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هما مبادئ الصدؽ كالوفاء هماكم علم اأكل الذين تلقيت العلـو ع  ا
  كعرفت  نفسهما السماحة الطيبة كسامة الطوية كنقاء الضم
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هم علوما كمعارؼ كمعلومات نافعة  أساتذم الذين تلقيت ع
 تقديرا كإجاا
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 كلمة الشكر والتقدير
حا جيث  ا  مد ه الذم ايكلف اه نفسا إا كسعها، كجعل دي دي ا

جي من سائر . يعمل ب عباد قدر طاقت مد صاة ت كأصلى على ال اأمي 
واؿ كاآفات كأسلم سامة تشفع كمن يصدؽ رسالت من اآؿ كاأصحاب  . اأ

يعاد مدا عبدؾ كرسولك، أما بعد . يـو ا  إياؾ أشهد أف آال إا أنت كإياؾ أشهد أّف 
ذ الرسالة، ككاف الباحث ا يقدر  ت كتابة  ت  أما بعد، فبعوف اه تعا كر

ساعدة غ اـ رسالت إا  م . على إ فيقدـ الباحث الشكر كالتقدير إ الذين كاف 
هم ذ الرسالة إ حيز الوجود، م  : سهم كفضل  خركج 

، رئيسة جامعة فونوركغو . ۱ اجست اجة س مر يوسف، ا احة الدكتورة ا
كومية  .اإسامية ا

، عميد كلية الدراسات العليا جامعة . ۲ اجست ايا، ا احة الدكتور أحسن ك
كومية  .               فونوركغو اإسامية ا

اجس. ۳ ، ا ر الف  كلية تعليم اللغة العربيةرئيس قسم ،احة  الدكتور ز
كومية  . الدراسات العليا جامعة فونوركغو اإسامية ا

شرفلهذ الرسالة، فحقا يعجز لساف . ٤ ، ا اجس لص، ا مد  احة  الدكتور 
ة  ، فقد قدـ للباحث كل العوف كالتشجيع طواؿ ف الباحثعن شكر كتقدير

ذ الرسالة فلم يبخل بعلم كم يضق صدر يوما عن مساعدة الباحث  إعداد 
ذ الرسالةأكر اأثر  نفس الباحث، فل  اقشة  ، ككاف لتفضلها  كتوجيه

زاء  .من الباحث خالص الشكر كالتقدير كمن اه عظيم الثواب كا

دققة اللغويلهذ الرسالةالذم تفضل . ٥ ، ا اجست احة رزؽ عليانا مصلحة ا
بإفادة الباحث علميا كعمليا ككجها خطواها  كل مراحل اإعدادكيصحح 

ذ الرسالة زاء . كتابة فل من الباحثة عظيم الشكر كالتقدير كمن اه خ ا
 .كأكفر الثواب



 

 

 ط

 

درس  الدراسات . ٦ كما يتقدـ الباحث بكل الشكر كالتقدير إ اأساتذة ا
كومية، فلهم من  امعة فونوركغو اإسامية ا العليا لقسم اللغة العربية 
عارؼ كالدافعية  الباحث كل الشكر كالتقدير على ما قدمو من العلـو كا

زاء م اه خ ا  .كجزا

امعة كقد قاموا . ۷ ذ ا متح الذين قد قاموا بالتعليم   درس كا يع ا
ذ الرسالة ساعدة  كتابة   .باإشراؼ كا

اجست لتعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا . ٨ كلزماء الباحث  قسم ا
يع أصدقائ  أم مكاف كانوا ككل  كومية، ك جامعة فونوركغو اإسامية ا

تواضع إ حيز الوجود، كأكلئك  ذ الرسالةا من ل سهم كفضل  إخراج 
ائهم فلهم من الباحث خالص الشكر . الذين ا يقدر الباحث ذكر كل أ

اف  .      كعظيم التقدير كاامت

 .كاه ك التوفيق
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ع  .آل كأصحاب أ
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 "التشبي فى سورة آل عمران والطريقة المقترحة"
ليلية  )   (دراسة كصفية 

م أك تأليف اآخر فسي كما زكرها من إبداع غ كإذا ادعى .   حضرها ككتبتها ب
سؤكلية على  مل ا ثي فأنا أ أحد استقباا أها من تأليف كتب أها فعا ليست من 

شرؼ أك على كلية الدراسات العليا جامعة فونوركغو  سؤكلية على ا ذلك، كلن تكوف ا
كومية  .اإسامية ا
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ا،   "التشبي فى سورة آل عمران والطريقة المقترحة"، 2017خ

ليلية  )  (دراسة كصفية 
، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الّدراسات العليا، جامعة فونوركجو  اجست ث ا

كومية شرؼ. اإسامية ا اجست: ا لص ا مد  دققة اللغوم.الدكتور  رزؽ : ا
اجست  .عليانا مصلحة ا
، سورة آل عمران: الكلمات اأساسية   .مختارة الطريقة فى تعليم التشبي

ا بطريقة التمثيل ر و فرع من فركع البياف كمظهر من مظا مثا، . التشبي 
ة عرضها السموات كاأرض آؿ عمراف  تشمل " ۱۳۳كسارعوا إ مغفرة من ربكم كج

كللتشبي أغراض كمراتب . ذ اآية التشبي البليغ، ما خذفت م اأداة ككج الشب
ة و من أحد العلـو الصعوبة من حيث كج الشب أن . كث ، ك كالتشبي شيء مث

هم أف يتعّلموا . يتعلق بالثقافة اأصلية للطاب غ العرب أف يتعّلم لذا، يطلب م
اسبة  .التشبي بطريقة م

ذ الرسلة داؼ  ( 2لبياف نوع من أنواع التشبي  سورة آؿ عمراف،  (1: أ
 . لبياف تطبيق طرؽ تعليم التشبي  سورة آؿ عمراف

دخل الكيفي يع  ذ الرسالة فهو ا دخل الذم استخدم الباحث   أما ا
رسومة وصوفة بصور الكلمة ا يل البيانات ا ذ . عملية البحث ل كأما نوع البحث  

كت كتبة ك . الرسالة فهو البحث ا يع البحث الذم أقاـ ب الباحث  بيتها أك ا
يل البيانات، ك ل  أم مكاف 



 

 

 ن

 

و استخداـ اأدكات التالية ذ الرسالة  ستخدمة   ع البيانات ا : كطريقة 
احظة، التوثيقة ليل البيانات فهي. ا فيض البيانات، عرض : كأما عملية  

تاجية  .البيانات، اإست
ي  ذ الرسالة  أنواع التشبي  سورة آؿ عمراف ستة . 1 كأما نتائج البحث  

ي ،انواع كتوجد فيها ستة عشر ايات ال تشمل التشبي ذا . (1 :ك التشبي التمثيل ك
ها  ذا . (2. 117، 11: التشبي يتصور  آيات سورة آؿ عمراف م التشبي البليغ ك
ها  فصل .(3. 133، 64، 59التشبي يتصور  آيات سورة آؿ عمراف م التشبي ا

ي  ذا التشبي يتصور  اآيات  ك .  156، 105، 103، 59، 49، 47، 40: ك
ها (4 ذا التشبي يتصور  آيات سورة آؿ عمراف م ، 73، 11: التشبي اجمل  ك

ها  (5.  165، 140 ذا التشبي يتصور  آيات سورة آؿ عمراف م رسل ك : التشبي ا
التشبي التاـ  (6.  165، 156، 105، 73، 59، 49، 47، 40، 36، 13

ها  ذا التشبي يتصور  آيات سورة آؿ عمراف م ، 103، 59، 49، 47:ك
تطبيق طرؽ تعليم التشبي  سورة آؿ عمراف  سورة آؿ عمراف ثاثة انواع .105.2

ي  . الطريقة القياسية ( 2.طريقة جعسو (1 : ك
باطية. ( 3  .اإستقرئية- الطريقة اإست
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ABSTRAK 
Khoeron,2017.Tashbih dalam Surat Ali Imron, Pemilihan Metode 
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Metode pembelajaran Tashbih  : Surat Ali Imron – Kajian Diskriptif Analisis -

.Tashbih merupakan salah satu cabang Ilmu Bayan  dan  salah satu cabang  ilmu bayan 

untuk menyerupakan sesuatu dengan perumpamaan. contoh:  

 

ة عرضها السموات كاأرض آؿ عمراف  ۱۳۳كسارعوا إ مغفرة من ربكم كج  

ayat ini mengandung  TashbihBaligh – karena membuang adat dan  wajah sibaiht. 

Tashbih memiliki tujuan dan tingkatan  yang banyak, tashbih merupakan sesuatu yang 

menarik, yaitu salah satu katagori ilmu yang sulit – dari aspek Wajah Sibaih  karena 

berhubungan dengan  Budaya asli bagi siswa non Arab untuk mempelajarinya. Untuk itu, 

mereka harus mempelajari Tashbih  dengan Metode yang sesuai dan mudah dalam 

mempelajarnya. 

 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menjelaskan jenis – jenis Tashbih dalam 

Surat Ali Imron. 2) untuk menjelaskan Implementasi pemilihan Metode pembelajaran 

Tashbih dalam Surat Ali Imron.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis Penelitian Library 

Risert, adapunMetode pengumpulan datanya menggunakan Observasi dan Dokumentasi, 

sedangkan proses analisis datanya menggunakan reduksi data, display data dan conclusi 

atau menarik kesimpulan. 

 

Adapun Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Tashbih dalam surat Ali Imron 

ada 6 jenis yang terdapat pada 16 ayat, yaitu: 1) Tashbih Tamsil terdapat pada ayat 11, 

117, 2)Tashbih Baligh terdapat pada ayat 59, 64, 133, 3) Tashbih Mufasol terdapat pada 

ayat 40, 47, 49, 59, 103, 105, 165, 4)Tashbih Mujmal terdapat pada ayat 11, 73, 140, 165, 

5) Tashbih Mursal terdapat pada ayat 13, 36, 40, 49, 59, 73, 105, 156, 165, 6) Tashbih 

Tam terdapat pada ayat 47, 49, 59, 103, 105. 2. Implementasi Metode Pembelajaran 

Tashbih dalam Surat Ali Imron ada 3 Metode diantaranya Metode  Jigsau,  Metode Qiyas,  

Metode Deduktif –Induktif. 
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ABSTRACT 
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 Tashbih Learning Method Ali ImronSura, Discriptive Analysis Study. Tashbih in 

of  Bayan Knowledge and one of knowledge manifestation to exprees something 

withesblance. For example:  

ة عرضها السموات كاأرض آؿ عمراف   ۱۳۳كسارعوا إ مغفرة من ربكم كج
  This verse consist of TashbihBaligh, because it eliminates tradition 

andwajhusibaih. Tashbih has many ains and levels, tashbih is interasting, that is one of 

difficult knowledge from wajhusibaih because it’s connected with original culture for non 
Arabic Student to learn it. There for, they must learn Tashbih with suitable method: for 

example use the Model of Ali ImronSura. 

 The aims of this research are 1) to explains the kinds of Tashbih in Ali ImronSura. 

2) to explains the implementation of Tashbih Learning in Ali ImronSura. 

 This research is a qualitative research, namely a library research. The collecting 

data uses the observation and documentation. While the data analysis uses data 

reduction, display data, and conclusion. 

 The conclutions of this research are : 1. Tashbih in Ali ImronSura there are 16 

verses, namely : 1) TashbihTamsilcontained in verses 11, 117, 2) TashbihBaligh 

contained in verses 59, 64, 133,  3) TashbihMufasol contained in verses 40, 47, 49, 59, 

103, 105, 165,  4) TashbihMujmal contained in verses 11, 73, 140, 165,  5) 

TashbihMursal contained in verses 13, 36, 40, 49, 59, 73, 105, 156, 165,  6) 

TashbihTamcontained in verses 47, 49, 59, 103, 105.  2. The implementation of Tashbih 

Learning in Ali ImronSura  there are 3 Method, they are Jigsaw Method, Qiyas Method, 

Deductive-Inductive Method. 
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الباب اأول 
مقدمة 
 

 خلفية البحث .أ﴾ ﴿

ي ألف مااللغة  :  كاللغة أصلها لغو، من باب1.ظ يعر ها كل قـو عن مقاصد
اء التأنيث"فعة"دعى كسعى كرضي، ككزها  ها  كمع اللغة . ، حذفت امها كعوض ع

دياف كالباطل" طق، كا طأ، كالسقط، كال  كاختلف العلماء 2...."و الصوت مطلقا، كا
دد للغة.  تعريف اللغة كمفهومها د . كليس اتفاؽ شامل على مفهـو  قاؿ خليل أ

ي نظاـ من الرموز الصوتية ااعتباطية يتم " التحليل اللغوم" كتاب  ، إّف اللغة 
خارج  ذ اأصوات للوصف من حيث ا ضع  بواسطتها التعارؼ ب أفراد اجتمع، ك
صاحبة  ر الصوتي ا طق كمن حيث الصفات كالظوا ركات ال يقـو ها جهاز ال أك ا

طقية ر ال ي نظاـ من الرموز الصوتية ااعتباطية ال 3.ذ الظوا  كقيل إف اللغة 
اس أك اجموعة من اأشخاص لتبادؿ اأفكار  .يستخدمها ال

اضر اض كا ي كعاء الثقافة كأداة ااتصاؿ ب ا كا يستطيع . كاللغة 
ثر كالفلسفة كالتاريخ كالعلم  وز الفكر اإنسا من الشعر كال اإنساف أف يقف على ك

ذ اللغة ية، ااّ اذا أتقن  كمة كالشرائع الدي  كاللغة أيضا نعمة من اه عّز كجل 4.كا
م فيما  تلك نظاما من الرموز كاإشارات للتفا يوانات ال  ، مثل كل ا لإنساف كمثل

ها بات: "فيقاؿ. بي ، كلغة ال يواف، كلغة الط كلكن لغة اإنساف تتميز بأها ذات . لغة ا

                                                           
1 ، كت) جامع الدركس العربيةمصطفى الغايي . ۷.، ص(۲۰۰٥دار الكتب العلمية، : ب
ر الدين2 امعة موانا مالك : ماانج)- مدخل لدراسة مةضوعات فق اللغة- ، فق اللغة العربيةأكريل  مطبعة ا

كومية،  يم اإسامية ا . ۳. ص (۲۰۰٩إبرا
راجع نفس3 . ا
مد عطا، 4 يم  ية، إبرا بية الدي صرية، : ـ.د )۱. جطرؽ تدريس اللغة العربية كال هضة ا ( ۱٩٩٦مكتبة ال

. ۳٥.ص
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يونات اأخرل نظامها التعار  نظاـ مغلق ما ا  كلكل لغة خصائص 5".نظاـ مفتوح بي
يزة، كبعبارة أخرل أّف اللغة الواحداة كاللغة اأخرل فيها ااختافات طبعا مثا، اللغة . ك

ها كب اللغات اأخرل تلف بي ا خصائصها ال  صائص. العربية   6: كمن تلك ا
صائص الصوتية، . ۱ الشكل )خصائص الكلمة العربية . ۳ااشتقاؽ، . ۲ا

اء كالصيغة أك الوزف يئة أك الب خصائص معا األفاظ . ٥التعريف،. ٤، (كا
از. ٦العربية،   اإ

ها ة، م  7: كللغة نفسها كظائف كث
عل للمعارؼ كاأفكار البشرية ) ۲قق التواصل الشخصى كاإجتماعى، (۱

 ، تفظ  (۳قيما اجتماعية بسب استخداـ اجتمع للغة للدالة على معارف كافكار
اث التضا كالتقاليد ااجتماعية جيا بعد جيل،  كن الفرد من التعب عن  (٤بال
فسية،  قق ل الصحة ال ا  فسية  ،  (۵مطالبة كحاجت ال تزكد الفرد بأدكات التفك

 ، د انب الفكر ع مية ا ك من ت ما (٦ك  .تساعد الفرد على التذكؽ ا
تلف بعضها عن بعض ا خصائصها ال  لذا، . كما قيل  السابق إف اللغة 

رية و واحي ا ا أف نفهم ها جيدا من حيث ال ، . ب علي قسم إ قسم رئيس كت
ا طاء  (۱): ك ماؿ  (۲)، ك (علـو الصحة اللغوية)ناحية الصحيح كا علم )ناحية ا

ماؿ اللغوم  .(ا
حو كالصرؼ هور العلماء . كتشمل علـو الصحة اللغوية على علم ال كيرل 

حو ا علم مستقّل بذات ذا يقاؿ. أف الصرؼ جزء من ال و قواعد : كعلى  حو  أّف ال

                                                           
ر الدين5 امعة موانا مالك : ماانج) مدخل لدراسة موضوعات فق اللغة- ، فق اللغة العربية أكريل  مطبعة ا

كومية،  يم اإسامية ا . ٤.ص (۲۰۰٩إبرا
راجع نفس6 .  ۲٥-۱۷.ص.  ا
مد عطا، 7 يم  ية،  إبرا بية الدي صرية، : ـ.د )۱. جطرؽ تدريس اللغة العربية كال هضة ا ( ۱٩٩٦مكتبة ال

. ۳٥.ص
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ا كح تركيبها ا ح إفراد  كيرل قـو أّف 8.يعرؼ ها صيغ الكلمات العربية كأحوا
حو بالقواعد ال يعرؼ ها أحواؿ  حو كالصرؼ علماف مستقاف، فيخصوف ال ال

اء صوف الصرؼ بالقواعد ال يعرؼ ها صيغ . الكلمات العربية من إعراب كب ك
اء ا ليس بإعراب كا ب ا  فردة كاحوا حو يبحث 9.الكلمات ا ذا يتضح أّف ال  كمن 

ا ي مركبة  ا من رفع أك نصب . عن الكلمات ك ب أف يكوف علي أكاخر فيبّ ما 
ي . أك جّر أك جـز أك بقاء على حالة كاحدة كأما الصرؼ فيبحث عن الكلمات ك

مفردة، فتب ما أحرفها من أصالة كزيادة، كصحة، كإعاؿ، كما يطرأ عليها من 
ات امعات. التغي د أك ا عا ذاف علماف ازماف أف يدرسهما الطاب  ا كليس . ك

تصعبة حو كالصرؼ من العلـو العربية ا ي من . ال كلكن إذا نصل إ علم الباغة 
تصعبة، أن تتعلق بالذكؽ اللغوم  ماؿ اللغوم)العلـو العربية ا  10.(علم ا
ماؿ اللغوم علم الباغة ليل . كيشمل علم ا ع ا ي تأدية ا كالباغة 

فس اثر خاب، مع مائمة كل كاـ للموطن  ا  ال كاضحا عبارة صحيحة فصيصة 
اطبوف ي 11.الذم يقاؿ في كاأشخاص الذين   كتشتمل الباغة على ثاثة علـو ك

عا كالبياف كالبديع  .ا
و  عا لغة  علم تعرؼ ب أحواؿ اللفظ العرا ال ها يطابق مقتضى "كعلم ا

قاـ اؿ ال ا تلف ". ا ع الواحد بطرؽ  و أصوؿ كقواعد يعرؼ ها ايراد ا كالبياف 
ع  كعلم البديع فهو 12.بعضها عن بعض  كضوح الدالة العقلية على نفس ذلك ا

ا كطاكة، كتكسو هاء  زايا ال تزيد الكاـ حس س الكاـ كا علم يعرؼ ب كجو 

                                                           
امى، 8 د ا كت )القواعد اأساسية للغة العربية  أ . ٦. ، ص(۲۰۰۷دار الكتب العلمية، : ب
راجع نفس9 .  ا

راجع نفس 10  ا
11 ، اـر كمصطفى أم عارؼ، د: مصر )  الباغة الواضحة على ا . ۸. ص (ت.دار ا
امي، 12 د ا عا كالبياف كالبديع أ ر الباغة  ا -۲٤٤. ص (ت.دار إحياء الكتب العربية، د: ـ.د )  جوا

۲٤٥ .
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اؿ ككضوح الدالة احيت 13.كركنقا، بعد رعاية تطبيق على مقتضى ا  كمن ال
ماؿ اللغوم)السابقت  ماؿ (علـو الصحة اللغوية، كعلم ا ، يركز الباحث على علم ا

ث البياف كالتشبي بصفة خاصة. اللغوم ماؿ اللغوم، يركز الباحث على   .كمن علم ا
و علم مث ذا أّف علم التشبي  ككث من الطاب الذين يتعلموف اأداب . ك

و علم التشبي أيضا، من أحد العلـو الذم يصعب أف يدرس . م يهتّموف هذا العلم ك
، . أكالطاب غ العرب شب قيقة، أّف التشبي يشتمل على أربعة أركاف فقط، ا ك ا

، ككج الشب ، كأداة التشبي شب ب و أصعب من .  كا كمن تلك اأركاف كج الشب 
أك بعبارة أخرل، أّف الوج الشب مرتبط . أّن مرتبط بالثقافة اإجتماعية. غ اف يفهم

اصر الثقافة اأصلية تلف عن الثقافة العربية. بع كلذلك، فإف . بل الثقافة اإندكنيسية 
و أمر مهمّ  حو . ث التشبي  ذا ال داية، إّف كج الشب   ور  ا مثا، العلم كال

شب ب  كج الشب مرتبط  ّي با شب الذم  ع أّف ا يتعّلق بالثقافة اأصلية، كا
اصر الثقافة اأصلية  .بع

ا  اآيات القرآنية كأن كج من كجو اإعجاز  د كث كاأسلوب التشبيهى 
ث التشبي بصفة . من معجزات القراف الكر فلذالك، إذا م نفهم الباغة كالبياف ك 

تار طرؽ تعليم التشبي . خاصة فلم نفهم أساليب القراف ال تصّور بالتشبي كلذالك 
تار سورة آؿ عمراف لتطبيق طرؽ تعليم . ح يسهل الطاب غ العرب  تعليم ك

وذجا ي  من أطوؿ السور القرانية بعد سورة . التشبي  كذلك أف سورة آؿ عمراف 
ا أف توجد صور التشبي فيها كن   . البقرة ال 

 
 

  أسئلة البحث .ب﴾ ﴿

                                                           
عا كالبياف كالبديع–الباغة  عمر بن أ بكر الكاؼ 13 كت ) .ا هاج، : ب .  ۳۷۱. ص (۲۰۰٦دار ا
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و علم مث كا سيما للطاب  ر السابقة يع علم التشبي  نظرا إ الظوا
د عامة الطاب وذجا . الذين يتعلموف اأدب، لكن يتصّعبون ع تار سورة آؿ عمراف 

شكلة ها. ّل تلك ا ة م  : لذلك مسائل كث
 ام نوع من أنواع التشبي  سورة آؿ عمراف؟.  ۱
 ككيف  تطبيق طرؽ تعليم التشبي  سورة آؿ عمراف ؟.  ۲
  

 داف البحثأ .ج﴾ ﴿

ذا البحث الذم يبحث الباحث  : يهدؼ 
 لبياف نوع من أنواع التشبي  سورة آؿ عمراف. ۱
 لبياف تطبيق طرؽ تعليم التشبي  سورة آؿ عمراف. ۲
  

 فوائد البحث .د﴾ ﴿

 فوائد نظرية .1

بية خصوصا    ذا البحث اسهاما فكريا لعلماء ال ترجى أف تكوف نتيجة 
مية تعليم التشبي  .تطبيق كت

فوائد عملية   .2
للمدرس   . أ

اؿ طرؽ تعليم التشبي ح  ظر   ذا البحث إ زيادة الفكر كال يفيد 
كإ أف يكوف مصدرا كمساعدا  عملية أك نشاطة . رل عملية تعليم التشبي جيدا

اؿ التعليم اأد كتعليم  تعليم التشبي بصفة خاصة كإ أف يكوف خزنة عملية  
اسبة أيضا. التشبي بصفة خاصة ذا . كإ ترقية تعليم التشبي باستخداـ الطرؽ ا ك

شكلة ال تتعلق بتعليم التشبي و من أحد ا  .البحث 
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  القادمللباحث . ب

االباحثوف القادموف  البحث العلمى اك  يرجع إلياالبحثمرجعنتجة كوف تؿ
اجست اك البحوث اأخرل ك ديدة  تعليمرسالة ا عارؼ العلمّية ا    التشبيلزيادة ا

ستقبل  .ا

 
 البحوث السابقات .ه﴾ ﴿

اب عن تكرار البحث  موضوع كاحد كمكاف  و اإجت كت  دؼ من التحقيق ا ا
، . كاحد ب على أف يرافق م وز الباحث أف يبحث نفس البحث كلكن الباحث  ك

ظرية أك لتكميل ذلك البحث احية ال  .إما من ال
ها اؾ البحث عن الباغة كالتشبي بصفة خاصة، م   : 

 من الكتب. ۱ 
 14.الباغة لعمر بن علوّم ا بكر الكاؼ( أ

امي( ب د ا ر الباغة أ  15. جوا
 من البحوث  العملية. ۲

ط( أ اف أري د خ  16.باغة التشبي  ديواف الشافعى أ

ور عي ( ب ليلية باغية ل جى دراسة  أسلوب التشبي  مولد الرج
 17.متممة

                                                           
عا- الباغة عمر بن علوم بن أ بكر الكاؼ، 14 كت ) -كالبديع- كالبياف- ا هاج، : ب ( . 2006دار ا
امى، 15 د ا عا كالبياف كالبديع،  أ ر الباغة  ا . (ت.دار إحياء الكتب العربية، د )جوا
ط، 16 اف أري د خ امعة سوناف : يوكياكرتا )البحث العلمي  " باغة التشبي  ديواف الشافعيأ كتبة العامة  ا

كومية،  طبوعة (2011كاليجاكا اإسامية ا . غ ا
جي نور عي متممة، 17 ليلية باغية–أسلوب التشبي  مولد الرج : يوكياكرتا )"  البحث العلمي- " دراسة 

كومية،  امعة سوناف كاليجاكا اإسامية ا كتبة العامة  طبوعة (2004ا . غ ا



 

7 

 

جيب كيا" الرجل الذم أمن" باغة التشبي  ركاية ( ت دراسة - ل
ة- ليلية أركاف التشبي  18.رأل الر

حوية- حركؼ الواك  سورة آؿ عمراف( ث ليلية ال ة، - دراسة  لزمرة الصا
حو ئلفة أنواع حركؼ الواك بتقريب عاـ علم ال ثت ا ذا البحث   . 

ليلية الباغية( ج تأليف - كاـ اإنشاء الطا  سورة آؿ عمراف دراسة 
ئلف أنواع كاـ إنشاء - أغوس صماد الرشاد ث ا ذا البحث   

 .الطا بتقريب علم الباغة

باطية ادة الباغة بطريقة ااست كلكن الباحث . يبحث الكتاب السابق عن ا
تار سورة  يبحث التشبي بصفة خاصة بطريقة جعسو كالطريقة القياسية، ك تطبيقها 

وذجا و ما يفرؽ ب الباحث كب الكتاب السابق . آؿ عمراف  الباغ )ذا 
ر الباغة كأما البحوث العلمية السابقة فهي يبحث  أساليب التشبي  غ . (كجوا

باطية كلكن الباحث يبحث التشبي بصفة خاصة بطريقة . سورة آؿ عمراف بطريقة ااست
وذجا تار سورة آؿ عمراف  و ما يفرؽ . جعسو كالطريقة القياسية، ك تطبيقها  ذا 

 .ب الباحث كالبحوث العلمية السابقة

 
 

ج البحث .و﴾ ﴿ ا  م
ج البحث  ونوع . أ ا  م

دخل الكيفي يع  و ا ذ الرسالة  دخل الذم استخدم الباحث   أما ا
رسومة وصوفة بصور الكلمة ا يل البيانات ا  .عملية البحث ل

                                                           
ة، 18 جيب الكيا " باغية التشبي  الركاية  "مرأة الر ليلية أركاف التشبي– الرجل الذم آمن ل -" دراسة 

كومية، : يوكياكرتا )العلمي  البحث العلمي  امعة سوناف كاليجاكا اإسامية ا كتبة العامة  غ  (2005ا
طبوعة  .ا
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كت و البحث ا ذ الرسالة  يع البحث الذم أقاـ ب . فأما نوع البحث  
يل البيانات، إما من قرأة الكتب  ك ل كتبة ك أم مكاف  الباحث  بيتها أك ا

بوية كغ ذلك، كقد اختار  ريدة أك اأخبار ـ الشبكة الدكلية عن الوقائع ال بوية كا ال
ثها كث  شكات ال  سائل أك ا ذ الرسالة أجل كجود ا ثا مكتبيا   الباحث 

اس اليـو  .من ال
بية تستخدـ طريقة مطالعة  ج البحث لل ا و من أحد م كت  البحث ا

ظرم ي ايضا بالبحث ال طبوعات ك وعي 19.الكتب أك ا و من أنواع البحث ال ك
ادا إ مطالعة الكتب من أجل ذلك، أكد البحث على استيعاب علم . موضوعيا، است

ظر رات كفط ال طق كا  20.ا
 
 مصادر البيانات . ب

ي فيما يأ يل البيانات للبحث ك صادر ل  : ففىهذ الرسالة استخدـ الباحث ا
صادر اأكلوية .1  ا

و ما يأخذ من مصدر اأصلى يع القرآف  ذ الرسالة  صادر اأكلوية   ا
الكر على اأخص سورة آؿ عمراف كالكتب اآتى تبحث  علم الباغة كخاصة  

 .التشبي من علم البياف
 (سورة آؿ عمراف)القراءف الكر ( أ

ها( ب تأخرين م تقّدم كا  :  كتب التفس من العلماء ا

 .تفس صفوة التفاس لإماـ على الصابو (۱
اكم (۲  .تفس مراح لبيد لإماـ نوكم ا
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. Jasa Ungguh Muliawan, Metodologi Penelitian Pendidikan Dengan Studi 

Kasus( بحث التربية بالدراسة الحالةطريقة)(  Yogyakarta: Gava Media, 2014) 71. 

20
. Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial Agama طريقة بحث اإجتماعي (

ي  .17,(Bandung: Rosdakarya, 2001)(الدي
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يم البغدادم (۳ مد بن إبرا ازف لإماـ على بن   .تفس ا
صباح لركؼ قريش الشهاب (٤  .تفس ا
تفس اللباب  علـو الكتاب أ حفص عمر بن على ابن عادؿ  (٥

بلي  .الدمشقي ا
تفس فتح البياف  مقاصد القراف الذم ألف أ الطبيب صّديق بن  (٦

وجي البخارم س الق  .حسن بن على ا
ا من التفاس كالكتب  (۷ إعجاز القرآف للمصطفى صادؽ الرافعي كغ

 .ذ الرسالةال تتعلق ب
زيل كعيوف اأقاكيل  كجو التأكيل  (8 تفس الكشاؼ عن حقائق الت

وارزمي شرم ا  ألف از
صادر الثانوية .2  ا

و الكتب ال تتحدث عن موضوع الرسالة  ذ الرسالة  وية   صادر الث ا
ها. كيتعلق ب تأخرين م تقّدم كا  : كتب الباغة من العلماء ا

 .الباغة لإماـ عمر بن علوم بن ا بكر الكاؼ (۱
امي (۲ د ا ر الباغة الذم الّف أ  .جوا
تها (۳ ن اأخضرم كتر وف الف عبد الر ك ر ا  .جو
تها (٤ اـر كمصطفى ام كتر  .الباعة الواضحة لإماـ على ا
 .كتاب قواعد اللغة العربية لإماـ حف بك ناصف كأخركف (٥
ن  (٦ مد ابن عبد الر اإيضاح  علـو الباغة الذم الف جاؿ الدين 

طيب القزكين شهور با مد كا د ابن   .ابن عمر ابن أ
د مطلوب (۷ وف الباغة لدكتور أ  .ف
 ككتب اأخرل ال تتعلق بعلـو الباغة (۸
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صادر الثالثة .3  ا

اسبة ب صادر الثالثة، فيستع الباحث على بعض الكتب ا ، ذ الرسالةأما ا
ا من الكتب اأخرل سواء كاف باللغة العربية أك  مثا الصحف  من بعض اجات ككث

خصوص ب تعلقة بالتشبي كا  .ذ الرسالةباللغة اإندكنيسية كبعض الكتب ال ا
 

 أساليب جمع البيانات. ج

و  يع البيانات اأساسية كجوبا على الباحث، ك كما عر نانا شودية أف  
لوء تماـ  وجود با فيقـو الباحث 21.أف يكوف ناظرا كسامعا أك قارئا كذائقا للواقع ا

شورة شورة كانت أك غ م رسومة ، م ختلفة  صورة الكتابة ا ككاف . بقراءة اأشياء ا
ا أردا الباحث من  ريدة ال تتعلق  سخة السابقة كالكتب أك ا ذلك إما من ال

ا يسمع الباحث من اأخبار السامية أكياحظ الوقائع  . البيانات للبحث كإما 
ا يتعلق بالعلم الباغة أك علم  ا  دث يوما بعد يـو كغ د ال  عا دارس أك ا بعض ا

 .البياف كخاصة تبحث عن التشبي
و استخداـ اأدكات التالية ذ الرسالة  ستخدمة   ع البيانات ا  : طريقة 

احظة  .1 ا (Observasi)ا ا رة : البسيطع اإنتبا العفوم إ حادثة أك ظا
احظة العلمية فهي ظم كمضبوط : أك أمر ما، أما ا انتبا مقصود كم

ها وادث أك اأمور بغية اكتشاؼ أسباها كقواني رات أك ا  كيعرفها 22.للظا
رات  ي كسيلة يستخدمها اأنساف العاد  اكتساب   احظة  البعض، ا

، كلكن  دة أك السمع ع شا رة من خاؿ ا ع ا كمعلومات حيث 

                                                           
21

. Nana Sudiyah Sukmadinita, Metodologi Penelitian Pendidikan,(  ث طريقة 
بية  .114-115 ,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)(ال

ارسة العلمي رجاء كحيد ديدكرم، . 22 ظرية ك ، (ق1428/ـ2008دار الفكر )البحث العلمي أساسيت ال
316 .
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عل من ماحظت أساسا  ا  هجيا معي الباحث ح ياحظ فإن يتبع م
ة رة معي  23.كاعية أك فهم دقيق لظا

ي   أ(Dokumentasi)التوثيقة  .2 كضح  موضوع آخر مفهـو الوثيقة، ك
م، ك  ع اآثار ال خلفتها أفكار البشر القدماء كأعما مفهومها التقليدم 

ديث عرفة البشرية : مفهومها ا يع أشكاؿ ا ي  علومات الورقي، أك  كعاء ا
رائط وليات كا شرات كا سجلة  الكتب كالدكريات كال و . ا تعريف آخر 

ها ديثة، كم عدة تعريفات، م أن شكل من : فهم من الصطلحات العلمية ا
ستخلصات  اشكاؿ العمل الببليوغرا الذم يستخدـ كسائل كأدكات كا

قاات الببليوغرافية، أك أف التوثيق يف الوثائق : كا مع كتص ليل كنقل ك و 
 24.كاستخدامها

اضية وادث ا ي نفدة ا وعة كمثل الكتابة . الوثيقة  ككانت شاكلتها مت
ة من الشخص  25. كالصورة كمأثرة الشه

 تحليل البيانات.د

رياف  مستدير   ، ليلها  البحث الكيفي يصفاف بالفعا مع للبيانات ك ا
ليلها . يغالب اآخر ع البيانات ك ية  ا  Strategi pengumpulan)خطوات تسمى اس

data dan Analisis Data)  ستخدمة قابا للتكيف تتوقف  (Fleksibel)ككاف اأسلوب ا

                                                           
،ذكقاف عيدات، . 23 ، أساليب ، أدكات شر كالتوازيع ) البحث العلمي، مفهوم ، (ـ1997/ق1416دار اسامة لل

149 .
راجع نفس.  24  367: ا

25
. Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, ( الكمي البحث 

 .240 ,(Bandung: Alfabeta, 2011)(كالكيفي كاإنتاجيطريقة
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ستخدمة كالبيانات احصولة اتيجية السابقة ا  استخدـ الباحث  عملية 26.على اإس
ماف  وب د مايل ك  (:Miles dan Haberman)ليل البيانات ع

وعية أجريت بشكل  ليل البيانات ال ماف  أف العملية   ب  اكرد مايل ك
ها.  تفاعلي كاستمرار ح تكوف كاملة كالبيانات كافية ليل البيانات م : العملية  

تاجية  .فيض البيانات، عرض البيانات، اإست
 (Data Reduksi )فيض البيانات  .1

ة فلذلك ابّد أف تكتب بشكل دقيق كتفصيل يداف كث كما . البيانات  ا
عت كصعبت: يقاؿ من قبل يداف كلما كثرت البيانات ك . كلما قدـ الباحث  ا

فيض البيانات ليل البيانات من تقص ك تاج إ عملية  تقص . أضف إ ذلك 
ظر إ  كيز على اأمور اأساسية ب همة كال ع تلخصها كانتقاء اأشياء ا البيانات 

مط وضوع كال ع . ا قصرة الرسم اأكضح كيسهل الباحث  فبذلك ستعطي البيانات ا
ثها إف احتاج إليها كنية . البيانات ك عدات اإلك فيض البيانات با عملية تقص ك

د اأد من الكمبيوتور من خاؿ توف الرموز على جوانب من جوانب : مثل ا
 27.ددة

 (Data Display)عرض البيانات  .2

ي عرض البيانات طوة  بعد تقص البيانات  ث نوعي يعمل . ا إذا كاف  
طيطي كما (Phie Chard)عرض البيانات  شكل طاكلة كرسم بيا كبطاقة  كرسم 

ط العاقات . أشب ذلك ظمة زمرتبة   بعرض تلك البيانات فأصبحت البيانات م
 .ح تكوف مفهومة
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. ibid,. 114. 
27

. Sugiyono, Memahami Penelitian, Kualitatif( تفهيمالبحث الكيفي  )( Bandung: 

Alfabeta, 2005), 91-92. 
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ستقبل على أساس  طيط العمل ا ا يقع ك عرض البيانات يسهل الفهم 
ص السردم . ما فهم ح  عملية عرض البيانات باإضافة إ ال كيق

ريطة  28.كن أيضا أف يكوف الرسم البيا كالقالب كالشبكة كا
تاج  .3  (Conclusion)اإست

تاج  ي اإست ماف  وب د مايل ك وعية ع ليل البيانات ال طوة الثالثة   ا
تاج اأكؿ مؤقت كسيتغ إذا م يوجد اأدلة القوية ال تؤيد  . كالتحقق شكل اإست

رحلة اأك تؤيد باأدلة  تاج يعرض  ا قبل كلكن إذا كاف اإست ع البيانات ا مرحلة 
مع البيانات يداف  دما يعود الباحث إ ا تسقة ع ة كا ي . الصا عركضة  تيجة ا فال

 .نتيجة موثوؽ
ذا اكتشاؼ جديد م يتم اكتشاف من  ي أف  وعي  تيجة  البحث ال ال

يصلح اإكتشاؼ أف يكوف كصفا أك الصورة ال كانت غامضة غ كاضحة  . قبل
 29.ثت فأصبحت كاضحة

 
ظيم  كتابة تقرير البحث .ز﴾ ﴿  ت
 

ة ال تتلعق بالباغة كالتشبي بصفة خاصة  تتعلق  ذ الرسالة مباحث كث  
كالباحث دامج ب ذلك البحث على مباحث ال تقع  . بأمور طرؽ كبأمور القراف

اسب ب كاحد . ث سة أبواب ك كل باب بياف عن جزئ الذم يت  يقسم على 
يكآخر  ،  :
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. Ibid,.95. 
29

. Ibid,.99. 
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تول على خلفية البحث كأسئلة البحث  : الباب اأكؿ ى  قدمة ك ا
داؼ البحث كفوائد البحث كت ك كأ هج كقيق ا م

ظيم كتابة تقرير البحث  .البحث كت

ظرم عن التشبي كالتعليم : الباب الثا ث عن اإطار ال  في 
وعرض البيانات : الباب الثالث تول ك على البيانات عن طريقة التعليم  

ث عن سورة آؿ عمراف كما فيها من العامة ال تتعلق  في 
ذا الباب في أربعة أقساـ، القسم اأكؿ . كجو التشبي  

زكؿ  تسمية سورة آؿ عمراف كالقسم الثا بعض أسباب ال
من آيات سورة آؿ عمراف، الفضائل، كالفوائد من بعض 

 ما حوؿ سورة آؿ كالقسم الثالثآيات سورة آؿ عمراف 
عمرانومضموف سورة آؿ عمرانوتقسيم سورة آؿ عمراف 

اسبة ب سورة آؿ عمراف كسورة ما قبلها  كالقسم اآخر  ا
ا  .كبعد

اقشتها ليل  :الباب الرابع  عن طرؽ تعليم التشبي كتطبيقها  البيانات  كم
ذا الباب . ككجو التشببي  سورة آؿ عمراف كالبحث  

و البحث عن صور التشبي  سورة آؿ عمراف كطرؽ 
 تطبيقها

امس حات : الباب ا  ااختتاـ الذم يشمل علي نتائج البحث ك ااق
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  الباب الثاني
    التشبي وتعليم وطرق

 
، وأقسام: المبحثاأول .4 ، وأركان ، تعريف  التشبي

تّل مكانة رئيسية  حياة اإنسانية كما يقاؿ  من عرؼ لغة قـو آمن "أّف اللغة 
م م .  كاللغة كعاء الثقافة كأداة اإتصاؿ  قـو". من مكر م يتكلموف مع غ كالعرب 

رم  تلك البيئة م قد يتكلموف باللغة فيها غ حقيقة أم باللغة . باللغة ال  ك
كإذا أراد العجم أف يفهم تلك اللغة العربية ال تعر باللغة اجازية، فعلي أف يعلم . اجازية

عا  ماؿ اللغوم ال تشمل على البياف، كالبديع، كا ي كعاء لعلم ا علم الباغة 
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ي كصف لشئ أم كصف . مثا ي الوصوؿ كاإنتهاء ك اإصطاح  كالباغة 
تكلم  30.للكاـ كا

اؿ مع فصاحت قتضى ا ي مطابقت  و . باغة الكاـ  قاـ ك اؿ يسمى با كا
صوصة امل للمتكلم على أف يورد عبارت على صورة  قتضى يسمى . اأمر ا كا

خصوصة ال تورد عليها العبارة و الصورة ا اسب أيضا  دح حاؿ . اإعتبار ا مثا ا
ا على  خاطب حاؿ يدعو ا يراد اب كذكاء ا يدعو ا يراد العبارة تعلى صورة اإط
از مقتضى كإيراد  اب كاإ دح كالذكاء حاؿ ككل من اإط از فكل من ا صورة اإ

از مطابقة للمقتضى اب أكاإ تكلم فهي ملكة 31.الكاـ على صورة اإط  كأما باغة ا
قصود بكاـ بليغ  أم غرض كاف  .تقتدر ها على التعب عن ا

 ، عا حو، كالصرؼ، كا كمن أراد أف يتعّلم الباغة فعلي أف يعرؼ اللغة، كال
افر . كالبياف مع كون سليم الذكؽ ككث اإطاع على كاـ العرب كذلك أن يعرؼ الت

حو كالغربة بكثرة  الفة القياس بالصرؼ كضعف التأليف كالتعقيد اللفظى بال بالذكؽ ك
عا ول بالبياف كاأحواؿ كمقتضياها با ع  .اإطاؽ على كاـ العرب كالتعقيد ا

 
عا كالبياف كالبديع ي ا ر . ك الباغة ثاثة فركع، ك ها ا ، م ك كل فرع علـو

از  ، القصر، الوصل، كالفصل، كاإ ذؼ، التقد كالتأخ كاإنشاء، الذكر كا
ساكاة اب كا عا. كاإط ذ العلـو بعض علم ا ة . ككل من  ك علم البياف فركع كث

قيقة كاجاز ها التشبي كا وم كالتحيسن . م ع ها التحس ا ك علم البديع اقساـ م
ا  .اللفطى كغ

                                                           
عا كالبياف كالبديع–الباغة عمر بن أ بكر الكاؼ 30 كت  ) - ا هاج، : ب  أنظر 18.، ص(2006دار ا

اكية– قوائد اللغة العربية أيضا حف بك ناصف  كأخركف،  دارس الث  (ت.ط فوترا، د: سامرنج ) -لتاميذ ا
. 13.ص
راجع نفس31 . ا
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و علم يعرؼ ب أحواؿ اللفظ العرا ال ها  عا لغة  قصود من علم ا ا
قاـ اؿ ام ا و اللفظ العر من حيث إفادت . يطابق مقتضى ا ذا العلم  كموضوع 

صوصية ا الكاـ مشتما على تلك ا عا الثوا ال يساؽ  و 32.ا  كعلم البديع 
ا كطاكة، كتكسو هاء  زايا ال تزيد الكاـ حس س الكاـ كا علم يعرؼ ب كجو 

اؿ ككضوح الدالة ذ الرسالة، 33.كركنقا، بعد رعاية تطبيق على مقتضى ا  كلكن  
ّ حّدد بسورة آؿ عمراف كطرؽ  يركز الباحث على علم البياف كيركز  قسم التشبي 

ع الواحد . تعليمها علم البياف لغة الكشف ةاإيضاح كاصطاحا علم يعرؼ ب إيراد ا
ك الكتاب اأخر البياف لغة الكشف .  تراكيب متفاكت  كضوح الدالة علي

ع الواحد . كاإيضاح كالظهور و أصوؿ كقواعد يعرؼ ها إيراد ا كاصطاحا البياف 
ع تلف بعضها عن بعض  كضوح الدالة العقلية على نفس ذلك ا  34.بطرؽ 

و التشبي فعلي أف يشرح كّل ما يتعّلق  كأف الباحث الذم يبحث الباحث  
 : بالتشبي كاما كجيدا مع طرؽ تعليم كيضّم بشرح سورة آؿ عمرانكما يلى

 التشبي. 2
 تعريف التشبي.۱

هور علماء البياف ذا قوؿ  و 35.التشبي لغة التمثيل،  امي  د ا  كالتشبي ع
اكهما  صفة أك أكثر بأدة لغرض يقصد  اثلة ب أمرين أك أكثر، قصد اش عقد 

ذا التعريف من حيث إصطاح تكّلم،  و الدالة  ك الكتاب اآ36.ا خر أّف التشبي 

                                                           
كت ).... الباغةعمر بن علوم ين ا بكر الكاؼ، 32 هاج، : ب   23.، ص(۲۰۰٦دار ا
راجع نفس33  371.ص. اا
امى، 34 د ا ر الباغةا  245-244. ، ص(ت.دار إحياء الكتب العربية، د) ...جوا
ذا إصطاح35 وف " علماء البياف" ك ك ر ا ظاـ من جو اؾ  )كما يقاؿ  ال ا دالة على اش امرين  # تشبيه

ملة" نا"الضم  (مع بألة أتاؾ  ا"  ا ) موعات انظر ا دكف الكاتب، . يرجع  ا علماء البياف" تشبيه
صلح، دت: دـ وف. ۱۸. ص (ا ك ر ا ظامط حو ".  قسم ال
امي، 36 د ا ر الباغةا . ۲٤۷. ص (ت.دار إحياء الكتب العربية، د: ـ. د)......جوا
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، ا على كج اإستعارة التحقيقية كا على كج  ع على مشاركة أمر أمر  ا
و بياف أف شيئا 37.اإستعارة بالكتابة كا على كج التجريد  ك اللغة اأخرل، التشبي 

ا ملفوظة أك  و ي الكاؼ أك  ا  صفة أك اكثر بأدة ك أك أشياء شاركت غ
اؽ أمر بأمر  كصف بأدة 38.ملحوظة و ا  كقاؿ  تأليف خف بك أف التشبي 

ظاـ 39.لغرض وف"  كقيل  ال ك ر ا  40": جو

اؾ  ا دالة على اش  أمرين  مع بألة أتاؾ# تشبيه
اـر كمصطفى أم  كتابكللتشبي ة، قاؿ على ا الباغة "  أعراض كث

سة"الواضحة كقيل  الباغة للعمر ابن علوم أّف أعراض . ، أف أعراض التشبي 
انية. التشبي أربعة و يقوؿ أّف أعرض التشبي  امي، ك ذا الرأم على رأم ا الف  . ك

قائص ب الواحد كالواحد اآخر و تتّم ال ذا اإختاؼ  ّم من  ظاـ  . كأ كقيل  ال
وف" ك ر ا ي عشرة" جو ظمها. أيضا، أّف أعرض التشبي   41: ف

اؿ   مقدار أك مكاف أك ايصاؿ# كعاية التشبي كشف ا
تماـ  وي استطراؼ أك اهاـ# تزي أكيسوية ا  ت

قلوب  صحوب # رجحان  الوج با  "كالليث مثل الفاسق ا
ظم  وف"فلذلك سيشرح الكاتب أغراض التشبي معتمدا ب ك ر ا كذلك أّف " جو

وف )ذا الكتاب  ك ر ا يشتمل على أعراض التشبي كاما، كتلك اأغراض كما  (جو
 :يلى

                                                           
كت ).... الباغةعمر بن علوم ين ا بكر الكاؼ، 37 هاج، : ب . ۲٦٥. ، ص(۲۰۰٦دار ا
38 ، اـر كمصطفى أم عارؼ، د: مصر )..... الباغةعلى ا . ۲۰.، ص(ت.داار ا
 ۱۲۰. ، ص(ت.ط فوترا، د: سامرنج ).... كتاب قوائدحف بك ناصف كأخركف، 39

40
Abduurahman al-Ahdlori, Jauhar وف) ك ر ا (جو (Surabaya: Mutiara Ilmu:1995 

)hlm.88. lihat juga M. Sholahuddin Shofwan,  Mabadi’ al-Balaghoh- pengantar 

Memahami Nadzom Jauharil Maknun, ر: مبادئ الباغة) و ظاـ  وف ادليل فهم ال (ك  jil. II 

( Jombang: Darul Hikmah, 2007), hlm. 109. 
41

M. Sholahuddin  Shofwan, Pengantar…. (مةمقد .( hlm. 122. 
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،  (أ شب اؿ ا شب أك  لغة الكتاب اأخرل بياف ا اؿ ا  كشف ا
شب أّن على أّم كصٍف من اأكصاؼ و . أم بياف حاؿ ا ذا الغرض  كمثل 

هوا للمخاطب أك كتشبي فاف بفاف آخر   كتشبية ثوب بثوب إذا كاف لون 
ثل. أخاق ذا  أخاق: ا  .ذا الفاف مثل 

شب (ب  .بياف مقدار حاؿ ا
 .بياف إمكاف كجود (ج
شب (د  .إيصاؿ حاؿ ا
شب (ق  .تزي ا
شب (ك  .تشوية ا
شب ب (ز تماـ با  .اإ
شب (ح وي با  .الت
شب (ط  .استطراؼ ا
شب ب  كج الشب (ؾ شب على ا  .إهاـ كرجحاف ا

، كذلك  التشبي  شب ب  كج الشب شب على ا  ام اهاـ كرجحاف ا
قلوب تدح# كبد الصباح كأّف غرّت : كقوؿ الشعر. ا ليفة ح   ".كج ا

 42: كشرحها كما سيأ. اأعلى، كالوسطى، كاأد: كللتشبي مراتب 
ذا القسم نوعاف   (أ رتبة اأعلى، مرتبة التشبي   ما حذؼ م كج : اأكؿ: ا

و  ، ما حذؼ م كج الشب كأداة : كالثا. زيد أسد: الشب كأداة التشبي
و  ، شّب  .أسد: التشبي مع حذؼ ا

ها (ب ذا القسم اربعة أقساـ، م ما : اأكؿ: مراتب الوسطى، مرتبة التشبي  
و  ، و: كالثا. زيد كاأسد: حذؼ كج التشبي  ، : ما حذؼ اداة التشبي

                                                           
ياكم، 42 مد البدكم ا باكملوؼ بن  مد البدكم ا لوؼ بن  دار : ـ.د ) ..... حاشية العامة الشيخ 

. ۱٤٥. ، ص(ت.احياء الكتب العربية إيدكنيسيا، د



 

20 

 

و. زيد اسد  الشجاعة شب  : كالثالث ما حذؼ كج الشب مع ا
و: كالرابع . كاأسد  ، شب  .أسد  الشجاعة: ما حذؼ اداة التشبي مع ا

ذا القسم نوعاف، اأكؿ (ج ، مراتب التشبي   رتبة اأد التسبي الذم يذكر : ا
و  ، شّب ، كا ، كأداة التشبي . زيد كاأسد  الشجاعة: في كج الشب

و: كالثا  ، ، كاداة التشبي كاأسد  : التشبي الذم يذكر في ةج الشب
 .الشجاعة

 أركان التشبي. ب

و اأمر الذم عن القسم أم الشرح عن أركاف التشبي ككّل ما  كالشرح الكامل 
 : يتعّلق ب كما سيأ

شب ب  (۱ شبة كا  (طرفاالتشبي) ا
اؽ بغ و اأمر الذم يراد إ راد بالتشبي  شب ب فهو اأمر الذم . أّف ا أما ا

شب ها. يلحق ب ا ة م قسم إ أقساـ كث  : كي
 43. تقسيم طر إ حسّي كعقليّ ( أ

رة (1 مس الظا واس ا   طرفا التشبي إما حّسّياف، أم مدركاف بأحد ا

أنت كالشمش  : مثا. (البصر، كالسمع، كالذكؽ، كاللمس، كالشمّ )
 . الضياء

ا إ العقل (2 سوب كا كما  تشبي العلم . كإما عقلياف، أم م
هل بالّردم ياة، كا  با

ّس كاآخر إ العقل سواء  (3 ا إ ا سوب إحد تلفاف، أم م كإما 
شب ب  شب عقليا كا شب ب عقليا  أك ا شب حسييا كا أكاف ا

دل  ور حّسّي كا دل فإّف ال ور با و تشبي ال ثاؿ اأكؿ  حسيا، فا

                                                           
كت ) ...... الباغةعمر علوم بن أ بكر الكاؼ، 43 هاج، : ب .  ۲۷۰.، ص(۲۰۰٦دار ا
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وت عقلي كالسبع . عقليّ  ذا فإّف ا ّية بالسبع،  و تشبي ا كالثا 
 .حّسيّ 

اكيب( ب  تقسيم طر التشبي باعتبار اإفراد كال

قسم طر التشبي هذا اإعتبار إ ثاثة أقساـ، كتقسيم كما يلى  : ي
ثاؿ اأكؿ 44طرفا التشبي إما مفرداف مطلقاف أكمفرداف مقّيداف،  (1  فا

حو أّف كلمة" ضوء كالشمس" و  ذا ال كمس " ضوء" يشرح 
و الساعي بغ طائل كاالراقم . ا مفرداف مطلقاف ثاؿ الثا  كا

و أف كلمة الساعي يقّيد بوجود بغ طائل اء، كمقصود  . على ا
اء بل كل الساعي بغ طائل  لذا، ليس كل الساعي كالراقم على ا

اء  .كالراقم على ا

يئة  (2 ركب  يث يكوف ا كن إفراد أجزائهما،  إما مركباف تركيبا م 
تكلم  ا ا ، ح إعتبار حاصلة من شيئ أك من أشياء تاصقت

كإذاانتزع الوج من بعضها دكف بعض، اختل قصد . شيئا كاحدا
تكلم من التشبي  . ا

فرد (3 ركب كمركب  امي مفرد  تلفاف، ك لغة ا قصود أما .إما  كا
شب ب مركب شب مفرد كا و ا ركب  ع من مفرد  : كقول. ا

ظـو شب . ثغر كاللؤلؤ ا حو مفرد يع ثعر كا التشبي  ذلك ال
ظـو حو مركب يع كالؤلؤ ا  . ب من ذلك ال

ا (ج  تقسيم طر التشبي من حيث تعدّد

قسم طر التشبي  شب ب)ي شب كا ا  (ا ا أك تعّدد أحد باعتبار تعّدد
ع, إ أربعة أقساـ  .ملفوؼ، كمفركؽ، كتسوية، ك

                                                           
ام 44 د ا ر الباغةانظر ا . ۲٥۰. ص (ت.دار إحياء الكتب العربية، د: ـ.د ) ..... جوا
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، كجمع  (1 هما مع مثل ع كّل طرؼ م و  لفوؼ، ك فالتشبي ا
شب ب شب ب مع ا شب كا شب مع ا كضوء الشهب :  كقول45.ا

 .كأطراؼ اأسّة  الدركع# فوؽ الليل بادٍ 

فركؽ (2 ع كل مشب مع ما شب ب, التشبي ا و  ا : كقول. 46.ك إّ
فس كالزجاجة كالعل  .ـ سراج كحكمة اه زيت#ال

شب أكثر  (3 ، أم ا شب ب شب دكف ا و أف يتعّدد ا تشبي التسوية ك
شب ب كاحد بيب كحا : كقول. من كاحد كا # صدغ ا

ا كالليا  . كا

و العكس من تشبي التسوية (4 مع، ك و أف يتعّدد . تشبي ا ك
شب كاحد شب ب أكثر من كاحد كا ، ام ا شب شب ب دكف ا  .ا

ا يبسم عن لؤلؤٍ : كقول ضد اكبرد أك أكقاحٍ # كأّ  .م
 أدة التشبي(  2

، كقد  شب ب شب با ي تربط ا ي اللفظ يدّؿ على التشبي ك أّف أداة التشبي 
ذ ذ اأداة كقد  ماثلة . تذكر  ي اللفظ الذم يدؿ على ا كقيل أف اداة لتشبي 

شاركة ، اأداة اأصلية، كالفرعية. كا قسم أداة التشبي إ قسم أما اأداة اأصلية . كت
ي. الكاؼ، ككأّف، كمثل، كشب: ي شاهة، : كاأداة الفرعية  كل لفظ يؤّد مع ا

، كماثل، كحاكي ي ثاثة47.كشاب قسم أداة التشبي إ قسم أخر، ك اإسم، :   كت
ركؼ اء فهي48.كالفعل، كا ، كمثيل، :  أما أداة التشبي من قسم اأ مثل، كشب

ا ي. كغ ، : كأدة التشبي من حيث اأفعاؿ  ، كتشاب حسب، كخاؿ، كظّن، كيشب
ا ي. كغ ركؼ   .بسيطة كالكاؼ أك مركبة ككأفّ : كأداة التشبي من حيث ا

                                                           
راجع نفس45 . ۲٥۱. ص. ا
راجع نفس46 . ۲٥۳. ص. ا
كت ) ..... الباغةعمر بن أ بكر الكاؼ47 هاج، : ب . ۲٨۸. ، ص(۲۰۰٦دار ا
د مطلوب، 48 وف باغيةا . ٤۷. ، ص(ت.دار البحوث العلمية، د: الكويت )....ف
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 وج التشبي(  ۳
شب ب أقوم م   ؾ ب الطرف كيكوف  ا ش و الوصف ا أّف كج الشب 

ذؼ شب ككج الشب قد يذكر كقد  ؾ ب . ا ش و الوصف ا كقيل أّف كج الشب 
ليا قيقا أك  شب ب  شب كا و كتشبي الشعر بالليل  السواد، . ا فالتحقيقي 

ر سك، كاأخاؽ بالع ة با ككج الشب قد يكوف كاحدا حسيا . كالتخليلي كتشبي الس
داية رير، أك كاحدا عقليا كا عومة  تشبي البشر با  . كال

 أقسام التشبي.ج

، أك من حيث  ، أك من حيث أدت ة، إماّ من حيث اعتبار طرفي كالتشبي أنواع كث
ذا القسم كما سيأ. كجه  : ككّل شرح من 

 تقسيم التشبي باعتبار طرفي (۱

تلف ، ك ، كعقل قسيم التشبي باعتبار طرفي إ حسي سياف . ي فا
ي ة، ك كاف  أنواع كث  49:يش

هار  اأشراقن كالشعر بالليل  الظلمة ( أ رأة بال  صفة مبصرة كتشبي ا
 .ةالسواد

و( ب غرد تغريد الطيور ككتشبي الصوت الضعيف :  صفة مسموعة، 
مس  .با

مر (ج لوة بالعسل، أك كتشبي الريق با   صفة مذكقة، كتشبي الفواك ا

كهة بالع( د سك ككتشبي ال اف با  . صفة مشمومة، كتشبي الر

 تقسيم التشبي باعتبار أداة التشبي (۲
قسم التشبي باعتبار أداة التشبي إ ثاثة أقساـ  :  كتقسيم كما سيأ.ي

و ما ذكرت في اأداة( أ رسل ك مثلهم كمثل الذم : " كقول. التشبي ا
 (".۱۷: سورة البقرة )استوقد نارا 

                                                           
امي، 49 د ا ر الباغةا  .۲٥٦-۲٥٥. ، ص(ت.دار اإحياء الكتب العربية، د.: د )......جوا
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ثاؿ( ب ، ا و ما حذفت م أدات ؤّكد ك العام سراج أمت  :  التشبي ا
داية كتبديد الظاـ  .ا

و ما حذفت أداة التشبي ككجه أيضا (ج و ما بلغ . التشبي البليغ ك ك
س قبوؿ  كقيل ما حذؼ  أداة التشبي ككجه . زيد أسد: كقول. درجة ا
شب أيضا، أسد  . كا

 تقسيم التشبي باعتيار كج الشب  (۳
قسيم التشبي باعتيار كج الشب غلى ستة أقساـ، كشرح كاما سيأ  : ي

زعا من متعّدد، ( أ و ما كاف كج الشب في كصفا مت التشبي التمثيل، ك
 .حسيا كاف أك غ حسي

زعة من ( ب و مام يكن كج الشب في كصورة مت ثيل، ك التشبي غ 
 .كجه كالبدر: و. متعّدد

و ما ذكر كج الشب أك ملزكمة (ج فصل، ك كام كالدّر : و. التشبي ا
ا  .حس

و ما م يذكر في كج الشب كا ما يستلزم (د : و. التشبي اجمل، ك
لح  الطعاـ حو  الكاـ كا قسم التشبي اجمل إ قسم. ال : كي

اؿ  و ما التشبي م يذكر في كج الشب أم كج الشب  ا مل خفى ك
واص فى كا يفهم إاّ ا و التشبي م يذكر في كج . ا مل جلّي  ك

 . الشب كيفهم كّل أحد

شب إ ( ق ن من ا تقل في الذ ر الوج ي و ما كاف ظا قريب مبتذؿ، ك
شب ب من غ احتياج إ شّدة نظر كتأمل لظهور كجه بأدئ الرأم . ا

مرة ّد بالورد  ا  .كتشبي ا

شب ب إ ( ك و ما احتاج  اإنتقاؿ من التشبي إ ا  بعيد غريب، ك
فاء كجه بأدئ الرأم رأة  : و. فكر كتدقيق نظر  كالشمش كا
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اصلة من اإستدارة . كّف اأشاؿ يئة ا حو أّف الوج في ا ذا ال من 
وج اإشراؽ ح ترل الشعاع  تصلة مع  ركة السريعة ا مع اإشراؽ، كا
جع إ  بسط ح يفيض من جوانب الدائرة  يبدل ف كأن يهم بأف ي

 .اإنقباض

شب كإاّ  شب ب أقول م  ا كم من كج الشب أف يكوف  ا كا
 50.فا فائدة  التشبي

 تقسيم التشبي باعتبار الغرض (٤
قسم التشبي باعتبار الغرض إ حسن مقبوؿ كإ قبيح مردكد كالشرح . ي

 :الكامل كما سيأ
و ما كا باأغراض السابقة( أ قبوؿ،  خلوؼ التشبي 51.التشبي ا  ك ا

تقدمة و ما الوا بأّم غرض من اأعراض ا قبوؿ  شب 52.ا  كأف يكوف ا
شب أك بياف  شب  كج الشب إذا كاف الغرض بياف حالة ا ب أعراؼ من ا

قدار اقص بالكامل. ا اؽ ال ّ شيئ  كج الشب إذا قصد إ . أك يكوف أ
خاطب إذا كاف  د ا كم كمعركفا ع أك يكوف  بياف اإمكاف مسلم ا

 .الغرض بياف إمكاف الوجود

قلوب أم الوا بأّم غرض من ( ب و العكس من التشبي ا  التشبي مردكد، 
تقّدمة، كتشبي الضعيف باأسد  53.اأعراض ا

 تقسيم التشبي على غ طرق اأصلية (٥

                                                           
ياكم، 50 مد البدكم ا ياكملوؼ بن  مد البدكم ا لوؼ بن  دار : ـ.د ).....حاشية العامة الشيخ 

. ۱٤٤. ، ص(ت.احياء الكتب العربية إندكنسيا، د
ر الباغة51 امي، جوا د ا .  ۲۷٦. ، ص(ت.دار اإحياء الكتب العربية، د.: د )......ا

ياكم52 لوؼ بن البدكم ا ياكم، حلشية العامة الشيخ  مد البدكم ا دار احياء : ـ .د).... لوؼ بن 
. ۱٤٥. ص (.ت.الكتب العربية إندكنسيا، د

راجع53 .   نفس ا
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قلوب . تقسيم التشبي على غ طرق اأصلية إ التشبي الضم كالتشبي ا
 54: كشرحهما كما سيأ

شب ب  صورة من ( أ شب كا و تشبي ا يوضع في ا  ، التشبي الضم
ع  شب ب كيفهماف من ا عركفة، بل يلمح التشب كا صور التشبي ا

د إلي انا على ما أس شب ب دائما بر و تشبي يلجأ . كيكوف ا كقيل 
ع دكف أف  بط القصد من كامل ا إ التلميح دكف التصريح، فست

عركفة د . يوضع  صورة التشبي ا كم الذم أس كيؤ ب لبياف أّف ا
كن الوقوع شب   55. إلي ا

جة أّف كج التشبي ( ب شب ب  شب مكاف ا و كضع ا قلوب،  التشبي ا
شب ب شب أقول م  ا  56. ا

 تقسيم التشبي بصفة عامة (٦
ها ة م قسم التشبي بصفة عامة إ أنواع كث  57: ي

رسل( أ  التشبي ا

و كّل تشبي تذكر في اأداة  . 
ثل اء رضيت صفاء :  ا يتا# أنا كا ت   .إذا ما سخطت ك

ؤكد( ب   التشبي ا

و كل تشبي م تذكر في اأداء ؤكد   .التشبي ا
ثل واد  السرعة برؽ خاطب:  ا  .ا

 التشبي اجمل (ج

و كل تشبي الذم حذؼ كج الشب  .التشبي اجمل 
                                                           

امي، 54 د ا ر الباغة ا . ۲۷٥-۲۷٤. ، ص(ت.دار إحياء الكتب العربية، د: ـ.د ) .....جو
ر الباغة55 امي، جوا د ا . ۲۷٥-۲۷٤. ، ص(ت.دار إحياء الكتب العربية، د: ـ.د )....أ

كت )..... عمر بن أ بكر الكاؼ الباغة56 هاج، : ب  ۳۱۰.، ص(۲۰۰٦دار ا
راجع57  . نفس ا
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ثاؿ ّشى  مفاصل نعسّ # فكأّف لّذة صوت كدبيبها:  ا  سّة 

فّصل (د  التشبي ا

و كل تشبي الذم يذكر كج الشب فصل   . التشبي ا
ثاؿ اء رضيت صفاء: ا يتا# أنا كا ت   كإذا ما سخطت ك

 التشبي البليغ(ق

و كّل تسبي الذم حذؼ م اأداة ككج الشب  . التشبي البليغ 
ثاؿ ثر مسك كالوجو دنا : ا م# ال  ن كأطرؼ اأكّف ع

 التشبي التاـ (ك

و ما اجتمعت في اركان اأربعة  .التشبي التاـ 
ثاؿ فس كالطفل إف همل شّب على :  ا حّب الرضاع كإف # كال

فطم   تفطم ي

 التشبي التمثيلي( ز

تزعة  و تشبي صورة بصورة، ككج الشب صورة م التشبي التمثيلي 
ثاؿ. من متعّدد اؿ نوف  : ا غرقت  صحيفة # ككأّف ا

 زرقاء

 التشبي الضم (ح

و تشبي يلجأ في إ التلميح دكف التصريح،  التشبي الضم 
ع دكف أف يوضح  صورة التشبي  بط القصد من كامل ا فيست

كن  شبة  د إلي ا كم الذم أس عركفة كيؤ ب لبياف أّف ا ا
 .الوقوع
ثاؿ واف علي :  ا ّيت إياـ# من يهن يسهل ا رح   ما 

قلوب( ط  التشبي ا
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شب  جة أّف كج الشب  ا شب ب  و كضع ا قلوب  التشبي ا
شب ب ثاؿ. أقوم م  ا كج # كبدا الصباح كأّف غرّت : ا

تدح ليفة ح   ا
 

 مفهوم التعليم وأنواع ومراحل: المبحث الثانى .5

 التعليم  . أ

و  عونة آخر على التعلم، ك هود الشخص  و  فز  (التعلم)التعليم  عملية ا
كن   اسبة ال  ، كهيئة الظركؼ ا تعلم العقلية كنشاط الذا كاستشارة عملية قوم ا

تعلم من التعلم تعلم . ا هود شخصي كنشاط ذا يصدر عن ا  ح أف التعليم 
عونة من العلم كإرشاد  .نفس قد يكوف كذلك 

بادئ  العامة ال  يد يكفل إنتقاؿ أثر العلم كالتدريب، كتطبيق ا كالتعليم ا
تاز عملية التعليم الصحيحة  اات اخرل، كمواقف متشاهة، ك تعلم على  يكتسبها ا

فس ظاـ كثقة ال و الدقة، كال تعلم  ات لدل ا ا ات اجتماعية، . بأها تكّوف ا ا كا
ات . مثل التكيف مع البيئة ااجتماعية كالتعامل مع اآخرين كإنشاء عاقة عامة ا كا

شكات بالطريقة  علومات، كحل ا فكرية كعقلية، كالبحث كالتحقق من صحة ا
 .العلمية

 
ي اصر   : كاتتم عملية التعليم إا بوجود ثاثة ع

وج. أ رشد أك ا علم كا  .ا

و الفرد الذم يريد أف يتعلم. ب تعلم ك  .ا

ادة .ج وضوع)ا  (ا
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تعلم،  علم، فهو اإنساف الذم يقـو بعملية التعليم، كنصح كإرشاد ا أما ا
ة رات، ذلك بأف بعضهم  مواقف تعليمية معي كإذ م . كمساعدهم على اكتساب ا

وضوع  تعلم، فهو ا علم كا علم تكوف ناقصة بل اغية، أما حلقة الوصل ب ا يوجد ا
دؼ العملية  هاج كطريقة يؤدياف إ  ا م ب أف يكوف  ادة  ذ ا أك مادة التعلم، ك

ذ . التعليمية حد، فابّد  كذا كبدكف أماكن  كن أف تتم  على أف عملية التعليم ا 
الة أف توجد  أماكن تقـو ها  عملية التعليم، مبتدئ  بالبيت كمكاف التعليم   ا

درسة  مكاف العمل  .ا

ياة كإعداد الطاقة  و إعداد اإفراد العامل  ا ديد للتعليم  فهـو ا إف ا
تلق مستوياها  ؤسسة التعليمية   درسة أك ا العاملة  اجتمع، كما أف كظيفة ا

تج  اجتمع، الذم يدفعوف عجلة  اد اأشخاص الفعال ا تتجلى  تكوين كإ
ختلة مو ا اات ال ياة  اجاات اإجتماعية كاإقتصادية ك  58.ا

بية إعداد الفرد بكل كسيلة من  بية كالتعليم، فال اؾ فرؽ عظيم ب ال
يا حياة كاملة  اجتمع الذم يعيش في ، ك ب كميول وا تفع  ختلفة، كي ي . الوسائل ا

مالية لقية كاإجتماعية كالوجدانية كا سمية كالعقلية كا ية كا بية الوط أما . كتشمل ال
ي  بية أعم من التعليم، ها  بية، فال ختلفة لل واحى ا التعليم فهو ناحية من تلك ال

ا  هاية القدرة  ا ح تصل إ ال ب الفطرية لدل الشحص، كتوجهها توجيها صا وا ا
اية تامة بتفك الطفل، ككجدان  ظما كتقدما مستمرا، كع من الكماؿ، كتتطلب عما م

 59.كعطافت كإرات كجسم كعقل كلسان كيد

                                                           
يم ناصر، . 58 بية إبرا .129-128، (ـ1994. ق1414دار العمار،  )اسس ال
بية كالتعليممد عطية اأبراشي، .59 رة، : دار إحياء الكتب العربية)،  ركح ال  .14، (ق1369-ـ1950القا
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 أنواع التعليم.2

تمع من اجتمعات،  اؾ عوامل عديدة تتدخل  عملية التعليم  كل  أّف 
طقة أك  ذ العوامل نوع التعليم  تلك ا حد  اطق العام، ك قة من م ك كل م

و ايديولوجي . اجتمع ها ما  و اجتماعي، كم ذ العوامل ما  ها ما (فكرم)من  ، كم
و عقائد أك دي ، أك ما  كيب السكا و خاص بال ها ما   .و اقتصادم كم

عركفة فهي  : أّما أنواع التعليم ا
دارس ( أ توم على كجود ا و التعليم العاـ إ أف  ي ك التعليم اأكاد

ذ السلسة من التعليم  توسطة  الثانوية كتؤدم  اإبتدائية  كاإعتدادية أك ا
امعات د أك ا عا  .العا  ا

ة ( ب زاكلة مه تعلم في  ل ا وع من التعليم يؤ ذا ال ه الف ك  التعليم ا
ها ددة، م ية  تاج إ قدرة ف ة،  دسة كالزراعة كالتجارية: معي . الدراسة ا

يل عاـ ثانوم أك متوسط على اأقل وع من التعليم لتأ ذا ال تاج    .ك

ة   (ج وع من التعليم الذم يؤدم إ حرفة معي و ذلك ال ر اليدكم ك التعليم ا
وات التعليم، مثل  ، كأسهل كأقل  س ه و أقل  الدرجة من التعليم ا ك

ذا  وض، كيكفي   سيج أكا ركؼ كأعماؿ ال يكانية كا رؼ الكهربائية كا ا
يل، الدراسة اإبتدائية أك الدراسة اإعدادية  وع من التأ توسطة)ال على  (ا

 .اأكثر

ية  بكافة  (د مع ب الدراسات اأكاد وع من التعليم  ذا ال التعليم الشامل ك
تعلم مواد  يث يدرس ا ا سابقا،  ية ال كرد ذكر ه أنواعها، كالدراسات ا
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رحلة التعليمية العامة، ك نفس الوقت  هاية ا ستول مع ل ية عامة  أكاد
هى الدراسة الثانوية با ح ي ية ال يرغب  تعليمها ج ه واضيع ا  . يدرس ا

 

 

 مراحل التعليم .3

ية  ها الزم إف مراحل التعليم تكاد تكوف كاحدة  معظم بلداف العام، كلكن ف
تلفة ب بلد كآخر راحل  وات سواء  كل مرحلة على حدة، أك  كل ا . عدد الس

 : كمراحل التعليم بشكل عاـ ا تتعدل
ضانة( أ  .مرحلة ا

 . مرحلة رياض اأطفاؿ( ب

رحلة اإبتدائية( ت   ا

توسطة ( ث رحلةا  (ااعدادية ) ا

رحلة الثانوية( ج  ا

د ( ح عا رحلة ا ة  )مرحلةا وات–من س  .( ثاث س

امعية، كتقسم إ ثاثة مستويات( خ رحلة ا  : ا

، الثالث: البكالوريوس، الثا: اأكؿ اجست  60.الدكتور: ا

 طريقة التعليم : المبحث الثالث .6

 طريقة التعليم. 1

 التعريف من طرق التعليم ( أ

                                                           
يم  ناصر، .60 بية، إبرا  .130-129أسس ال
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ع من " الطرؽ" ع التكث على كزف " الطريقة"ي  ي  أما الطريقة  " فّعل"ك
العامة فهي كّل شيئ تشتمل عليها عملّية التعليم سواء أكانت  تعليم اللغة أك تعليم 

ادة قل ا ج ل ا ، كم ، كخطوات  كقيل أّف الطريقة  61.العلـو اأخرل من حيث كيفيت
طاط بصفة  استعمالتها ال يستخدـ ها أك الطريقة للقياـ باأعماؿ بواسطة الوقائع كا

ظومية ادة أيضا 62.م ي نظاـ العامة اختيار، كلتأليف، كلتقد ا  ذلك )كالطريقة 
ادة بالتشبي ي الشيء العلمي(البحث تتعلق ا ي 63.، كالطريقة   كقيل أّف الطريقة 

ع ي مقرر بالتقريب ا اص ك ظاـ ا ادة تبعا لل طة العامة لتقد ا  64.ا

، أّف الطريقة . كالتعليم الذم ليس ل الطريقة بطل ذلك التعليم  كمن ذلك التعب
صر مهّم  عملية التعليم علم على الطريقة ال كفقت . ي ع إذا استوعب ا

للموضوع، كمواد التعليم، كالطاب، كالظركؼ، كسائل التعليم طبعا، فيغّ التعليم 
داف التعليم أيضا ستول اأحسن ككذلك بأ علم . ا كبإتقاف طريقة التعليم سيكوف ا

ستقبل سيكوف أسهل ل اختار كسائل اإعاـ . أمهر لتطبيقها مع مادة التعليم ك ا
دؼ . كتطبيقها  عملية التعليم تيجة كا ّقق ال شاطة فسوؼ  كإذا فهمت بتلك ال

واد التعليمية، كاحيانا ا تتوافق . جيدا كذلك أّف الطريقة ال تتوافق مع غرض التعليم كا
واد التعليمية اأخرل  . الطريقة اسستعماؿ كتطبيق لغرض التعليم كا

 

                                                           

50M. Abdul Hamid, dkk.,Pembelajaran Bahasa Arab-Pendekatan, Metode, 

Strategi, Materi danMedia - دخل-تعليم اللغة العربية)  هاج-ا اتيجية-ا ادة-اإس (كالوسائل—ا ( 

Malang: UIN Malang Press, 2008 ) hlm. 3. 
62

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, ديد) دخل ا بوم  فسي ال (علم ال  

( Bandung; PT Remaja Rosda karya, 2006 hlm. 201. 
63M. Abdul Hamid, dkk., Pembelajaran Bahasa Arab…… ةتعليم اللغة العر) , hlm.  

64Ahmad Fuad Efendy, Metode pengajaran Bahasa Arab هج تعليم اللغة العربية) م ( Malang: Miskat, 

2009, hlm. 8. 



 

33 

 

ها ة م  65: كالطريقة فوائد كث

ارجي  (۱  (Motivasi Ekstrinsik) الطريقة كوسيلة للحّث ا
ذا التعب  قصود من  اف أّف ا ارجي)كقاؿ سار ّث ا و الدكافع العملية  (ا

اسبة . كتلك عمليتها مسّببة بوجود مؤثرات خارجية كأحيانا، تلك الدكافع العملية م
ارجي كن استخدامها كواسيلة للحّث ا ختلفة ال   . باستخداـ الطريقة ا

اتيجية التعليمالطريقة)  ۲  كاس
تلف بعضها عن  درس أف نفهم أف القدكة كااستيعاب لأطفاؿ  ا كا ب علي

رة . بعض آخر ذ الظا اسبة ليقابل  درس أف يستخدـ الطريقة ا ب على ا  فلذؾ، 
تلف بعضها ببعض أخر ) لذا، .  عملية التعليم (القدرة كااستيعاب لأطفاؿ ال 

سألة ذ ا واب الصحيح  ي ا  .الطريقة 
رم  لل إذا كانت نشاطة التعليم  ي سوؼ يسهل الطفل با سألة  ذ ا ك

درس أف يستوعب  (Roestiyah )فلذلك، قالت ركستية . امدة كجب على ا
م يستطيعوف أف  كن لأطفاؿ أف يتعّلموا بفعالية ككفاءة، ك يث  اتيجية  التعليم   اس

دافهم  66.ققوا أ
 الطريقة كوسيلة لتحقيق الغاية( ۳

ستهدؼ اآخ من تفاعل  و ا و أمر أساسي من كّل نشاطة التعليم ك داؼ  ا
عّلم كالطاب ذ نشاطة " كيفيد اأمر اأساسي إ توجي . التعليم ب ا إ تّتخذ 

عّلم أف يطّور التجديد  نشاطة ". التعليم داؼ التعليم، على ا ذ أ قيق  كمن أجل 
 .التعليم

                                                           

65
. Anissatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar اتيجية التعليم  ) إس
تعلم (كا (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm.78. 

راجع66  ۷٩. ص.  نفس  ا
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ستخدمة و تطوير طريقة التعليم ا عّلم  .  كمن أحد اإختيارات الذم يفعل ا
دؼ التعليم ي من إحدل اأدات لتحقيق  عّلم 67.أّف الطريقة  ب على ا  فلذلك، 

يث تلك الطريقة ال  ا  نشاطة التعليم  أف يستخدـ الطريقة كيستعملها كيطّور
داؼ التعليم  .تستخدـ ها أدة لتحقيق أ

عّلم  اختيار الطريقة موجودة  الواقع على البيئة احيطة   كالعوامل ال تؤثّر ا
ن م نستطيع أف نطبق الطريقة بكامل، أّف البيئة ال نواجهها سوؼ يكوف . ها ك

ة ي. متغّ عّلم  اختيار طريقة التعليم  داؼ : كمن العوامل ال تؤثّر ا الطاب، كأ
عّلم مع الدراسة ال تعلمها (fasilitas )التعليم، كالواقع، كالسهولة   68.، كا

لك من أنواع الطرؽ ال  عّلم أل  ب على ا اء على البيئة ال تتغ دائمة،  كب
ة ال تؤثر  اختيار الطريقة عّي اء على البيئة ا . كن ل أف يستخدمها تبادا ب

تلفة من حيث نوعها كشكلها قّسمهما . كالطرؽ  ، فس فهـو ذا ا كتسهيا على شرح 
موصة ال سيتم شرحها  القسم التا  .ا تقسيمات 

 
 الخطوات اختيار طريقة التعليم (ب

ا من أف  ذ نشاطة التعليم فابّد  علم   كأما تعي الطريقة الذم يستخدمها ا
سن قيمة الطريقة، كغ ذلك ك نشاطة التعليم قد كقعت . يربط إرتباطا كثيقا 

ستهدؼ  التعليم و ا علم كالطاب الذم  بوية ب ا بغي . التفاعات ال كلذلك، ي
واد الدراسية اسبة  تقد ا اتيجيات التعليم ا ذا . للمعلم أف يستخدـ اس ك 

واد الدراسية ا مركزا كملحا  إيصاؿ ا تل الطريقة  اؿ،  كاختار الطريقة غ . ا
اسبة سوؼ يؤّدم إ الفشل  نشاطة التعليم ذا الفشل  نشاطة . ا كيسّبب 

ستهدفة اسبة التعليم ا علم غ م  .التعليم عادة، بوجود الطريقة اليي يستخدمها ا

                                                           
راجع67 .  ۸۰. ص.  نفس ا
راجع68  .۸٤-۸۲.ص.  نفس ا
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ستهدفة  داؼ التعليم ا اسبة مع أ كمن ناحية آخرىن أّف استخداـ الطريقة غ م
داؼ التعليم واد الدراسية يهتدر لعدـ . ها، كانت عائفة لتحقيق أ كتضيع اأكقات كا

اسبة الطريقة  التعليم كالذم يؤدم إ غ فعالية  استخداـ الطريقة عادة، لوجود . م
ها ة م اؿ حاجة  (۱: أمور كث علم فقط كا ستخدمة على إرادة ا اد الطريقة ا است

 ، تعلم  .عدـ دعامة  السهولة كحالة الفصل (۲الطاب أك ا
علم مثا علم أف يستخدـ طريقة : كغ الفعالية يتصور  إجراءت ا ب ا

راد  داؼ التعليمية ا اسب باأ احاضرة فقط  نشاطة التعليم، بل تلك الطريقة م ت
الطريقة الفعالية  نشاطة التعليم تتصور إذا كانت تلك طريقة التعليم تقدر . قيقها

داؼ التعليمية قيق اأ داؼ . على أف تدعم على  ا أف يكوف كافقة أ لذا ا بّد 
اسبة بطريقة التعليم داؼ التعليمية م ستهدفة ها، كليست اأ  .التعليم ا

داؼ  علم أف يستخدـ الطريقة  كّل نشاطة التعليم لتحقيق اأ ب على ا ك
ستخدفة ها ي . التعليمية ا رحات كالتقييمات كاإختيارات ال  ا لتمّر با ك استعما

اسب . مشدكدة ّم أف ت واد الدراسية  كالكتب الدراسية، كاأ اسبة با كتلك الطريقة م
ستخدمة  نشاطة التعليم ية ا ا  .تلك الطريقة مع التقريب كاإس

ابا عن استخداـ الطريقة على كج  علم أف يأخذ كيراعي اأمور اجت ب على ا ك
ا اسبة، . غ استعما حيث تكوف تلك اأمور مساعدة للمعلم  اختيار الطريقة ا

علم أف يراعيها  اختيار . كلتطبيقها  نشاطة التعليم مع طاب ب ا كالعوامل ال 
 69: الطريقة كما يا

دؼ (۱  ا
داؼ التعليمية  بغي للمعلم  كّل نشاطة التعليم أف يفهم بشكل صحيح اأ ي

ستهدفة اصة ال . ا داؼ التعليمية ا عّلم فعلي أف يأخذ كيراعي على اأ ككلما عّلم ا

                                                           
راجع69 . ۸۳. ص.  نفس ا
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تعلموف ا الطاب أك ا ا اصة ترتبط إرتباطا . يريد أف ي داؼ التعليمية ا أّف تلك اأ
دؼ التعليم الوط هج التدريس ك  .كثيقة هدؼ م

 خصائص الطاب (۲
لكة، كالطبيعة،  اؾ الفرؽ ب الطاب من حيث خصائصهم اإجتماعية، كا  ك

اسبة  علم  اختيار الطريقة ا السكولوجية، قد كاف ذلك الفرؽ احتساب على ا
ستخدمة ا إجراءات  استخداـ . ا علم أف يّتخذ ذ اأمور، يستطيع ا كنظرا إ 

ة ر اقة كا صل حالة التعليم الغعالية، كا كتلك حالة التعليم قادرة على . طريقة ال 
تعّلم وجودة على كّل الطاب كا يع اإختافات ا  .أف تتضّمن 

الة كالظركؼ (۳  ا
علم ليست متساكية من ح إ آخر لقها ا كأحيانا . إّف حالة التعليم ال 

ديدة لق حالة التعليم ا بغي للمعلم أف  علم طاب إ التعليم خارج : مثا. ي دعا ا
شاطة التعليم . الفصل اسبة ل تار الطريقة ا علم أف  ب على ا كالقياـ هذا التعليم 

عل الطاب مرتاح . خارج الفصل لق حالة التعليم ال  بغي ل أف  كمرة أخرل، ي
علم إختيار طريقة .  التعليم الة كالظركؼ مؤثرتاف شديدتاف على ا كلذالك، ا

 .التعليم
علم (٤ د ا  الفرؽ الفردم كالقدرة ع

علم ّ ا ذا مشكل داخلي الذم يتع تلف بعض عن بعض حيث .   علم  ككّل ا
علم  اختيار طرؽ التعليم. قدرت كخرت  التعليم و ما يؤثر على ا ذا إختاؼ  . ك

تلفة إاّ أها مؤثرتاف مؤثرتاف عليهم،  علم  لذا، بالرغم أّف القدرة كخرة التعليم ب ا
م أف يكونوا قادرين على . فا بّد للمعلم أف يستوعبوا على أنواع طرؽ التعليم بغي  كي

م طرؽ التعليم كب قدرهم، حيث . التقييم عقلّيا حوؿ قدرهم تاسب اختيار لكي ي
اء على قدراهم  علموف ب ا ا تار رين على استخداـ الطريقة ال  علموف ما يكوف ا

 .الداخلية
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قيق  وؿ قدرهم الداخلية، سيدعم على  وافقة  اسبة كا كاستخداـ الطريقة ا
ستهدفة داؼ التعليمية ا مط، كنرة الكلمات : مثا. اأ ر من احادثة مع ال ا علم ا ا

احا للمعلم إذا يستخدموف طريقة احاضرة مل أكثر  اؼ . كنغمات ا ذا  ك
م تلك القدرة علم الذين ليس  شاطة . ا لذا، ابّد للمعلم الذين يقوموف بال

ها عارؼ كالقدرة م اف  عملية التعليم، أف يعرفوا بأنواع العلـو كا : كالوظيفة ال تتضّم
موم كاإشرا كالقدرة  فس الت واد الدراسية كطرؽ التعليم كعلم ال إستيعاهم على ا

 . اأخرل
 

 أنواع المختارة الطريقةلتعليم التشبي  (ج
ّوعة  ا أّف طرؽ التعليم مت ا كاحدة فواحدة. كما عرف كن  أف أذكر . كم 

ا ال تتعّلق بتعليم اأدب كبصفة خاصة بتعليم التشبي كمن طرؽ . كلذلك، سأذكر
باطية ي طريقة جعسو، الطريقة القياسية، الطريقة اإست  .اإستقرئية- التعليم التشبي 

 
 (jigsaw )طريقة جعسو ( ۱

كخصائصها . ي من إحدل أشكاؿ طرؽ التعليم التعاك(jigsaw)طريقة جعسو 
موعة تتكّوف من ستة أعضاء  مثا ككل  موعة، ككل  ي تقسيم الفصل إ عدة 

ب على كل الفرقة أف يتعلم  خصصة، ك واد الدراسية ا الفرقة مسؤكلية على استيعاب ا
 .تلك مواد  فرقت

هج التعليم يؤّكد على نشاطة الطالب كاما، فطريقة جعسو  ( Jigsaw )كما أف م
س نشاطة التعليم ال هدؼ إ مساعدة الطاب لكي  ي إحدل التجديدات  

وا على اكتساب العلـو (Kreatif)يستطيعوا أف يدرسوا باستقاؿ كإبكارم  ح يتمك
هارات عارؼ كا  .كا
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خصوص  (Jigsaw)كتعترطريقة جعسو   ، كا مائمة لتطبيق التعليم اأد
اص التشبي ليل ع اصر التشبي . مدخل ك كيستطيع الطاب أف يركبوا معرفتهم من ع

ذ الطريقة ( jigsaw )طريقة جعسو  أّف (Arronson)كما قال اركنسوف . من خاؿ 
عل الطاب متعمدين على أنفسهم ية ك هارت اأكاد  .تزداد على ا

ي من إحدل طرؽ التعليم  (jigsaw ) كما سبق أف ذكرنا، أّف طريقة جعسو 
كأّما طريقة التعليم التعاك فهي من إحدل الطرؽ  نشاطة التعليم ال يقـو . التعاك

ستهدفة ها داؼ التعليم ا ة لتحقيق أ موعات معي  70.ها الطاب  

ي  اصر مهمة ك ذ الطريقة فيها أربع ع ك  اجموعة،  (۱: ك  ش ( ۲ا
ظاـ  اجموعة،  ك  التعليم،  (۳كجود ال ش ستهدفة  (٤اكلة كّل ا داؼ ا اأ

 .ها
ي ذ الطريقة  صائص من  يؤّسس التعليم  (۲التعليم  اجموعة،  (۱: كا

هارات للتعاكف (٤احاكلة للتعاكف،  (۳على اإدارة التعاكنية،   .ا
طوات ادة،  (۱:  كيشتمل اإجراء  التعليم التعاك على ا التعليم  (۲شرح ا

اؼ باجموعة (٤كالتقييم،  (۳ اجموعة،  ي عملية . كااع ادة  رحلة  شرح ا كا
واد الدراسية قبل أف يدرس الطاب دركسهم  اجموعة دؼ الرئيسي . لتقد ا أما ا

ادة الدراسية وضوع أك ا رحلة فهو فهم الطاب با ذ ا رحلة، يعطى .   ذ ا ك 
ّ يتعّموا  طريقة  ب أف يستوعب الطاب علي  وضوع الذم  علم حة عامة عن ا ا

ر ظا واب، بل طريقة ا كن للمعّلم أف يستخدموا . السؤاؿ كا كباأضافة إ ذلك، 
ّوعة أيضا كذلك لتجذب الطاب  دراستهم ت  .الوسائل التعليمية ا

علموف من الطاب أف  طوة التالية فهي التعليم  اجموعة، كيطلب ا  كأما ا
ة عي موعتهم ا عّلموف الطاب . يتعلموا  كل  ك تلك نشاطة اجموعة، يشّجع ا
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سئلة معاف كيقارنوا  اقسوف على ا علومات كاأراء كي هم من ا على أف يتبادلوا بي
بهمة م ا  .بإجاباهم كيصّححوا أمور

عّلموف خطوة التقو من طريقة ااختبار أك غ ااختبار .  كبعد ذالك، كيأخذ ا
رل ااختبار على شكل فردم، كأما غ اإختبار فيجرل على شكل سواء كاف فريقا ك

اؼ  الفرقة على . ككانت نتيجت على شكل مكتوب. أـ فرديا رل اإع اصل،  كا
ا ائزة إ أحسن الفرقة يقو داية فقط، . إعطاء ا اؼ على إعطاء ا رل اإع كا 

دفا إ ترقية  اء، أك الكتابة ال تشجع الطاب على التعليم  كلكّ على شكل الث
 .الدافع للطاب

ّ تطوير  ( Elliot Aronson)إليوت أركنسوف  (jigsaw )طريقة جعسو كقد 
و جعسو   (jigsaw )كطريقة جعسو 71.كزمائ نوعاف، اأكؿ جعسو اأصل  كالثا 

II.جعسو  كIIذا الشرح بشرح .  أسهل من جعسو اأصل ّص   مع IIجعسو فلذلك، 
 كيتميز جعسو إ تقسيم الفصل  الفرؽ (Arends)ككفقا أرين . بعض التعديات

واد . العديدة، كيتألف كّل م من سّتة أعضاء ككل فرقة مسؤكلة عن التمكن من ا
واد الدراسية إ أعضاء فرقت ب على رئيسها أف يعّلم ا خصصة، ك  .ا

ي(Arends)ك كفقا أرين   طوات من طريقة جعسو   72: ، ا
ها من  )تقسيم الفصل إ الفرؽ  .1  .( أشخاص٦-٥تتألف كل م

راء .2  .تعي الرئيس من كل فرقة ليكوف فرقة ا

واد الدراسية لكل الفرقة .3 ختلفة من ا  .إعطاء الوظيفة ا

 .شرح موجز حوؿ الوظيفة لكل الفرقة .4

خصصة .5 ة ا عي  .كإعطاء الوقت إ الفرقة لتعليم الوظيفة ا
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خصصة .6 واد الدراسية ا راء عن ا اص لفرقة ا  .تقد الشرح ا

راء إ فرقتهم اأصلية .7  .رجوع فرقة ا

وجهة إ فرقت  .8 شجعة كا راء ااراء ا يلقى كل عضو من فرقة ا
 .إجابة على اأسئلة الواردة  الفرقة

اقسة ب الفرؽ .9 عّلم حوؿ الطاب لتأكيد عملية ا  مّر ا

اقسة .10  مظهر كل فرقة إ فرقة أخرل عن نتائج ا

اقسة الفريقية إ نتائج الفصل .11  اإشتداؿ من نتائج ا

عرفة  .12 ارية أك اإختبار  إجرء تقييم إّما  شكل عملية التقييم ا
داؼ التعليم قيق أ  .مدل 

 الطريقة القياسية)۲
ي الطريقة ال انتقلت فيها من القواعد إ اأمثلة للتطبيق أك اإنتقاؿ من   ك

اصة زئيات كمن العامة إ ا  كقد اختلت مكانة عظيمة  التدريس 73.الكليات إ ا
ا كتس  ثاثة خطوات علم الدرس بذكر القاعدة أك التعريف أك 74:قد  يستسهل ا

بدأ العاـ  يوضحوها بذكر بعض اأمثلة ال تطبق  عليها ليعقب ذلك التطبيق على  ا
تقل الفكر فيها من . القائدة أما اأساس الذم يقـو علي فهو عملية القياس حيث ي

زئية قائق ا قائق العامة إ ا اصة، كمن الكلي . ا اات ا وف العامة إ ا كمن الق
ي بتلك إحدل طرؽ التفك ال يسلكها العقل  تائج، ك بدأ إ ال زئي، كمن ا إ ا

ذا  حوية  مطلع  علـو إ اجهوؿ، كلقد كانت سائدة القواعد ال  الوصوؿ من ا
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م ببعض اأمثلة  يأ  علم إ ذكر القاعدة مباشرة موضحا إيا القرف، فيعتمد ا
ات عليها  75.بالتطبيقات كالتمري

كيرل البعض أها أفضل طرؽ أها غ .  كالواقع أف لكل من الطريقة مزيا كعيوبا
فالطالب الذل يفهم القاعدة . مع  التدريس من ناحية سهولتها كسرعتها  اأداء

بط القاعدة من أمثلة توضح ل قبل  أصا فهما جيدا يستقيم لسان أكثر من الذل يست
ا ا كا سبيل إ حفظها حفظا يع على تذكر  . ذكر

ذ الطريقة أها ضارة كغ مفيدة أها  تبعث  التلميذ )  ح يرل خصـو 
فظ يل إ ا ، كتضعف في قوة  (ا م احاكاة العمياء كااعتماد على غ كتعود

يدة  إفهاـ الطاب أف )كما أها  (اإبتكار  اأفكار كاأدء ليست من الطرؽ ا
طاء  ، كذلك يدعو إ صعوبة التطبيق كا كم العاـ قد تكوف سببا صعوبت مفاجأهم با

 76.في

 

باطية (۳  اإستقرئية- الطريقة اإست
ذ الطريقة مع مقدمة أعضاء البعثات التعليمية من أكربا، فقد نشأت  نشأت 

م  أكربا بالثركة ال يقـو ها  ؤاء  ظل الطريقة القياسية، أا أهم تأثركا لدل كجود
ا ر اأ رابات"ا ا فرديك   .  هاية القرف التاسع عشر" يوح

ها إ  زئيات لإنتقاؿ م و دراسة ا بية  اإستقراء لغة التتابع كاإستصقاء، ك ال
قدمات لإنتقاؿ إ  ها إ القائدة كالتعريف أك ا الكليات، كدراسة اأمثلة لإنتقاؿ م

تائيج أك التجارب لإنتقاؿ إ اأحكاـ  77.ال
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راجع76  .۲۰٩. ، ص نفس ا
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قائق كاأحكاـ العامة  تعلم إ معرفة ا ذ الطريقة أف يقود ا كالغرض من 
زئيات للوصوؿ إ  باط، فهي طريقة يبحث عن ا بطريقة البحث كاإستقراء كاإست
ها  بط م دكنة على السبورة ح تست اقش الطاب  اأمثلة ا قائدة عامة، كأّف ت

ها باط م كن اإست ة  يث تكوف اأمثلة كث  .حكما أك قائدة من القوائد 
 كالطريقة اإستقرائية من طرؽ التفك الطبيعية ال تسلكها العقل  الوصوؿ من 

تقل  هولة، كفيها ي دة أك معلومة إ حقائق غ معلومة أك  كم على حقائق مشا ا
اصة إ أحكاـ عامة وف العامة، كمن حاات ا زء إ الق  .الفكر من ا

طوات ال كضعها  ذ الطريقة على ا يت  رابات"كب ا فرديك  اف، كها " يوح ر اأ ا
ي" خطوات الدرس" يتكوف الدرس إ عدة يسميها ( ۳الربط،  (۲العرض،  (۱: ك

باط،   التطبيق (٤اإست
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 لثالباب الثا

 التشبي فىسورة آل عمران
 لمحة عن سورة آل عمران: المبحث اأول .1

 تسمية سورة آل عمران . أ

نزلت سورة آؿ عمراف : كقد أخرج البيهقي  الدائل من طرؽ عن ابن عباس قاؿ
ة دي " آؿ عمراف"لوركد ذكر قصة تلك اأسرة الفاضلة " آؿ عمراف"يت السورة . با

و كالد مر  ية بوادة السيدة مر  (أـ عيسى)كعمراف  ر القدرة اإ لى فيها مظا كما 
ها عيسى عليهما الساـ  78.البتوؿ كإب

 
زول من آيات سورة آل عمران . ب  بعض أسباب ال

راف ككانوا ست راكبا، فيهم أربعة عشر من  ذ اآية  كفد نصارل  نزلت 
اجوف رسوؿ اه  عيسى،  م،  م ككزير م كحر م أم هم أكابر أشرافهم، ثاثة م

وتى، كتارة قالوا: فتارة فقالوا ي ا ا، : إّف عيسى ابن اه أن  ا كخلق إن ثاثة أن فعل
م. فلو كاف كاحدا لذكر مفردا ، فقاؿ  ا : فشرع ال يرد عليهم تلك الشب ألستم أّف رب

وت ؟ فقالوا وت؟ فقالوا: نعم، فقاؿ: حي ا  نعم، فقاؿ : ألستم تعلموف أّف عيسى 
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. نعم، إ غ ذلك: ألستم تعلموف أّف اه يصور باأرحاـ كيف يشاء؟ فقالوا: م
انوف اية على طبق ما ردا يليهم ب ها نيف ك زلت تلك السورة م  79.ف

 

 الفضائل والفوائد من بعض آيات سورة آل عمران. ج

ها ما أخرج  ة تدؿ على فضائل سورة آؿ عمراف، م قد كردت أحاديث كث
د ضعيف عن إبن عباس قاؿ من قرأ : رسوؿ اه صلى اه علي كسلم: الطرا بس

معة صلى اه كمائكت ح تغيب الشمس . السورة ال يذكر فيها آؿ عمراف يـو ا
طاب قاؿ مد بن نصر كالبيهقي  الشعب عن بن ا من قرأ البقرة  كآؿ : كأخرج 

كماء د اه من ا ساء كتب ع مد نصر كالبيهقي  . عمراف كال كأخرج الديلمي ك
يد . من قرأ آؿ عمراف فهو غ: الشعب عن ابن مسعود كأخرج الدارمي كعبد ابن 

كأخرج . نعم كث صعلوؾ آؿ عمراف يقـو ها الرجل من آخر الليل: كالبيهقي ع قاؿ
صور عن أ عطاؼ قاؿ كأخرج ابن أ شيب . إسم آؿ عمراف  التورة: سعيد ابن م

لك بن عم قاؿ قد قرأ احدث إف : قرأ رجل البقرة كآؿ عمراف، فقاؿ كعب: عن عبد ا
 80.فيهما اإسم الذم دعي ب أجاب

 

ا  . د اسبة بين سورة آل عمران وسورة ما قبلها وبعد  الم

اسبة ب الواحد كالواحد اأخر علـو أّف القرآف م اسبة تتصور  . كمن ا ذا ا ك
ي من بعض إعجاز القرآف ها81.ستة أشياءف ك اسبة م  : كذلك ا

اسبة ب الكلمة كالكلمة اأعرل  سورة كاجدة  (۱  .ا
ة اآية (۲ ل اآية مع الفاصلة ام خا اسبة    .ا
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ا (۳ اسبة ب اآية كاآية بعد  .ا
ها (٤ ا اسبة  مقدمة سورة   .ا
ا (٥ ة السورة مع مقدمة سورة بعد اسبة  خا  .ا
ها (٦ اسبة ب موضوع السورة كإ  .ا

ة اسبات ب سورة البقرة كسورة آؿ عمراف كث ا كانت : قاؿ السيوطى.  أما ا
ا، افتتحت بتقريب ما افتتحت ب تلك،  لكمة  ة لسورة البقرة، ككا ذ السورة قري

ا طول  مفهـو تلك طوؽ مطلعها  اسبات ب سورة البقرة  كسورة . كصرح  م كا
د السيوطى كما يلي  82: آؿ عمراف ع

اؿ ما  سورة قبلها. ۱  كذلك . مراعاة القائدة ال قررها من شرح كّل سورة إ
 :  عدة مواضع

كقاؿ  آؿ  (اآية...اريب في)إّف البقرة افتتح بوصف الكتاب بأّن ( أ
ا ب يدي): عمراف ق مصّدقا  : اآية آؿ عمراف...نزؿ عليك الكتاب با

في الريب ع. (۳ اب ل  .كذلك بسط كإط

كمات ( ب ا إ آيات  ما، كقسم   أّن ذكر  البقرة إنزاؿ الكتاب 
ي و الذم أنزؿ عليك  ): كمتشاهات ا يعلم تأكيلها إا اه كتلك اآية  ك

ـّ الكتاب كأخر متشاهات ّن أ كمات  آؿ -اآية...الكتاب م أيات 
 (.7: عمراف

ا(۳:  البقرة–اآية...كما أنزؿ من قبلك: )أن قاؿ  البقرة (ج  : ، كقاؿ 
اس) دل لل يل من قبل  . مفّصا (٤-۳: اآيةآؿ عمراف....كأنزؿ التوراة كاإ

صارل كم يقع التصريح ب   ا أّف السورة خطاب لل يل  كصرح بذكر اإ
ا ا صرح فيها بذكر التوراة خاصة أها خطاب لليهود. سورة البقرة بطو  .كإ

                                                           
راجع82 . ۷٥-۷۰. ، ص نفس ا
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ما بقول (د كقاتلوا  سبيل : ) أّف ذكر القتاؿ يقع  سورة البقرة 
- اآية...كتب عليكم القتاؿ: )كبقول أيضا (۲٤٤ك ۱٩۰: البقرة- اآية...اه

ا. (۲۱٦: البقرة ا قصة ُأُحد بكما ذ القصة  قول. كفصلت  كلقد : )ك
هم بإذن ّس كلئن مّتم ) إ  (۱٥۲: آؿ عمراف- اآية..صدقكم اه كعد إذ 

شركف  (۱٥٨: اآية آؿ عمراف...أك قتلتم ا إ اه 
ل الكتاب (ق كم: )أن قاؿ  البقرة  أ اآية ... تولّيتم إاّ قليا م

اا (۸۳:البقرة ا بقول. إ ل الكتاب امة قائمة : ) كيقاؿ  ليسوا سواء من أ
 (۱۱۳: آؿ عمراف-اآية...يتلوف أيات اه اناء الليل

ا متأكد. ۲  ادا، كتا ذ السورة كسورة البقرة إ ا تقّدـ من أّف . أّف ب 
زلة إزالة الشبهة و بياف حقيقة . البقرة  قصود الذم  ا ما يتعّلق با ذا تكّرر  ك

دل إ صراط مستقيم: الكتاب . من إزلة الكتاب، كتصديق للكتب قبلهن كا
ا ب يدي): كذلك قول  آؿ عمراف ّق مصّدقا  خ ... نزؿ عليك الكتاب با

اس دل لل ا أية. (٤-۳: آؿ عمراف-اآية...من قبل  قولوا أمّا باه : )كتكّرر ع
 (.۱۳٦: البقرة-اآية.....كما أنزؿ

ا مسمياف  ا أخ شقيق   كقيل  الكتاب أف سورة البقرة ك سورة آؿ عمراف 
ركين"ب اسبة أيضا". ز دؼ أك غرض السورة ا إذا تقصد البقرة بإعاـ . ك 

ليفة هج ا سلم على أهم خليفة اأرض كالعامل  كأما لقصد من آؿ عمراف فهو . ا
هج ذ ثاثة سور 83.أمر للمسلم ليمسكوا على ذلك ا يلها، أّف  أكائل  ك

ة بالدعاء . ختمت بالدعاء ستقيم)ختمت سورة الفا دنا الصراط ا كسورة البقرة  (...إ
ا )بالدعاء  ا ا تؤاخذنا إف نسي ا  )، كختمت سورة آؿ عمراف بالدعاء (...رب فاغفر ل

ا ا ككّفر عّا سّيئات اسبة أيضا(....ذنوب ة السورة تدّؿ إ ا ذ خا فلذلك، أف  . ، ك
اسبات الوثيقة ة كالبقرة كآؿ عمراف ا ة فيها . سورة الفا ي أف الفا اسبات  كتلك ا
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صارل . اإقرار بالربوبية، كاإلتجاء إليها  دين اإساـ، كالصيانة عن دين اليهود كال
ا قصود ت قواعد الدين ، كآؿ عمراف مكملة   84. كأما سورة البقرة تضم

 
 ما حول سورة آل عمران. ه

 مضمون سورة آل عمران.1

ة على رك  ذ السورة الكر ، كقد اشتملت  دي سورة آؿ عمراف من السور ا
ا  : مه من أركاف الدين 

فقد جاءت . ركن العقيدة كإقامة اأدلة كالرا على كحدانية اه جل كعا. أ
بوة، كإثبات صدؽ القراف، كالرد على الشبهات ال  ة إثبات الوحدانية كال اايات الكر

ل الكتاب حوؿ اإساـ كالقر ا أ مد علي الصاة كالساـآيث فإف سورة . ف، كأمر 
صارل الذين جادلوا  شأف  م ال ل الكتاب ك اكلت الزمرة الثانية من أ آؿ عمراف قد ت

مد كأنكركا القرآف ، ككذبوا برسالت  يت سيح كزعموا ألو  .ا
هاد  سبيل اه. ب غازم كا اصة فيما يتعلق با اكؿ . التشريع، ك فقد ت

هاد، كأمور الربا كحكم مانع  ج، كا ديث  عن بعض اأحكاـ الشرعية كفريضة ا ا
ديث باإسهاب عن الغزكات كغزكة بدر، كغزكة أحد، كالدركس ال . الزكاة قد جاء ا

زموا أحد بسب عصياهم أمر  وف من تلك الغزكات، فقد انتصركا  بدر ك ؤم ا ا تلقا
ا من كلمات  افق كث ة من الكفار كا ز عوا بعد ا الرسوؿ صلى اه علي كسلم، ك

ي أف اه يريد  كمة من ذالك الدرس، ك م تعا إ ا الشماتة كالتخذيل، فأرشد
ؤم من أرباب القلوب الفاسدة  85.تطه صفوؼ ا
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 تقسيم سورة آل عمران. ب

 مع ام. أ
اف إما تقليدم بالكتب السماكية، كإما يقي بالعلـو الطبيعية من قول . ب اإ
ي القيـو) و ا يعاد): إ قول (اه ا إل إا  لف ا  .(إف اه ا 
ة . ج التحلية من الرذائل كالشهوات كالتحلية بالفضائل من اأعماؿ الصا

ذا من قول ق  كل العصفور، ك و اإساـ ا ذا  ، كأف  إف ): كالعلـو
م هم أموا ساب: )إ قول  (الذين كفركا لن تغ ع  (.سريع ا

عاندكف كاجادلوف. د ذا من قول. كيف يعامل ا : إ قول (فإف حاجوؾ  ): ك
ب الكافرين )  (فإف اه ا 

واري من قول . ق ي كعيسى كا  : إ قول  (إف ادـ): قصة مر كزكريا ك
كيم)  (كالذكر ا
جة على . ك صارل  عيسى كإقامة ا ذ القصة كحاجة ال رتبة على  احاكرة ا

م ست مرات بقول داء  ل الكتاب كتكرار ال ل الكتاب): أ من  (يا أ
 .(كما اه بغافل عما يعملوف): إ قول (إف مثل عيسى): قول

طاب للمؤم بقول . ز وا): توجي ا كتكرار ثاثة مرات  (يايها الذين ام
ل الكتاب من اإ من قول تعا بوا ما يقرف أ وا إف ): ليجت يايها الذين ام

يط: ) إ قول (تطيعوا فريقا من الذين أكتوا الكتاب ا يعملوف   (.إف اه 
وف نعم اه عليهم  غزكة . ح ؤم اطبة اه ال صلي اه علي كسلم ليعلم ا

لك): أحد من قول تعا تم ): إ قول (كإذاغدكت من أ كخافوف إف ك
 .(مؤم

م، كأف ذلك ابتاء من اه لل صلي اه علي . ط افق كاليهود ككيد ذكر ا
فوس، كترفع إ العلى من قول ؤم ليصركا فتقول ال كا ): كسلم كا

 (.كاه على كل شيء قدير: )إ قول  (زنك الذين يسارعوف  الكفر
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التفكر فىخلق السماكات كاأرض كالعركج إ عام القدكس بعد الصر  . ؿ
، كأن تعا يقوؿ الصر أكا كالعركج إ عام اأركاح اخرا  القسم الذم قبل

 86.إ آخر السورة (إف  خلق السماكات كاأرض ): من قول تعا
 

 آيات التشبي فى سورة آل عمران: المبحث الثانى .2

 سورة آل عمران.1 
ي من آطوؿ السور القرأنية ي بعض سور القرآف ك كتتألف . سورة آؿ عمراف 

دانية ي  من بعض السور ا ة . ذ السورة من مأت أية، ك ذ السورة الكر كاشتملت 
ا  عامات، كاأخاؽ كغ على معظم اأحكاـ الشريعة إما  العقائد، كالعبادات، كا

 . من اأحكاـ الشريعة
ا عشرة لتها إث كاأيات ال فيها صور . ك ايات آؿ عمراف أنواع التشبي ك

 :التشبي كما يأ 
ن الرحيم  بسم اه الر

 سورة آؿ عمراف

م اه  بذنوهم كاه  (1 تا فأخذ كدأب آؿ فرعوف كالذين من قبلهم كذبوا بأي
 -(۱۱: أ ؿ عمراف:  شديد العقاب

: آؿ عمراف. فئة تقتل  سبيل اه كأخرل كافرة يركهم مثليهم رأم الع. (2
13 

ا كضعت كليس الذكر . (3 فلما كضعتها قالت رب إ كضعتها أتثى كاه أعلم 
ا بك كذريتها من الشيطاف الرجيم يتها مر كإ أعيذ آؿ . كاأنثى كإ 

 36:عمراف
                                                           

رم، 86 طاكم جو ر  تفس القراف الكرالشيخ ط وا رة)، ۲، ج ا  .۲.ص (مطبعة مصطفى: القا
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ا بإذف اه. (4 آؿ .إ أخلق لكم من الط كهيئة الط فانفخ في فيكوف ط
 49: عمراف

د . (5 اجوكم ع دل اه أف يؤتى احد مثل ما اتيتم اك  دل  قل إّف ا
: آؿ عمراف. قل الفضل بيد اه يؤتي من يشاء كاه كاسع عليم. ربكم
73 

م . (6 ت كأكلئك  م البي كا تكوف كالذم تفرقوا كاختلفوا من بعد ما جاء 
  105: آؿ عمراف. عذاب عظيم

يوة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث . (7 ذ ا فقوف   مثل ما ي
لكت  117: آؿ عمراف. قـو ظلموا انفسهم فأ

ة عرضها السموات كاأرض أعدت . (8 كسارعوا إ مغفرة من ربكم كج
 133: آؿ عمراف. للمتق

سسكم قرح فقد مس القـو قرج مثل. (10  140: آؿ عمراف. إف 

وا ا تكوف كالذين كفركا كقالوا إخواهم إذا .  (11 يأيها الذين ءام
 156: آؿ عمراف.....ضربوا  اأرض

ا أصبتكم مصيبة قد أصبيتم مثليها. (12  165: آؿ عمراف. اك
 

 
 عرض البيانات. 2

  أنواع التشبي فى سورة آل عمران.1
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د ي من سور القرآف ا ذ السورة من مأت أية،. سورة آؿ عمراف  . كتتألف 
ة على معظم اأحكاـ الشريعة  ذ السورة الكر  العقائد، كالعبادات، - كاشتملت 

ا من اأحكاـ الشريعة عامات، كاأخاؽ كغ  . كا

لتها ستة عشر، كاآيات ال فيها  نظرا إ البيانات السابقات أّف انواع التشبي ك
 :صور التشبي كما يا 

۱). م اه  بذنوهم تا فأخذ كدأب آؿ فرعوف كالذين من قبلهم كذبوا بأي
 87-(۱۱: أ ؿ عمراف:  كاه شديد العقاب

ذا التشبي  يذكر 

شب  .العائد على الكافر أم اية قبل" م"ضم : ا

شب ب   . دأب: ك ا

 .ؾ:  كاأدة 
 
آؿ . فئة تقتل  سبيل اه كأخرل كافرة يركهم مثليهم رأم الع. (2

 13: عمراف

 
 .فئة: مشب   

 .أخرل كافرة (فئة ): مشب ب  
 .مثل: أدة التشبي  
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ا كضعت كليس  .(3 فلما كضعتها قالت رب إ كضعتها أتثى كاه أعلم 
ا بك كذريتها من الشيطاف الرجيم يتها مر كإ أعيذ آؿ . الذكر كاأنثى كإ 

 3688:عمراف

 .الذكر: مشب   
 .اأنثى: مشب ب  

ا بإذف اه. (4 آؿ .إ أخلق لكم من الط كهيئة الط فانفخ في فيكوف ط
 89 49:عمراف

 .يئة الط: مشب   
ملة يعود على قدر اه : مشب ب   ا)ا  .(بقوؿ فأنفخ في فيكوف ط

 .ؾ: أدة التشبي  
ا بإذف اه)قدر اه :كج الشب    .(فيكوف ط

 
 7390: آؿ عمراف. قل إّف الفضل بيد اه يؤتي من يشاء كاه كاسع عليم. (5

 .عيسى: مشب   
 .أدـ: مشب ب  

 .كمثل: أدة التشبي  
 .خلق من تراب: كج الشب  

م . (6 ت كأكلئك  م البي كا تكوف كالذم تفرقوا كاختلفوا من بعد ما جاء 
91 105: آؿ عمراف. عذاب عظيم

 

                                                           
ر ابن عاشور، .88 وير اجلد الثالث، تونسمد طا  234: دار السجوف، ص: التحرير كالت

رجع نفس. 89  250: ص.ا
رجع نفس. 90  282: ص.ا
ر ابن عاشور، . 91 وير اجلد الرابع،، تونسمد طا 42:دار السجوف، ص: التحرير كالت
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سلم : مشب         م العائد على ا  .(أية قبل)ضم 
 .الذين تفرقوا: مشب ب      
 .ؾ: أدة التشبي   
 .(م عذاب عظيم)طاعة اه : كج الشب    

 
 

يوة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قـو .(7 ذ ا فقوف   مثل ما ي
لكت 11792: آؿ عمراف. ظلموا انفسهم فأ

 

فقوف: مشب          .ي
 .ريح فيها صرّ : مشب ب     
 .ؾ مثل: أدة التشبي  

 
ة عرضها السموات كاأرض أعدت .(8 كسارعوا إ مغفرة من ربكم كج

 133: آؿ عمراف. للمتق
ة: مشب    .ج

 .السموات كاأرض: مشب ب  
 

سسكم قرح فقد مس القـو قرج مثل. (9 14093: آؿ عمراف. إف 
 

 

 .( غزكة اأحد)القرح : مشب 
 .( غزكة البدر)القرح : مشب ب 

 .مثل: أدة التشبي 
                                                           

ر ابن عاشور، .92 وير اجلد الرابع،، تونسمد طا  61: دار السجوف، ص: التحرير كالت
رجع نفس. 93  99:ص.ا
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وا ا تكوف كالذين كفركا كقالوا إخواهم إذا ضربوا  . (10 يأيها الذين ءام

 15694: آؿ عمراف.....اأرض
وا: مشب        .ام
 .الذين كفركا: مشب ب    
 .ؾ: أدة التشبي 
 .(ليجعل اه ذلك حسرة  قلوبكم)طاعة اه : كج الشب 

 
ا أصبتكم مصيبة قد أصبيتم مثليها. (11  165: آؿ عمراف. اك

 .( غزكة اأحد)مصيبة : مشب     
 .( غزكة البدر)مصيبة : مشب ب  

 .مثل: أدة التشبي  
 

 تطبيق طرق تعليم التشبي في سورة آل عمران. 2

ّوعة ا أّف طرؽ التعليم مت ا كاحدة فواحدة. كما عرف كن  أف أذكر . كم 
تعلقة بتعليم اأدب كبصفة خاصة بتعليم التشبي كمن . كلذلك، سأذكر طرؽ التعليم ا
باطية ي طريقة جعسو، كالطريقة القياسية، كالطريقة اإست - طرؽ التعليم التشبي 

 .اإستقرئية
اء على عرض البيانات السابقات أف  تطبيق طرؽ التعليم التشبي  سورة آؿ  ب

 : عمراف كما يلى

                                                           
رجع نفس. 94 141: ص.ا
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ي . ي من إحدل أشكاؿ طرؽ التعليم التعاكطريقة جعسو ( ۱ كخصائصها 
موعة تتكّوف من ستة أعضاء  موعة، ككل  ككل -  مثا–تقسيم الفصل إ عدة 

ب على كل الفرقة أف يتعلم  خصصة، ك واد الدراسية ا الفرقة مسؤكلية على استيعاب ا
واد  فرقت  .تلك ا

هج التعليم يؤّكد على نشاطة الطالب كاما، فطريقة جعسو  ( jigsaw)كما أف م
س نشاطة التعليم ال هدؼ إ مساعدة الطاب لكي  ي إحدل التجديدات  

وا على اكتساب العلـو (kreatif)يستطيعوا أف يدرسوا باستقاؿ كإبكارم  ح يتمك
هارات عارؼ كا  .كا

خصوص  (jigsaw)كتعترطريقة جعسو   ، كا ماءمة لتطبيق التعليم اأد
اص التشبي ليل ع اصر التشبي . مدخل ك كيستطيع الطاب أف يركبوا معرفتهم من ع

ذ الطريقة  تزداد (jigsaw)طريقة جعسو أّف (Arronson)كما قال اركنسوف . من خاؿ 
عل الطاب متعمدين على أنفسهم هارت ااكادمية ك  .على ا

ي اصر مهمة ك ذ الطريقة فيها أربع ع ك  اجموعة،  (۱: ك  ش كجود  (۲ا
ظاـ  اجموعة،  ك  التعليم،  (۳ال ش ستهدفة ها (٤اكلة كّل ا داؼ ا  .اأ

ي ذ الطريقة  صائص من  يؤّسس التعليم  (۲التعليم  اجموعة،  (۱: كا
هارات للتعاكف (٤احاكلة للتعاكف، ك  (۳على اإدارة التعاكنية،   .ا

طوات ادة،  (۱:  كيشتمل اإجراء  التعليم التعاك على ا التعليم  (۲شرح ا
اؼ باجموعة (٤كالتقييم،  (۳ اجموعة،  ي عملية . كااع ادة  رحلة  شرح ا كا

واد الدراسية قبل اف يدرس الطاب دركسهم  اجموعة دؼ الرئيسي . لتقد ا أما ا
ادة الدراسية وضوع أك ا رحلة فهو فهم الطاب با ذ ا رحلة، يعطى .   ذ ا ك 
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ّ يتعّموا  طريقة  ب أف يستوعب الطاب علي  وضوع الذم  علم حة عامة عن ا ا
ر ظا واب، بل طريقة ا كن للمعّلم أف يستخدموا . السؤاؿ كا كباأضافة إ ذلك، 

ّوعة أيضا كذلك لتجذب الطاب  دراستهم ت  .الوسائل التعليمية ا
ي الطريقة ال انتقلت فيها من القواعد إ اأمثلة الطريقة القياسية)۲  للتطبيقك

اصة زئيات كمن العامة إ ا  كقد اختلت مكانة 95.أك اإنتقاؿ من الكليات إ ا
ا كتس  ثاثة خطوات علم الدرس بذكر 96: عظيمة  التدريس قد  يستسهل ا

بدأ العاـ  يوضحوها بذكر بعض اأمثلة ال تطبق  عليها  القاعدة أك التعريف أك ا
أما اأساس الذم يقـو علي فهو عملية القياس . ليعقب ذلك التطبيق على القائدة

زئية قائق ا قائق العامة إ ا تقل الفكر فيها من ا وف العامة إ . حيث ي كمن الق
ي بتلك إحدل طرؽ  تائج، ك بدأ إ ال زئي، كمن ا اصة، كمن الكلي إ ا اات ا ا

علـو إ اجهوؿ، كلقد كانت سائدة  التفك ال يسلكها العقل  الوصوؿ من ا
علم إ ذكر القاعدة مباشرة موضحا  ذا القرف، فيعتمد ا حوية  مطلع  القواعد ال

ات عليها م ببعض اأمثلة  يأ بالتطبيقات كالتمري  97.إيا
باطية (۳ ذ الطريقة مع مقدمة أعضاء اإستقرئية- الطريقة اإست نشأت 

ؤاء  ظل الطريقة القياسية، أا أهم تأثركا  البعثات التعليمية من أكربا، فقد نشأت 
ا ر اأ م  أكربا بالثركة ال يقـو ها ا رابات"لدل كجود ا فرديك   هاية " يوح

 . القرف التاسع عشر
                                                           

اف،95 وج كالباحث  طرؽ تدريس اللغة العربية-  التوجي  تعليم اللغة العربيةمد على  علم كا . كتاب ا
رة ) عارؼ،: القا  .٩۷-٩٦. ص( ۱٩۸۳دار ا

راجع96  .٩۸..، ص نفسا
ظرية كالتطبق،حسن شحاتة، 97 رة )  تعليم اللغة العربية ب ال انية، الطبقة : القا صرية الب الدار ا

،  .۲۰۸. ، ص(۱٩٩۲اأك
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ها إ  زئيات لإنتقاؿ م و دراسة ا بية  اإستقراء لغة التتابع كاإستصقاء، ك ال
قدمات لإنتقاؿ إ  ها إ القائدة كالتعريف أك ا الكليات، كدراسة اأمثلة لإنتقاؿ م

تائيج أك التجارب لإنتقاؿ إ اأحكاـ  98.ال
قائق كاأحكاـ العامة بطريقة  تعلم إ معرفة ا ذ الطريقة أف يقود ا كالغرض من 

زئيات للوصوؿ إ قائدة  باط، فهي طريقة يبحث عن ا البحث كاإستقراء كاإست
ها حكما أك  بط م دكنة على السبورة ح تست اقش الطاب  اأمثلة ا عامة، كأّف ت

ها باط م كن اإست ة  يث تكوف اأمثلة كث  .قائدة من القوائد 
 كالطريقة اإستقرائية من طرؽ التفك الطبيعية ال تسلكها العقل  الوصوؿ من 
تقل  هولة، كفيها ي دة أك معلومة إ حقائق غ معلومة أك  كم على حقائق مشا ا

اصة إ أحكاـ عامة وف العامة، كمن حاات ا زء إ الق  .الفكر من ا
طوات ال كضعها  ذ الطريقة على ا يت  رابات"كب ا فرديك  ر " يوح ا

اف، كها يتكوف الدرس إ عدة يسميها ي" خطوات الدرس"اأ ( ۲العرض،  (۱: ك
باط،  (۳الربط،   .التطبيق (٤اإست

 

 
 الباب الرابع

 الطريقة المقترحة فى تعليم التشبي فى سورة آل عمران
 

ذا  الباب يشتمل على صور التشبي  سورة آؿ عمراف كلكن تلك . ك 
صل بتطبيق طرؽ تعليم التشبي  . الصور 

                                                           
اف،98 رة )..... التوجي  تعليم اللغة العربيةمد على  عارؼ،: القا  .٩۸.ص( ۱٩۸۳دار ا
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 أنواع التشبي فى سورة آل عمران. 1
 نظرا إ عرض البيانات السابقات أّف أنواع التشبي  سورة آؿ عمراف

ي   :ستة أنواع ك
زعة من . 1 و تشبي صورة بصورة ككج الشب صورة مت التشبي التمثيل 

ها . متعّدد ذا التشبي يتصور  آيات سورة آؿ عمراف م  .117، 11: ك
و ما خذفت م اأداة كج الشب. 2 ذا التشبي يتصور . التشبي البليغ  ك

ها    .133 آيات سورة آؿ عمراف م
و ما ذكر في كج الشب.3 فصل  ذا التشبي يتصور  اآيات . التشبي ا  ك

ي   .156، 59، 49:  ك
و ما خذفت م كج الشب.4 ذا التشبي يتصور  آيات . التشبي اجمل  ك

ها  .165، 73، 11: سورة آؿ عمراف م
و ما ذكرت في اأداة.5 رسل  ذا التشبي يتصور  آيات سورة . التشبي ا ك

ها   .165، 156، 105، 73،  49،  36، 11:آؿ عمراف م
ذا التشبي يتصور  آيات .6 و ما اجتمعت في اركان اأربعة ك التشبي التاـ 

ها   .105،: سورة آؿ عمراف م
 
 
 
 تطبيق طرق تعليم التشبي في سورة آل عمران. 2

ليلها ال كتبها الباحث السابق، أف الطريقة ال  اء على عرض البيانات ك ب
ي ي طريقة : تتعّلق بتعليم اأدب كبصفة خاصة بتعليم التشبي ك طرؽ التعليم التشبي 

باطية ليل تطبيقها كما يا . اإستقرئية- جعسو، الطريقة القياسية، الطريقة اإست  :ك
 التطبيق من طريقة جعسو . أ
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طوات علم باا ي أف يقـو ا ذ الطريقة  طوات كما . كتطبيق من  كتلك ا
 :سيأ

ها من ) تقسيم الفصل إ اجموعات . (1  .( أشخاص٥-٤تتألف كل م
راء. (2 موعة ليكوف فرقة ا  .تعي الرئيس من كل 
واد الدراسية لكل اجموعة. (3 ختلفة من ا   .إعطاء الوظيفة ا

 401جدكاؿ قسم اجموعة 
 المادة أو المجموعة رئيس المجموعة المجموعة

تعريف التشبي كأعراض التشبي  رئيس الفرقة كأعضاء اجموعة اأك
 كدرجة التشبي

، أداة التشبي ككج  رئيس الفرقة كأعضاء اجموعة الثانية شب ب شب كا ا
 التشبي

ؤكد، كاجمل،  رئيس الفرقة كأعضاء اجموعة الثالثة التشبي التاـ، كا
 التشبي البليغ

فصل، التمثيل،  رئيس الفرقة كأعضاء اجموعة الرابعة ، كا التشبي الضم
قلوب رسل، كا  غ التمثيل كا

  شرح موجز حوؿ الوظيفة لكل اجموعة. (4
موعة بصفة  علم بوظيفة من كل  طو السابقة، شرح ا درس با تم ا كبعد أف 

م. عامة ي تفهم اجمةعة من كل قسم الذم يعطى  . كتلك الوظيفة 
م يفهموف عن كل ما يتعلق بتعريف التشبي كأعراض التشبي  للمجموعة اأك 

موعة ا من الوظيفة من كل   .كدرجات التشبي كغ
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ة. ٥  عي  كإعطاء الوقت إ اجموعة لدرس الوظيفة ا
راء إ  ذا يفعل ا ة مع أعضائهم ك عي  للمجموعة أكقات لدرس الوظيفة ا

موعت  .أعضاء 
خصصة. ٦  واد الدراسية ا راء عن ا اص جموعة ا  تقد الشرح ا

راء أك رئيس اجموعة عن كظيفت  يشرحها الرئيس إ  علم على كل ا  شرح ا
موعت  .أعضاء 

موعتهم اأصلية. ۷  راء إ  موعة ا  .رجوع 
موعت . ۸  وجهة إ  شجعة كا راء اآراء ا موعة ا يلقي كل عضو من 

 .إجابة على اأسئلة الواردة  اجموعة
جع الرئيس كيشرح إ  راء ف علم الوظيفة على رئيس ا  كبعد أف يشرح ا

هم (عن الوظيفة)أعضاء  يفهموها  اقشوف بي  .بالعميق معا كي
اقشة ب اجموعات.٩ علم حوؿ الطاب لتأكيد عملية ا  .مر ا

اقشة ح تس  علم تلك ا اقشات ب اجموعات، فيتأكد ا رل ا  إذا 
 .بساسة

اقشتها.۱۰ تائج م  .مظهر كل فرقة إ فرقة أخرل ب
م  موعة، ك اقسة  نفس  تهى عملية ا موعة ) إذا ت راء كأعضاء  رئيس ا

موعة  ( موعة أخرل كلكل  تائجهم إ  صلوف على نتائج الوظيفة، فيظهر الرئيس ب
 .بعكسها

اقشة اجموعية إ نتائج الفصل. ۱۱  .إستداؿ نتائج ا
هم  علم نتائج البحث بي اقسة ب اجموعات فيأخذ ا تهى عملية ا كإذا ت

ث الفصل تائج  ارسوا . ك علم أف  م ا كبعد أف يفهم الطاب كل كظيفتهم، أمر
وذجا ادة سورة آؿ عمراف  علم ا كيقسم ايات سورة البقرة . فهمهم بالتدريب  أخذ ا

 .إ كل اجموعة



 

61 

 

 402جدكاؿ اجموعة 
 نمرة اآيات المجموعات

 ٤۰-۱اآيات اجموعات اأك

 ۱۰۰-٤۱اآيات اجموعات الثانية

 ۱٤۰ -۱۰۱اآيات اجموعات الثالثة

 ۲۰۰ -۱٤۱اآيات اجموعات الرابعة

كمن تلك الوظيفة يطلب الطاب صور التشبي  كل ايات آؿ عمراف 
 .كأغراضها كأغراض القرآف

 
 
 
 

 

ذ السورة كما يا  : فصور التشبي من 
اآيات التي تشتمل على صور  نمرة اآيات المجموعات

 التشبي

 ٤۰، ۳٦، ۱۱،۱۳ ٤۰-۱اآيات اجموعات اأك

 ٦٤،۷۳، ٥٩، ٤٩، ٤۷ ۱۰۰-٤۱اآيات اجموعات الثانية
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، ۱۳۳، ۱۱۷، ۱۰٥، ۱۰۳ ۱٤۰ -۱۰۱اآيات اجموعات الثالثة
۱٤۰ 

 ۱٦٥، ۱٥٦ ۲۰۰ -۱٤۱اآيات اجموعات الرابعة

 
 : كالشرح من كل اجموعة كما يلى

 (خاصة البحث من المجموعة اأولى)
م اه  بذنوهم كاه .۱ تافأخذ كدأب آؿ فرعوف كالذين من قبلهم كذبوا بأي

 -(۱۱: أؿ عمراف:  شديد العقاب
ذا التشبي  يذكر 

شب  .العائد على الكافر أم اية قبل" م"ضم : ا
شب ب   .دأب: ك ا

 .ؾ:  كاأدة 
و ضم ذا التشبي  شب   العائد على قـو الكافرين، " م"لذلك نقوؿ أف ا

ذ اآية توجد حرؼ  ، أف   ذ اآية؟ فجواب قيقة م يوجد   و من " اك"فا ك
 . حركؼ العطف

و ضم  ذا التشبي  شب   . العائد على قـو الكافرين" م"فلذا لكن ا
ذا التشبي بالتشبي اجمل ، فيسمى  ذا التشبي م يذكر كج الشب كيسمى . كأّف  

ذا التشبي يشاب ب صورة بصورة أخرل . ذا التشبي بالتشبي التمثيل ايضا، أّف 
شب و بياف مقدار حاؿ ا ذا التشبي  كذلك أّف القرآف يريد أف . كغرض القرآف من 

ذا التشبي يقع  )يب حاؿ الكافرين  شب   ّل ا ّلوف  كالكافركف الذين 
و ضم ..اآية اؿ أم صفة الكافرين تعرؼ  اآية السابقة معركفة  ("م"ك ذا ا ك

ذ الصفة ، فلذالك كاف التشبي يب مقدار  الية قبل التشبي  . إ
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ا كضعت كليس . (2 فلما كضعتها قالت رب إ كضعتها أتثى كاه أعلم 

ا بك كذريتها من الشيطاف  يتها مر كإ أعيذ الذكر كاأنثى كإ 
  36:آؿ عمراف. الرجيم

 .الذكر: مشب   
 .اأنثى: مشب ب  

 .ؾ: أدة التشبي  
سية كليس الرجاؿ  ة بياف اه تعا إ ج ذ اآية الكر كمثل  (الذكر) 

رأة  رأة (أأنثى )ا ي ترجو . كما قالت إمراُة عمراف، كما  العادة الرجاؿ اقول من ا
ر ، فتقبلها رها بقبوؿ : كقالت. إ قدر اه  ررا فتقبل م ّ نذرت لك ما بط  إ

ر كذكرت في اأداة . حسن كإف التشبي يسمى بتشبي " ؾ"بالدليل كلدت عيسى 
رسل شب ب. ا فى أضعف من ا شب ا في على مع كوف ا يئ ال  . كقد 

 
 
 
 

 خاصة البحث من المجموعة الثانية
 ا بإذف اه آؿ .إ أخلق لكم من الط كهيئة الط فانفخ في فيكوف ط

 49: عمراف
 

 .يئة الط: مشب   
ملة يعود على قدر اه : مشب ب   ا)ا  .(بقوؿ فأنفخ في فيكوف ط

 .ؾ: أدة التشبي  
ا بإذف اه)قدر اه :كج الشب    .(فيكوف ط
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ة بياف اه تعا إف عيسى يهدل معجزة إ ب إسرائيل بإذف  ذ اآية الكر  
ي كسيلة بقدر اه ، هذ اآية  . اه يقوؿ أخلق لكم من الط كهيئة الط فأنفخ في

كإف التشبي يسمى بتشبي " ؾ"ذكرت في اأدة . معجزة ن عيسى شب بقدر اه
فصل أف كل تتم من  رسل، ككذلك ذكر في كج الشب يستطيع اف يقوؿ بتشبي ا ا

 .اركاف التشبي
د اه كمثل اداـ خلق من تراب  قاؿ ل كن فيكوف. (4  . إّف مثل عيسى ع

 .عيسى: مشب   
 .أدـ: مشب ب  

 .كمثل: أدة التشبي  
 .خلق من تراب: كج الشب  

ا مستوياف   ة بياف اه تعا عن خلق اه عيسى كأدـ، كا ذ اآية الكر  
شبة ب يسمى بتشبي البليغ. خلق اه من تراب شب كا . شب ما خلق اه عيسى بذكر ا
رسل ككذلك ذكر في كج الشب يستطيع اف " كمثل"ذكرت في اأدة  يسمى بتشبي ا

فصل، أف كل تتم من أركاف التشبي  .يقوؿ بتسبي ا
 
 
 73: آؿ عمراف. قل إّف الفضل بيد اه يؤتي من يشاء كاه كاسع عليم. (5
 

 .أحد: مشب   
م يعود إ الطائفة : مشب ب    .(أية قبل)ضم 

 .مثل: أدة التشبي  
ة بياف اه تعا إ الطائفة  ذ اآية الكر وا باه كقاؿ إّف  (أية قبل)  أف تؤم

و اه أحد دل اه ام قل  دل  ذ اآية أمرنا التحليل للعبادة إ اللهز ذكرت . ا
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رسل ككذلك حذؼ م كج الشب " مثل"في اأداة  كإف التشبي يسمى بتشبي ا
 .يستطيع اف يقوؿ بتشبي اجمل

 خاصة البحث من المجموعة الثالثة
م . (6 ت كأكلئك  م البي كا تكوف كالذم تفرقوا كاختلفوا من بعد ما جاء 

 105: آؿ عمراف. عذاب عظيم

سلم : مشب  م العائد على ا  .(أية قبل)ضم 
 .الذين تفرقوا: مشب ب 

 .ؾ: أدة التشبي 
 .(م عذاب عظيم)طاعة اه : كج الشب 

هم، إف اه شديد  سلم أف ا تفرقوا بي ة بياف اه تعا إ ا ذ اآية الكر  
كأّف التشبي " ؾ" ذكرت في اأداة . ذ اآية تدؿ على امر التحليل للعبادة. العقاب

رسل فصل أّف . يسمى بتشبي ا ككذلك ذكر في كج الشب يستطيع اف يقوؿ بتشبي ا
 .كل تتم من أركاف التشبي

يوة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قـو . (7 ذ ا فقوف   مثل ما ي
لكت  117: آؿ عمراف. ظلموا انفسهم فأ

فقوف: مشب   .ي
 .ريح فيها صرّ : مشب ب 

 .ؾ مثل: أدة التشبي 
يوة الدنيا ا  ذ ا فق مال   ة بياف اه تعا إف الكافر إذا ي ذ اآية الكر  

واء كثواب عباس د اه، أف نفقت مثل ريح  ا فقون  . يقبل ع شب ما كانوا ي
اء بالزرع الذم أصابت الريح العاصفة الباردة كجعلت حطاما فاخر ككسب الث في . ا

و يسمى تشبي التمثيلي  التشبي ك
 



 

66 

 

ة عرضها السموات كاأرض أعدت . (8 كسارعوا إ مغفرة من ربكم كج
 133: آؿ عمراف. للمتق

 

ة: مشب    ج
 السموات كاأرض: مشب ب  

ة كاسع كواسع السموات كاأرض ام  ة بياف اه تعا اّف ا ذ اآية الكر  
ة كواسع السموات كاأرض. كعرض السموات كاأرض حذفت أدة . شب كاسع ا

ذا التشبي البليغ  .التشبي ككج الشب يسمى 
 
سسكم قرح فقد مس القـو قرج مثل. (9  140: آؿ عمراف. إف 
 

 .( غزكة اأحد)القرح : مشب 
 .( غزكة البدر)القرح : مشب ب 

 .مثل: أدة التشبي 
سلم  غزكة اأحد كمثل القرح لقـو  ة بياف اه تعا قرح ا ذ اآية الكر  

كإّف التشبي يسمى " مثل"كذكرت في اأدة . الكافر  غزكة البدر، شّب قرح بالقرح
رسل ككذلك حذفت م كج الشب يستطيع اف يقوؿ بتشبي اجمل  .بتشبي ا

 خاصة البحث من المجموعة الرابعة

وا ا تكوف كالذين كفركا كقالوا إخواهم إذا ضربوا  . (10 يأيها الذين ءام
 165: آؿ عمراف.....اأرض

وا: مشب   . ام
 .الذين كفركا: مشب ب 

 .ؾ: أدة التشبي 
 .(ليجعل اه ذلك حسرة  قلوبكم)طاعة اه : كج الشب 
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، ا تكونوا مثل الذين  سلم ة بياف اه تعا إ القـو ا ذ اآية الكر فىى 
فاتبعوا إ اه كرسول . كفركا، الذين يكذبوا دائما كمرارا إ اأخر من قوؿ اك فعل

رسل ككذلك " ؾ"ذكرت في اأدة . كليس سول اه كرسول كإّف التشبي يسمى بتشبي ا
فصل  .ذكر في كج الشب يستطيع بتشبي ا

 
ا أصبتكم مصيبة قد أصبيتم مثليها. (11  165: آؿ عمراف. اك

 

 .( غزكة اأحد )مصيبة : مشب     
 .( غزكة البدر  )مصيبة : مشب ب  

   . مثل: أدة التشبي  

راد م غزكة اأحد،  سلم أم ا صيبة ا ة بياف اه تعا إّف ا ذ اآية الكر  
صيبة صيبة با " مثل"كذكرة في اأدة . كمثل مصيبة لقـو الكافر  غزكة البدر، شب ا

رسل ككذلك حذفت م كج الشب يستطيع أف يقوؿ  كإّف التشبي يسمى بتشبي ا
 .بتشبي اجمل

 
 

تائج  علم تقييمهم كذلك  (صورة التشبي  سورة آؿ عمراف  )كمن تلك ال يأخذ ا
م اسبة بقدرة عقو  .م

ا فأب عن آيات ال تشمل صور التشبي  .  لتسهيل فهم
 

رقم  رقم
 اآية

شب شب ب ا أدة  ا
 التشبي

 كج الشب

م العائد على الكافر ۱۱ ۱   ؾ دأب ضم 
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أخرل  (فئة) فئة تقاتل  سبيل اه ۱۳ ۲
 كافرة

  مثل

  ؾ اأنثى الذكر  ۳٦ ۳

قوؿ )لة العامة اإستفهاـ  ٤۰ ٤
 (زكريا إ اه

ملة يعود على  ا
العامة 

 )اإستفهاـ 
 (غاـ

كذالك اه )قدر اه  ؾ
 (لق ما يشاء

قوؿ )لة العامة اإستفهاـ  ٤۷ ٥
 (مر إ اه

ملة يعود على  ا
العامة 

 )اإستفهاـ 
سس  كلد كم 

 (بسر

كذالك اه )قدر اه  ؾ
 (لق ما يشاء

ملة يعود على  يئة الط ٤٩ ٦ ا
بقوؿ )قدر اه 

فأنفخ في 
ا  (فيكوف ط

ا )قدر اه   فيكوف ط
 (بإذف اه

 خلق من تراب ؾ أدـ عيسى ٥٩ ۷

   أرباباقوؿ أاّ نعبد إاّ اه )أمر اه  ٦٤ ٨
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 (كا نشرؾ ب شيئا

م العائد  أحد ۷۳ ٩ ضم 
أية )إ الطائفة 

 (قبل

  مثل

ر ۱۰۳ ۱۰ بل اه)لة ا ملة يعود على  (كعتصموا  ا
ر ملة ا  ا

ب ..كعتصموا )
 (قلوبكم

يب اه لكم )قدر اه ؾ
 (أيت

م العائد على  ۱۰٥ ۱۱ ضم 
سلم   (أية قبل )ا

م عذاب )طاعة اه ؾ الذين تفرقوا
 (عظيم

فقوف ۱۱۷ ۱۲ ؾ،  ريح فيها صرّ  ما ي
 مثل

 

ة ۱۳۳ ۱۳ السموات  ج
 كاأرض

  

  مثل القرح القرح ۱٤۰ ۱٤

وا ۱٥٦ ۱٥   ؾ الذين كفركا ام

  مثل مصيبة مصيبة ۱٦٥ ۱٦
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 التطبيق من الطريقة القياسية . أ
ا   علم شرح ما يتعلق بالتشبي كقواعد و أف يقـو ا كتطبيق للطريقة القياسية 

ارسها  سورة آؿ  فظها ك ؤكدة كيقـو الطاب  د ا علم باأمثلة كالشوا يتبع ا
علم كما يلى. عمراف طوات ال يس عليها ا  : كا

علم ذاكرا تعريف التشبي ككل ما يتعلق بصفة العامة من أركاف . ۱ أف يكوف ا
داؼ أك أعراض التشبي ، كأ ، كأنواع التشبي  التشبي

ديث أك اأشعار أك من أم أمثلة . ۲ علم اأمثلة من القراف أك ا  أف يأتى ا
 .كانت

 
 

 
ى المفردات  اأمثلة المع

و الدالة  التشبي و التمثيل كاصطاحا   لغة 
، ا  على مشاركة أمر أمر  مع

اية كا على  على كج اإستعارة بالك
 كج التجريد

أنت كالشمش :زيد كاأسد
  الضياء

شبة ب  أركاف التشبي شبة كا ، أداة (طرفا التشبي)ا
، كج الشب  التشبي

 

شب اق بغ ا   اأمر الذم يراد إ

شب ب شب ا   أأمر الذم يلحق ب ا

ي  أداة التشبي اللفظ الذم يدؿ على التشبي ك
ذ  ، كقد تذكر  شب ب شب با تربط ا
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ذؼ اأداة من التشبي  اأداة كقد 
ؾ ب الطرف كيكوف   كج الشب ش الوصف ا

شب شب ب اقوم م  ا ككج . ا
دؼ  الشب قد يذكر كقد 

 

داف التشبي  أ
كشف حاؿ . ۱

شب أك بياف  ا
شب  حاؿ ا

بياف مقدار . ۲
شب  حاؿ ا

 
بياف إمكاف .  ۳

 كجود
 
 
إيصاؿ حاؿ .  ٤

شب   ا
 
شب . ٥  تزي ا
شب. ٦  تشوية ا
 
تماـ . ۷ اإ

شب ب  با

 
 بياف ان على ام كصف من اأكصاؼ

 
 

اا كما   إذا كاف السامع يعلمها إ
التشبي الثوب اأسود بالغراب  شدة 

 السواد
الف في  كن أف  أف يكوف أمرا غريبا 

اع فيستشهد ل بالتشبي  كيدعى إمت
 
 

ا  نفس السامع كتقوية شأن   تقرير
 
 

غب في شب ل  يزي ا
غب ع  تقبيح ل

 
شب ب تماـ على ا و اإ  ك

 

 
ذا   ذ الثوب مثل 

 السوداء
 

ذا الثوب كعراب  شدة 
 السواد

 
فإف تفق اأناـ كأنت 

هم سك بعض # م فإّف ا
 دـ الغزاؿ

 
صل من  كتشبي من م 
ن يرقم  سعي على طائل 

اء  على ا
قلة الظ  كتشبي 

دكر بسلحة  كتشبي كج 
 جامدة كقد نقرها الديكة

ائع كجها كالبدر  كتشبي ا
  اإستدارة بالرغيف
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شب. ۸ وية با  الت
 
اسطراؼ . ٩

شب   ا
 

إهاـ . ۱۰
شب  كرجحاف ا

شب ب   على ا
 كج الشب

 
 

شب  إظهار كشهرت  وي ا  ت
 

 عّدة طريفا حديثا بديعا
 
 

شب  شب على ا و إهاـ كرجحاف ا ك
 ب  كج الشب

كتشبي رجل حامل الذكر 
اس  برجل مشهور ب ال

ر موقد  كتشبي فحم في 
سك موج  ببحر من ا

ب  الذ
كالليث مثل الفاسق 

صحوب  ا
 

 أقسام التشبي
 التشبي التاـ. ۱
 
 
 
ؤكد. ۲  التشبي ا
 
 
 
 
 التشبي اجمل. ۳
 

 
 و ما إجتمعت في أركان اأربعة

 
 
 

 و ما حذفت أدات
 
 
 
 

 و ما حذؼ م كج الشب
 

 
مد كاأسد  الشجاعة 

، ؾ: مد) شب أداة : ا
، أسد ، : التشبي شب ب ا
 (كج الشب:  الشجاعة

ّر مّر السحاب  ي  ك
مل) العام سراج : (٨۸: ال

داية : العام (أمت  ا
شبهن سراج أمت شب : ا ا

داية ،  ا  (كج الشب: ب
: العام)العام كسراج أمت 

، ؾ شب ، : ا اداة التشبي
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 التشبي البليغ. ٤
 
رسل.٥  التشبي ا
 
 
فصل.٦  التشبي ا
 
 
 
فصل.۷  التشبي ا
 
 
 
 
 
 
 التشبي الضم.۸
 
 
 
 
قلوب.٩  التشبي ا

 
 و ما حذؼ م اأداة ككج الشب

 
 و ما ذكر في أدة التشبي

 
 

 و ما ذكر في كج الشب
 
 
 

و تشبي صورة بصورة ككج الشب 
تزعة من متعدد  صورة م

 
 
 
 
 

و تشبي يلجاء في إ التلميح دكف 
بط القصد من كامل  التصريح فيست

ع دكف أك يوضع  صورة التشبي  ا
كم  عركفة، كيؤتى ب لبياف اّف ا ا
كن الوقوع شب  د إلي ا  الذم اس

جة  شب ب  شب مكاف ا و كضع ا

شب ب: سراج أمت  (ا
، : على )على أسد  شب ا

شب ب: أسد  (ا
: العام)العام كسراج أمت 

، ؾ شب ، : ا أداة التشبي
شب ب: سراج أمت   (ا

داية  العام سراج أمت  ا
، سراج أمت: العام) شب : ا

داية ،  ا شب ب كج : ا
 الشب

اؿ نوف  # كأّف ا
 غرقت  صحيفة زرقاء 

اؿ) ، نوف : ا شب ب ا
، كأفّ :  غرقت شب : ا

،  صحيفة  أداة التشبي
 (كج الشب: زرقاء

 
# كـر تب  كامك
يل من  كيب عتق ا

 أصواها
 
 

ا البيع مثل الربوا  : البقرة)إ
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شب أقول من   أّف كج الشب  ا
شب ب  ا

۲۳۷) 
 
 

علم بتفصيل اأمثلة مع ذكر معا كل اأمثلة إ اإندكنيسية . ۳ يتقد ا
للها  ك

 
موذج الترجمة إلى اللغة  ال

 اإندونيسية
أعراض التشبي التي  وجو التشبي

 ي غرض القران

مد كاأسد 
  الشجاعة

Muhammad bagaikan 

singa dlam hal 

keberaniaannya 

شب التشبي التاـ  كشف حاؿ ا

العام سراج 
داية  أمت  ا

Seorang yang ‘alim itu 
bagaikan lentera bagi 

umatnya dalam member 

hidayah 

ؤكد شب التشبي ا  تزي ا

العام كسراج 
 أمت 

Seorang yang ‘alim itu 
bagaikan lentera bagi 

umatnya 
شب التشبي اجمل  تزي ا

شب التشبي البليغ Ali adalah singa على أسد  كشف حاؿ ا

العام كسراج 
 أمت

Seorang yang ‘alim itu 
bagaikan lentera bagi 

umatnya 

رسل شب التشبي ا  تزي ا

العام سراج 
داية  أمت  ا

Seorang yang ‘alim itu 
bagaikan lentera bagi 

umatnya dalam member 

hidayah 

فصل شب التشبي ا  تزي ا
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مثل الذين كفركا 
كمثل الذين 
ا ا  عق  ي

 ...يسمع

Perumpamaan ( orang 

yang menyeru) orang-

orang kafir itu seperti 

pengembala yang 

memanggil binatang yang 

tidaj mendengar… 

شب التشبي التمثيل   بياف مقدار ا

كـر تب  
كامك 

كيب # ماثا
يل من  عتق ا

 أصواها

Dalam pembicaraanmu 

terkesan  

Kebangsawaanmu karena 

kuda yang istimewa itu 

dapat diketahui melalui 

ringkiannya 

شب التشبي الضم  كشف حاؿ ا

ا البيع مثل  إ
 الربوا

Sesungguhnya jual beli 

itu sam dengan riba 
قلوب شب التشبي ا  بياف إمكاف ا

موعة .٤ علم الفصل إ عدة  موعات )يقسم ا علم  (ستة  كيعطى ا
تلف ب اجموعات  الوظيفة ال 

 403: جدكاؿ قسم اجموعة 
 نمرة اآيات المجموعات

 ٤۰-۱اآيات اجموعات اأك

 ۱۰۰-٤۱اآيات اجموعات الثانية

 ۱٤۰ -۱۰۱اآيات اجموعات الثالثة

 ۲۰۰ -۱٤۱اآيات اجموعات الرابعة
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فظ ما يتعلق بالتشبي. ٥ موعة   يقـو كل 
م. ٦ موعة بكل الوظيفة ال تعطي  ارس كل   ك

كمن الوظيفة السابقة، يطلب الطاب صور التشبي  كل ايات آؿ عمراف 
ذ السورة كما يلي. كأعراضها كأعراض القراف  : فصور التشبي من 

 404: جدكاؿ قسم اجموعة 
اآيات التي تشتمل على صور  نمرة اآيات المجموعات

 التشبي

 ٤۰، ۳٦، ۱۱،۱۳ ٤۰-۱اآيات اجموعات اأك

 ٦٤،۷۳، ٥٩، ٤٩، ٤۷ ۱۰۰-٤۱اآيات اجموعات الثانية

 ۱٤۰، ۱۳۳، ۱۱۷، ۱۰٥، ۱۰۳ ۱٤۰ -۱۰۱اآيات اجموعات الثالثة

 ۱٦٥، ۱٥٦ ۲۰۰ -۱٤۱اآيات اجموعات الرابعة

 
 .كخاصة البحث من كل الوظيفة مع التحليل كما سبق كتقدـ ذكر

 
 

بطية . ج – deduktif )) اإستقرئية –التطبيق من الطريقة اإست
induktiflearning) 

بطية  علم باأمثلة –تطبيق الطريقة اإست و أف يقـو ا  اإستقرئية  تعليم التشبي 
راد من التشبي كما يتعلق ها ع كا اقش كالتحليل ح يعرؼ ا طوات .  يتبعها بالت كا

علم كما يلى  :ال يس عليها ا
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ا .  ۱ علم  أماـ الفصل بتقد اأمثلة ال تتضمن صور التشبي كقواعد أف يقـو ا
 كأعراضها

علم بتفصيل اأمثلة مع ذكر معا كل من اأمثل إ اإندكنيسية . ۲ يقدـ ا
للها  .ك

 
 406: جدكاؿ قسم اجموعة 

موذج ة إ اللغة اإندكنيسية ال أعراض التشبي ال  كجو التشبي ال
 ي غرض القراف

مد كاأسد 
  الشجاعة

Muhammad bagaikan 

singa dlam hal 

keberaniaannya 

شب التشبي التاـ  كشف حاؿ ا

العام سراج 
داية  أمت  ا

Seorang yang ‘alim itu 
bagaikan lentera bagi 

umatnya dalam member 

hidayah 

ؤكد شب التشبي ا  تزي ا

العام كسراج 
 أمت 

Seorang yang ‘alim itu 
bagaikan lentera bagi 

umatnya 
شب التشبي اجمل  تزي ا

شب التشبي البليغ Ali adalah singa على أسد  كشف حاؿ ا

العام كسراج 
 أمت

Seorang yang ‘alim itu 
bagaikan lentera bagi 

umatnya 

رسل شب التشبي ا  تزي ا

العام سراج 
داية  أمت  ا

Seorang yang ‘alim itu 
bagaikan lentera bagi 

umatnya dalam member 

hidayah 

فصل شب التشبي ا  تزي ا

 Perumpamaan ( orangمثل الذين كفركا 

yang menyeru) orang-

orang kafir itu seperti 

شب التشبي التمثيل   بياف مقدار ا
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كمثل الذين 
ا ا  عق  ي

 ...يسمع

pengembala yang 

memanggil binatang yang 

tidaj mendengar… 

كـر تب  
كامك 

كيب # ماثا
يل من  عتق ا

 أصواها

Dalam pembicaraanmu 

terkesan  

Kebangsawaanmu karena 

kuda yang istimewa itu 

dapat diketahui melalui 

ringkiannya 

شب التشبي الضم  كشف حاؿ ا

ا البيع مثل  إ
 الربوا

Sesungguhnya jual beli 

itu sam dengan riba 
قلوب شب التشبي ا  بياف إمكاف ا

 
اسب باأمثلة . ۳ بط كيأتى ذكر أنواع القواعد كظيفتها من التشبي ال ت  يست

ذكورة  ا

موعة . ٤ علم الفصل إ عدة  موعات)يقسم ا علم الوظيفة  (أربع  كيعطى ا
تلف ب اجموعات  ال 

 
 

 407: جدكاؿ قسم اجموعة 
 نمرة اآيات المجموعات

 ٤۰-۱اآيات اجموعات اأك
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 ۱۰۰-٤۱اآيات اجموعات الثانية

 ۱٤۰ -۱۰۱اآيات اجموعات الثالثة

 ۲۰۰ -۱٤۱اآيات اجموعات الرابعة

 
ذا . ٥ فظ القواعد كظيفتها من التشبي كما يتعلق ب ك موعة  يقـو كل 

 التدريب كالتطبيق بوسيلة سورة آؿ عمراف
م. ٦ موعة بكل كظيفة ال تعطي  ارس كل   ك

كمن الوظيفة السابقة، يطلب الطاب صور التشبي  كل ايات آؿ عمراف 
ذ السورة كما يا. كأعراضها كأعراض القراف  : فصور التشبي من 

 
 

 408: جدكاؿ قسم اجموعة
اآيات التي تشتمل على صور  نمرة اآيات المجموعات

 التشبي

 ٤۰، ۳٦، ۱۱،۱۳ ٤۰-۱اآيات اجموعات اأك

 ٦٤،۷۳، ٥٩، ٤٩، ٤۷ ۱۰۰-٤۱اآيات اجموعات الثانية

، ۱۳۳، ۱۱۷، ۱۰٥، ۱۰۳ ۱٤۰ -۱۰۱اآيات اجموعات الثالثة
۱٤۰ 

 ۱٦٥، ۱٥٦ ۲۰۰ -۱٤۱اآيات اجموعات الرابعة
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 كخاصة البحث من كل الوظيفة مع التحليل كما سبق كتقدـ ذكر

 

اقشة نتيجة البحث. ج  م
 أنواع التشبي فى سورة آل عمران. 1

ذا  ظرية العامة كما كتب الباحث  السابق أّف التشبي لغة التمثيل،  سبة إ ال بال
هور علماء البياف اثلة ب أمرين أك اكثر، قصد . قوؿ  و عقد  امي  ج ا كالتشبي ع

تكّلم اكهما  صفة اك اكثر بأدة لغرض يقصد ا و ك الكتاب اا. اش خر التشبي 
، ا على كج اإستعارة التحقيقية كا على كج  الدالة على مشاركة أمر أمر  مع

و بياف أف شيئا أك . اإستعارة بالكتابة كا على كج التجريد ك اللغة اأخرل، التشبي 
ا ملفوظة أك ملحوظة و ي الكاؼ أك  ا  صفة أك أكثر بأدة ك . أشياء شاركت غ

اؽ أمر بأمر  كصف بأدة لغرض و ا كقيل  . كقاؿ  تأليف خف بك أف التشبي 
ظاـ  وف"ال ك ر ا  ": جو

اؾ  ا دالة على اش  أمرين  مع بألة أتاؾ# تشبيه
ظاـ  وف" كقيل  ال ك ر ا ي عشرة" جو ظمها. أيضا، أّف أعرض التشبي   : ف

اؿ "   مقدار أك مكاف أك ايصاؿ# كعاية التشبي كشف ا
تماـ  وي استطراؼ أك اهاـ# تزي أكيسوية ا  ت

قلوب  صحوب # رجحان  الوج با  "كالليث مثل الفاسق ا

تتج الباحث أف أعراض التشبي كما يا  : من البيانات السابقات اس
۱)  ، شب اؿ ا شب أك  لغة الكتاب اأخرل بياف ا اؿ ا  كشف ا
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شب أّن على أّم كصٍف من اأكصاؼ ذا  الغرض . أم بياف حاؿ ا كمثل 
هوا للمخاطب أك كتشبي فاف بفاف  و كتشبية ثوب بثوب إذا كاف لون 

ثاؿ. أخر  أخاق ذا  أخاق: ا  .ذا الفاف مثل 
شب (۲  .بياف مقدار حاؿ ا
 .بياف إمكاف كجود (۳
شب (٤  .إيصاؿ حاؿ ا
شب (٥  .تزي ا
شب (٦  .تشوية ا
شب ب (۷ تماـ با  .اإ
شب (۸ وي با  .الت
شب (٩  .استطراؼ ا

شب ب  كج الشب (۱۰ شب على ا  .إهاـ كرجحاف ا
قابلة كماحظة فهذ البحث  اكؿ الباحث  نظرا إ البيانات من نتائج البحث يت

ظرية ال كتب حف بك  الكتاب  طة يقول ال وف " ا ك ر ا اؽ " جو أسس لإ
 .أمر بأمر  كصف بأدة لغرض

 ، ظرم من أنواع التشبي إذا باإضافة إ البيانات  ميداف البحث كاإطار ال
ظرية العامة كما كتب الباحث عن أنواع التشبي اسب ب ال بط الباحث بوجود الت  .فاست

 
 تطبيق تعليم طرق التشبي في سورة آل عمران. 2

عّلم  اختيار الطريقة موجودة  الواقع على البيئة احيطة ها . كالعوامل ال تؤثّر ا
ة ن م نستطيع أف نطبق الطريقة بكامل، أّف البيئة ال نواجهها سوؼ يكوف متغّ . ك

ي عّلم  اختيار طريقة التعليم  داؼ  (2الطاب،  (1: كمن العوامل ال تؤثّر ا كأ
عّلم مع الدراسة ال تعلمها ( 5،(fasilitas)كالسهولة  (4كالواقع،  (3التعليم،   .كا
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ابا عن استخداـ الطريقة على كج  علم أف يأخذ كيراعي اأمور اجت ب على ا ك
ا اسبة، . غ استعما حيث تكوف تلك اأمور مساعدة للمعلم  اختيار الطريقة ا

علم أف يراعيها  اختيار . كلتطبيقها  نشاطة التعليم مع طاب ب ا كالعوامل ال 
 : الطريقة كما يا

داؼ،  (۱ الة كالظركؼ،  (۳خصائص الطاب،  (۲ا الفرؽ الفردم  (٤ا
علم د ا  .كالقدرة ع

ك تطبيق  تعليم طرؽ التعليم التشبي  سورة آؿ عمراف أنواع طرؽ يستخدمها 
ها  ادة م  : الباحث  شرح ا

. ي من إحدل أشكاؿ طرؽ التعليم التعاك(jigsaw )طريقة جعسو(. 1
موعة تتكّوف من ستة أعضاء  موعة، ككل  ي تقسيم الفصل إ عدة  كخصائصها 

ب على كل الفرقة  خصصة، ك واد الدراسية ا مثا ككل الفرقة مسؤكلية على استيعاب ا
 .أف يتعلم تلك مواد  فرقت

ي اصر مهمة ك ذ الطريقة فيها أربع ع ك  اجموعة،  (۱: ك  ش ( ۲ا
ظاـ  اجموعة،  ك  التعليم،  (۳كجود ال ش ستهدفة  (٤اكلة كّل ا داؼ ا اأ

 .ها
ي ذ الطريقة  صائص من  يؤّسس التعليم  (۲التعليم  اجموعة،  (۱: كا

هارات للتعاكف (٤احاكلة للتعاكف، ك  (۳على اإدارة التعاكنية،   .ا
طوات ادة،  (۱:  كيشتمل اإجراء  التعليم التعاك على ا التعليم  (۲شرح ا

اؼ باجموعة (٤كالتقييم،  (۳ اجموعة،   .كااع
ي الطريقة ال انتقلت فيها من القواعد إ اأمثلة للتطبيق الطريقة القياسية( 2 ك

اصة زئيات كمن العامة إ ا كقد اختلت مكانة عظيمة . أك اإنتقاؿ من الكليات إ ا
ا كتس  ثاثة خطوات علم الدرس بذكر القاعدة أك :  التدريس قد يستسهل ا

بدأ العاـ  يوضحوها بذكر بعض اأمثلة ال تطبق  عليها ليعقب ذلك  التعريف أك ا
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تقل الفكر . التطبيق على القائدة أما اأساس الذم يقـو علي فهو عملية القياس حيث ي
زئية قائق ا قائق العامة إ ا اصة، كمن . فيها من ا اات ا وف العامة إ ا كمن الق

ي بتلك إحدل طرؽ التفك ال يسلكها  تائج، ك بدأ إ ال زئي، كمن ا الكلي إ ا
حوية  مطلع  علـو إ اجهوؿ، كلقد كانت سائدة القواعد ال العقل  الوصوؿ من ا
م ببعض اأمثلة  يأ  علم إ ذكر القاعدة مباشرة موضحا إيا ذا القرف، فيعتمد ا

ات عليها  .بالتطبيقات كالتمري
باطية( 3 ذ الطريقة مع مقدمة أعضاء اإستقرئية- الطريقة اإست نشأت 

ؤاء  ظل الطريقة القياسية، أا أهم تأثركا  البعثات التعليمية من أكربا، فقد نشات 
ا ر اأ م  أكربا بالثركة ال يقـو ها ا رابات" لدل كجود ا فرديك   هاية " يوح

 . القرف التاسع عشر
ها إ  زئيات لإنتقاؿ م و دراسة ا بية  اإستقراء لغة التتابع كاإستصقاء، ك ال

قدمات لإنتقاؿ إ  ها إ القائدة كالتعريف أك ا الكليات، كدراسة اأمثلة لإنتقاؿ م
تائيج أك التجارب لإنتقاؿ إ اأحكاـ  .ال

قائق كاأحكاـ العامة  تعلم إ معرفة ا ذ الطريقة أف يقود ا كالغرض من 
زئيات للوصوؿ إ  باط، فهي طريقة يبحث عن ا بطريقة البحث كاإستقراء كاإست
ها  بط م دكنة على السبورة ح تست اقش الطاب  اأمثلة ا قائدة عامة، كأّف ت

ها باط م كن اإست ة  يث تكوف اأمثلة كث  .حكما أك قائدة من القوائد 
 كالطريقة اإستقرائية من طرؽ التفك الطبيعية ال تسلكها العقل  الوصوؿ من 

تقل  هولة، كفيها ي دة أك معلومة إ حقائق غ معلومة أك  كم على حقائق مشا ا
اصة إ أحكاـ عامة وف العامة، كمن حاات ا زء إ الق  .الفكر من ا

طوات ال كضعها  ذ الطريقة على ا يت  رابات" كب ا فرديك  ر " يوح ا
اف، كها يتكوف الدرس إ عدة يسميها ي" خطوات الدرس" اأ ( ۲العرض،  (۱: ك

باط،  (۳الربط،   .التطبيق (٤اإست
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ث  ذ  البحث  كالرابط بالبحوث السابقة ال كتبها اغوس صماد الرشاد،  
باطية كلكن الباحث  ئلف أنواع كاـ إنشاء الطا بتقريب علم الباغة بطريقة اإست ا

 . يبحث التشبي بصفة خاصة بطريقة جعسو كالطريقة القياسية
ظرم عن تطبيق تعليم  إذف، باإضافة إ البيانات  ميداف البحث كاإطار ال

ظرية العامة كعلماء  اسب ب ال بط الباحث بوجود الت التشبي  سورة آؿ عمراف فاست
 .علم البياف

 
 

 

 
 

لباب الخامسا  
تائج واإقتراحة )الخاتمة  (ال  

تائج. أ  ال
اصة  كن ا ليل البيانات كنتائج البحوث ال قاـ ها الباحث ك اء على  كب

 : فيما يلى 
  سورة آؿ عمراف ستة انواع كتوجد فيها ستة عشر ايات ال أنواع التشبي .1

ي ،تشمل التشبي   : ك
ها التشبي التمثيل . (1 ذا التشبي يتصور  آيات سورة آؿ عمراف م : ك

11 ،117. 
ها (.2 ذا التشبي يتصور  آيات سورة آؿ عمراف م ، 59التشبي البليغ ك

64 ،133. 
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ي .3 ذا التشبي يتصور  اآيات ك فصل ك ، 49، 47، 40: التشبي ا
59 ،103 ،105 ،156. 

ها.4 ذا التشبي يتصور  آيات سورة آؿ عمراف م : التشبي اجمل  ك
11 ،73 ،140 ،165. 

ها .5 ذا التشبي يتصور  آيات سورة آؿ عمراف م رسل ك ، 13:التشبي ا
36 ،40 ،47 ،49 ،59 ،73 ،105 ،156 ،165. 

ها .6 ذا التشبي يتصور  آيات سورة آؿ عمراف م ، 47:التشبي التاـ ك
49 ،59 ،103 ،105. 

 
 
 

  سورة آؿ عمراف  سورة آؿ عمراف ثاثة انواع تطبيق طرق تعليم التشبي .2
ي   : ك

ي إحدل أشكاؿ طرؽ التعليم التعاك (۱ ي . طريقة جعسو  كخصائصها 
موعة تتكّوف من ستة أعضاء، مثا  موعة، ككل  تقسيم الفصل إ عدة 

ب على كل  خصصة، ك واد الدراسية ا ككل الفرقة مسؤكلية على استيعاب ا
واد  فرقت  .الفرقة أف يتعلم تلك ا

ي الطريقة ال انتقلت فيها من القواعد إ اأمثلة للتطبيق  (2 الطريقة القياسيةك
اصة زئيات كمن العامة إ ا .أك اإنتقاؿ من الكليات إ ا

باطية(. 3 زئيات للوصوؿ ، اإستقرئية- الطريقة اإست ي طريقة يبحث عن ا
 .إ قائدة عامة
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خصوص  مدخل  ، كا ائمة لتطبيق التعليم اأد ثاثة طرؽ السابقا
اص التشبي ليل ع اصر . ك كيستطيع الطاب أف يركبوا معرفتهم من ع

ذ الطريقة  .التشبي من خاؿ 

 

 

دما يستخدـ تلك الطرؽ  ّعم نشاطة تعليم ع تعلوف متزايدكف  ت علموف كا لعل ا
رتبة ا أيضا، كبصفة آيات القرآف . ا ماؿ اللغة العربية مع تعب كمع ذلك، يعرفوف 
درسوف إ شكل كامل دكف حاجة التفك . الكر كز ا رة "ح ي ماذا سأفعل  ا

ية يستطعوف على أف يدسوا التشبي مستقل استعانا ". القادمة؟ تعّلموف غ اأكاد كا
ذ الرسالة مفيد للمعلم . هذا البحث ذا البحث، كلعل  ككفى من حيث أف  نشرح 

تعلم  تعليم علم الباغة ك تعليم علم التشبي بصفة خاصة  .كا
 

 
  اإقتراحات . ب

احات التالية  ح اإق اصة احصوؿ عليها، فإف الباحث يق ادا إ ا  :كاست
بغي للمعلم أف يستخدموا الطريقة  نشاطة تعليمهم. ۱  .ي
داؼ .  ۲ واد الدراسية، كأكقات الدراسية، كاأ اسبوا  بغي للمعلم أف ي ي

ا  .التعليمية كغ
ة. ۳ علوا حالة التعليم مر بغي للمعلم أف   .ي
علموف الطريقة  ناحية تطبيقها. ٤  .كأف يطّور ا
 

مد ه رّب العلم قد  كتابة ق كأّف البحث الذم .  بعون تعاذ الرسالةا
جو . قدمت بعيدا جدا عن الكماؿ كالصواب لضعف الباحث كنقصان كعجز ف

كمع ذلك يرجو . الباحث أف يصلح على كل من قرأ ككجد ما م يكن في الصواب
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قد  ثا مثمرا للبحوث اأخرل من حيث التكميل كال ذا البحث  الباحث أف يكوف 
ذ الرسالة. كالتفك اح لكل من يقرأ  ا يقدـ الباحث اإق كاه أعلم . كأخ

 .بالصواب
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 المراجع
.أ المراجع العربية  

ار قدس، . القرأف الكر  .۱٩٩۷م

يم مد عطا،إبرا ية، .  بية الدي مكتبة : ـ.د )۱. جطرؽ تدريس اللغة العربية كال
صرية،  هضة ا  .(۱٩٩٦ال

عا كالبياف كالبديع-  الباغة.ا بكر الكاؼ،عمر بن علوم كت-ا دار :  ب
هاج،   .۲۰۰٦ا

: ماانجفق اللغة العربية مدخل لدراسة مةضوعات فق اللغة. أكريل،ر الدين
كومية،  يم اإسامية ا امعة موانا مالك إبرا  .۲۰۰٩مطبعة ا

مد علي ، رة۱.، جفتح القدير. الشوكا ديث، : ، القا  .۲۰۰۷دار ا
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ن بن ا بكر اسق الدرر  نتاسب.  السيوطى،جاؿ الدين عبد الر  السور، ت
كت  .۱٩۸٦دار الكتب العلمية، : ب

ظرية كالتطبق،. شحاتة،حسن رة )  تعليم اللغة العربية ب ال صرية : القا الدار ا
، انية، الطبقة اأك  .(۱٩٩۲الب

طاكم  رم،الشيخ ،ط ر  تفس القراف الكر.جو وا رة)، ۲، ج ا مطبعة : القا
 .مصطفى

اـر عارؼ، د: مصر )  الباغة الواضحة. كمصطفى أم،على ا  .(ت.دار ا

مد اف، وج كالباحث  . على  علم كا التوجي  تعليم اللغة العربية كتاب ا
رة، طرؽ تدريس اللغة العربية عارؼ،: القا  .۱٩۸۳دار ا

 ، كت،جامع الدركس العربيةمصطفى الغايي  ۲۰۰٥دار الكتب العلمية، :  ب

 
مد البدكم لوؼ بن  ياكم، مد البدكم ،ػا لوؼ بن   حاشية العامة الشيخ 

باكم صوف، ا دار احياء الكتب العربية : ـ. د على شرح حلية اللب ا
 .(ت.إيدكنيسيا، د

د الصاكم الكي،أ كت۱. ، جحاشية العامة الصاكم، ا دار الفكر، : ،  ب
۱٩٩۳. 

د وف باغية، مطلوب،ا دار البحوث :  الكويت،-البياف كالبديع- ف
 .(ت.العلمية،د

دارس– اللغة العربية حف بك كأخركف،  كتاب قوائد،ناصف  - الثانوية لتاميذ ا
 .ت.ط فوترا، د: سامرنج، 

د امى،أ كت )القواعد اأساسية للغة العربية ، ا دار الكتب العلمية، : ب
۲۰۰۷. 
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عا كالبياف كالبديع. ____،____ ر الباغة  ا دار إحياء : ـ.د )  جوا
 .(ت.الكتب العربية، د
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 ترجمة الباحث

ة 30  ولد خيرا فى التاريخ  ة 1981 يوليو س ى مدي ة اأولياء  يع م بمدي
ة و اإبن  الثانية من أحمد صبر وأمى سم  .ذي ماء جاوى الوسطى، و

ة   ويواصل دراست اإبتدائية الحكومية 1988 تخرج فى روضة اأطفال س
ة  ومساء يدرس فى المدرسة . م1994فرمفيان سايونج ذي ماء وتخرج فيها س

بولو ساري سايونج ذي ماء، ثّم يواصل دراست فى " داية المبتدئين"الدنّية 
لية  ة " الفتاح" المدرسة الثانوية اأ تمباك ريط سايونج ذي ماء وتخرج فيها س

عماء مرنغين ذي " مفتاح العلوم" م، ثم يواصل دراست فى المدرسة العالية 1997
ة  ويلتحق فى الجامعة اإسامية الحكومية سونان . م2000ماء وتحرج فيها س
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كاليجاك يوكيا كرتا، ويأخذ تخصخ فى كلية اأدب فى قسم اللغة العربية وأدب 
ة  ويلتحق بجامعة فونورجو اإسامية الحكومية . م2008العربية وتخرج فيها س

ة   .م، ويأخذ كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية إلى اآن2015س

ية اإسامية فى المدرسة الثانوية   يبتدأ خبرة تعليم كمدرس اللغة العربية ودي
ة " المعارف" باتثيتان والمدرسة العالية 1  .  إلى اآن2008باتثيتان من س

ة  ت واحدة 2008 تزوج بسّرى وحيونى س وإبن  (نبيلة الخيريّ )م ولهما ب
 .(عبد الحليم المحمود الخيريّ )واحد 

 

 


