  شرح ال قد تكوف طريقة ا
 ، ماؿ الف ص من ألواف ا م عما يفيض ب ال كقلوب التاميذ، كا تكشف 

، كاإقباؿ علي مل على ااحتفاؿ ب  .الذل يستميلهم، كيبدد سآمتهم، ك

فظ إ اإرغاـ كالتهديد،  .4 ل التاميذ على ا درس   يلجأ كث من ا
فظ أماـ التاميذ امرا ثقيا بغيضا  .كهذا يبدك ا

5.  ، اسبة التاميذ علي فظ، ك ، كيقصركف  تتبع ا درس يتهاكف كث من ا
تظمة مطردة من كقت  وف بالوقت أف يصرؼ  اختيار التاميذ بصفة م كيض

وع من ااختيار  التدريبات الكتابية بالطريقة  ذا ال آخر، أك هملوف 
ا ا  .السديدة ال شرح

صوص إ الشرح، كا يهتموف بتدريب  .6 صرفوف  خصة ال درس ي أكثر ا
ة القراءة مع اليقظة  ص تدريبا كافيا، كمن العلـو أف كث التاميذ على قراءة ال

فظ ا يساعد على ا اية،   67.كالع

 

                                                           
رجع،  66  .175نفس ا

يم،  67 درس اللغة العربية،  عبد العليم إبرا وّج الف  رة  )ا   .297-296،(1119: القا
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  علم الباغةتدريس المشكات فى ححّ  .و 

شكات، أك أف نيئس من التغلب عليها،  ذ ا ا اف نتهيب  مل ب ا
فظوف اأناشيد،  صوص،  م  حفظ ال د فهؤاء التاميذ الذين نشكو ز

و كالسركر كااعتداد  ا،  كث من الز غمة حي ا، كغ م غمة حي كيرددكها م
فظ عشرات من القطع، كعشرات من اأمثاؿ،  هم من  فس، بل إف م بال

در  .كعبارات التفك كالت
دارس، كإف  تار أعضاء الفرؽ التمثيلية با ؤاء التلميذ أنفسهم  كمن 

فظ  ركاية كاحدة حوارا نثريّا أك شعريّا، قد يفوؽ  مقدار ما يكلف  هم من  م
يعا حفظ  ؤاء  صوص اأدبية كالقرآنية طوؿ العاـ، كقد سهل على  حفظ من ال

وافز على  ات، كالتمثيليات، أف نفوسهم مهيأة، كا اأناشيد، كاأمثاؿ، كالفكا
فظ موفورة  .ا

شكات يتطلب هيئة نفوس التاميذ للحفظ كخلق  ذ ا كإذف فعاج 
، كمن كسائل ذلك  افز علي  :ا

دركسة ما  .1 صوص ا تار من ال فظ، بل ترك حرّا  ا  عدـ تقييد التلميذ دائما 
قص قدار مع ا ي ا أف نطالب  ، كل  68.يل إ حفظ

، كأخذ التاميذ  .2 ماؿ اأد ص من ألواف ا اية  الشرح بتجلية ما  ال الع
ماؿ كترديدة ذا ا  .بتذكؽ 

وي هم  اإذاعة  .3 سابقات، كإجازة اجيدين، كالت اإغراء كالشجيع بعقد ا
درسة درسية، صحيفة ا  .ا

صوص  .4 فظ ال ا )إرشاد التاميذ إ أسهل الطرؽ  ا ذلك  كام كقد أكضح
فظ  .(عن طرؽ ا

ريريّا .5 فظ شفويّا ك درس باختبارات ا تماـ ا  .ا

                                                           
رجع،  68  .296 نفس ا
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فظ، كتوضيح أثر  نبوغ اأدباء كالشعراء، مع التمثيل ببعض  .6 بياف فوائد ا
ذ الصغر، مثل  اأعاـ الذين اعتمدكا  نبوغهم اأد على ما حفظو م

فلوطى  .الركدل كشوقى  كحافظ كا

يل إلي التاميذ، كالقصص، ككصف الطبيعة، كأشعار  .7 ا  صوص  اختيار ال
ا، على أف يراعى  ذلك سن التاميذ و ة ك  .البطولة كالفكا

ربط اأدب بالتصوير، كلما أمكن ذلك، فكما يستطيع اأديب رسم صورة  .8
ذا الربط  ، ك  ذ الصورة بألوان كظال ، يستطيع الفن رسم  بألفاظ كخيال

فظ، كيغ ب   69.ما يساعد على ا

ى  .9 شكلة، ح ترز كتصبح  ديد ا درس تاميذ   مشكلة "يساعد ا
ا ع مذكر سا  ".الفعل مع الفاعل اذا كاف الفاعل مث أك 

ع ماذج من التعب الذل يشتمل على تلك  .10 درس تاميذ   يساعد ا
شكلة  .ا

درس مع تاميذ الرفوض ال توصل ا اأساليب الصحيحة  .11 يضع ا
وضوعة رغبة  الوصوؿ ا  اقش تلك الفركض ا كاستعماات السليمة،  ي

اؿ  .ا

ل كمعرفة اأسلوب الصحيح،  يقوموف  .12 درس مع تاميذ ا ا يصل ا
 70.بالتدرب علي بعد ذلك

 
 البحوث السابقة .ز 

يلرزا فطرل أما البحوث السابقة  : دف القيد البحث بإسم كحدل 
وضوع210510013 أثر رغبة التعّلم على نتائج تدريس الباغة لطّاب  : 

امس بقسم ستول ا كومّية فونوركغو " أ"الّلغة العربية  ا امعة اإسامّية ا ة با الّس
                                                           

رجع،  69  .298-297 نفس ا
مود على السماف،  70 عارؼ  )، التوجي  تدريس اللغة العربية   .87، ( 1983: دارا
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ذا البحث ."2014 – 2013الّدراسّية    نتائج تدريس-1كنتائج البحث من 
امس بقسمالباغة لطّاب  ستول ا كومّية " أ"الّلغة العربية  ا امعة اإسامّية ا با

ة الّدراسّية فونوركغو  ركؼ   طبقة جيد2014   – 2013الّس  B  كقياس ا
تيجة  ذا البحث .(3. %80ب أثر رغبة التعّلم على نتائج ما كجدت .  2من 

امس بقسمتدريس الباغة لطّاب  ستول ا امعة اإسامّية " أ"الّلغة العربية  ا با
كومّية فونوركغو ة الدراسية ا  .2014-2013  الس

 دف القيد البحث بإسم ياياف حوسي  أما البحوث السابقة 
وضوع2105001: حو كنتائج درس الباغة لطاب :   العاقة ب نتائج درس ال

درسة الدنيية" أ"الصّف السادس  دل" با السلفية ماياؾ طاناتاف " مفتاح ا
ة الدراسية  ذا البحث .2013-2012فونوركغو الس - 1 كنتائج البحث من 

حو لطاب الصّف السادس  دل ماياؾ " أ"نتائج درس ال ية مفتاح ا درسة الدي با
ة الدراسّية  ذا 2015-2014طاناتاف فونوركغو الس عّدلة  ى متوسط أف ا  

ستقل  تغّ  ا ذا البحث . 87،69 (X)ا كنتائج درس - 2كنتائج البحث من 
دل ماياؾ طاناتاف" أ"الباغة لطاب الصّف السادس  ية مفتاح ا درسة الدي  با

ة الدراسّية  قياس متوسط22،67ى 2015 -2014فونوركغو الس ذا . با من 
حو ُكجدت العاقة ب نتائج درس  - 3البحث   . (Y)ئج درس الباغة كنتا (X)ال

ذ   رغبة التعّلم لطّاب ب يتعلق البحث اأكؿ(1)البحث السابق  ا 
امس ك  ستول ا أثر رغبة التعّلم على نتائج تدريس الباغة كنتائج تدريس الباغة ا

امس بقسملطّاب  ستول ا كومّية " أ"الّلغة العربية  ا امعة اإسامّية ا با
ة الّدراسّية فونوركغو  يتعلق البحث الثا بالعاقة ب  (2)"2014 – 2013الّس

حو كنتائج  حو كنتائج درس الباغة ككجدت العاقة ب نتائج درس ال نتائج ال
ية " أ"الصف السادس لطّاب درس الباغة  درسة الدي دل"با ماياؾ " مفتاح ا

ة الدراسية  ا يبحث  . 2013-2012طاناتاف فونوركغو الس  فالباحث 
دل ماياؾ ية مفتاح ا درسة الدي  تدريس علم الباغة لطاب الّصف الّسادس با

ة الدراسّية   .2015-2014طاناتاف فونوركغو الس
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 الثالث الباب
 البيانات العامة عرض

    طاناتان ماياك" الهدي مفتاح "الدينية المدرسة عن العامة البيانات عرض أ
 فونوروغو

 فونوروغو طاناتان ماياك" الهدى مفتاح "الدينية المدرسة تأسيس تاريخ .1

دل مفتاح "مدرسة  ية مدرسة ي" ا دل عهد سلفية دي ي. دارا  ك
اء ساسأ دل دار معهد ب درسة ي بداية تأسيسها . ا ية ا  البسيطة الدي

اء فيها يتعلم تىاؿ ة  . احول ك ماياؾ قرية من أب  مائة تسع ك لفأ الس
انوف كستة درسة تتطور ،(1986 )ك ظمة باستعماؿ ا ديدة  ا  .ا

درسة ذ يتبن  ديد ذاأخ ك الصا القد على احافظة "بشعار ا  با
 اكل اإسامية نظرية الوارثة حافظة السلفية الكتب تعليم اؾ". اأصلح
بية أنشطة دل مفتاح مدرسة  ال د بأنشطة يساكل ا عا  السلفية ا
بية عملية .لاأخر وات اف  ال تاف ئيةالإبتد أك للتجريب. س . س
وات ثاث نويةاللث وات ثاث كللعالية س . س
ذ  ة م بية أنشطة 2000 أك 1999 الس دل مفتاح درسة ال  متغ ا
وات بست وات اكبسبع السادس الصف ح اأكؿ الصف من س  من س

 .السادس الصف ح اإعدادل الصف
ج استعماؿ كأما  ا س كالكتب السلفية بالطريقة ا  التدريس  عملةتا

 كالتقول ب كالعمل العلم ذك :  فهىدرسة ارسالة كأما. السلفية الكتب ي
تخلق اه ا ةكا  ك للورثة ينمستعدّ  الطاب جعلككذا .  بأخاؽ الكر

 71.العلماء جهاد كاإستمرار ك القدكة

                                                           
71

ذا البحث D/07-III/2015/01     انظر إ نسخة الوثيقة الرقم   ملحق 

40 
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 ماياك طاناتان "مفتاح الهدى "في بالمدرسة الدينيةا الجغرالموقع .2
 .فونوروغو

درسة   دل"تقع ا ماياؾ طوناتاف فونوركغو  الشارع جواندا " مفتاح ا
قرية ماياؾ من قرية طاناتاف   (Ampean) دائرة أمفيياف  ٦ /۳۸رقم  

ة فونوركغو دي درسة  .ا دل"كانت ا هة الش"  مفتاح ا لية مادكدة من ا
اياف دكدة بعمدة  (Ronowijayan)بعمدة راناك وبية  هة ا كمن ا

دكدة بعمدة باعوف (Surodikraman)سوراديكراماف هة الغربّية   كمن ا
دكدة بعمدة سيماف (Bangunsari)سارم  هة الشرقية   (Siman) كمن ا

اتف.  72(0352)461093 ا
 .ناتان فونوروغواماياك ط" مفتاح الهدى"الدينية  وسائح المدرسة .3

دكؿ   3.1ا
درسة ية  كسائل ا دل"الدي  73.ماياؾ طاناتاف فونوركغو" مفتاح ا

 عدد اسم الغرفة رقم

درسة 1  1 غرفة رئيس ا

 1 غرفة اأساتذة 2

صّلى 3  1 غرفة ا

 128 الفصل 4

زانة 5  3 ا

 2 الضيوؼ غرفة 6

كتب 7  1520 ا

 1520 الكرسي 8

اسوب 9  2 ا

                                                           

ذا البحثD/07.III/2015/02 انظر إ نسخة الوثيقة الرقم  72     ملحق 
73

ذا البحثD/07.III/2015/03انظر إ نسخة الوثيقة الرقم        ملحق 
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 74.ماياك طوناتان فونوروغو "مفتاح الهدى"تركيب منظمة المدرسة  .4

كذا     درسة ك ظمة ا دل"تركيب م ماياؾ طوناتاف "مفتاح ا
 .2013-2012السنة الدراسية  فونوركغو

دكؿ    3.2ا

درسة  ظمة ا دل"تركيب م ماياؾ طوناتاف فونوركغو "مفتاح ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالمدرسة الدينية  المدرسين والمدرسات والموظفين والموظفات احوال .5
75.ماياك طوناتان فونوروغو" مفتاح الهدى"

 

دكؿ  . 3،3ا
وظفات وظف كا درسات كا درس كا  احواؿ ا

 وظيفة /درس
أخرى 

سم المدرس ا رقم   وظيفة /درس
 أخرى

 رقم سم المدرسا

                                                           

ذا البحثD/07-III/2015/06  انظر إ نسخة الوثيقة الرقم  74    ملحق 

ذا البحث D/07-III/2015/05 انظر إ نسخة الوثيقة الرقم  75    ملحق 

د  دى"مرب مع "دارال  
ج ع الح خ عبد السم  الش

س المدرسرئ  

ج ن رافع الح ف الد ذ احمدس  ااست

ن الطا  قس شئ
ز ن عبد العز ذ عزالد  ااست

ن التع   قس شئ
ذ عبدالعظ  اا ست

ذا ذ  ااست ت  ااس
ن بن ئل الدراس ل س  قس 

ذ أحمد همراف  ااست

لب  لطا الط
 

 

بن  ئل الدراس ل س  قس 
ذ احمدهمراف  ااست

HIMMAH (Himpunan Murid 

Madrasah Miftahul Huda) 
 

 

HIMMAH (Himpunan Murid 

Madrasah Miftahul Huda) 
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طق  ا
د فوزم و 51 اأستاذ أ  تصوؼ، 

اأستاذ عبد 
السميع   1 

حو مدحافظ ال  52 اأستاذ 
 ، باغة، فق

 تفتيس

د سيف  اأستاذ أ
  الدين

2 

حو بوديوكو ال  53 اأستاذ ياس
و، حديث، 

 تفتيس

اأستاذ مظفر 
 إحساف

3 

، حديث 54 اأستاذ نور حليم الفق  تفس
اأستاذ عبد اه 

  حافظ
4 

 اأخاؽ
اأستاذ بشرم 

 مصطفي
 فرائض 55

اأستاذ صا 
 حسن

5 

حو اشم أشعرم ال  6 اأستاذ عبد العظيم  تفساؿو كاؿ 56 اأستاذ 

ارم الفق كالتوحيد  قواعداؿ 57 اأستاذ إماـ 
اأستاذ عز الدين 

 عبدالعزيز
7 

 8 اأستاذ عبد الواحد  الفق 58 اأستاذ مف أم اأخاؽ كالفق

حو  القواعد 59 اأستاذ نور يانطا ال
مد  اأستاذ 

 سن 
9 

حو  10 دين اؿاأستاذ مرش ؾالفلعلم  60 اأستاذ أغوس ترييونو ال

د فطا اأخاؽ حو 61 اأستاذ أ م ال  11 اأستاذ 

لمي التجويد يط ا حو 62 اأستاذ   ال
اأستاذ بدر 

 سيوطي
12 

حو كاأخاؽ  الفرائض 63 اأستاذ فتح الرازم ال
مد  اأستاذ 

 نوردم
13 

د دير التوحيد 64 اأستاذ خالد فرقاف القراءة كالكتابة  14 اأستاذ أ
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مد  كالفق  اأخاؽ 65 مسلماأستاذ 
مد  اأستاذ 

 أحسن
15 

ارييادم القراءة كالكتابة  اأخاؽ 66 اأستاذ كاحد 
فوظ  اأستاذ 

 أفاندم
16 

 17  ساماأستاذ عمر الفق 67 اأستاذ يوسوؼ مصلح القراءة كالكتابة

حو داأستاذ  ال د شا  القواعد 68 أ
اأستاذ مدير 

ا  س
18 

حو عيد ال طق 69 اأستاذ عبد ا حو كا  19 اأستاذ إماـ غزا ال

مد ناصر الدين اأخاؽ كالفق  70 اأستاذ 
حو ك صوؿ أال
 الفق

د  اأستاذ أ
 صا

20 

رير الفق د   الفق 71 اأستاذ أ
اأستاذ صا 

 لدال
21 

الصرؼ  اأستاذ أأف حارس 
الفريد   ديثاتفس كاؿ 72

اأستاذ توفيق 
 داية

22 

اأخاؽ  د مبارؾ اأخاؽ 73 اأستاذ كحيودم  23 اأستاذ أ

حو لص رافعي ال حو 74 اأستاذ   ال
د  اأستاذ أ

 سوجارم
24 

 اأخاؽ
ق مس  اأستاذ عبد ا

 العارف
حو 75  25 اأستاذ علي متق ال

 القواعد
اأستاذ رساف نور 

 خالص
 الفق 76

اأستاذ بستاف 
عارؼ  ا

26 

د فتح ا القواعد  27 اأستاذ خ اأناـ الفق 77 اأستاذ أ
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 رسالة احيض 78 اأستاذ حسن العاطف قراءة كالتجويد
اأستاذ سعداف 

اف  ر
28 

حو داأستاذ ال  اأخاؽ كالفق 79  إماـ أ
اأستاذ مفتاح 

ن  الر
29 

حو اف ال  التجويد كالفق 80 مد عبد ا
اأستاذ قريب 

 صديق
30 

 اأخاؽ 81 اأستاذ خ اأمم قرأة كالكتابة
د  اأستاذ أ

 مرا
31 

 الفق
اأستاذ عفيف خ 

 اإخواف
 32 اأستاذ مشهورم دمالتوح 82

حو حو 83 سوجارككاأستاذ  ال  ال
مد  اأستاذ 

 معصـو
33 

الفق  يب دعوة اأستاذ  
م  34 اأستاذ أكميجاف الفق 84 ا

التجويد  د زكاف غفرؾاأستاذ حو 85  أ  ال
مد  اأستاذ 
 حسن الفؤاد

35 

 القراءة كالكتابة 86  أك اأبصاراأستاذ القراءة كالكتابة
مد ليث  اأستاذ 

 أث
36 

الفق كالقواعد  87  فوركانطااأستاذ اأخاؽ
 الفقهية

 37 اأستاذ أنوار

الفق  ناأستاذ اأخاؽ  88  فتح الر
 كالتجويد

 اأستاذ مفيدسيف

 اأخيار
38 
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حو 89  لقماف توفيقاأستاذ القراءة كالكتابة  ال
مود  اأستاذ 

 رمضا
39 

مد مسعوداأستاذ القراءة كالكتابة  دحيتواؿ 90  
اأستاذ زين 

 العابدين
40 

مد سعد اأستاذ اأخاؽ  
 امي

حو 91  ال
مؤلف اأستاذ 
س  ا

41 

حو ر الديناأستاذ ال الصرؼ  92  ابن  مد  اأستاذ 
 لص

42 

حو  اأخاؽ 93  دامافاأستاذ ال
اأستاذ فؤاد علي 

تهي  م
43 

حو 94  د كورنياكافاأستاذ القراءة كالكتابة  ال
يو  اأستاذ جا

 نورغيانطا
44 

د بشرا اأستاذ الصرؼ  أ
حو 95 لطيف  45 اأستاذ خ اأنوار ال

 حسن نور اأستاذ القراءة كالكتابة
 الفق 96 ادم

دم إاأستاذ 
 فراكيطا

46 

مد حسن اأستاذ الصرؼ  
 رسلة احيض 97 الدين

اأستاذ علي 
 صفواف

47 

حو كالصرؼ  موك علي اأستاذ ال
التوحيد  98 ستياكاف اأستاذ ابن 

دين  ا 48 

حو د فائق اأستاذ ال  أ
شفاء حو 99 ا اأستاذ أغوس  ال

 ريانطا
49 
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مد أغوس اأستاذ اأخاؽ  
حو 10 بودياكاف اأستاذ ألف  ال

 سلطا
50 

 
ماياك طوناتان " مفتاح الهدى"أحوال الطاب بالمدرسة الدينية  .6

 فونوروغو

 عدد الطاب .أ 

ات أصا   دل ا ستة فصوؿ للب كالب درسة مفتاح ا قسم ا ت
و ؼكعدد كل عشرة صفو. من الصف اأكؿ ا الصف السادس  ك

و الصلالصف اإعداد و ؼ قبل الصؼ ك  اأكؿ كالصف التجري  ك
ية  هارة الدي متساك بالصف الثا ال اذا كاف الطالب جديدا كل ا

 السادس ؼككاف صف التخصص بعد الص.  التجريؼكيصبح ا الص
و طبقتاف ال الطبقة اأك كالطبقة الثانية  .ك

عن عدد الطاب لكّل : كعدد كل تفصيا كما  الدف اآتى 
ية  درسة الدي دل"فصل با   76.ماياؾ طوناتاف فونوركغو" مفتاح ا

دكؿ    3.3ا

ية  درسة الدي دل"أحواؿ الطاب با "مفتاح ا  

 الفصل عدد الفصل عدد التاميذ عدد التلميذات اجموع
 اأكؿ 44 739 764 1503
 الثا 30 522 563 1012

 التجري 2 34 39 73
 الثالث 22 410 473 883
 الرابع 15 175 297 472

                                                           

ذا البحثD/07-III/2015/06  انظر إ نسخة الوثيقة الرقم  76      ملحق 
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امس 10 141 225 366  ا
 السادس 7 122 157 269

1صص  1 28 32 60  

2صص  1 19 30 49  

اعدد كل 4760   
 

العملية السنوية   .ب 
اؿ لطاب الصف الرابع (1  عملية رؤية ا

ة (2  حفلة أخر الس

ركمية لطاب الصف التجري (3  ختم ا

 ختم العمريطي لطاب الصف الرابع (4

 زيارة اأكلياء لطاب الصف السادس (5

 الواجبات المتعلقة بالدروس  .ج 
و اأمثلة التصريفية لطاب كطالبات الصف  (1 لزـك حفظ الصرؼ ك

 اأكؿ كالثا ك التجري
 لزـك حفظ نظم اأجرمية لطاب كطالبات الصف التجري (2
لزـك حفظ نظم العمريطي لطاب كطالبات الصف الثالث  (3

يع . كالرابع لصف الثالث نصف نظم العمريطي، ك لصف الرابع 
 .نظمها

ماياك طاناتان " مفتاح الهدى"نظام الطاب بالمدرسة الدينية  .د 
 فونوروغو

 كاجبات الطاب (1
 طاعة اأساتيذ كاأستاذات كلهم كتعظيمهم (أ 
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درسة داخلها كخارجها (ب   احافظة على ا
ميع الدركس (ج  اؾ   اإش
س دقائق قبل احافظة (د  درسة  ضور  ا  ا
عهد (ق  سئوؿ من ا   لزـك اإذف أك اإشراح من ك التاميذ أك ا
 التكاـر ب التاميذ كاأخر (ك 
ماؿ  الفصل (ز  تيب كا ظافة كاأمن كال سؤكلية لل   ا
درسة (ح  ياف كالساحة ك كسائل ا سؤكلية على حفظ الب  ا
ساعدة على طاقة عملية التعليم كالتعلم داخل الفصل  (ط   ا

 كخارج
د اأخ  كل شهر (م  صركقة الشهرية  التارخ العاشر ا  دفع ا
  التكميلة على أدكات الدراسة (ؾ 
ع (ؿ  كاف ا ركوب  ا  إيقاؼ على ا
درسة (ـ  ع من ا ي ا   اإستعماؿ على الزم الر
واظبة (ف  هذب كا   ا
دما فرغ الدرس (س  وطف ع   اإخبار ا ا
اؾ على احافظة قبل بداية الدركس (ع   . اإش

 وعات الطاب (1
رأة على ام كج .أ  عاشرة ب الرجاؿ ك ا  ا

دما جرت الدركس  .ب  ؾ عن الفصل ع   ال

ة على اإسراؼ .ج   اإستعماؿ على الزي
ل الطعاـ  الفصل .د    
دما جرت الدركس .ق    اإستعارة على اأدكات الدراسية ع
دما جرت الدركس .ك   الوسوسة على الدراسة ع



51 

 

 
 

  التشاجر  الفصل .ز 
د ما جرت الدركس .ح  ـو ع   ال
مل كالقراءة على الكتب غ كتب الدراسية .ط    ا
  الشتم .م 
  اإجرامية .ؾ 

 حقوؽ الطاب (2
درسة (أ  الف نظاـ ا اؾ الدركس ماداـ ا   .حق الطاب اش
درسة (ب  الف نظاـ ا ساكمة ماداـ ا  يل ا  . حق الطاب ل

 

 

 عرض البيانات الخاصة  ب 

عرض البيانات عن أهداف تدريس علم الباغة لطاب الّصف  .1
ماياك طاناتان فونوروغو " مفتاح الهدى"الّسادس بالمدرسة الدينية 

  .2015-2014السنة الدراسّية 
دل"مدرسة  عهد " مفتاح ا ية السلفية  ى للمدرسة الدي

دل دل. دارا اء معهد دارا ي أساس ب درسة باستعماؿ . ك تطورت ا
ديدة ظمة ا . ا

درسة بشعار ذ ا يت  احافظة على القد الصا كاأخد "ب
ديد اأصلح ية السلفية ". با دل"مدرسة الدي ظيم أنشطة " مفتاح ا ت

 (. 16.30 ح العصر  ساعة 14.30)التعلم بداية من الساعة 
عهد كالطاب  قيم  ا يع الطاب ا كأنشطة التعليم كالتعلم يتبعها 

قيم   77.غ ا

                                                           
احظةانظر إ نسخة   77 ذا البحثO/23-III/2015/01  الرقم  ا   ملحق 
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تلفة من علـو  اؾ دركس  دل  ية مفتاح ا درسة الدي  ا
ديث)الدين مثاؿ حو كالصرؼ )ح علـو اللغة العربية مثاؿ  (الفق كا ال

و  (كالقواعد اإعاؿ ، كذلك علم الباغة، كعلم الباغة  ذ العلـو كمن 
لك قيمة  ميلة،  العلم الذم يكشف عن أساليب للكشف عن اللغة ا

اؿ كيعطى انطباعا عميقا جدا  (اؿ الفن) قتضى ا يعطى مع كقفا 
ستمع كالقرئتها درسة . من ا داؼ تدريس علم الباغة  مفتاح "أ

دل درس  الّصف ". ا قابلة ا ا كسول ذلك يعمل الباحث ا
درسة  داؼ تدريس علم الباغة  الّصف الّسادس با الّسادس عن أ

ية  دل"الدي " .  مفتاح ا
 

 :كما قاؿ اأستاذ أدل فراكيتو

  الصف السادس خاؿ خاص فهم لعلم الباغة الباغةـ متعل
 كالباغة كعاقة أك موقف ب الصحيح نفسها، مثل تعريف الفصاحة

عا ا كيبحث بعض الفصوؿ ال اشتمل عليها علم ا داؼ . كغ كأ
ية الباغةتعلم علم  درسة الدي دل"  الصف السادس با ي " مفتاح ا

الفصاحة كالباغة كأقساـ علم  ليفهم الطاب كيتعلموا التعريف كالفرؽ ب
، كليستو  الطاب على اأبواب ال  عا صوص علم ا الباغة كبا

د  س د كا س اد العقلى، كا ر، كاإس اد ا ى إس عا ك يسهلها علم ا
واد  د إلي  القواعد كا س د أك ا س داؼ من اثبات كحذؼ ا إلي كاأ

د إلي نفس كاأبواب  س اؿ أك اأشكاؿ من ا وافقة با ضمونة ا ا
عا   .78اأخرل  علم ا

 :اأستاذ بشرل لطيف قاؿ 

                                                           
ذا البحثW/16-V/2015/12  الرقم  قابلةانظر إ نسخة ام  78   ملحق 
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درسة أما عملية التعّلم كالتعليم لعلم الباغة  الفصل  الّسادس با
ية  دل"الدي وف)بكتاب " مفتاح ا ك ر ا داؼ م تتوّج إ  (جو فاأ

ّ  اللغة العربية فقط و . التعريف باأدب العر لكن لو نظرنا إ ما 
م  قية طاقة الطاب كثعور داؼ ل ستعمل  أنشطة التعّلم فيمكن اأ ا
ضيح  ااستياء على اأدب  انب اأد كالتعمق كالفهم كال  تقييم ا

 79.العر 
درسة عن الغرض  قابلة ا رئيس ا انب ذلك يعمل الباحث ا ك

ية  درسة الدي مفتاح " تدريس علم الباغة  الّصف الّسادس با
دل ".  ا

د سيف الدين قاؿ    :اأستاذ أ
ى  : افضل الغرض من تعلم علم الباغة  

بوية الصحيحة، أف القرآف   .1 تويات القرآف الكر كاأحاديث ال لفهم 
ديث نفس يستخدـ اللغة الفصيحة أك اللغة العربية اأصلية، فمن  كا

 .ذلك الطريقة الواحدة لفهمها باستخداـ علم الباغة

واد باللغة  .2 كن تقد ا دما رجعوا إ اجتمع  تسهيل الطاب ع
اؿ  80.اللطيفة كسهلة الفهم من سامع أك مقتضى ا

عرض البيانات عن خطوات تدريس علم الباغة لطاب الّصف  .2
ماياك طاناتان فونوروغو " مفتاح الهدى"الّسادس بالمدرسة الدينية 

  .2015-2014السنة الدراسّية 

علم قبل دخوؿ الفصل كما قاؿ اأستاذ أدل فراكيتو . إعداد ا

                                                           
ذا البحثW/09-V/2015/11  الرقم  قابلةانظر إ نسخة ام  79   ملحق 

ذا البحثW/14-V/2015/10  الرقم  قابلةام  انظر إ نسخة   9   ملحق 
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قوؿ  الساـ " أكا ندرس قبل دخوؿ الفصل،  دخوؿ الفصل ف
على التاميذ قبل بداية التعليم، كنفحص حضور التاميذ " عليكم

ع  اضية، بعد ذلك نقرأ الكتاب با واد ا بكشف الغياب كنسأؿ عن ا
شرحها  السبورة، بعد ذلك  راد الذم س اكل  نشرح كتكتب ا ا

نعطى الفرصة أسئلة عّما ايفهم التاميذ كأمثلة من القراف الكر كالشعر 
  81.العر الواردة في

درس  الّصف الّسادس  قابلة ا ا كسول ذلك يعمل الباحث ا
ستخدـ  الّصف الّسادس  طوات  تدريس علم الباغة ا عن ا

ية  درسة الدي دل"با  " .مفتاح ا

 
د سيف الدين قاؿ   :اأستاذ أ

د   كاصل بدعاء قبل "الساـ عليكم"الفصل كيقوؿ رس دخل ا
ديفحص حضور التاميذ، الدراسة،    الطاب بقراءة رسبعد ذلك أمر ا

ر )اآيات ناظم ستدّرس  اليـو ذلك يكوف  كتاب الباغة  و ا
وف ك د)ا  قراءة أك تفس الكتاب باللغة رس معا، بعد اانتهاء، قرأ ا

ات على  راد أكبي موذجية، كبعد ذلك يواصل بكتابة ا ، كلكن السبورةال
اضيةيسبق أكا باأسئلة  واد ا دعن ا رس ، بعد اانتهاء من البياف سأؿ ا

دايفهمهاأشياء ال  انب ذلك كاصل ا ا أيضا من رس الطاب،   تفس
اأمثلة اأخرل سول من الكتاب، لسهولة فهم من الطاب، بعد اانتهاء 

تتم بقراءة الصاة   82.كدعاء كّفارة اجلس (موام صل)من التعليم 
 :قاؿ اأستاذ أدل فراكيتو

                                                           
ذا البحثف W/26-III/2015/01  الرقم  قابلةانظر إ نسخة ام  81  ملحق 
ذا البحثW/14-V/2015/09  الرقم  قابلةانظر إ نسخة ام  82   ملحق 
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ية الباغةتعلم  درسة الدي دل"  الصف السادس با  "مفتاح ا
راد من  باستخداـ اإماء أك علم قرأ كفسر ا السماع من حيث أف ا

وجودة   كتاب وف" العرات ا ك ر ا و و اأسلوب  ".ا ذا  أف 
علم أيضا شرحا كاسعا .الباغةاأنسب للمبتدئ  تعلم علم   كشرح ا

عن الشركح  الكتاب كشرح اأمثلة  الكتاب كيقدـ أمثلة أخرل 
ومة ا اليومية رجاء أف يفهم الطاب حقيقة كمو  83.خاصة   أمثلة حيات

ية  درسة الدي دل"حيث أف أنشطة التعليم كالتعلم  ا " مفتاح ا
لتكوف مؤثّرة ككفاءة فمن الضركرم للحد من موضوع الدرس مثاؿ علم 

 .الباغة

: قاؿ اأستاذ أدل فراكيتو
درسة  واد التعليمية لعلم الباغة  الّصف الّسادس با ديد ا أّما 

ية  دل " الدي عا ح فصل  " مفتاح ا بداية من تعريف الباغة كعلم ا
اؿ ) ركج عن مقتضى ا . ( ا

تلف  واد التعليمية  علم الباغة  اضيت ا ت حد ا ذ الس م
ت السابقت لدراسة علم الباغة يبتدأ من  وات السابقة،  الس عن الس

امس ا الّصف الّسادس ت لدراسة . الّصف ا ت اأخ ذ الس ما  بي
تلفة. علم الباغة يبتدأ من الّصف الّسادس واد  د ا  84.فمن ذلك 

مشكات فى تدريس علم الباغة وطريقة حلها عرض البيانات عن ال .3
لطاب الّصف الّسادس بالمدرسة الدينية مفتاح الهدى ماياك طاناتان 

 .2015-2014السنة الدراسّية  فونوروغو

                                                           
ذا البحثW/16-V/2015/13  الرقم  قابلةانظر إ نسخة ام  83   ملحق 
ذا البحثW/13-IV/2015/02   الرقم  قابلةانظر إ نسخة ام  84   ملحق 
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فيذ تعليم إف  ي بعض من العوامل ال تعوؽ كتبطئ ت شكات  ا
ا الطاب  تدريس . اللغة العربية د شكات ال  ة من ا كعلى كث

ية  درسة الدي دل"علم الباغة هذ ا ل عن "مفتاح ا تاج كلها ا ا  ،
م ترقية  عملية التدريس  علم الباغة  شكات لتكوف  ذ ا

ل مشكات الطاب  . كتسهيل  تعليم علم الباغة درس  اكلة ا ك
ية  درسة الدي دل"تدريس علم الباغة هذ ا  ".   مفتاح ا

كونات  يعتر علم الباغة كعلم صعب للفهم، أن سوؼ يتعلق 
. العلـو العربية اأخرل

قاؿ اأستاذ أدل فراكيتو عن مشكات الطاب  تدريس علم 
دل"الباغة  الّصف الّسادس مدرسة  : كمايلي" مفتاح ا

ى  أّما مشكات طاب الّصف الّسادس  تدريس علم الباغة 
وجودة  علم الباغة م يكن كاما، م يفهم كث   فهم القوؿ أمثلة ا

راد من العبارات كاأمثلة  علم الباغة هم ا ذا قّلة فهمهم . م كالسبب 
و الكفاءة  حو كالصرؼ، كالشرط لدراسة علم الباغة  كمعرفتهم لعلم ال

حو كالصرؼ م م يكن .  علم ال انب ذلك كاف التفك العقلى  ك
ا اليومية، كأف العبارات كاأمثلة   ا  حيات ذا عمل حاّسا، مع أف 

م ذ صعبة   كطريقة حلها 85.علم الباغة باللغة العربية فأصبحت 
ى  شكات  درس عن ا   تعلم علم مساعدة الطاب تسهياا

حو الذم يتعلق بباب  علم  الباغة،  ا من بعض علم ال نبحث كث
، ح يعلم الطاب ترتيب التعلم من اأكؿ ا  تعلم الباغة الذم س

عل اأمثلة من خارج الكتاب،  ا من اأمثلة ك ، كنعطى كث اأخ

                                                           
ذا البحثW/15-IV/2015/08  الرقم  قابلةانظر إ نسخة ام 85   ملحق 
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وجودة   يم بعلم الباغة ا ساعدة الطاب  فهم اأمثلة كخرائط التفا
ّا يبحثوف  علم الباغة ا اليومية، ح يعلم الطاب    86. حيات

،  (معا الكلمات العربية)أّما علم الباغة  فهو صعب جدا لفهم
سبة لأشخاص ليس لديهم العلـو اأساسية  اللغة العربية،  كخاّصة بال

عاجم حو كالصرؼ كعلم ا تار على . مثاؿ علـو ال كما قاؿ خالق 
: سن

حو كالصرؼ  البداية ح يسبب إ  قّلة الفهم  علم ال
ي الكلمات أك  الصعوبة  فهم علم الباغة، أف  علم الباغة 

العبارات ال تستخدـ كث علم الصرؼ مع الشعر العر صعبة لفهم، 
بية كاستخداـ اللغة العالية قبل اف  كطريقة حلها. أف استخداـ اللغة اأج

حو كالصرؼ، ح يسهل  نتعلم علم الباغة ابد اف نستو على علم ال
ا فهم علم الباغة درس أف يستخدـ . علي بغي على ا  اللغة أسلوبي

د الطاب صعوبة  علم الباغة   87.الذم يسهل  الفهم، ح ا
: قاؿ رئيس اأناـ 

فردات الصعبة تسبب  أف  الباغة كث من الكلمات أك ا
كصعوبة فهم أن يصّف بلغة ايسهل فهمها . الصعوبة  التعليم

ديدة أك كطريقة حلها بت. وحة فردات ا كرار القراءة ح تفهم ا
درس أك إ الصديق اأفهم عن الكلمات . الصعبة بسهولة حلها نسأؿ ا

 88.ال م يفهم جيدا
مد ساـ اأسعرل  : قاؿ 

                                                           
ذا البحثW/15-IV/2015/08  الرقم  قابلةانظر إ نسخة ام 86   ملحق 
ذا البحثW/29-III/2015/03  الرقم  قابلةانظر إ نسخة ام 87   ملحق 
ذا البحثW/31-III/2015/05  الرقم  قابلةانظر إ نسخة ام 88   ملحق 
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انب . أف  الباغة كث من اأمثلة كأنواع الكاـ بالتفصيل ك
فظ اأمثلة درس  و حفظ  كطريقة حلها. ذلك أمر ا ل  أحسن ا

 89.اأمثلة كفهم أقسم الكاـ
وضوع التعلم كأمثلة كطريقة،  درس كسعا  إيصاؿ ا بغي ا كي

انع  التعلم أيضا ذا يتضمن ا .  كتعرؼ طبيعة الطاب أف 
درس لتفهيم  و الوسيلة ال يتبعها ا أّما تعريف طريقة التدريس 
طة ال  ي ا واد أك  التاميذ أل درس من الدركس،  أل مادة من ا

ا  فيذ فس قبل أف يدخل حجرة الدراسة، كيعمل على ت درس ل يضعها ا
ا جرة بعد دخو ا  اأساليب ال .  ذلك ا صر كتعريف آخر 

اف الطاب علومات إ أذ درس  توصيل ا  .يتبعها ا

: قاؿ أغوع أجى سفوترك 
درس استخدـ طريقة احاضرة كالقليل جدا يوضح  خرائط  أف ا

يم أك بتفاصيل الدرس أف نفسي  التعّلم أكثر أميا ا  فا طبيعة )ا
. من ااستماع (بصريّة

واد  ب يفعل أك التمارين  كل ا كيز على التمارين ال  عدـ ال
يعا، كطريقة حلها . لتعزيز رغبة التعلم درس  واد ال شرحها ا أكتب ا

يعا درس كتبت  د . طبعا كلما خرج من فم ا بعد إنتهاء الدرس ك ع
يم على ما فهمت رائط التفا عل  فسى  تج ب طالعة است سول  .ا

 اليومية غ القراف كالشعر، أسأؿ ا اأستاذ مباشرة، بعد ذلك  تطبيق
م على اأصدقاء تسئل ك . أرقى خيالة لتعزيز الرغبة  تعلم تبادؿ التفا

شكلة كنبحث كحلها  90.اأجوب، أك نبحث عن ا

                                                           
ذا البحثW/27-III/2015/04  الرقم  قابلةانظر إ نسخة ام 89   ملحق 
ذا البحثW/01-IV/2015/07  الرقم  قابلةانظر إ نسخة ا 90   ملحق 
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: قاؿ حسب اه 
سبة  أف مواد الباغة نادرة  و الدرس الصعب بال درس الباغة 

درس   ااستخداـ  اأنشطة اليومية كصعب   فهمها أف ا
درس يعطى أمثلة من . تدريس يأتى بأمثلة قليلة من القرآف كالشعر كا

. الكتاب فقط
حو  ثاؿ  علم ال ة با كتكوف اأمثلة  الكتاب متشاهة كث

كن جعل أمثلة  علم الباغة لكن  ثاؿ ذلك  مثاؿ جاء زيد، كا
درس اف كطريقة حلها . اتفصل فأصبحت صعبة للفهم بغى على ا ي

ث امثلة ال تعلمها، أف علم الباغة  زلية مثاؿ  يعطي الواجبات ا
ذا الدرس على الطريقة  اغلب درس الذم يستخدـ اأمثلة، كلو كاف 

كنالسلفية، فطريقة التعليم  ديثة  تطبيقها على تدريس السلف،  ا
 91.فهم علم الباغةالطاب على ليسهل 

  

                                                           
ذا البحث W/27-III/2015/06  الرقم  قابلةانظر إ نسخة ام 91  ملحق 
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 الباب الرابع
 تحليح البيانات

 

البيانات عن أهداف تدريس علم الباغة لطاب الّصف الّسادس  تحليح  أ
ماياك طاناتان فونوروغو السنة الدراسّية " مفتاح الهدى"بالمدرسة الدينية 

2014-2015  

ية  درسة الدي مفتاح "كاف تدريس علم الباغة لطاب الّسادس با
دل ي علم يتعلم ب كوف الكاـ الفصيح " ا دافا، علم الباغة  لك أ طبعا 

، كغ ذلك علم الباغة أيضا العلم الذل  موّصوا للمتكلم إ اقصى مراد
ميلة يعطى  (اؿ الفن)لك قيمة . يكشف عن أساليب للكشف عن اللغة ا

ستمع كالقراء اؿ كيعطى انطباعا عميقا جدا من ا قتضى ا . مع كقفا 
و تذكؽ  ، كالغرض من درس الباغة  انب فهم اإعجاز من القرآف الكر ك

. اأدب كفهم فهما دقيقا
تعلم علم الباغة  الّصف الّسادس حاؿ خاص فهم لعلم الباغة 

ا . نفسها مثاؿ تعريف الفصاحة كالباغة كعاقة أك موقف ب الصحيح كغ
عا ي ليفهم . كيبحث بعض الفصوؿ من علم ا داؼ تعلم علم الباغة  كأ

الطاب كيتعلموا التعريف كالفرؽ ب الفصاحة كالباغة كأقساـ علم الباغة 
عا صوص علم ا كغ ذلك افضل الغركض من تعلم علم الباغة لفهم . كبا

دما  بوية الصحيحة، كتسهيل الطاب ع تويات القرآف الكر كاأحاديث ال
واد باللغة اللطيفة كسهولة الفهم من سامع أك  كن تقد ا رجعوا إ اجتمع 

اؿ    . ) Sesuai dengan Situasi dan Kondisi)مقتضى ا

وجودة بأف الغرض من تعلم علم الباغة  حلل الباحث من البيانات  ا
ية  درسة الدي دل" الّصف الّسادس با حاؿ خاص فهم لعلم " مفتاح ا
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مثاؿ تعريف الفصاحة كالباغة كعاقة أك موقف ب الصحيح : البلغة نفسها 
ا كليفهم الطاب كيتعلموا التعريف كالفرؽ ب الفصاحة كالباغة كأقساـ  كغ
تويات القرآف الكر كاأحاديث  ، كلفهم  عا صوص علم ا علم الباغة كبا
واد  كن تقد ا دما رجعوا إ اجتمع  بوية الصحيحة، كتسهيل الطاب ع ال

داؼ تدريس علم . باللغة اللطيفة تيجة ال كصل إليها الباحث عن أ اذا ال
ية  درسة الدي دل"الباغة  الّصف الّسادس باا يشتمل بعض " مفتاح ا

، لكن م يصل ا فهم  اأدب  عا صوص علم ا عا كبا الفصوؿ  علم ا
. العر كتذّكق
 

البيانات عن خطوات تدريس علم الباغة لطاب الّصف الّسادس  تحليح  ب
ماياك طاناتان فونوروغو السنة الدراسّية " مفتاح الهدى"بالمدرسة الدينية 

2014-2015 

طوات ال سار عليها اأساتيذ  الّصف الّسادس فيما يلي  قراءة : ا
عهد السلفي  فذ  ا اكية كما ي ها إ اللغة ا ادة ال سيتعلها الطاب كتر ا

ا الكتب التقليدية تاج إ تفهيم . ح يقرأ أساتيذ ذا  راد  كيب اأساتيذ ا
درس ا. الطاب على شرح ا ادة ال يتعلمو راد من ا كيقدـ أمثلة من . كتب ا

ذكورة ادة ا درس يقدـ أمثة أخرل سول من الكتاب لسهولة . الكتاب با كاف ا
عل التقو بسواا عن  درس  فهم من الطاب  الّصف الّسادس، كاف ا

ادة أك  ما انتهى ا ذا ليس كل يـو كلكن حي اأشياء ال ايفهمها الطاب، ك
عل التقو . الباب 

لقة أك باندكعاف  ظرية  خطوات طريقة ا ككما  الباب الثا عن ال
(Bandongan) ى لسوف حوؿ اأستاذ كيسمعوف قراءة   ما الطاب  الطريقة اي

ركة ع كا احظة من جهة ا كانت عملية التعليم . اأستاذ، فكتب الطاب ا
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ة كشرحا  م كيكتبوف تر بأف يقراء اأستاذ الكتاب كالتاميذ يستمعوف ما يقر
. علي

ية  درسة الدي دل"تعلم الباغة  الّصف الّسادس با " مفتاح ا
راد من العرات  علم قرأ كفسر ا باستخدـ اإماء أك السماع من حيث  أف ا

وجودة  كتاب  وف"ا ك ر ا و و اأسلوب اأنسب للمبتدئ ". ا ذا  أف 
.  تعلم علم الباغة

ستخدمة  تدريس علم  طوات ا ظرية كالبيانات أف ا اصل من ال كا
ية  درسة الدي دل"الباغة  الّصف الّسادس با اؿ من " مفتاح ا ال ت

لقة أك باندكعاف  ظرية كما جرل  طريقة ا اسبة باال  (Bandongan)البيانات م

ذ الطريقة يصلح استخدامها للمبتدئ  . كباستخدـ اإماء كالسماع أف 
درس امثلة أخرل من الكتاب كأمثلة  انب ذلك كاصل ا تعلم علم الباغة، ك

درس أف  خاصة  أمثلة حياة الطاب لكى يكوف الطاب سهولة فهم كرجاء ا
ومة      . يفهم الطاب حقيقة كمو

 

 وطريقة حلها  تدريس علم الباغة فىمشكاتالبيانات عن ال تحليح  ج
الّصف الّسادس بالمدرسة الدينية مفتاح الهدى ماياك طاناتان  لطاب

 2015-2014السنة الدراسّية  فونوروغو

كاف كل تدريس الدركس في الصعوبة كالسهولة، ككذلك  تدريس 
وجودة ك  تدريس علم  شكات ا علم الباغة توجد في الصعوبة أل ا

شكات من الطاب كأّما مشكات . الباغة للّصف الّسادس تصدر ا
درسة كطريقة حلها  تدريس علم الباغة  قابلة با أخوذة من ا الطاب ا

: للّصف الّسادس كما يلى 
وجودة  علم الباغة م يكن كاما، م يفهم كث  .1  فهم القوؿ كاأمثلة ا

ذا قّلة فهمهم  راد من العبارات كاأمثلة  علم الباغة، كالسبب  هم ا م
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م م  انب ذلك كاف التفك العقلى  حو كالصرؼ، ك كمعرفتهم لعلم ال
كطريقة حلها . يكن حاّسا، كالعبارات كاأمثلة  علم الباغة باللغة العربية

ا من بعض  درس كث مساعدة الطاب تسهيا  تعلم الباغة، كيبحث ا
ا من  درس كث حو الذم يتعلق بباب  علم الباغة، كيعطى ا علم ال

عل اأمثلة من خارج الكتاب  .اأمثلة ك

حو كالصرؼ  البداية ح يسبب إ الصعوبة   .2 قّلة الفهم  علم ال
بية كاستخدـ اللغة العالية . فهم علم الباغة أف الباغة استخدـ اللغة ا
حو  كطريقة حلها قبل اف تعلم علم الباغة ابد اف نستو على علم ال
درس أف  بغى على ا ا فهم علم الباغة، كي كالصرؼ، ح يسهل علي

 .يستخدـ أسلوب اللغة الذل يسهل  الفهم

فردات الصعبة تسبب الصعوبة   .3 أف الباغة كث من الكلمات أك ا
درس أك . التعليم كطريقة حلها بتكرار القراءة كيسأؿ الطاب ا ا

 .الصديق

كطريقة حلها حفظ . أف الباغة كث من اأمثلة كأنواع الكاـ بالتفصيل .4
 .اأمثلة كفهم أقساـ الكاـ

يم  .5 فا درس استخدـ طريقة احاضرة كالقليل جدا بوضح  خرائط ا أف ا
ب يفعل كيز على التمارين ال  كطريقة . أك بتفاصيل الدرس، كعدـ ال

درس  يعا، ككلما خرج من فم ا درس  واد ال شرحها ا حلها أكتب ا
يعا  .كتبت 

درس  التدريس  .6 أف مواد الباغة نادرة اأستخدـ  اأنشطة اليومية، كا
كطريقة حلها . يأتى بأمثلة قليلة من القرآف كالشعر كأمثلة من الكتاب فقط

زلية درس اف يعطى الواجبات ا بغي على ا  .ي
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ذا  ، كقد  معرفة العلـو العربية، ما يرتبط  كرأل فتح اجيب  كتاب
حوم كالصر غالبا بقواعد اللغة العربية صطلح ال اء العام . ا يع ا اأقّل  

حو كالصرؼ كالباغة: العربية تشمل على ثاثة أشياء كأما الباغة تتكلم . ال
تماـ عن اأدب  نفسها اؿ اللغة أك اإ ي تشمل على البديع . عن  ك

عا كالبياف ي التصريف، . كا ي اإعراب، كأما الصرؼ  حو  الثمرة عن ال
فسهما كن أف يقف ب . كقاؿ أهما ا 

وجودة  تدريس علم الباغة، أف السبب  شكات ا اصل أف ا كا
انب ذلك الشرط لدراسة علم  حو كالصرؼ،  قّلة فهمهم كمعرفتهم لعلم ال

راد من  هم ا حو كالصرؼ، كم يفهم كث م و الكفاءة  علم ال الباغة 
فردات  العرات كاأمثلة  علم الباغة، كالباغة  كث من الكلمات أك ا
درس استخدـ طريقة  الصعبة، كالباغة اأمثلة كأنواع الكاـ بالتفصيل، كا

م فا انب ذلك علم الباغة نادرة . احاضرة كالقليل جدا يوضح  خرائط ا ك
.  اأستخدـ  اأنشطة اليومية

وجودة  تدريس علم الباغة عامة فيما  شكات ا كأما طرؽ حل ا
: يلى

حو كالصرؼ .أ  بغى الطاب قبل تعلم علم الباغة ابد يفهم أكا العلم ال  ي

ادة .ب  تعلقة با درس اأمثلة ا  يعطى ا

ع ماذج من التعب الذل يشتمل على تلك  .ج  درس تاميذ   يساعد ا
شكات  ا

ل كمعرفة اأسلوب الصحيح  يقوموف  .د  درس مع تاميذ ا ا يصل ا
 بالتدكب علي بعد ذلك

سن طريقة التدريس .ق  درس على اف    يستعد ا

ا .ك  واد ال م يفهمو درس أك اأصحاب عن ا  .أف يسأؿ الطاب ا
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 الباب الخامس
 اإختتام

 
نتيجة البحثأ  

دس  س ع الباغ لطا الّصف الّس حث عن تدر ص الب ج البحث استخ ف بنت
ن  لمدرس الد دى"ب ح ال ت ّ " م غ السن الدراس ر ن ن ف ت ن : كم  2015-2014م ط  

س ع الباغ لطا  إن (1 ن أهداف تدر لمدرس الد دس ب دى"الّصف الّس ح ال ت ف  لالخ."م
س  غ ن ره: ع الب غ ح  ن الصح قف ب عاق أ م الباغ  ح  ص ف ال ل تعر تع ،مث  

 ، ن ص ع المع لخص ب أقس ع الباغ  الباغ  ح  ص ن ال ر ب ال ف  الطا التعر
ا إل  ل محت ل الطا عندم رجع تس  ، ح ث النب الصح د اأح رآن الكر  ال

ط غ ال ل اد ب د الم مكن ت ن . المجتمع  لمدرس الد س ع الباغ ب ح "أهداف تدر ت م
دى ل" ال ص صل  فشتمل بعض ال ، لكن ل  ن قهل ف اأد إ ع المع ّ  .تذ

اإ  (2 ن تدريس  الخط لمدرس الد دس ب دى"ع الباغ لطا الّصف الّس ح ال ت ة"م  بالطري
ن ع ند ستخد ،(Bandongan)الح أ ب عاب السم ح اسن هذه الطر إ.  اإماء   هاخدص

ن ف تعل مبتدئ ص ل أمث خ اصل المدرس امث أخرى من الكت  ن ذل  بج  ،  ع الباغ
ل فطاالة ف أمث ح ن الطا س ك  . لك 

ن  (3 لمدرس الد دس ب طر ح لطا الّصف الّس س ع الباغ  ح "إن المشكا تدر ت م
دى ل  المراد من الطا" ال ما،  كن ك دة ف ع الباغ ل  ج ل أمث الم  ل  ال

  ، را ف ع الباغ ا ف تعلأالعب عدة الطا تس بحث ّم الطر ح مس  ،  الباغ
عط المدرس اأمث من   ، تع بب ف ع الباغ را من بعض ع النح الذ  المدرس كث

رج الكت ل حت الصعب .خ غ الع استخد ال ردا  م أ الم ر من الك  الباغ ه الع كث
الصرف ف البدا  ّ ال ف ع النح  ، ق اد الباغ نف التع رة اأستخد ف اأنشط دم

م طر ح ال الصرف،  ا الع النح   .قبل تع ع الباغ ابد  أ

 
اإقتراحاتب  

ئل الت تتع بتع الباغ ع المس حث جم ف الب ن قد عرف  لمدرس الد مفتا  "ب
د غ"ال ر ن ه 2014/2015السنة الدراسية   مايا طاناتا ف ّد اإقتراح ،  حث  لب :، ف  

مدرس   . أ ل

ية .1 بغى للمدرسة الدي د "ي  مايا طاناتا "مفتا ال
غ ر ن درس كالطاب  ف قية اؿأف تعطي ا كسائل الدرسية ل

 .جودهم خاصة لدرس الباغة

بغي للمدرسة .2 ية ي د" الدي  مايا طاناتا "مفتا ال
غ ر ن اّدة الباغةتف أ ف  .ذيد خصة 

مدرس   . ب ل
ن نبغ  .1 دى"مدرس المدرس الد ح ال ت غ"م ر ن ن ف ت ن ّسع فرص   م ط أن 

ر حص الدرس ع الطا لمن ل ضعف ع  .ف غ

عده ع  .2 س ن ال الطا  التمر را  عط اكثر اإحتب نبغ ع المدرس أن 
د  . ف الباغ الج

ما .3 اد ك عد الطا عن ت الم س اع الطر ل ستعمل أن  .نبغ ع المدرس ان 

حث. د ب ل  
ذ ميع تصحيح  قائص كاستفيدكا مايفيدكم كانتفعوا ما اأرجوا من ا  البحث من اأخطاء كالغلظات كزيادة من ال

فعكم .ي  
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طا  . ه ل
دا قبل التع ك ا بعده .1 ا ج م تع  .نبغ ع الطا ان 

اه .2 م دة الت ل  ا عن الم سأل  .نبغ ان 

ح اؿ ذا البحثباحثكاق يع من يقرأ  طيئات رجى اؿ.  ا  اطئباحثاذا كاف القارء كجد ا .  ليصلح ما من ا  

ذا البحث ميع من قرأ  ذا البحث نافعا مباركا  فس الكاتب كللمدرسة كالتاميذ . كعسى اف يكوف  كاف نافعا ل
.كالتلميذات  

 


