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  امللخص
  

مشكالت تعليم البالغة لطالب  املستوى الرابع يف قسم .  ٢٠١٨. ساري ، ريسا أديتّيا نور ماال
ن غريي اإلسالمية بفونوروغو يف السنة ا تعليم اللغة العربية -۲۰١۷لدراسية  جبامعة سو

بكلية الرتبية والعلوم التعليمية جبامعة  .قسم تعليم اللغة العربية. البحث العلمى .م ۲۰١۸
  .  املاجسترياحلاج اغوس ترى جاهيو املشرف الدكتور . اإلسالمية احلكومية فونوروغو

 مشكالت و  تعليم البالغة: الكلمات االساسية 
. تعليم اللغة العربية تعيق و تبطئ تنفيذ أّن املشكالت هى بعض من العوامل اليت 

للغة العربية يفحص حمتوى الكلمات و معانيها و اجلمل . البالغة هو فرع من فروع العلم 
م البالغة هو نظام علمي يقوم بتدريس كيفية تكوين مجلة أو رسالة ، ييف حني أن تعل

اجلمل وجتميله  تزينييستطيع الشخص أن ينقل مع أمناط خمتلفة من اللغة ، قادر على 
بشكل صحيح ووفًقا لألوضاع والشروط من حيث اللفظ واملعىن ، حبيث تكون الرسالة 

م احلديث عن يو ال ميكن فصل التعل. املسلمة مقبولة جيدة من قبل املستمعني أو القراء
ذا، هلو . البالغةم يم واملشاكل اليت تظهر دائًما يف كل عنصر ، خاصة يف التعليعناصر التعل

: ، من بني أمور أخرىالبالغةم يإهتم املؤلفون بدراسة املزيد عن مشاكل عناصر التعل
 م البالغة يفيومشاكل الطالب يف عملية تعل وق ومشاكل احملاضراألهداف و املواد و طر 

ن غريي اإلسالمية بفونوروغواجل  .امعة سو
الغة لطالب  ملعرفة مشكالت أهداف تعليم الب) ١: (و أغراض هذا البحث هي

ن غريي اإلسالمية بفونوروغو يف  املستوى الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سو
ملعرفة مشكالت مواد تعليم البالغة لطالب  ) ٢. (م ۲۰١۸ -۲۰١۷السنة الدراسية  

ن غريي اإلسالمية بفونوروغو يف  املستوى الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سو
ملعرفة مشكالت طريقة تعليم البالغة لطالب  ) ٣. (م ۲۰١۸ - ۲۰١۷ة الدراسية  السن

ن غريي اإلسالمية بفونوروغو يف  املستوى الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سو
ملعرفة  مشكالت احملاضر يف تعليم البالغة ) ٤. (م ۲۰١۸ - ۲۰١۷السنة الدراسية  
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ن غريي اإلسالمية  تعليم اللغة العربية لطالب  املستوى الرابع يف قسم جبامعة سو
ملعرفة  مشكالت الطالب يف ) ٥. (م ۲۰١۸ -۲۰١۷بفونوروغو يف السنة الدراسية  

ن غريي  تعليم البالغة لطالب  املستوى الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سو
 .م ۲۰١۸ -۲۰١۷اإلسالمية بفونوروغو يف السنة الدراسية  

ت، أخذت الباحثة  نوع منذا البحث ه البحث النوعى، وعند عرض البيا
 الطريقة العلمية كطريقة املقابلة واملالحظة والو ئق املكتوبية، وأما أسلوب حتليل البحث

ت اليت تتكون على ا )Miles & Huberman(منهج ميلس وهبريمن  ألول ختفيض البيا
)Reduction Data( توالثاىن غرض البيا )Display Data(  والثالث إستنتاج

ت  . (Conclusion data)البيا
م البالغة أنه ال يزال هناك يتتمثل مشكلة أهداف تعل) ١( :نتيجة البحث هي

عدد من األهداف التعليمية اليت مل تتحقق بسبب وجود عديد من العقبات يف عملية 
م يم كل املواد ألن وقت التعليكن تعلال مي: م البالغة هي يإن مشكلة مادة تعل) ٢. (ميالتعل

غري موجود ، يف حني أن املناقشة متفرعة للغاية ، والعديد منها يتطلب فهًما طويًال مبا 
الذين ال يزالون مييلون إىل  يم البالغة يف احملاضرتعل ريقةتتمثل مشكلة ط) ٣. (يكفي

رة لالهتماماستخدام طريقة احملاضرة ومل تكن هناك حماوالت لتقدمي تنوعات  . تسليم أكثر إ
جلهه تعاجل قدرة الطالب وخلفيات دراسية الطالب ييف التعل إن مشكلة احملاضر )٤( م 

م البالغة هي نقص الطالب يف يمشاكل الطالب يف تعل) ٥. (املتنوعة وقلة وقت الدراسة
 .م وأساليب احملاضر اليت تكون أقل جاذبية للطالبيالتعل
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  الباب األّول
  املقّدمة

  
 خلفية البحث   ﴾ أ ﴿

تمع ة كبرية ىف حياة الفرد و لعربية كغريها من اللغات ذات أمهيإن اللغة ا ا
لنسبة للفرد فتتضح و أما أمهية اللغة  العر  إن اللغة أهم أداة يعرب : يلى فيمابية 

للغة وهذامما يريح اإلن سان، ا اإلنسان عن افكاره، يعرب اإلنسان عن انفعاالته 
  ١.و غري ذلك

ألن مصدرها األويل . ية هلا مميزة خاصة على لغات أخرىو اللغة العرب
للغة العربية اإلنسان يف األرض والثانوي    ٢.هو القرآن وااحلديث املكتوبني 

. واحدة من العلوم اليت ولدت من رحم آل القرآن هو علم البالغة
  ٣.ووجودها ليس أقل أمهية من علوم اللغات األخرى

لغة عامية : اللغة العربية من حيز استخدامه إىل قسمني، ومها تنقسم
، مثلها لغة القرآن واحلديث، و )اللغة الرمسية( ولغة فصحى ) اللغة اليومية(

و لغة . لألغراض العلمية من الكتب والرسائل وغريها من االتصاالت الرمسية
ا مرتبطة بقواعد) الرمسية(فصحى  اللغة و هي النحو  هلا صعوبة خاصة أل

و علم البالغة هو أصعب العلم ، ألن هذا . وعلم بالغة الداليل العريب) القواعد(

                                                           
١

 .١٨. ، ص)١٩٩٧مكتبة وهبة، : القاهر( املنحج ىف اللغة العاربية  .على امساعيل دمحم 
ن٢  ,فرسادا غرفند رجى : جاكر. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (زوهلا

 .۳-۲. ص  ,۲۰١٤)
 ٢٠٠٧: جوقجاكر(  Ilmu Balaghah Kajian Khusus Uslub Jinas dan Iqtisas، مرجوكو إدريس          ٣

 .٣. ، ص)

٦ 
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ت العلوم العربية األخرى ولكن إذا درسها الشخص عميقا و . العلم مربط مبكو
يربطها بفوائدها من العلوم الدينية سيينال الشخص اللذة  وتثري بصرية اإلنسان، 

 .جليدة اليت متكن أن تدفع عن تشبيع تعلمهاحىت تؤثر احلياة ا

حثة ىف اللفظ العريب من حيث ضبطه وتفسريه وهذه العلوم كلها 
والنحو تقدم من هذه العلوم املذكورة ألن به . وتصويره وصياغته إفراد وتركيبا

ويسعان بواسطته على فهم سائر العلوم ومنهما   خطئةمعروفا صواب الكالم من 
هى علم الذى يعرف  )البيان والبديع واملعاىن(ألّن البالغة   ٤.ديعوماىن بيان وب

البيان والبديع (البالغة  ٥.به فصاحة الكالم العرىب حىت يطابق مقتضى احلال
ا وكاللباب كالرومحن ال) واملعاىن   ٦.لعلم النحوالفظ يعرب 

ن  احلايل يف  اجلامعة اإلسالمية هو واحد مناإلسالمية  غرييسو
، والذي يتخصص يف دراسته يف تعليم اللغة العربية ، وخاصة دورات  وغوفونور 

من غالبية الطالب الذين مل يتقنوا علوم اللغة العربية بشكل كامل . البالغة العلمية
. وعميق ، ولديهم خلفيات مدرسية خمتلفة ، تصبح هذه مشكلة خطرية للغاية

د من املشكالت اليت ال يزال م يف الصفوف الدراسية عن العدييحبيث ينشأ التعل
رة لالهتمام للتعل البالغةحبيث يصبح موضوع . من الصعب حلها م يأقل إ

الرابع من  ستوىملا على نتائج املالحظات على طالب ايعتمد هذ. للطالب
ن غريي ب اجلامعةتعليم اللغة العربية يف ال ت عن فسو ونوروغو ، وكذلك بيا

                                                           
٤

 .٥-٤. ، ص)٢٠٠٩دار الكتب العلمية، : بريوت( القواعد األساسية للغة العربيةامحد اهلشمي،  
٥

 .٣٥. ، ص)١٤٠٦دار الثقافة، : قطر( أصول البالغة ،كمال الدين ميثم البحران 
 Pengantar Memahami Nadhom Jauharul  Maknun مبادىء البالغة، صاحل الدين صفوان. م ٦

 .١١ .، ص)٢٠٠٧دار احلكمة، : جومباع(
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ل من احلد األقصى والبعض اآلخر ال يزال أقل من القيمة النهائية اليت هي أق
 .املستوى القياسي

ن غريي اجلفيكري أنه حماضر بالغة يف كما ذكر أستاد علي  امعة سو
لتأكيد هناكجيب أن تكون املشاكل يف التعلم موجودة ، اإلسالمية بفونوروغو ، و

، األهداف: كذل، مبا يف بالغةالم يف يوتنشأ مشاكل من جوانب التعل ٧ .هناك
 .من الطالب املشاكلو  طروق، واملشاكل من احملاضرواملواد ، وال

، فإنه يوضح أمهية املناقشة العميقة حول أعالة التوضيحوبناًء على 
، م احلايلي، على أمل أن يكون قادرًا على حتسني التعلم يف الباجاهيمشكلة التعل

لداخح هو ايحبيث ميكن أن يكون مستقبل التعل وضوع املفضل للطالب ملم 
مل أن تزداد النتيجة النهائيةويسهل فهمه  .، و

 البالغة م يانطالقا من أمهية مناقشة اجلوانب املختلفة للمشكلة يف التعل
ن غريي ب اليت كانت يف اجلامعة  ، يريد املؤلفان إجراء حبث بعنوان ،ونوروغوفسو

 :ت املوضوعو من تلك اخلفية البحث، أرادت الباحثة أن تبحث حت

 مشكالت تعليم البالغة لطالب  املستوى الرابع يف قسم تعليم اللغة العربيـة"

ن غــــريي اإلســــالمية بفونوروغــــو يف الســــنة الدراســــية   جبامعــــة -٢٠١٧ســــو

 ".م ٢٠١٨
 

  حتديد البحث  ﴾ب﴿
مشكالت تعليم البالغة لطالب  املستوى الرابع : حتديد البحث  هو

ن غريي اإلسالمية بفونوروغو يف السنة  امعةجب قسم تعليم اللغة العربية سو
  .م ۲۰١۸ -۲۰١۷الدراسية  

                                                           
 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٠٥/W/٠١أنظر إىل نسخة املقابلة   ٧
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، األهداف ، والفوائد ، وطريقة: لك، مبا يف ذالبالغةم يهناك يف التعل
، حيد الباحث ولكن يف هذا البحث . ميمي التعلاملواد ، واملشاكل اليت تنشأ وتقو و 

طريقة، واملشكلة اليت  ، واملادة ، و األهداف:وهي ،من أربعة جوانب فقط
ال ، حتتاج هذه ألنه يف هذا ا. واملشكلة اليت يواجهها الطالب اضريواجهها احمل
  .حًال حللها بشكل صحيح مخسةاجلوانب األ

مي و الوقائع يف امليدان، فإن تق م يف الدراسة ألنهيمي التعلني تقدمل يتم تضم
  .م جيديمي التعلو يم ليس مشكلة كبرية وبشكل عام تقالتعل

  
 أسئلة البحث  ﴾ج﴿

تى و   :ضافة إىل ذالك أخذ الباحث أسئلة البحث ما 
 ما أهداف تعليم البالغة لطالب  املستوى الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية .١

ن غريي اإلسالمية بفونوروغو يف السنة الدراسية جبامعة  - ۲۰١۷ سو
  م ؟ ۲۰١۸

 لرابع يف قسم تعليم اللغة العربيةتعليم البالغة لطالب  املستوى ا ما مواد .٢

ن غريي اإلسالمية بفونوروغو يف السنة  جبامعة -۲۰١۷الدراسية  سو
  م ؟ ۲۰١۸

 ما طريقة تعليم البالغة لطالب  املستوى الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية .٣

ن غريي اإلسالمية بفونوروغو يف السنة  جبامعة -۲۰١۷الدراسية  سو
  م ؟ ۲۰١۸

يف تعليم البالغة لطالب  املستوى الرابع يف قسم  اضراحمل ما مشكالت .٤
ن غريي اإلسالمية بفونوروغو يف السنة  جبامعة تعليم اللغة العربية سو

  م ؟ ۲۰١۸ - ۲۰١۷الدراسية  
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ما مشكالت الطالب  يف تعليم البالغة لطالب  املستوى الرابع يف قسم  .٥
ن غريي اإلسال جبامعة تعليم اللغة العربية مية بفونوروغو يف السنة سو

  م ؟ ۲۰١۸ - ۲۰١۷الدراسية  

 
 أهداف البحث  . ﴾د﴿

ملعرفة  أهداف تعليم البالغة لطالب  املستوى الرابع يف قسم تعليم اللغة  .١
ن غريي اإلسالمية بفونوروغو يف السنة الدراسية   جبامعة العربية سو

   .م ۲۰١۸ -۲۰١۷
 ى الرابع يف قسم تعليم اللغة العربيةملعرفة مواد تعليم البالغة لطالب  املستو  .٢

ن غريي اإلسالمية بفونوروغو يف السنة  جبامعة  -  ۲۰١۷الدراسية  سو
  .م ۲۰١۸

ملعرفة طريقة تعليم البالغة لطالب  املستوى الرابع يف قسم تعليم اللغة  .٣
ن غريي اإلسالمية بفونوروغو يف السنة الدراسية   جبامعة العربية سو

  .م ۲۰١۸ - ۲۰١۷

يف تعليم البالغة لطالب  املستوى الرابع يف قسم  اضرملعرفة مشكالت احمل .٤
ن غريي اإلسالمية بفونوروغو يف السنة  جبامعة تعليم اللغة العربية سو

  .م ۲۰١۸ -۲۰١۷ الدراسية 

ملعرفة مشكالت الطالب  يف تعليم البالغة لطالب  املستوى الرابع يف قسم  .٥
ن غريي اإلسالمية بفونوروغو يف السنة سو  جبامعة تعليم اللغة العربية

 .م ۲۰١۸ -۲۰١۷الدراسية  
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 فوائد البحث   ﴾ه﴿

  :أما فوائد البحث ىف هذا البحث، هى الفوائد النظرية والعملية
 من الفوائد النظرية .١

معرفة  من الناحية النظرية ، من املتوقع أن تقدم نتائج هذه الدراسة
العلمي يف م يث تكون نتائج التعلم البالغة ، حبييجيدة ومسامهة لتعل

ن غريي  جبامعة قسم تعليم اللغة العربيةاملستقبل أفضل خاصة يف  سو
 .اإلسالمية بفونوروغو

 من الفوائد العملية .٢

 ةجامعلل  . أ

 املناهج عتبارها واحدة من كنوز املعرفة يف وضع سياسات

 .م أفضل ونوعيةيالدراسية يف املستقبل ، حبيث تكون نتائج التعل

  حاضرللم‘   . ب

 خاصة م البالغةليكمسامهة يف املعرفة عند مواجهة مشاكل لتع

ن غريي اإلسالمية بفونوروغو جبامعة يف قسم تعليم اللغة العربية    .سو

 للباحث  . ج

م يمعرفة بعمق حول املشاكل وحلوهلا من خمتلف اجلوانب يف تعل
ن غريي ا جبامعة البالغة يف قسم تعليم اللغة العربية إلسالمية سو

 .بفونوروغو

  للطالب  . د
حىت يفهم الطالب املواد اليت مت تسليمها بشكل أفضل وميكن 

 .تطبيقها بشكل صحيح
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  تنظيم الكتابة تقرير البحث  ﴾و﴿
ذا ب . حبث العلمى بّوب الباحث إىل ستة أبواب لتسهيل البحث  ولكّل 

   :كما يلى،  كله متعّلق بعضه ببعض فرعّية

هو املقدمة، فيها بيـان عـام عـن صـورة هـذا البحـث العلمـى   :  الباب االّول
وحيتوى على خلفية البحث وحتديد البحث وأسئلة البحـث 
وأهــــــداف البحــــــث وفوائــــــد البحــــــث وتنظــــــيم كتابــــــة تقريــــــر 

  .البحث

أهـــداف تعلـــيم ، وهـــى  هـــو حبـــوث الســـابقة وإطـــار النظـــري  :  الباب الثاىن
البالغـــــــة، البالغـــــــة، مـــــــواد تعلـــــــيم البالغـــــــة، طريقـــــــة تعلـــــــيم 

يف تعلــيم البالغــة ، مشــكالت الطــالب  اضــرمشــكالت احمل
  .  وحماوالت حللها ، ويف تعليم البالغة 

هـــــو مـــــنهج البحـــــث، فيـــــه مـــــدخل البحـــــث ونـــــوع البحـــــث   :  الباب الثالث
ت وأسـاليب  وحضور الباحثة وموقع البحث ومصادر البيا

ت و  ت وحتليــــل البيــــا تمجــــع البيــــا  فحــــص صــــحة البيــــا
  .البحث خطواتو 

ت فيــه   :  الباب الرابع ت العامــة الــىت  وهــوعــرض البيــا حيتــوى علــى البيــا
ريـــــخ قيامهـــــا  تتعلـــــق علـــــى موقـــــع البحـــــث يشـــــتمل علـــــى 

ــــــا، وموقعهــــــا اجلغــــــرايف ونظامهــــــا وأحــــــوال  معلِّمهــــــا وطال
ت اخلاصة الىت حتتوى على  ت عـن والبيا مشـكالت البيا

ن  جبامعـــة عربيـــةالبالغـــة يف قســـم تعلـــيم اللغـــة التعلـــيم  ســـو
ا   .غريي اإلسالمية بفونوروغو وحماوال

ت عن   :  الباب اخلامس العديـد مـن تعلـيم البالغـة يف مشـكالت حتليل البيا
 ، واملشــاكل الــيتاملــواد، و وطريقــة، األهــداف: اجلوانــب، هــو
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مــن احملاضــر والطـــالب املســتوى الرابـــع م يمي التعلـــو تنشــأ وتقــ
ن غـريي اإلسـالمية  جبامعـة ةقسم تعلـيم اللغـة العربيـ يف سـو

  .بفونوروغو
ىف البــاب األخــري يتضــمن مــن اخلالصــة مــن نتــائج  االختتــام  :  الباب السادس

لبحث   .واخلامتة البحث واإلقرتاحات املتعلقة 
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  الباب الثاىن
  البحوث السابقة و إطار النظرى

  
  البحوث السابقة  ﴾ أ ﴿

هــدايىت  خــري ألرينــاهــا البحــث العلمــي الّــذي حبث ول، البحــوث الســابقة األ .١
الرتبيــــــة قســــــم اللغــــــة العربيــــــة يف اجلامعــــــة اإلســــــالمية احلكوميــــــة  )٢٠١٥(

العالقــة بــني نتــائج مــادة البالغــة و نتــا ئــج مــادة  :،  ملوضــوعفونوروغــو
الرتمجة لطالب املستوى اخلامس بقسم اللغـة العربيـة ا جلامعـة اإلسـالمية 

 .٢٠١٥-٢٠١٤نية الّدراسية فونوروغو السّ 

لنظــــام و أّن املســـئلة الــــىت حبث هـــا الباحثــــة هـــى ترقيّــــة مهـــارات اللغــــة 
كيـف نتـائج مـادة )١(: فأخذ الباحثة أسـئلة البحـث األتيـت . برامج اليومّية

اإلســالمية  البالغــة لطــالب املســتوى اخلــامس بقســم اللغــة العربيــة ا جلامعــة
كيـف نتـائج مـادة الرتمجـة  )٢( ؟٢٠١٥-٢٠١٤غو الّسـنية الّدراسـية فونورو 

لطــالب املســتوى اخلــامس بقســم اللغــة العربيــة ا جلامعــة اإلســالمية فونوروغــو 
دت العالقة بـني نتـائج مـادة هل وج )٣( ؟٢٠١٥-٢٠١٤الّسنية الّدراسية 

البالغـة و نتـائج مـادة الرتمجـة لطـالب املسـتوى اخلـامس بقسـم اللغـة العربيــة ا 
  ؟٢٠١٥-٢٠١٤نوروغو الّسنية الّدراسية جلامعة اإلسالمية فو 

إّن نتـــائج تعلـــيم مـــادة ) ١: (وأّمـــا النتيجـــة مـــن هـــذا البحـــث كمـــايلي
اإلســــالمية  جبامعــــةبقســــم اللغــــة العربيــــة البالغــــة لطــــالب املســــتوى اخلــــامس 

يف طبقــــــة ممتــــــاز   ٢٠١٥-٢٠١٤احلكوميــــــة فونوروغــــــو الســــــنة الدراســــــّية 
تــــائج مــــادة الرتمجــــة لطــــالب املســــتوى إّن ن) ٢. (% ٥٢،٧٨لنســــبة املئويّــــة 

اإلســـالمية احلكوميـــة فونوروغـــو  الســـنة  جبامعـــةاخلـــامس بقســـم اللغـــة العربيـــة 

١٤ 
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لنســـبة املئويّـــة  ٢٠١٥-٢٠١٤الدراســـّية  ) ٣. (%٨٣،٣٣يف طبقـــة ممتـــاز 
ُوجدت العالقة بني نتائج مادة البالغة ونتائج مادة الرتمجة لطالب املسـتوى 

اإلســـالمية احلكوميـــة فونوروغـــو الســـنة  جبامعـــةبيـــة اخلـــامس بقســـم اللغـــة العر 
 ،%٥يعـىن يف درجـة ذات معـىن   rxy > rt، ألن ٢٠١٥-٢٠١٤الدراسـّية 

rxy  ٣٢٥   .،=٥٢٣٤ = rt  < . ١ويف درجة ذات معىن%،  .rxy = ٥٢٣٤، .< 

  rt   =فـــا لفـــروض اإلختباريـــة . ،٤١٨)Ha(  الفـــروض الالغيـــة مقـــول أو)Ho( 
 .مردودة

ــ ّن حبــوث الســابقة و الفــرق ب ني حبــوث الســابقة و هــذاالبحث هــي 
و أّم  .يبحـــث عـــن العالقـــة بـــني نتـــائج مـــادة البالغـــة و نتـــا ئـــج مـــادة الرتمجـــة

 هذاالبحث يبحث عن

تتكـــون مـــن أهـــداف، مـــواد، طريقـــة، و  مشـــكالت تعلـــيم البالغـــة، 
  .ملكان حبث اختلفو   املشكالته،

 : ملوضـــــوع ،)٢٠١٥( يعةشـــــر و البحـــــوث الســـــابقة الثـــــاين الـــــّذى حبثـــــه  .٢
ملدرســة الدينيــة مفتــاح  الّســادستــدريس علــم البالغــة لطــالب الّصــف 

ك فونوروغو،  :فيما يتعلق مشكالت لغوية هي اهلدى ما

لنظـــام و  أّن املســـئلة الـــىت حبثتهـــا الباحثـــة هـــى ترقّيـــة مهـــارات اللغـــة 
تـدريس علـم  ما أهداف :فأخذ الباحثة أسئلة البحث األتيت. برامج اليومّية

ك  ــــاح اهلــــدى مــــا ــــة مفت البالغــــة لطــــالب الّصــــف لّســــادس  ملدرســــة الدني
ن فونوروغــــــو الســــــنة الدراســــــية  كيــــــف حطــــــوات . ؟٢٠١٥-٢٠١٤طــــــا

تدريس علم البالغة لطالب الّصـف لّسـادس  ملدرسـة الدنيـة مفتـاح اهلـدى 
ن فون ك طا ـــــــــــــــــــــــف   .؟٢٠١٥-٢٠١٤وروغو السنة الدراسية ما ـــــــ كي
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ريس علــــم البالغــــة لطــــالب الّصــــف لّســــادس  ملدرســــة الدنيــــة مشــــكيلة تــــد
ن فونوروغو السنة الدراسية  ك طا   ؟  ٢٠١٥-٢٠١٤مفتاح اهلدى ما

إّن أهداف تـدريس علـم ) ١(: وأّما النتيجة من هذا البحث كمايلي
خـــالل " مفتـــاح اهلــدى"البالغــة لطــالب الّصـــف الّســدس  ملدرســـة الدينيــة 

مثــل تعريــف الفصـاحة والبالغــة وعالقــة أو املوقــف : سـهاعلــم البلغــة نف لفهـم
الطـــــالب ويتعلمـــــوا التعريـــــف والفـــــرق بـــــني  بـــــني الصـــــحيح وغريهـــــا ولـــــيفهم 

الفصـــاحة والبالغـــة وأقســـام علـــم البالغـــة و خلصـــوص علـــم املعـــاين، ولفهـــم 
ت القــرآن الكــرمي واألحاديــث النبــو يــة الصــحيحة، وتســهيل الطــالب  حمتــو

هـداف تـدريس أ. تمع ميكن تقـدمي املـواد  للغـة اللطيفـةعندما رجعوا إىل ا
يشــتمل " مفتـاح اهلـدى"ىف الّصـف الّسـادس  ملدرســة الدينيـة علـم البالغـة  

بعض الفصول علـم املعـاين و خلصـوص علـم املعـاين، لكـن مل يصـل اىل فهـم 
ـــــم البالغـــــة لطـــــالب ) ٢. (تـــــذوق األدب وفهمـــــه ـــــدريس عل إن اخلطـــــوات ت

ك طــا فونوروغــو " مفتــاح اهلــدى"س  ملدرســة الدينيــة الّصــف الّســاد مــا
ــــــــــــدوعان  لطريقــــــــــــة  ٢٠١٥-٢٠١٤الســــــــــــنة الدراســــــــــــّية  احللقــــــــــــة أو  ن

)Bandongan( إن هــــــذه الطريقــــــة يصــــــلح . و ســــــتخدم اإلمــــــالء والســــــماع
م علــم البالغــة، وجبانــب ذلــك واصــل املــدرس ياســتخدامها للمبتــدئني ىف تعلــ

وأمثلة خا صـة ىف أمثلـة حيـاة الطـالب لكـى يكـون  امثلة أخرى من الكتاب
 )٣(. وموهومةس أن يفهم الطالب حقيقة الطالب سهولة فهم ورجاء املدرّ 

ـــــم البالغـــــة وطريقـــــة حلهـــــا لطـــــالب الّصـــــف  ـــــدريس عل إن املشـــــكالت ىف ت
ن فونوروغــو الســنة " مفتــاح اهلــدى"الّســادس  ملدرســة الدينيــة  ك طــا مــا

الطـــالب مل يفهـــم االقـــول واالمثلـــة املوجـــودة ىف . ٢٠١٥-٢٠١٤الدراســـّية 
علـم البالغـة مل يكـن كـامال، ومل يفهـم كثـري مـنهم املـراد مـن العبـارات واألمثلــة 
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أّمــــا . ىف علــــم البالغــــة، والعبــــارات واألمثلــــة ىف علــــم البالغــــة  للغــــة العربيــــة
س  ويعطــى املــدرّ م البالغــة، يالطريقــة حلهــا مســاعدة الطــالب تســهيال ىف تعلــ

البالغــــة كثــــري مــــن . ريا مــــن األمثلــــة وجيعــــل األمثلــــة مــــن خــــارج الكتــــابكثــــ
وطريقـــة حلهـــا بتكـــرار . الكلمـــات أو املفـــردات الصـــعبة الصـــعوبة ىف التعلـــيم

درة األســـتخدم ىف . القـــراءة ويســـأل اىل املـــدرس أو الصـــديق ومـــواد البالغـــة 
ات املـرت س ان يعطـى الواجبـرّ وطريقة حلها ينبغى على املد. األنشطة اليومية

  . لية

ّن حبــوث الســابقة  و الفــرق بــني حبــوث الســابقة و هــذاالبحث هــي 
طــــــوات و مــــــن أهـــــداف و خ تتكـــــون  يبحـــــث عـــــن تــــــدريس علـــــم البالغــــــة

هذاالبحث يبحث عن مشكالت تعلـيم البالغـة،  ملكـان  او أمّ . مشكيلها
  .حبث اختلف

  
  اإلطار النظرى  ﴾ب  ﴿

 خلفية ظهور البالغة العلمية .١

احتـــوت املعجـــزة علـــى جوانـــب . و أعظـــم معجـــزة للنـــيب دمحمالقـــرآن هـــ 
حيــة لغــة القــرآن لديــه فاشــاحة عاليــة وبالغــة. اللغــة واحملتــوى بينمــا مــن . مــن 

عنـــدما . حيـــث احملتـــوى ، تتجـــاوز الرســـائل ومعانيهـــا حـــدود القـــدرات البشـــرية
يظهر القرآن ، حيتوي الكثـريون يف الـداخل علـى أشـياء ال ميكـن التقاطهـا مـن 

بل الناس يف عصره ، ولكن احلقيقة ال ميكن أن تثبـت إال مـن قبـل النـاس يف ق
  .القرن احلديث

ــا      ، وتســتخدم كمراجــع وهــي مصــدر يــتم قــراءة الكلمــات وحمتو
بتشــجيع . لظهــور اإلهلــام وتطــوير األفكــار املختلفــة ويعمــل املاليــني مــن البشــر
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تهــا إىل جمموعــة متنوعــة مــن مــن القــرآن الكــرمي ، يقــوم العلمــاء بتجميعهــا وترمج
االت ، حول العلوم اإلسالمية والعلوم العامة  االقتصاد ، (الكتب ملختلف ا

لكــن مــع مــرور الوقــت تلوثــت اللغــة العربيــة بلغــات ). ، و غــري ذالــكالسياســة 
مـــع أخـــذ هـــذا يف . أجنبيـــة أخـــرى ممـــا أدى إىل تراجـــع اســـتخدام اللغـــة العربيـــة

ا عـــن طريـــق رون يف إعـــادة اللغـــة العربيـــة إىل نقائهـــاالعتبـــار ، بـــدأ العـــرب يفكـــ
شخصـــــيات وأعمـــــال يف علـــــم  .رف ، والبالغـــــةترتيـــــب علـــــوم النحـــــو ، والصـــــ

  :البالغة ، مبا يف ذلك

از آل القرآن  . أ   .يف علم البيان ، أبو عبيدة مع كتابه ا

  .عين ، كتاب اجلاحظة ، أول كتاب يناقش هذا املوضوعيف علم امل. ب

ليــف ابــن املعتــز وقضــم بــن  عدييع ، الكتــاب األول يف بــيف البــد. ج هــو مــن 
  .جعفر

ويف الفـــــرتة التاليـــــة ، جـــــاء خبـــــري بلعقـــــة شـــــهري ، وكـــــان أدب القـــــاهر 
اجلرزاين يف كتابه داللة اإلعجاز يف علم معاين وأسرار البالغـة ويف علـم البعـث 

  ٨.، بعد أن تبعت أرقام أخرى

  
 البالغة تعليم تعريف  .٢

  : ن األراء تبني تعريف التدريس منهام كثريو جد  

التعليم  هو العملية إلعطاء املساعدة إىل الطّالب ألّىل يقدر علـى الـتعّلم   . أ
  ٩.حسن ما ميكن

                                                           
ن نوربيان،  ٨ ، )٢٠٠٧ريفيكا اديتما، : ندونع(  Pengantar Ilmu Balaghahمامات زينوّدين و 

 . ٢-١. ص
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التعلـــــيم هـــــو إيصـــــال املعلومـــــات إىل التالميـــــذ أى إعطـــــاء املعلومـــــات إىل   .ب
ليّـة أما أو سع معىن التعليم هو خري العم. التالميذ لر جاء مفهومهم فيها

  ١٠.الىت تنظيم أي تر تيب البيئة وتوصيل  لتالميذ حيث يقع التعلم

  يم ينفـــذ درجـــة بدرجـــة كمـــا درجـــة  أدم حـــني يـــتعلم قـــال املراغـــى أن التعلـــ   .ج

  ١١.ويتشهد وحتلل األمساء عّلمه هللا إليه

جيــري التعلــيم كعلميــة .  التعلــيم هــو إلقــاء العلــوم إىل الطــالب يف املدرســة  .د
يف . روسعلّـم والطالـب يعلّـم املـدرس الطـالب ويـتعلم الطـالب الـديتأثر امل

أهداف التعليم، طريق التعليم، : و هي عناصر عملية التعليم تو جد عدة
 ١٢. تقومي، و غري ذلك

ا تدور  البالغةمبا أّن     هى قوام األدب و عنصر تكوينه األهّم،إذ إ
خـرى مركـز النقـد األديب وهـي مـن  حيـة أ. يف فلك اللفـظ واملعـىن واألسـلوب

لبالغــــة، ومل يــــنهض علــــم . ومرجعــــه فــــا ألدب ال يســــّمى أد إالّ إذا اتســــم  
كنــون األدب وشــعره ونثــره، والوقــوف علــى ســر البالغــة إالّ  لكشــف عــن م

عنصـر أصـيل يف  و عليـه فالبالغـة. مجاله، ومبعـث حتريكـه للعواطـف واملشـاعر
ت املرسومةالدراسات الألدبية فهي تلتقي مع األد   ١٣.ب يف األهداف والغا

                                                                                                                                                 

، : بندونع( Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ، أجيف هرماوان ٩  رماجا رسداكار
 .٣٢. ، ص)٢٠١١

ض(أسالب تدريس اللغة العربية دمحم على اخلول،   ١٠ . ، ص)١٩٨٢اململكة العربية السعودية، : الر
٢٠-١٩. 

 .١٦. ، ص)٢٠٠٦كالم موليا، : جاكر( Ilmu Pendidikan Islam  ،راما يوس ١١
 .٥٣. ، ص)٢٠٠٩بومي أنتاريكسا، : جاكرت( Proses Belajar Mengajar، لكعمر هاما ١٢
دار الشروق، : دون البالد(اللغة العربية منا هحها و طرائق تدريسها طه على حسني الدليمي،  ١٣

 .٢٤. ، ص)٢٠٠٥



٢٠ 
 

ال فلذلك علم البالغة هي علـم يـتعلم بـه كـون الكـالم الفصـيح مـو ّصـ
ـــٍم بنـــاًء غلـــى صـــفو الـــنفس   ١٤. للمـــتكلم إىل أقصـــى مـــراده البالغـــة مـــادة عل

ومرجعهـا اىل  ١٥.وتدقيق قبض اجلميل وصريح إختالف ىف األسـلوب املتنوعـة
دية املعىن امل   ١٦.رادالتحرز عن اخلطأىف 

الوصــول واالنتهــا، يقــال فــالن مــراده إذوصــل إليــه، : البالغــة ىف اللغــة
: منتهاه، وتقع ىف االصطالح: وبلغ الرّكب املدينة، إذا انتهى إليها ومغ الشء

  ١٧.وصفا للكالم واملتكلم فقط دون الكلمة، لعدم الّسماع

الــيت " بلـغ"البالغـة هــو مشـتق بشــكل اشـتقاقي مــن الكلمـة األساســية 
ميكننــا أن نــرى هــذا املعــىن يف  ". حــىت"الــيت هــي " وصــل"ا نفــس معــىن كلمــة هلــ

  :كلمة هللا يف القرآن

ُه َوبـََلَغ أَْربَِعْنيَ َسَنًة    ).١٥: األحقاف....... (َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َأُشدَّ
  .....بـََلَغ ُفالٌمنُرَاَدُه َأى ِإَذا َوَصَل إِلَْيهِ : يف اللغة اليومية جند يف التعبري

هناك العديد من الشخصيات اليت تقدم تعريًفا مثريًا لالهتمام لعلوم   
  :البالغة ، مبا يف ذلك

                                                           

 .٣٥. ، ص)١٩٨١دار الشروق، : بريوت( أصول البالغةكمال الدين ميثم البحران،  ١٤ 

رو  : ندونع(مرتجم املصطفى عثمان  Terjemah Balaghah Wadihah على اجلرمي،١٥   سينار 
 .٦. ، ص)٢٠٠٠٦غيسيندو، 

احلرمني، : دون مكان(شرح عقود اجلمان ىف علم  املعاىن والبيان جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،  ١٦ 
 .٨. ، ص)دون السنة

 .٣٠-٢٩. ، ص)٢٠١١داب، مكتبة اال: القاهرة( جواهر البالغةأمحد اهلا مشى،  ١٧ 
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 جمدي وهبة وكامل املهندس يقدمان تعريفا للبالغة مع مطابقة الكالم

صـول تعريـف  علم البالغـة كعلـم هـو. الفصيح للمقتضى دقـائق اللغـة اعلـم 
  ١٨. ىف نظر القرآن العظيم جوه اإلعجازوأسرارها وتنكشف به و العربية 

يقصد  البالغة جمموعة من األسس اجلما لية اليت يستعان : البالغة 
ا عجموعة القواعد الـيت جيـب أن . ا يف احلكم على قيمة عمل اديب معني إ
  ١٩.تراعى يف العمل األديب حىت يكون مجيال

 ولكــي يتــذوق القــارئ اجلمــال يف العمــل األدب تــذوقًا كــامًال، وحيــس
بكل ما أرادا األدب أن ينقله إليه مـن عواطـف و أفكـار ودالالت جيـب عليـه 

والبالغة هي العلـم الـذي يـزوده . أن يعريف الوسائل اليت هيأت لألديب ذلك
ــا األديــب يف تعبــري، وتســاعده علــى أن  مبعرفــة هــذه الوســائل الــيت يســتعني  

ــــرت لــــه القــــدرة الف ــــذوق العمــــل األديب أو ينتجــــه إذاتــــو اف يــــأت يت نيــــة الــــيت 
  .لألديب

، فهــي ليســت مــن إن البالغــة فــن أديب ينمــي الــذوق ويــذ كــي احلــس
دة اجلديــــد مــــن املعلومــــات العلــــو  م الــــيت تشــــحذ الفكــــر أو تصــــقل العقــــل بــــز

واحلقــائق، وهــي ليســت مــن املــواد الــيت تتنــاول مســا ئلهــا  لتصــور العقلــي أو 
فهـي . الطـا بـع الفـين الوجـداينالقياس املنطقي، وامنا الطابع الغالب عليها هو 

املســؤولة عــن تنميــة الــذوق وإرهــاف اإلحســاس، وهــي مــن اجلانــب التعليمـــي 
تنمــــي الــــذوق الفــــين لــــألدب لــــدى الطلبــــة، فــــال يقتصــــرون علــــى مجــــع املعــــين 

                                                           

مبعهد دار السالم للرتبية اإلسالمية احلديثة كونتور، : فونوروكو( ىف علم املعاىن البالغة  هدام بناء، ١٨ 
 .١. ، ص)٢٠١٦

ا مناهجه وأسا ليبه  رشدي أمحد طعيمة، ١٩ ط ( تعليم العربية لغري الناطقني  جامعة املنصورة ، : الر
 .٢٠٥. ص ،)١٩٨٩
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وفهمها، بل يغو صون وراء الصـيا غـة ومـا تنشـره يف الـنفس مـن مشـاعر وأحـا 
. ن هـم قصـدوهة هلـم علـى اإلبـداع إسيس، ومتكنهم من امتالك الوسـائل املعينـ

حلــة الثانويــة أن يــدركوا أن البالعــة ليســت قــوانني وقواعــد، وعلــى الطلبــة يف املر 
بـــل هـــي إشـــارات إىل ألـــوان التعبـــري األديب الـــذي يستســـيغة الـــذوق ومتيـــل إليـــه 

. فـاألدب منهـل تنهـل البالغـة منـه، وهـي قوامـه وعنصـر تكوينـه األهـم. النفس
لبالغـــــة ال يقـــــاس ة لنــــا حيـــــة التــــذوق الفـــــين يف دروســــهم اوان امــــتالك الطالبـــــ
مصــطلحات البالغــة، وإمنــا يقــاس مبقــدارما مهــروا فيــه مــن بكثرةمــا عرفــوه مــن 

و . غيــة يف النصــوص األدبيــة املختلفــةحــذق فــين يف االهتــداء إىل األلــوان البال
  .على هذا النحو من الدرس يرتبط األدب

رس البالغـــة، فهـــو لـــيس درًســـا ومـــن هنـــا جيـــب أن تتغـــري النظـــرة إىل د
حنـــوً يتـــوّخى منـــه حفـــظ القواعـــد و تطبيقهـــا،  وهـــذا مـــا تقـــوم عليـــه الطريقـــة 

ــا يف تــدريس البالغــة ففيهــا ينتقــل الفكــال مــن القــانون . القياســية املتبعــة حــا لًي
العــام إىل اخلــاص وفــق املبــادئ العامــة إىل النتــائج، واملعلــم فيهــا يــذكر القاعــدة 

يت التطبيقــات والتمرينــات عليهــامباشــرة مــو ضــًحا  هــا يعــض األمثلــة، مث  . إ
والطالب يف هذه الطريقة يتعود علـى احملـا كـاة العميـاء و االعتمـاد علـى غـريه، 

  . وتنعدم لديه روح االبتكار وإبداء الرأي جبرأةوصراحة

وعلـــى املعلـــم أن يعـــرف أن هنـــاك طرائـــق غـــري الطريقـــة القياســـية ميكـــن 
البالغــة، فهنــاك الطريقــة االســتقر ائيــة القائمــة علــى عــرض اتباعهــا يف تــدريس 

وهنــاك طريقــة . األمثلــة واجلزئيــات إىل القــانون العــام أو القاعــدة البالغــة العامــة
النصــوص املتكاملــة، وهــي يف الواقــع أســلوب معــدل عــن الطريقــة االســتقرائية، 

هـذا  وفيه يعرض نص أديب متضمن ملفا هيم بال غية معينة، ومن خالل حتليل
من الـن  حيتـني  املعنويـة والبالغـة، وقـد يكـون مـن الناحيـة اللغويـة أيًضـا ينفـذ 
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ـــا . إىل الـــدرس البالغـــة يت طريقـــة أخـــرى يعتقـــد أ ومـــع هـــذه الطريقـــة وتلـــك 
أفضــل الطرائــق يف تــدريس البالغــة وهــي طريقــة املناقشــة، إذيفــرتض أن يكــون 

وهــــذا . ملــــة البالغيــــةالطالــــب علــــى درايــــة  لتحليــــل وقــــدرة علــــى تــــذوق اجل
  .غةيستدعي مشار كة فاعلة للطالب يف الدرس البال

ذلــك يعتمــد علــى أســس جيــب علــى املعلــم أن  البالغــة بعــد إن تعلــيم
ن تكون البالغـة ذات صـلة أ: يكون حريًصا على تنفيذها و من هذه األسس

ذه الصلة نتجه  البالغة اجتاًهـا خالوثيقة  ًصـا، لنصوص األدبية والنقد، إذ
ت مــــن اخلطــــأ فصــــل البالغــــة عــــن األدب ومــــن األســــس أيًضــــا أن يــــتم . أن 

وان يـربط  . الوصول إىل الظاهرة البالغية بعـد فهـم دقيـق ملعـا نيـة وصـوره الفنيـة
لوحدة البىغية هي جمموعة واملقصود  كذلك الوحدات البالغية مع بعضعها،

والسـجع واالزدواج  املوضوعات اليت تكون غايتها واحـدة، مثـال ذلـك اجلنـاس
ىل االنســجام الصــويت، يف حــني يكــون األمــر والنهــي واالســتفهام  وحــدة تــؤد

وهناك أساس اخرمن أسس تدريس البالغة وهـو أن . وحدة تؤدي إىل الطلب
ض غية، فدروس البالغة الحتقـق الغـر يتمرن الطلبة متريًنا كافًيا على الصور البال

ت القـرآن الكـرمي املنشود إال لتدريب املستمر، وخري  ما يتدرب عليه الطلبة ا
واحلـــديث النبـــوي الشـــريف وخمتـــارات مـــن عيـــون الشـــعر العـــريب وخمتـــارات مـــن 

ومـــن األســـس أيًضـــا أن يكـــون املعلـــم حريًصـــا علـــى إبـــراز العالقـــة . النشـــرالفين
هذافضـًال عـن ضـرورة توثيـق  .البالغية واجلا نب النفسي واالجتما عي لألديب

لعربيـة علـى مـا هـو معـروف وفروع اللغة العربيـة األخـرى، فا الغةالرابطة بني الب
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لغـــة متعـــا ســـكة، إذاليفاضـــل بـــني األدب والبالغـــة والرابطـــة قويـــة بـــني األدب 
  ٢٠.والبالغة والتعربري

 
 البال غة ليمعت فاأهد .٣

، جيـــب أوًال معرفـــة وفهـــم أمهيـــة  لبالغـــةقبـــل مناقشـــة أهـــداف الـــتعلم 
  :لك ما يليالبالغة ، مبا يف ذ م يتعل

، يف هذه احلالة يكون تعليم هلا نفس املعىن،  البالغة عليمتبدو أمهية ت
ا   :من جهة أ

 تبني سر إعجاز القرآن الكرمي من حيث البالغة والفصاحة  . أ

حتــــول بـــــني اإلنســـــان وبـــــني اخلطـــــأ ىف األســـــلوب، أو اخليـــــال، أو املعـــــىن،     . ب
 عيار ىف ذلكأوالغرض، أو الفكرة ، إذأن االختيار الدقيق هو امل

كبيـان مجـال التشـبيهات أو  . تساعد التالميذ علـى تنميـة التـذوق اللغـوى  . ج
  .االستعارات أو بيان السبب ىف إجياز التعبري، وغري ذلك

تقــــــدم بعــــــض املعــــــايري املتصــــــلة بفهــــــم املعــــــىن، ودقــــــة األســــــلوب، وإدراك   . د
  .خصائصه، و غري ذلك

ينـتج أد رائعـا مـن شـعر بليـغ، أو  تساعد املوهوبني من التالميذ على أن  . ه
  ٢١.رسائل مجلة أو قصص مشوقة، وغري ذلك

 :غة كمايلىيم البالك هناك أهداف تعللذل

                                                           
. ص...وطرائق تدريسها اللغة العربية منا هجها حسني الدليمي و سعاد عبد الكرمي الوائليطه علي  ٢٠

٢٤١-٢٤٠. 
   .  ٣١٣-۳١۲. ، ص) دون السنة: املدينة املنورة( املرجع يف تدريس اللغة العربيةإبراهيم  دمحم عطا، . أد  ٢١
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فهـــم اإلعجـــاز  مـــن القـــرآن الكـــرمي،ألن إعجـــازه ىف وفـــاء الداللـــة منـــه ىف   . أ
  .منطوقة ومكتوبة ومسموعة: مجيع األحوال

تركيبهـــا، عـــن طريـــق  حســـن اختبـــار األلفـــاظ، وانتقائهـــا، وجـــودة رصـــفها و . ب
  .كثرية االحتكاك  للغة العربية الرفيعة

ـــة الـــذوق الســـليم، وذلـــك  الحتكـــام إىل الضـــوابط الـــبال غيـــة الـــىت   . ج تنمي
 .وصل البالغيون األقدمون واحمدثون

ــــــل  لظــــــواور األســــــلوبية،الىت ختطــــــى االهتمــــــأم   . د لقبــــــول والضــــــا مــــــن قب
للغـــة العربيـــة، وضـــمها إىل املباحـــث املشـــتغلني  لبالغـــة، واملختصـــني ىف ا

  .البالغة األخرى

احلفـــاظ  علـــى املبـــا حـــث الـــبال غـــة، الـــىت وصـــل إليهـــا املتـــأخرون، ووصـــل . ه
  .القدمي  جلديد

اإلســــهام يف عمليــــة النقــــد األدىب، ىف ضــــوء امتــــداد هــــذا النقــــد ليشــــمل   . و
مـن حقائق علم االجتماع، ونتـائج علـم الـنفس، ومثـرات الفلسـفة، وركـائز 

  .فروع املعرفة املختلفة

اإلفادة منها ىف دعم احلخة، وتقوية املعـىن، وحتريـك املشـا عـر للعمـل عـن    .ز
اقتنــــاع، عــــن طريـــــق مالحظــــة وجــــه شـــــبه ىف التشــــبية واالســـــتعارة، أو ىف 

     ٢٢.اللجوء إىل عالقة اللزوم العرىف اللغوى ىف الكتابة

 لكرمي الوائلي،من على حسني الدليمي وسعاد عبد ا يف الكتاب آخر
يت هداف تعليمأ    :البالغة ما 

                                                           
     .۳١۲ .ص........ املرجع يف تدريس اللغة العربيةإبراهيم  دمحم عطا، . أد  ٢٢
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معرفة الطالب بشكل مو جز البالغة  العربية من الناحية التارخيية وبعض   . أ 
م البالغة               .   البالغيني املشهورين ومصنفا 

لعر يب وقدرته . ب  لبيا   على كشف مواطنه يف النصوصاألدبيةإملامه 

  جلمل اخلربية واإلنشائيةمبعاين اإملامه .  ج

  .قدرته على تبني العالغة بني اللفظ واملعىن مساواة وإجيازاوإطنا. د 
  .قدرته على تبني العالقة بني الرتكيب اللغوي واملعىن. ه 
  ٢٣.إملا مه ببعض ما حيسن الكالم العريب معًىن ولفظًا. و 

 
 البالغة تعليم مواد    .٤

وهـي العاملـة املـؤثرة يف . م والتعلـيمعليف الـت أمـر مهـم واد الدراسـيةإن امل
ينبغــي علــى كــل املــدرس أت يعــني ويعــد مــادة التعلــيم قبــل أن . جــودة التعلــيم

  :كان تعريف مواد التعليم متنوعة ومنها. يبدأ تعليمه
ــــف نظامــــا واســــتخدم املــــدرس  قــــال فــــانن  . أ ــــذي يؤل ــــيم هــــي ال  مــــواد التعل

 ٢٤.والطالب يف التعليم والتعّلم

الوحيــد يعــين اســتعمال . ايت أن مــواد التعلــيم مــا وحيــد ومعــنيقــال ســاج  . ب
واملعـــني حمتـــوى مـــواد . مـــواد التعلـــيم للطـــالب اخلاصـــة يف التعلـــيم اخلـــاص

                                                           
دار ( وطرائق تدريسها اللغة العربية منا هجهاعلى حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي، طه   ٢٣

 .٢٤٢. ، ص) ٢٠٠٥الشوق للنش والتوزيع، 

 .٢٤٢. ص....... طه علي حسني الدليمي و سعاد عبد الكرمي الوائلي ٢٤ 
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   التعلــيم يؤلــف التصــال اهلــدف املعــني مــن الطــالب املعينــني وبرتتيــب
 ٢٥.كيفية ومواد التعليم والطالب املعينني

مج الصـوت حيتـوي  بناء علـى مـا فهـم أعـاله، مث إذاكـان كتـاب أو بـر
خيضع أي شيء مسألة مصممة عمـدا منهجـي ألغـراض التعلـيم والـتعلم ميكـن 
ن الكتـــب أو الـــربامج الســـمعبة مثـــل املـــواد التعليميـــة، والعكـــس علـــى  القـــول 
الــــرغم مــــن أن الكتــــاب حيتــــوي غلــــى مواضــــيع، إذا مل تكــــن مصــــممة بشــــكل 

. م يشــار إىل املــواد التعليميــةمنهجــي ألغــراض التعلــيم والــتعلم، والكتــاب لــن يــت
املدرسي، املعروف أيضـا  سـم كتـاب الـنص تسـتخدم  يف اتصال مع الكتاب
كــل مــن هــذه الكتــاب هنــاك خالفــات، مبــا يف ذلــك . أيضــا ألغــراض التعلــيم

  :مايلي

ذا كتاب النص ال يفسـر غـرض التعلـيم، ورتبـت خطيـا، ويقـوم هيكلهـا إ  . أ
ب، مل نتوقـــع صـــعوبة تعلـــم الطـــالب، علـــى منطـــق العلـــم، ال تـــوفر التـــدري

ـــــيس ) اللغـــــة(ولـــــيس إعطـــــاء مـــــوجز، وأســـــلوب الكتابـــــة  ســـــرد ولكـــــن ل
 .التواصل، وكثيفة جدا

ـــتعلم : أمـــا الكتـــاب التعليمـــي  . ب شـــرح غـــرض الـــتعلم، أعـــدت علـــى منـــط ال
مرنــة، وبنيــة بنــاء علــى احتياجــات الطــالب واختصــاص حــد لتحقيقيــه، 

ــــوفري فــــرص للطــــالب ملمار  ســــة، اســــتيعاب صــــعوبة تعلــــم ويركــــز علــــى ت

                                                           

 Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materiعبد احلميد وأخرون،  ٢٥ 

dan Media  )٧١. ، ص)٢٠٠٨أووين ماالنج فريس، : نجماال. 
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التواصــل وشــبه ) اللغــة(الطلبــة، ودائمــا تقــدمي مــوجز، وأســلوب الكتابــة 
  ٢٦.رمسية، وكثافة بناء على احتياجات الطالب

علــم البالغــة هــى فــرغ مــن فــروع اللغــة العربيــة الــىت حتلــل اإلعتبــار مــن 
ثــري. جهــة مــراده هــا وتركيبهــا، و الــروح  البالغــة علــم يتعلــق  كلمــة يعــىن معا

علــوم البالغـة ثالثـة جمــاالت . إليهـا، واجلمـال والـذوق للكلمــة املوافـق املطلـوب
  .الدراسة علم  املعاىن والبيان والبديع

 علم املعاىن  . أ

تعريـف بـه احـوال اللفـظ العـريب الـىت يطـابق مقتضـى املعاىن علم 
وموضوعه اللفظ العرّيب، من حيث إفادته املعاىن الثـواىن الـىت  ٢٧. احلال
األغراض املقصودة للمتكلم من جعل  الكالم  مشتمال علـى تلـك هى 

ا يطابق مقتضى احلال   وفا ئدته. اللطائف واخلصوصيات اليت 

ّ بـه مـن جـودة  الوقوف على   )١ إعجاز القرأن من جهـة مـا خصـه ا
الســـبك و حســـن الوصـــف وبراعـــة الرتكيـــب ولطـــف اإلجيـــاز ومـــا 

كلماته وعذوبـة ألفاظـه    ولة الرتكيب، وجزالةاشتمل عليه من سه
وسالمتها إىل غـري ذلـك مـن حماسـنه الـىت أقعـدت العـرب عـن منـا 

  . هضته، وحارت عقوهلم أمام فصاحته وبالغته
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-٩٢. ص .....,Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metodeعبد احلميد وأخرون،  
٩٣. 

 .٨. ص .....يانشرح عقوداجلمان ىف علم املعان والبجالل الدين عبد الرمحن السيوطي،  ٢٧
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علـــى أســـرار البالغـــة والفصـــاحة ىف منثـــور كـــالم العـــرب والوقـــوف    )٢
ومنظومــه، كــى حتتــذى حــذوه، وتنســج علــى منوالــه، وتفــرق بــني 

  ٢٨.جيد الكالم ورديئة

صــطالح عــاىن مجــع معــىن، وهــو ىف اللغــة املقصــود، وىف اإلأن امل
للفظ عما يتصوره  الذهن، أو هو صورة الذهنية من البيانيني هو تعبري 

. مسـند و مسـند إليــه. حيـث تقصـد مـن اللفـظ وهـو يرتكـب مـن شـيئني
وما زاد على ذلك غري مضاف ) اسنادا(وأما النسبه اليت بينهما فتدعى 

  .إليه والصلة فهو قيد

علـى ) املسـند إليـه(إىل أخـرى ) املسـند(واإلسناد انضـمام كلمـة 
َّ وحيد ال  حد امها على األخرى ثبو أو نفيا حنو ا وجه يفيد احلكم 

  :ويشتمل علم املعاين على مثا نية دراسات. شريك له
  القصر .٥  أحوال اسناد اخلبار .١
  االنشاء .٦  أحوال املسند إليه .٢
  الفصل والوصل .٧  أحوال املسند .٣

  اإلجياز واإلطناب واملساواة .٨  حوال متعلقات الفعلأ .٤
  

 علم البيان  . ب

علم يعرف : وىف اإلصطالح .الكشف والوضوح: معنه ىف اللغة
به ايرادة املعىن الواحد املدلول عليه بكالم مطـابق ملقتضـى احلـال بطـرق 

                                                           
 .٣٨-٣٧. ، صن والبديعجواهر البالغة يف املعاين والبياامحد اهلامشي،   ٢٨
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ن يكــون بعــض الطــرق واضــح الداللــة  خمتلفــة يف ايضــاح الداللــة عليــه 
  .وبعضها اوضح

ن الشئ، يبني بياقال أبـني وقـالوا فـال ن . اتضح فهـو بـّني : وا 
يتكـون مـن  البيـانيف مناقشـة علـم   ٢٩.من فالن، اي أفصح منـه، بيـان

  :ثالثة أجزاء مهمة ، وهي

 تشبية   .١

از   .٢  ا

  ٣٠ .والكناية .٣

يف كتـــاب دمحم غفـــران زيـــن . مناقشـــة متنوعـــة لديـــهيف كـــل قســـم 
  : لبياىن، مساعدة الطالب علىاف  الدرس اأهد أيضا العامل مكتوب

  رفع مستوى لغة العربية .١
 بعث موابيه األدبية  .٢

تدريبـــه علـــى تـــذ ّوق األســـاليب العربيـــة الرفيعيـــة والتعـــّرف مبـــواطن  .٣
 اجلودة ووجوه احلسن فيها

ـــــن الفهــــــــم األعمــــــــق الــــــــتمّكن  .٤ ــــــــا مـــ  ألســــــــاليب واالســــــــتمتاع 
   ٣١.أحسن

  علم البديع  . ج  
لى غري مثـال سـل بـق وهـو مـأخوذ املخرتع املوجد ع: لغة لبديع

: اصـطالحا ٣٢. من قوهلم بدع الشـيء و أبعـده اخـرت عـه ال علـى مثـال
                                                           

 .٥. ، ص)دارالسالم، دون السنة: فونوروغو(البالغة ىف علم البيان دمحم غفران زين العامل،  ٢٩

 .٢٠٥ .، صجواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعامحد اهلامشي،   ٣٠

  .٤. ص......بالغة ىف علم البيان الالعامل، غفران زين  دمحم  ٣١
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هــو علــم يعــرف وجــوه حتســني الكــالم بعــد رعايــة املطابقــة لقــتض احلــال 
  :والبحث ىف البديع ٣٣.ورعاية وضوح الداللة

 ىف احملسنات املعنوية  .١

نيـــ ا و وهـــو تتعلـــق  ملعـــىن أوال و لـــذات، و للفـــظ 
  .لعرض مثل الطباق واملقابلة ومرا عة النظر واملشاكلمة والتورية

 ىف احملسنات اللفظية .٢

مل لذات، و نيا و لعرض مثل  تتعلق  للفظ أوالو عىن 
  ٣٤.اجلناس والسجع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                 
 .٢٨٢. ص.....،جواهر البالغةأمحد اهلامشي،   ٣٢
 .١٠٧. ص....، شرح عقوداجلمان ىف علم املعان والبيانجالل الدين عبد الرمحن السيوطي،   ٣٣
تبة األداب، الناشر مك: القاهرة( دراسة حتليلية لغلم البديع: البالغة التطبيقيةدمحم رمضان اجلريب،  ٣٤

 .٣٦. ، ص)٢٠٠٩
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  ٣٥تقسيم علم البالغة وتفصيالته         

  
 علم البالغة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ةالبالغ خطوات تعليم .٩

لقدرة على االهتداء إىل مواطن  عليمإن جناح ت البالغة يظل مر هوً 
يف جتميــل الكــالم أو توضــيحه أو  القــوة يف الــنص، اثــر اللــون البالغــةاجلمــال و 

لكشــف عــن نــواحي القــوة واجلمــال يف  تقويتـه، علــى أن يزيــد عنــا يــة املـدرس 
م التعبــــري البالغــــي، وذلــــك  الشــــرتاك مــــع الطالبــــة ومتكيــــنه م مــــن شخصــــيا

                                                           
. مبعهد دار السالم للرتبية اإلسالمية احلديثة كونتور: فونوروكو. البالغة ىف علم املعاىن .هدام بناء  ٣٥

 .١١. ص. ٢٠١٦

علم البديع    

 حمسنات لفظية حمسنات املعنوية

 تشبيه جماز كناية

 تقدمي و خري ذكروحذف إجياز وإطناب ومساواة

    علم املعاين علم البيان

صلو   قصر خري وإنشاء 

٣ ٢ ١ 
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ويتجلى هذا األمر يف طريقة املنا قشة اكثر من أية طريقة أخرى، فهي . الفنية
تعـــني الطالـــب علـــى دراســـة الـــنص األديب دراســـة مجاليـــة، فيهـــا تفهـــم ألفكـــاره 

ازاتــه وحتليــل الصــيغ البالغــة فيــه و علــى هــذا فــان . ومناقشــة ملعانيــة وإدراك ا
  :خطوات هذه الطريقة، هى

  وذلك برتباه الطلبة إىل الدرس اجلديد، ويكون جبلب ان :مهيدالت  .  ١

  بطه  لدالسا بق، وهو يف هذه احلالة يشرتك مع نقطة التمهيد يف     
  .   تدريس  قواعد اللغة العربية     

   تعريض النصوص البالغة سوار أكا نت على :العرض والتحليل  . ٢

رة وخبخ واضح، مجل أم على شكل نص متكامل على السبو  شكل  
مث يبدأاملعلم بقراءة هذا النص . واستخدام وسا ئل اإليضا ح املناسبة

أو النصوص قراءة جهرية معبوة، وبعد عرض النصوص تبدأ عملية 
رة . التحليل وهي اخلطوة املهمة يف هذه الطريقة، وفيها يبدأ املعلم 

رة للط الب أسئلة معينة  حول النصوص، أويعطي مقدمات فيها إ
   . حلمله على املشاركة يف الدرس

 عملية التحليل يصبح لدى الطلب جمموعة بعد استكمال :القاعدة .٣

 ٣٦.األسئلة للتطبيق على القاعد، أو يعطي أمثلة تطبيقية إضا فيةمن 

  
  :البالغةعليم طريقة ت .١٠

ــا املعلّــم يف أن يلقــي املــادة التعليميــة حنــو  الطريقــة هــى كيفيــة يســري 
  ٣٧.الطالب

                                                           
 .٢٤٣-٢٤٢. ص....... طه علي حسني الدليمي و سعاد عبد الكرمي الوائلي ٣٦
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م املربـون ىف  يقة هي ركن هام من أركان حسن التدريس، وقد إهـتالطر 
والطريقــة عمليــة . الرتبويــة وألفوافيهــا الكتــب الكثــرية لطــرقالقــدمي  واحلــديث 

فنيــــة حتتمــــل إخــــتالف األراء وتعــــدد وجهــــات النظــــر، فلــــيس عجيبــــا إذن أن 
ا  مساء أصـحا أوخبواصـها تبدوىن أفق الرتبية طرائق متعددة اشتهر كثري منها 

  ٣٨.وجوهرها

إن طريقة  التدريس مفهوم أو سع وأبعد مـن جمـرد إجـراءات تدريسـية 
ـــا املعلـــم يف الفصـــل وســـنعرض هنـــا أنـــواع طريقـــة تـــدريس اللغـــة كلغـــة . يقـــوم 

نيــــة، وهــــي طريقـــة تعــــددت بتعــــدد واخـــتالف اجتاهــــات ومــــداخل  أجنبيـــة أو
  :تدريس اللغات األجنبية، ومن أهم هذه الطرق

 لقواعد والرتمجةطريقة ا  . أ

 الطريقة  املباشرة  . ب

 طريقة القراءة  . ج

 الطريقة السمعية الشفهية  . د

 الطريقة التوليفية  . ه

 ٣٩.وسنعر ض لكل طريقة، وخنتتم العرض بنظرة تقو ميية للطريقة  . و

خيتلــف تعريــف طريقــة التــدريس  جــتالف املــداخل والــرؤى الرتبويــة، 
، مـنهم مـن نظـر فمنهم من حددها و حصالها ىف حجـرة الدراسـية واملوضـوع

                                                                                                                                                 
 Lisania(Jurnal Ilmu dan pendidikan Bahasa  ،"اللغة الغربية وطريقة تدريسها"دمحم حافظ،  ٣٧

Arab) )٢١٦. ، ص)٢٠١٠: يونيو. 
 .٣٨. ، ص)١٩٩٨دار الفكر املعاصر، : بريوت( طريق تدريس اللغة العربيةحودت الركاىب،  ٣٨
احممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة،  ٣٩ : مصر( طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني 

 .٧٠-٦٩. ، ص)٢٠٠٣لرتبية والعلوم والثقافة، املنظمة اإلسالمية ل
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ا الوسيلة اليت يتبعهـا . إليها بصورة أمشل و أعم فأصحاب النوع األول يرى أ
املدرس لتفهيم التالميذ أى درس من الدروس، يف أى مادة مـن املـواد أو هـي 
اخلطة اليت يضعها املدرس لنفسه قبل أن يدخل حجرة الدراسة، ويعمل علـى 

  .تنفيذها يف ذلك احلجرة بعد دخوهلا

وســائط . ميم ، وهــي تــوافر وســائل التعلــييقــة واحــدة فعالــة يف التعلــطر 
م هي وسيلة خلق لتلبية االحتياجات املختلفـة ملتعلمـي اللغـة األجنبيـة ، يالتعل

عنــــدما يكــــون مــــن الصــــعب احلصــــول علــــى أحــــد العوامــــل الــــيت تــــؤثر علــــى 
 م أداة هلــا دور نقــليبعبــارة أخــرى ، تعــد وســائط التعلــ. اكتســاب هــذه اللغــة

  .الرسائل

ــــة اســــتخدام  ــــيت تثبــــت فعالي ــــاك العديــــد مــــن الدراســــات ال كانــــت هن
، ولألســف ال يســتخدم ) العربيــة(م اللغــات األجنبيــة يوســائل اإلعــالم يف تعلــ

العديــد مــن املعلمــني وســائل الــتعلم كأحــد العناصــر الداعمــة لعمليــة الــتعلم يف 
  .الفصل الدراسي

ائل اإلعـــالم يف العديـــد مـــن األشـــياء هـــي ســـبب عـــدم اســـتخدام وســـ
ـــوفري ) العربيـــة(م اللغـــة يعمليـــة تعلـــ ـــا للمـــدرس ، يتطلـــب ت ، أحـــدها ألنـــه وفًق

وسائل التعلم الكثري من الوقت ووقًتا طويًال ، ويف هذه احلالة ال يرغب املعلم 
يف حتمل الكثري مـن املخـاطر ، لـذلك جيعـل تعلـم اللغـة الطـالب بسـرعة جتربـة 

  ٤٠.الضجر

النحو لركايب، طريق تعليم البالغة على رت االكتاب  الدوكتور جو يف 
  :التاىل

                                                           
عوئني ماالنع فيس، : ماالنع( Media Pembelajaran bahasa Arab، عبدول وهب راشيدي ٤٠

 .٢٠. ، ص)٢٠٠٩
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تباع اخلطوات التالية: أوالً   . أ  : تعليم البالغة يف حصة مستقلة يكون 

اختيار رنض مالئم أوجمموعة من األمثلة حتوي املبحـث البالغـي  .١
 .املطلوب

ـــ .٢ ـــا وشـــرحها شـــرحاً  نص أوكتابـــة ال األمثلـــة علـــى الســـبورة قرلء
 .واالستجواب وافياً بطريق املشاركة

الوقـــوف عنـــد اللـــون البالغـــي املـــراد تدريســـه، والنظرفيـــه ومعاجلتـــه  .٣
ـــــة، هـــــىت يتضـــــح يف أذهـــــان الطـــــالب، مث  ـــــق الشـــــرح واملوازن بطري

 .يكثف هذا الشرح يف الملصطلح البالغي والقاعدة املطلوبة

إعـــادة النظـــر يف األمثلـــة  املطروحـــة لبيـــان مجـــال  اللـــون البالغـــي  .٤
 .ل الطالباملقرر وتذوقة من قب

فهية وكتابيـــــة ومعـــــا جلتهـــــا بطريـــــق الشـــــرح إعـــــادة تطبيقـــــات شـــــ .٥
  .واإليضاح واملوازنة

تباع ما يلي: نياً   . ب  :تعليم البالغة يف درس النصوص يكون 

حـــني إعـــداد درس النصـــوص يبحـــث املـــدرس مـــا يف الـــنص مـــن  .١
األلــوان البالغــة الــيت وردت يف املــنهج، فــإذا وجــد فيــه شــيئاً منهــا 

على حسب اخلطة اليت رمسها لنفسه يف أول العـام  اختار أحدها
الدراسي لتناول موضوعات املنهج، مث يعّد الطريقـة واألمثلـة الـيت 
ـــــه يف  ـــــي وجتعلـــــم يفهمون ـــــذ إىل هـــــذا اللـــــون البالغى ـــــه التالمي ُتوجِّ

 . األمثلة اليت وردت يف النص

 معناه شرحاً وافياً يقرأ النص ويشرح  .٢

الفنيــة  ونــواحي القــوة واجلمــال  يعــا د النظــر فيــه لتبــّني خصائصــه .٣
دة الــربط  فيــه، يف حــدود مــادرس مــن الصــور البالغــة، وذلــك لــز
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بـني عنـا صـر كـل وحـدة بالغيــة وبـني كـل وحـدة وأخـرى وحيســن  
 .كتابة األمثلة على السبورة

ن يـذكر بعـض العبـارات الـيت  ةميهد املدرس للون البالغ .٤ اجلديد 
اعياً يف اختياره اجلمـل توضحه يف تركيب جديدة سهلة يعدها مر 

 .الشائعة السائرة والعبارات اليت تثري نشاطهم وانتباههم

لطــالب أمــام العبــارات الـــيت توضــح هــذا اللــون البالغـــي  .٥ يقــف 
اجلديد، ويوجه إلـيهم أسـئلة تقـودهم إىل إدراك وجـه اجلـدة فيهـا، 
لربطبينها وبني ما مهد به من نظائر ها يف اللغة العادية  مستعينًا

تبعاً طريقة املوازنة بني عبارة النص وعبارة أخرى تؤدي املعـىن، وم
ويزبــــد املــــدرس عنايتــــه بكشــــف نــــواحي القــــوة واجلمــــال يف هــــذا 
الشــرتاك مــع الطــالب، ومتكيــنهم  التعبــري البالغــي الــذي يعاجلــه 
لتخفـــف مـــن تـــد خلـــة تـــدرجيياً  مـــن إظهـــار شخصـــيتهم النفنيـــة 

قالل بفهـــــم النصـــــوص حـــــىت يســـــتطيعوا بعـــــدذلك التفـــــرد واالســـــت
 . وتذوقها

 ميذ يعرض املدرس املصطلح البالغةق من فهم التالبعد االستيثا .٦
اجلديـــد يف غـــري إســـراف وال إثقـــال بـــذكر االقســـام واألنـــواع الـــيت 

 .الداعي إليها

يقــدم املــدرس بعــد ذلــك شــيئاً مــن األمثلــة التطبيقيــة خيتارهــا مــن  .٧
تعـذر للتـدريب النصوص اليت سبقت دراستها أومن غريها عنـد ال

 .الشفوي



٣٨ 
 

 ٤١.يراعي ىف التطبيق أن يتضمن أسئلة يف هذا اللون البالغي .٨

 
 البالغة تعليماملشكالت  .١١

املشكالت هى وجود فجوة بـني التـو قعـات والواقـع أنـه مـن املتوقـع  أن 
   ٤٢.حل أوقد تكون مطلو بة، أو بعبارة أخرى للحد من الفجوة

ـــيت تعيـــق و و تعريـــف  آخـــر أّن املشـــكالت هـــى بعـــض مـــن ال عوامـــل ال
   ٤٣. اللغة العربيةتعليم  تبطئ تنفيذ 

فالتفكري يف حل املشكالت نشاط يصـل . يت من املواقف اإلجتماعية
 ٤٤. املتعلم من خالله إىل حل  املشكالت

 :م اللغة العربية هي كما يلييفتح الرمحن، مشاكل تعل  يف كتابه

 بطالقةلعربية بطالقة و  عدم قدرة املعلم على التحدث  .أ 

 عدم التحضري للمعلمني العرب   .ب 

 هيكل املناهج الدراسية ال يعتمد على العمليات واملوضوعات  .ج 

 ختلف طريقة تعلم اللغة العربية  .د 

 النص العريبيف الكتابة صعوبة    .ه 

 م اللغة العربية غري واضحيالغرض من تعل   .و 

 التقييم الفين حمدود  .ز 

  ٤٥نقص املكتبات املدرسية  .ح 

                                                           
 .٢١٤-٢١٣. ، ص)١٩٩٦دارالفكر، : دمشق( ، طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركايب ٤١

 .٦٥ .، ص)١٩٨٣اإلخالص، : سورا(  Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islamiشكري،    ٤٢
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  .نفس املرجع  ٤٤
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والطــــالب ، علــــى  احملاضــــرمشـــكالت مــــن بنـــاًء علــــى املصــــدر ، تنشــــأ 
 :النحو التايل

 محاضرلل  . أ

ويتبـــــع ىف التّـــــدريب علـــــى هـــــذه القواعـــــد مـــــا اتبـــــع ىف املراحـــــل  
الســابقة، وجيــب أن يعــرف املــدّرس دائمــا أّن تعلــيم القواعــد لــيس غرضــا 
ىف ذاتــــه بــــل وســــيلة للفهــــم وأداة لتصــــحيح الّنطــــق والّتعبــــري، والتــــدريس 

تى  مشـكلة الـيت تثـري   ٤٦.عرضا ىف مواد الدراسـةدراسة موضوعية بل 
انتبـاه املــتعلم ختلــق الـدوافع لديــه، فهــو يبتكــر  التفكـري ويــو جــه عملياتــه 
حنو احلل هلذه املشكلة، وليس املوقف الـذى يواجـه املـتعلم هـو املشـكلة 
فحسب، ولكن عندما حيس املتعلم بصـعوبةما، أو رغبـة يف حبـث شـيء 

  ٤٧.تكون هناك مشكلة أيضا

االت غموضـا وصـعوبة ىف تع ترب قواعد الّلغة العربية من أكثر ا
منـــاهج  التعلـــيم الّلغـــة العربيـــة  بشـــكل  عـــام وهـــذه الصـــعوبة ال تقتصـــر 
ـا بـل تنسـحب أيضـا علـى أبنـا  فقط على متعّلميها من هري الّنا طقـني 

اإلحساس بصعوبة تدريس  القواعد الّنحوية ليس وليـد عصـر   ٤٨.ئها
ريــخ الثّقــا فــة العربيــةو إّمنــا متتــ وتــدريس . د لــه جــذور عميقــة ىف أغــوار 

                                                                                                                                                 

 
٤٥

  .١٤. ، ص)٢٠١٥ماداين، : ماالنع( Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، فتح الرمحن                     
، )دار الكتاب العرب للطباعة والنشر: القاهر(تعليم اللّغة العربية لغري العرب مشكلة على احلديدى،  ٤٦

 .١٨٨. ص
٤٧

. ، ص)١٩٨٣دار املعارف، : بدون املدينة( التوجية يف تدريس اللغة العربيةحممود علي السمان،  
٨٦. 

ا، ص ٤٨  .٢٢٩. حممود كامل الناقة، طرائق تدريس الّلغة العربّية لغري الناطقني 
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ـا  الّنحو وإن كان ميثل مشكلة كبـرية ىف كتـب تعلـيم العربيّـة للنّـا طقـني 
  ٤٩.فهو مشكلة أكرب ىف كتب تعليم العربّية بلغات أخرى

واملشكالة أيضا هو  كيف ميكننا كعا شـق اللغـة العربيـة تشـكل 
للغـــة  خيـــض ىف قواعــــد اللغـــة العربيــــة كــــالنحو (العريــــة التقاليـــد العلميــــة 

وغــري . لينتشــر حســن )لبالغــة واملعــاىن والبــديع و غــري ذلــكوالصــرف وا
  :ذلك يكون املشكالت يف تعليم البالغة كما يلى

ىف طليعة هذه األسباب أن احلفظ من أصعب العمليات الذ   . ١
أمر العنت، وهو فالذهن يعاىن فاحلفظ كثريا من املشقة و هنية، 

االنقطاع والتفرغ فرتة من الوقت، حيس فيها التلميذ أنه يتطلب 
      . أسري مقيد، حمروم حقه من احلرية ةاالنطالق

قد تكون املدة املطلوب حفضظها جافة صعبة، يعوزها الشويق   . ٢
رة   .واإل

قد تكون طريقة املدرس ىف شرح النص طريقة عقيمة، ال تؤلف   . ٣
ميذ، وال تكشف هلم عما يفيض به النص وقلوب التال بني

متهم، اجلمال الفىن، الذى يستميلهم، ويبددسآ النص من ألوان
   .       به، واإلقبال عليه وحيمل على االحتفال

يلجأ كثري من املدرسني ىف محل التالميذ على احلفظ إىل اإلرغام   . ٤
ذا يبدوا  احلفظ أمام التالميذ امرا ثقيال بغيضا     .والتهديد، و

                                                           
: مكة املكرمة(العربّية  دليل عمل ىف إعداد املواد التعليمية لربا مج تعليم دى امحد طعيمة،رس ٤٩

 .١٨ .، ص)١٩٨٥
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ىف تتبع احلفظ، وحماسبة يتهاون كثري من املدرسني، ويقصرون   . ٥
لوقت أن يصرف ىف اختيار التالميذ  التالميذ عليه، ويضنون 

ملون هذا النوع من مطردة من وقد  بصفة منتظمة آلخر، أو 
لطريقة السديدة الىت شرحناها االختيار ىف   .التدريبات الكتابة 

فون ىف خصة النصوص إىل الشرح، وال املدرسني ينصر  أكثر  . ٦
بتدريب التالميذ على قراءة النص تدريبا كافيا، ومن يهتمون 

القراءة مع  اليقظة والعنا ية، مما يساعد على  العلوم أن كثرية
  ٥٠ .احلفظ

  للطالب  . ب

تثــري عمليــة  حتديــد قواعــد الّلغــة وتراكبيهــا، وعملــة تدريســها ىف 
  : تحق الّدراسة منهااملواد الّتعليمية عّدة مشكالت تس

 القواعد األساسية الّىت ينبغى تقدميها )١

ترتيــب األهــّم فــا ملهــّم، حيــث مل تقــل لنــا األحبــاث األكثــر امهّيــة مــن  )٢
 . القواعد فاملهّم منها ف ألقّل أمهّية

البســيط مــن القواعــد واملرّكــب، الــوظيفي و غــري الــو ظيفــي، لبّشــائع  )٣
  ٥١. واألقّل شيوعا

                                                           
الطبعة العربية عشرة، : دار املعارف، مصر: الناشر( املوجّه الفىن ملدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، ٥٠

  .٢٥. ، ص)دون السنة
 

 .٢٣٤. ص ،........للّغة العربيّة لغري الناطقني بها ، طرائق تدريسحممود كامل الناقة ٥١
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نّصوا علـى أّن الّصـعوبة نسـبّية وليسـت  إّن النحو صعب لكّنهم
ا ىف ذلك شأن الصـعوبة ىف الّلغـات كّلهـا وفّرقـوا ىف هـذه . مطالقة، شأ

  :الّصعوبة النسبّية بني أمرين
ـــا، وهـــي  )١ الصـــعوبة الّنابعـــة مـــن قواعـــد الّلغـــة العربيـــة ومصـــطلحا 

م وميكـــــن قواعـــــد ومصـــــطلحا وضـــــعها الّنحـــــات نبعـــــا  إلجتهـــــادا
ا تبعــــا الجتهــــادات حنويّــــة آخــــر حســــب حجــــة تعــــديلها وتبــــديله

بيـــدأ، صـــعوبة القواعـــد واملصـــطالحات . العصـــر وتقدمـــه العلمـــيّ 
وقـــد ميّــز النصـــار الفصـــيحة بـــني . شــئ صـــعوبة الّنحـــو شــئ آخـــر

بـــت اجلـــواهر وطيـــد الـــّدعائم عـــرب  الّنحـــو وقواعـــده فعـــّدوا الّنحـــو 
  .العصور ألنه نظام الكالم ىف الّنطق والّرتكيب واإلعراب

فرّقـــوا بـــني الصـــعوبة الّنابعـــة مـــن قواعـــد النحـــو ومصـــطلحاته وهـــي  )٢
ــــم القواعــــد واســــتعماهلا ىف احلــــديث  ّــــة، وصــــعوبة تعّل صــــعوبة لغوي

علـــى األىل ألثرهـــا  ةوغّلبـــوا الثّانّيـــ. واكتابـــة وهـــي صـــعوبة تـــر بويّـــة
لفصيحة ىف العصر احلديث   ٥٢.اإلجياّيب ىف النهوض 

لعربية، مـا يـرتبط هـذا املصـطلح وقد يوجد يف معريفة العلوم ا    
األقـّل يف مجيـع احنـاء العـامل . بقواعد اللغـة العربيـة غالباالنحوي والصريف 

أمـا النحــو . النحـو والصـرف والبالغــة: العربيـة تشـمل علــى ثالثـة أشــياء
تـــتكلم مـــن أحكـــام احلـــرف والكلمـــة واجلملـــة وكيـــف احلـــال مـــن أواخـــر 

ن حيــث مــا يعــرف لــه مــن وأمــا الصــرف تــتكلم عــن الكــالم مــ .الكلمــة
تصــريف وإعــالل وإدغــام وإبــدال، وبــه نعــرف مــا جيــب أن تكــون عليــه 

                                                           
 .٦٣-٦٢. ، ص)١٩٩٢جروسربس، : ليبنان(، املشكلة اللّغويّة العربية مسر رو حى الفصيل، ٥٢
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وبــه نعــرف أسضــا التغيــري مــن حــال املاضــي واملضــارع واألمــر واملصــدر 
وأمــا البالغــة تــتكلم عــن مجــال . تغيــري شــكل الفصــل مــن حيــث فاعلــه

وهــــي تشـــمل علــــى البــــديع . اللغـــة أو اإلهتمــــام عـــن األدب يف نفســــها
الثمـــرة عـــن النحـــو هـــي اإلعـــراب، وأمـــا الصـــرف هـــي . اين والبيـــانواملعـــ

مــا ال ميكــن أنيقـــف بنفســهما ولكــن يــر تبطـــان   التصــريف، وقــال أ
يــب يف كتابــة كــأّن تطــوير وتــدريس . ملعــاين والبــديع أيضــا ورأى فــتح ا

هـــــدافها  ـــــتعلم  ـــــة فقـــــط، الي ـــــة كـــــالكمالت الغدائي قواعـــــد اللغـــــة العربي
  ٥٣.ومنهاجها
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  الباب الثالث
  منهج البحث

  
 مدخل البحث ونوع البحث    ﴾أ  ﴿

  نوع البحث ومدخله      .١

اســـتعملت الباحثـــة النـــوعي الوصـــفي ملعرفـــة مشـــكالت تعلـــيم البالغـــة 
ن غــــريي  جبامعـــة لطـــالب  املســـتوى الرابـــع يف قســــم تعلـــيم اللغـــة العربيــــة ســـو

ت والبحث الكيفي  .اإلسالمية بفونوروغو هو إجرات البحث اليت تنتج البيا
كاألصـوات املكتوبـة أو مـن ألسـنة األشـخاص )  Data Descriptif( الوصـفية 

  ٥٤.وطبائع املتأملة

أهداف من نوع البحث لتتناول أظهر فكرات عن أساليب املسـتعملة 
عـــــن املســـــائل يف كـــــل أســـــلوب والطريقـــــة لتغليهـــــا ويف هـــــذا البحـــــث العلمـــــي 

البحـث الوصـفي  ٥٥.Deskriptif)  (الدراسـة الوصـفية استعملت الباحثة هـو 
هـــو تركيــــب وتصــــوير عــــن دليــــل وأحــــوال ومتقلــــب وظــــواهر يف حالــــة البحــــث 

  ٥٦.ويهيئ حقيقية

  
 الباحث حضور .٢

ــذا البحــث الكيفــي تعلقــا أكيــدا ألن الباحثــة  حضــور الباحثــة تتعلــق 
ت يف املــنهج الع. هــي إحــدى الوســائل الدراســية الشحصــية لمــي، جلمــع البيــأ

                                                           
 .٣٦. ، ص)٢٠٠٣رينيكا جفتا، : جاكر( Metode Penelitian Pendidikan، مارغونو ٥٤

 .٥٣.، ص) ١٩٩٩ألف بيتا، : بندوع( Statistika Untuk Penelitian،  سوغيونوا ٥٥

 .٥٤. نفس املراجع ،  ص        ٥٦

٤٤ 
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أداوت البحـــث العلمـــى املســـتخدمة هـــي اإلختبـــار التحريـــري أو اإلســـتفتاء أو 
ت. الوســيلة األخــرى الّشــخص . الشــخص هــو الوســائل األفضــل جلمــع البيــأ

ملخــــرب ويقــــدر علــــى فهــــم أنــــواع الّتبــــادالت ىف امليــــدأن  هــــو الوســــيلة املتصــــلة 
  ٥٧.واحلصول عليها

 
 موقع البحث .٣

ن  جبامعــة قســم تعلــيم اللغــة العربيــةيف وقــد ّمت إجــراء هــذ البحــث  ســو
  :ألسباب التالية اوذالك ،  اإلسالمية بفونوروغو غريي 

يف وضـع   KKN يف فونوروغو الذي يستخدم منهج  اجلامعةواحد  أوال،  . أ
  .العلميةالبالغة املناهج الدراسية لدورات 

ألن هنــاك العديــد مــن املشــاكل الــيت تنشــأ وتتطلــب مســامهات أو نيــا،   . ب
بنــاءا علــى تلــك األســباب ّمت  لغــة البالغــةالل خاصــة يف جمــال تعلــم حلــو 

ن غــــريي اإلســــالمية  جبامعــــة يف قســــم تعلــــيم اللغــــة العربيــــةاإلختيــــار  ســــو
 .وبفونوروغ

  
ت .٤  ومصادرها البيا

تمعــــىن مصــــادر  يف هــــذا البحــــث هــــو موضــــوع حيــــث ميكــــن  البيــــا
ت   ٥٨.احلصول على البيا

                                                           
، : ندونج( Metodologi Penelitian Kualitatif،  موليوع. ليكسى ج ٥٧ ، )٢٠١٤رماجا رسدا كار

 .١٦٨. ص

ريناكا جيفتا، : جاكار( Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek، سوهرسيمي أريكونتا ٥٨
١٢٩، )٢٠٠٦.  
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ت دعا املخربيف البحث النوعي ، الناس هم مص   ٥٩.در البيا

ت  ت األولية: يقوم الباحث جبمعها نوعان  الىتإّن البيا  data( بيا

primer ( نوية ت    . )data sekunder(وبيا

ت األولية  . أ    (data primer) بيا

ت األولية يف البحث النوعي هي كلمات النتائج تشمل  البيا
عدة طالب وطالبات وحماضرات املخربين من ) ١: املتعمقة املقابالت

للغة العربية  .ورئيسات حماضرات 

نوية  .ب ت    )data sekunder(وبيا

ذا البحث     تعلم دورات البالغة العلمية ، واليت ترتبط 
  .والكتب ذات الصلة

  
ت أساليب .٥  مجع البيا

ت  ت فيســتخدم هــذاالبحث طريقــة مجــع البيــا بنــاءا علــى نــوع البيــا
  . يةاملقابلة ومالحظة والوثيق :دوات متعّددة مثلعن وسائل وأ

  (Observation Method)         طريقة املقابلة  ) أ

ت الــــيت ترجــــى منهــــا  طريقــــة املقابلــــة هــــي الطريقــــة جلمــــع البيــــا
وتنقسـم املقابلـة علـى قسـمني  ٦٠.املواصـلة املباشـرة بـني الباحـث واملخـرب
  . يةمها املقابلة الرتكيبية واملقابلة غري الرتكيب

                                                           
٥٩  ، ، : دونع( Metode Penelitian Pendidikan شوديه سوكمادينا ، )٢٠٠٩رمياجا رشداكرا 

 .٢٨٥. ص
٦٠

 .١٨٦. ص ،Metode Penelitian Kualitatif ،ميلييونج. ليكسي ج 
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ت  طريقة املقابلـة هـي احملادثـة بـني الشـخص واألخـر لنيـل البيـا
اهلــــدف مــــن اســــتخدام هــــذه الطريقــــة هــــو نيــــل   ٦١.ســــلوب األســــئلة

ت عن  مشكالت تعليم البالغـة لطـالب  املسـتوى الرابـع يف قسـم البيا
ن غـريي اإلسـالمية بفونوروغـو يف السـنة  جبامعـة تعليم اللغـة العربيـة سـو

واســــــتخدمت الباحثــــــة هــــــذه الطريقــــــة . م ۲۰١۸ -۲۰١۷ الدراســــــية 
ت من   :جلمع البيا

مشكالت تعليم البالغة عن  قسم تعليم اللغة العربيةرئيس   .أ 
ن  جبامعة لطالب  املستوى الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية سو

   ۲۰١۸- ۲۰١۷الدراسية  غريي اإلسالمية بفونوروغو يف السنة 
 .م

ت تعليم البالغة لطالب  املستوى مشكالعن  حماضر البالغة  .ب 
ن غريي اإلسالمية  جبامعة الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية سو

 .م ۲۰١۸ -۲۰١۷الدراسية  بفونوروغو يف السنة 
مشكالت عن  طالب  املستوى الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية  .ج 

 ةتعليم البالغة لطالب  املستوى الرابع يف قسم تعليم اللغة العربي
ن غريي اإلسالمية بفونوروغو يف السنة الدراسية   جبامعة سو

 .م ۲۰١۸ -۲۰١۷

 (Observation Method)          طريقة املالحظة  ) ب

عندما يفكر الباحث يف دراسة نوعية فإنه يضع يف اعتباره 
فاملالحظة هي عملية مجع . القيام جبمع معلومات عن طريق املالحظة

                                                           
  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D، سوغييونو ٦١

 .٣١٧.، ص)٢٠١٥ألفابيتا، : ندونج(
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طريقة املالحظة ٦٢.ظة الناس أو األماكناملعلومات عن طريق املالح
ملشاركة  ملالحظة على موضوع البحث  مالحظة  هي طريقة البحث 

  ٦٣.أو بدون املشاركة

ت اليت تتم عن طريق  طريقة املالحظة هي طريقة جلمع البيا
تتم . مراقبة األعراض اليت يتم فحصها وتسجيلها بشكل منهجي

عد معينة حبيث ميكن تكرار عمليات الرصد وفقًا إلجراءات وقوا
  ٦٤.اإلجراء من قبل الباحث وتوفر املالحظات للتفسري العلمي

ت  إستخدامت الباحثة هذه املالحظة للحصول على البيا
مشكالت تعليم البالغة لطالب  املستوى الرابع يف قسم تعليم عن 

ن غريي اإلسالمية بفونوروغو  جبامعة اللغة العربية اسو   .وحماوال

 (Documentary Method) قة الوثيقية طري  ) ج

لر جوع إىل  ت  ئق املكتوبة هي طريقة مجع البيا الطريقة الو
ّالت املهمة الىت تستخدم ملعرفة  احملتاجة   ئق،  والكتب، وا الو

  ٦٥.وتسمى أيضا الوسائل غري اإلنسانية

                                                           
 .٩٤. ، ص)٢٠٠٧دار املسرية للنشر والتوزيغ، : عمان(أساسيات البحث العلمي منذر الضامن،  ٦٢
، Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D سوغييونو، ٦٣

٢٠٤. 
رام( Metode Penelitianسوفاردي،   ٦٤  .٨٨، صز )٢٠٠٦سان جريداس فريس، : ما
، )٢٠٠٧هالل فو ستاكا، : ماالنع(،   Metodologi Penelitian Bahasa Arabدمحم عينني،     ٦٥

 .١٢٢. ص
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ت عن  تعليم إستخدمت الباحثة الطريقة الوثيقية لنيل البيا
 جبامعة ة لطالب  املستوى الرابع يف قسم تعليم اللغة العربيةالبالغ

ن غريي اإلسالمية بفونوروغو     :، كما يلىسو

ن غريي اإلسالمية  جبامعةريخ التأسيس واملوقع اجلغراىف   .أ  سو
 بفونوروغو 

ملدرسة الدينية الشافعية دوريساوو  الطالبأحوال املعلمني و   .ب 
 .فونوروغو

ملد  .ج   .رسة الدينية الشافعية دوريساوو فونوروغوتركيب منظمة 

 
ت .٦  طريقة حتليل البيا

ت يف البحث الكيفى هي قبل يف امليدان وحينما  يعمل حتليل البيا
سوتيون. يف امليدان وبعد انتهاء من امليدان ت مند : "وقال  بدأ حتليل البيا

يف  ٦٦ .لبحثتعبري املسئلة، قبل دخول امليدان، ويستمّر حّىت كتابة نتيجة ا
ت هي حتليل وصفي   هذا البحث استخدمت الباحثة أسلوب حتليل البيا

األول، . وهلا ثالثة طبقات. )Huberman(وهو بريمان ) Miles(كيفي ميلس 
ت  ىف هذه الطبقة يعانق الباحث أمور ) Reduksi Data(خنفيض البيا

ب ت ، تقدمي البيالثاىن. البحث األساسّية، واملهّمة، وجيعل   Penyajian(ا

Data ( ت إىل ملّخص، أو مصيغ، أو جدول، أو وهو يقّدم الباحث البيا
ت . قالب وغريها الثالث، أخذ النتيجة وهى طبقة األخري ىف حتليل بيا

                                                           
 .٣٣٧ – ٣٣٦نفس املرجع ،  ٦٦
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ت إىل نتيجة خاصة ستنتاج البيا ت ولتحليل .الكيف   تستخدم البيا

  :يلى كما وهي طرق بثالث الباحثة

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

ت حتفيض  .أ   )Reductioan Data(  البيا

لضـبط والدقّـة، كمـا  ت  ت قسـم الباحثـة البيـا لئّال ختتلط البيـا
ت  ذكـــــر يف الســـــابق كّلمـــــا طـــــال الوقـــــت للباحـــــث كلمـــــا كثـــــرت البيـــــا

ومـــن أجـــل ذلـــك تعتقـــد ســـريعا املعلومـــات بطريقـــة . املختلطـــة واملختلفـــة
ت هـي تل. ت  حتفيض البيا خـيص وحتيـري والغـرض مـن حتفـيض البيـا

ت املهّمــة مــن حيــث املوضــوع والشــكل يف هــذا البحــث حيصــل . البيــا
ت مــــــــــن املقابلــــــــــة  ،  املالحظــــــــــة )interview(الباحــــــــــث علــــــــــى البيــــــــــا

)Observation( الوثيقــــــــــــــة ،)Documentary ( ــــــــــــــدريس املقعــــــــــــــدة يف الت
ختيـار وحتديـد عـن األحـوال  واألعمال اليومية من املدارس مث حتفضـها 

  .تعليم البالغة يف الفصلبعلقة األصلية املت

 
  
 

ت  مجع البيا

ت ت ختفيض البيا  استنتاج البيا

ت  عرض البيا
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ت  . ب    (Display Data ) عرض البيا

ت  ت فــاخلطوة بعــد ذلــك عــرض البيـــا ايــة ختفــيض البيــا بعــد 
ت تسـهل ىف فهـم مـا وقـع وتنظـيم العمـل مؤسسـا علـى مــا  بعـرض البيـا

مـل ىف تركيـب اإلعـالم علـى  ٦٧.حصل من الفهم ت هـو  عـرض البيـا
ت مث . الفهم عن معناه شكل نظام خاص لتسهيل وبعـد ختفـيض البيـا

ىف هــذا البحــث . تعريضــها بتصــميم علــى شــكل تفســري الســرد األخبــار
ت بنظام خاص عن مشكالت    .تعليم البالغةعرضت الباحثة البيا

ت   . ج  (Conclusion Data)استنتاج البيا

ـــــة ت هـــــى أخـــــذ اإلســـــتنباط والربهني ـــــا  اخلطـــــوة بعـــــد عـــــرض البي

)verification( . واإلســـــتنباط األول مل تبـــــق يف احلكـــــم اذا أتـــــت األدلـــــة
ت بعــدها ولكــن اذا كــان اإلســتنباط . اجلديــدة واألرجــح يف مجــع البيــا

الدلة الراجحة والصحيحة حينمـا رجـع الباحـث . األول تنسب وتتفق 
ت، فاإلســـتنباط األول مســـي اإلســـتنباط  يف امليــدان البحـــث ومجـــع البيـــا

ا اســتنباط حبــث كيفــى أو نــوعى فقــد أجــاب يف إذ. الراجفــة الصــحيحة
حتديـــدها ومل تبـــق وتتســـع حينمـــا ذهـــب الباحـــث أو الباحثـــة يف ميـــدان 

  ٦٨.البحث
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٣٤١ ،Metodologi Penelitian Pendidikan سوغييونو، ٦٧
 .٣٤٥نفس املرجع،  ٦٨
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ت .٧  فصاحة البيا

ت صحة لفحص طرق ثالث الباحثة استخدمت        :يلى كما البيا

 اإلشرتاك تطويل  .أ 

يف  طـويال وقتـا ويشـرتك. النـوعى البحـث يف وسـيلة الباحثـة تكـون
ت صحة نوعية لرتقية التطويل هذا وفائدة .البحث ميدان   ٦٩.البيا

 التأمل مواظبة  .ب 

املناسـبة  والعناصـر اخلصـائص إجيـاد هـو التأمـل مواظبـة مـن الغـرض
لتفصـيل اخلصـائص هـذه يف الباحث تركز مثّ  املطلوبة ملسألة  .العناصـر 
 لتأمـلا الغرفـة فمواظبـة يعطـى اإلشـرتاك تطويـل كـان إذا أخـرى وبعبـارة

  .التعمق يعطي

 التثلثي املنهج  .ج 

ت صـحة فحـص اسـلوب هـو التثلثـي املـنهج يسـتفيد  الـذي البيـا
ت خـارج مـن آخـر شـيء ت مقارنـة أو التحقـق ألغـراض البيـا  .للبيـا

     ٧٠. أخرى مصادر من فحص هو استخدها من واألكثر

 خطوات البحث .٨

البحث النوعى ال ميكن فصله عن خطوات البحث وهلا خاصة 
فإّن خطوات البحث يف البحث . ساسية هي أّن الباحث كوسيلة البحثأ

  . النوعى خيتلف خبطوات البحث غري البحث النوعى

  :أما خطوات البحث تنقسم إىل ثالث خطوات 
                                                           

، )٢٠٠٩رمياجا روشداكر ،: ندوع( Metodologi Penelitian Kualitatif ،مولييوع. ليكسي ج ٦٩
٣٢٨ . 

  .٣٣٠ نفس املرجع،  ٧٠
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 خطوة ختطيط البحث    .أ 

مور أتية   :هذه اخلطوة يتم تنفيدها 
 كتابة ختطيط البحث  )١

 إختيار ميدان البحث )٢

 إرادة اإلذن )٣

 أحوال امليداناشتكشاق  )٤

 إختيار املخرب واإلنتفاع به )٥

  إعداد أدوات البحث )٦
مور أتية ٬خطوة تنفيد البحث  .ب   :هذه اخلطوة يتم تنفيدها 

 فهم ميدان البحث وإعداد النفس )١

 دخول امليدان  )٢

ت )٣   اإلشرتاك يف مجع البيا
 خطوة حتليل البحث  .ج 

ت مث يقوم الباجث بتحليلها على   وبعد أن جيتمع البيا

  .الوصفية الكيفية الطريقة
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  الباب الرابع
ت  عرض البيا

 جبامعة مشكالت تعليم البالغة لطالب  املستوى الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية
ن غريي اإلسالمية بفونوروغو يف السنة الدراسية   .م ٢٠١٨-٢٠١٧ سو

  
ت عامة     ﴾ أ ﴿  عرض البيا

ن غري ريخ رواية ا  . ١   ي اإلسالمية بفونوروغوجلامعة سو

  ريخ إنشائها وتطورها  . أ

عن طريق  NUميكن أخريا حتقيق اجلهد الرامي إلنشاء جامعة 
ن غـريي اإلسـالمية  NUفتح فرع من جامعـة  مـاالنع مـن خـالل  سـو

ن غريي اإلسالميةخطاب موافقة من رئيس جامعة   .No ماالنع سو

٢٠٥ / D / UNU / VIII / يتعلـق  ١٩٦٨بتمرب سـ ١٥مـؤرخ يف  ٦٨
ن غــري اإلســالميةلتصــديق علــى كليــة طربيــه واتلــم ، جامعــة  ،  ســو

فـــرع فونوروجـــو ، ومســـؤوليات إداريـــة يف مؤسســـة فونوروجـــو معـــاريف 
، مت ترتيب منظمة اإلدارة  ١٩٦٨أكتوبر  ١٤مث يف . ةللتعليم اجلامعي
  :لرتتيب التايل

ن غــــــريي اإلســــــالميمت التصــــــديق علــــــى   ٨يف  ةجامعــــــة ســــــو
مكسوم . من قبل الدكاترة) هـ ١٣٨٨شعبان  ١٧(م  ١٩٦٨نوفمرب 

ئــــب رئــــيس اجلامعــــة  ويف ذلــــك . ن غــــريي مــــاالنجو ســــ NUعومــــار 

٥٤ 
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مج املســـائي  " أنيكـــا ســـاري"الوقـــت ، أقـــيم حفـــل التأســـيس مـــع الـــرب
الذي أقامه معهد التعليم يف جامعة معاريف ندوالت العلماء يف قاعة 

كيت ب استندت املصادقة على إنشاء املؤسسـة . نوروغوو فاجتماعات 
ن غــــــريي  NUعلــــــى خطــــــاب موافقــــــة املستشــــــارة مــــــن جامعــــــة  ســــــو

 / D / UNU ٢٠٥: رقـم ١٩٦٨سـبتمرب  ١٥مـاالنع يف  اإلسـالمية

VIII / جامعـة تربيّـة و التعلـيمالـذي كـان امسـه يف األصـل كليـة  ٦٨ ،  

UNU Sunan Giri FTT)   (ت احملاضـرة عقـد. فـرع فونوروغـو مـاالنج
) اقرتضــــت(احتلــــت احملاضــــرات مؤقتــــا . ١٩٦٩فربايــــر  ١٠األوىل يف 

طر كطانعمبىن املدرسة الثانوية العامة ، وتقع على   ٢٨رقم  ،شارق 
   .روغوفونو 

ويف اجتماع العمل ، مت تغيري اسم قادة ومدرسي الكليـات يف 
 ٢٥إىل  ٢٤جامعـــة جـــاوى الشـــرقية وجـــاوى الوســـطى يف الفـــرتة مـــن 

، ومت تغيـــــري اســـــم جامعـــــة األمـــــم املتحـــــدة إىل جامعـــــة  ١٩٧٢يـــــو يون
ـا  ن جـريي املختصـرة علـى أ ووفقـا لنصـيحة مستشـار  UNSURIسو

يف سورا مؤرخـة  KOPERTAIS WILAYAH IVو  UNSURI ماالنع
رشيح جامعة السنانية جريي بفونوروغو مت ت ١٩٧٤أغسطس  ٢٠يف 

، كـــــان  ١٩٧٤ديســـــمرب  ٢٧يف . لـــــيميف جامعـــــة تربيـــــا يف جامعـــــة تع
هنــاك مرســوم حالــة مــذكور مــن املــدير العــام للجماعــة اإلســالمية رقــم 

ن لكلية الرتبية والت ٢٢٩/٧٤/KEP/D.IV: اإلرشاد عليم يف جامعـة سـو
  .وغريي بفونوروغ

تمـع ، يسـعى دة الثقـة يف ا  عالوة على ذلك ، يف حماولـة لـز

UNSURI   مسـجلة يف املسـتوى لتحسني وضـعه مـن حالـة  فونوروغو
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ــــا كدرجــــة البكــــالوريوس جنحــــت اجلهــــود . اجلــــامعي ليــــتم االعــــرتاف 
ن رقـــم  ـــاريخ  ١٩٧٨لســـنة  ٢٦صـــدار قـــرار وزيـــر األد مـــايو  ١١بت

لتعلـــيم يف جامعــــة بشـــأن الوضــــع املعـــرتف بــــه لكليـــة الرتبيــــة وا ١٩٧٨
مث لتلبيـــة متطلبـــات عـــدد متزايـــد مـــن اخلـــرجيني . وســـنن غـــريي فونوروغـــ

ــــدكتوراه ، مت فــــتح درجــــة  ــــون يف االســــتمرار يف مســــتوى ال ــــذين يرغب ال
ومع ذلك ، وألن حالة . ١٩٨٤-١٩٨٣الدكتوراه يف العام الدراسي 

مستوى الدكتوراه مل يتم الرد عليها ، فقـد انـدمج طلبـة الـدكتوراه أخـرياً 
ورا طربيــه ، الــذين خترجــوا يف عــام مــع طــالب الــدكتوراه يف كليــة ســ

  .طالًبا كعلماء أكمل ٢٥من  ١٩٨٧

أصـدرت مديريـة  ١٩٨٨ - ١٩٨٧ابتداء من العام الدراسـي 
مج  الرتبيـــة اإلســـالمية العليـــا قســـم الـــدين سياســـة يف شـــكل إلغـــاء بـــر

الـــذي مت تغيـــريه تـــدرجييا إىل مســـتوى البكـــالوريوس " املرحلـــة اجلامعيـــة"
)١S-.( املنوال ، حصلت على درجة البكالوريوس يف كلية  وعلى نفس
وأخـــريا ، بــدءا مــن العـــام . وونوروغــفريي بن غــو لرتبيــة يف جامعــة ســـا

ن  ١٩٨٨-١٩٨٧الدراســـي  ، تغـــري مســـتوى التعلـــيم يف جامعـــة ســـو
  .)-١S(غريي بونوروغو أيضا إىل درجة البكالوريوس 

 يف الوقــــت نفســــه ، مت تطــــوير عــــدد الكليــــات الــــيت كانــــت يف
  ٣إىل  ١٩٨٨-١٩٨٧األصل كليات الرتبيـة فقـط يف العـام الدراسـي 

ـــــة الشـــــريعة ـــــدعوة وكلي ـــــة ال ـــــة ، كلي ـــــة الرتبي بســـــبب . كليـــــات هـــــي كلي
تغيـري الكليات القائمة يف جمال واحد فقط ، وهـي العلـوم الدينيـة ، مت 

ن غـــســـة اإلســـالمي اســـم هـــذه املؤسســـة إىل اجلامعـــة و ونوروغـــفريي بو
و وفقـــا ملرســـوم فونوروغـــ" INSURI"ختصـــار الـــذي يف وقـــت الحـــق 
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ن ، مــع وضــع  ١٩٨٨ديســمرب  ١يف  ١٩٨٨مــن  ٢١٩. وزيــر األد
رغم أنه يف وقت إصدار املرسوم ، إال كان لديه كليـة واحـدة . مسجل

لرتبيبة مج دراسي واحد ، ومها كلية الرتبية اإلسالمية    .وبر

ـــع إ دارات ، يف تطـــورات الحقـــة ، كـــان لـــدى كليـــة الرتبيـــة أرب
وقســم ) PAI(اثنـان مــن الــربامج اجلامعيـة ، مهــا قســم الرتبيـة اإلســالمية 

مج دراســـــة ). PBA(تعلـــــيم اللغـــــة العربيـــــة  ســـــيس بـــــر عـــــام  PBAمت 
  :بناًء على مرسوم املدير العام للتعليم اإلسـالمي رقـم املؤسسـة ١٩٩٨

١٩٩٨/٤٢E/   ،ــــــر  ٢٧ جمني لدراســــــة . ١٩٩٨فرباي ــــــر مت إنشــــــاء ب
مج  ــــر ض األطفــــال ب ــــيم ر مج دراســــة تعل ــــر ــــاين ، ومهــــا ب ــــدبلوم الث ال

. بنـــاًء علـــى قـــرار املـــدير العـــام للمؤسســـة ١٩٩٨اإلســـالمية ، يف عـــام 
ــــوفمرب  ١٨، /١٩٩٨/٣٧٣E: اإلســــالم ، العــــدد ويســــتند . ١٩٩٨ن

مج الدراســــــة الرتبويــــــة للمعلمــــــني االبتدائيــــــة  علــــــى منطقــــــة  MI/ بــــــر
 / SK ٢٠٠٢/ ٥٥٥: رقـــم ، Kopertais SKســـورا الرابـــع 

KOP.IV /   أجــل ضــبط  ولكــن مــن. ٢٠٠٢أغســطس  ٣٠بتــاريخ
لطـــالب واحملاضـــرين ، جيـــب أن يكـــون منصـــب  مـــع القـــانون املتعلـــق 

ــاء  املعلــم علــى األقــل حاصــًال علــى درجــة البكــالوريوس ، لــذلك مت إ
جمي الدراسة الثانية الدبلومات يف عام    ٠٣.٢. )مغلق( ٢٠٠٦بر

مج خــاص ، إلضـافة إ ىل الـربامج املـذكورة أعـاله ، هنـاك بـر
مج التفـــرغ الرابـــع لغـــري العلمـــاء  الرتبيـــة ، بنـــاًء علـــى توصـــية / هـــو بـــر

ـــــــــــــــوبرتيس ، رقــــــــــــــــم  ٩٨/ ١١٧٢: منطقــــــــــــــــة ســــــــــــــــورا الرابعــــــــــــــــة كـ

/KOP.IV/٠٣.٢ .PP   ،علـــــــى طـــــــول مـــــــع . ١٩٩٨ديســـــــمرب  ١٥
مج شــهادة املعلــم ، حيــث جيــب أن يــتم وضــع املع لــم مــن إصــدار بــر
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كمـا مت   ٢٠٠٩خالل التعليم اخلـاص للمـدرس احملـرتف ، مث منـذ عـام 
مج اخلــــاص  ــــاء الــــرب مج ). مغلــــق(إ الــــدبلوم  PGTKIالســــتبدال بــــر

، اقرتحـــت  ٢٠٠٦اللـــذين مت إغالقهمـــا يف عـــام  PGSD/MIالثـــاين و 
ــــة األوىل يف  ــــة اجلامعي مج املرحل ــــرب ــــًدا ل جمًــــا دراســــًيا جدي املؤسســــة بر

مج دراســــــة تعلــــــيم ) PGMI(تدائيــــــة لتعلــــــيم املعلمــــــني مدرســــــة اب وبــــــر
ــا متكنــت فقــط مــن  .Raudhotul Athfal (PGRA)املعلمــني  إال أ

مج تعلــــــيم املعلمــــــني ابتدائيــــــة  احلصــــــول علــــــى تصــــــريح التشــــــغيل لــــــرب
)PGMI (ــــــــــم ــــــــــة اإلســــــــــالمية رق / د ج : مبرســــــــــوم مــــــــــدير عــــــــــام الرتبي

ـــــو  ١٠بتـــــاريخ  ٢٥٧/٢٠٠٧ ـــــة وحـــــىت اآلن . ٢٠٠٧يولي متتلـــــك كلي
، تعلـــيم ) PAI. (الرتبيـــة اإلســـالمية: الرتبيـــة ثالثـــة بـــرامج دراســـية وهـــي

  ).PGMI(تعليم املعلم  ابتدائيةومدرسة ) PBA(اللغة العربية 

بناء علـى مرسـوم املـدير  ١٩٨٩سست كلية الدعوة يف عام 
أغسطس  ٥، بتاريخ   / ١٩٨٩E/  ٣٦: العام للدين اإلسالمي رقم

سي. ١٩٨٩ مج دراسي واحد منذ  سها وحىت اآلن ال يزال لديها بر
ـــــة . ، وهـــــو االتصـــــاالت واإلذاعـــــة اإلســـــالمية سســـــت كلي يف حـــــني 

، بنـــــاء علـــــى مرســـــوم املـــــدير العـــــام للتنميـــــة  ٢٠٠١الشـــــريعة يف عـــــام 
منـذ . ٢٠٠١فربايـر  ٧،  / ١٥E /٢٠٠١: املؤسسـية اإلسـالمية رقـم

مج دراسة واحدإنشائها ،    .، وهو معامالتال يزال لديها بر

ن غــــريي اإلســــالمية، طــــورت  ٢٠٠٤يف عــــام   جامعــــة ســــو
مج للدراسات العليا جمها الدراسي من خالل فتح بر مت احلصول . بر

مج الدراســـــات العليـــــا مـــــن املـــــدير العـــــام  علـــــى رخصـــــة التشـــــغيل لـــــرب
ـــــاريخ  ٣٩٩/٢٠٠٤/ د . ج: لألشـــــغال العامـــــة بـــــرقم ـــــوبر  ٢٩بت أكت
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مث تغـــريت يف عـــام .  دارة الرتبيـــة اإلســـالميةمـــع الرتكيـــز علـــى إ ٢٠٠٤
مج دراسة الرتبيـة اإلسـالمية علـى أسـاس مرسـوم مـدير  ٢٠٠٧ إىل بر

نـوفمرب  ١٥، بتـاريخ  ٤٤٥/٢٠٠٧/  ١.جى : الرتبية اإلسالمية رقم
٢٠٠٧.  

ـــربامج الدراســـية يف  ن غـــرييمجيـــع ال ، ســـواء  اإلســـالمية ســـو
ــــا  ــــرامج البكــــالوريوس أو الدراســــات العلي ــــا"لــــديها ب مــــن " املعــــرتف 

BAN-PT . حىت هذا العام ، مت اعتماد برامج الدراسة اخلاصـةPAI  و
KPI  وMu'amalat"B "مج دراســــــة . علــــــى التــــــوايل يف حــــــني أن بــــــر

PBA  وPGMI  والتعليم اإلسالمي)Sكل معتمد  )٢ ،"C".  

 
  ألف الرؤية والرسالة واألهداف. ب

 الرؤية .١

ـــــــزة واملســـــــتق بلية ، كمركـــــــز للدراســـــــات إن اجلامعـــــــة املتمي
اإلسالمية والثقافية ، هلا شخصية نبيلة مثل أهل السنة واجلماعـة 

  .وحنلية
 :املهمة .٢

تمــــع   . أ حتســــني جــــودة التعلــــيم والتــــدريس والبحــــث وخدمــــة ا
  .ملصلحة الناس

تطــوير ونشــر الوصــول إىل التعلــيم والثقافــة والقــيم اإلســالمية . ب
  .هضةعلى أساس أهل السنة واجلماعة الن

تطـــوير إدارة إدارة املعهـــد الـــيت ختضـــع للمســـاءلة مـــع الصـــورة . ج
  العامة واحلكم الرشيد
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 :الغرض .٣

تطــوير العلــوم اإلســالمية والعلــوم والتكنولوجيــا والثقافــة الفنيــة   . أ
  .لتحسني مستوى املعيشة واالستفادة من الناس

إنتـــاج مـــوارد بشـــرية عاليـــة اجلـــودة ، خملصـــة ومتفانيـــة وقـــادرة . ب
ألهلونيـــــــة  لتمســـــــك  علـــــــى التنـــــــافس يف العصـــــــر العـــــــاملي 

دية   .واجلماعة و
ن غريي  حتقيق . ج   ٧١.كجامعة إسالمية ذات حكم جيدسو

 
  التنظيمي تركيب  . ج

 .مؤسسة إدارة الكلية .١

ـــــــي تكـــــــوين منظمـــــــة  ن غـــــــريي وفيمـــــــا يل حكـــــــم ســـــــو
مج الدراســـة  :٢٠١٤-٢٠١٢للفـــرتة  اإلســـالمية فونوروغـــو بـــر

  .احلايل

ن كوحــــدة للتعلــــيم   )INSURI(غــــريي اإلســــالمية  ســــو
العايل اليت تنظم برامج التعليم األكادميي أو املهين يف جمموعات 

ـــا والفـــن علـــى أســـاس اإلســـالم  ) مماثلـــة(مـــن العلـــوم والتكنولوجي
مج / لديها ثالث كليات ومخس ختصصات  برامج دراسية وبـر

  :للدراسات العليا على النحو التايل

مج الدراسة كلية الطربية ،  . أ  :مع بر

                                                           
لرقم ٧١  .ىف امللحق هذا البحث  ٢٠١٨- VlI / ٠٩/ D /٠٢:أنظر نسخة الوثيقية 
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مج درجة البكالوريوس(الرتبية الدينية اإلسالمية  )١  )بر

مج درجة البكالوريوس(تعليم اللغة العربية  )٢  )بر

مج البكالوريوس ( MIالتعليم املعلم  )٣  )١بر

مج درجة البكالوريوس( RAتدريس املعلمني  )٤  )بر

مج الدراسة  . ب  :كلية الدعوة ، بر

ــــــــــــــاالت واإلذاعـــــــــــــــة    )١ ــــــــــــالمية االتصـ مج (اإلســـ بـــــــــــــــر
  )١البكالوريوس 

تمع اإلسالمي    )٢ مج البكالوريوس (تنمية ا   )١بر

مج دراسة القـانون اإلسـالمي الشـرعي . ج كلية الشريعة ، بر
مج درجة البكالوريوس(   )بر

مج الدراســــات العليــــا . د مج دراســــة الرتبيــــة )  S-٢ (بــــر بــــر
  اإلسالمية

   )D III(ة احمللل أكادميية الصيدلة واألغذي. ه
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 التنظيميتركيب 

ن غريي اإلسالمية بفونوروغو يف السنة الدراسيةا   .م ۲۰١۸-۲۰١۷ جلامعة سو

 
  

  
  
  
  
  
  
 
 
  

يف قســم تعلــيم اللغــة  و احملاضــرالطــالب املســتوى الرابــع أحــوال    .د
ن غريي اإلسالمية بفونوروغو العربية   جبامعة سو

  اجلدول األمساء الطالب  . ١
  الطالب  دفرت القيد مرق  رقم

  غوس معروف  ١٦.٣.٠٢٤٣  .١
  خوميدي  ١٦.٣.٠٢٤٤  .٢
  دمحم أنوار  ١٦.٣.٠٢٤٥  .٣
  إّال ليلة السعادة  ١٦.٣.٠٢٤٦  .٤
  إيكا فرياميسيت  ١٦.٣.٠٢٤٧  .٥
  ليال مغفرية  ١٦.٣.٠٢٤٨  .٦
  نيسا عوملى معريفة  ١٦.٣.٠٢٤٩  .٧

 جملس كّلّية   عمداء              

.م. ف. م. أُ  رئيس قسم  (UMPM) 

 متخصص معلم املكتبة

أجزاء      

 الطالب

.م.ف. ف. ل  (LPPM)   معمل اللغة

 حجرة تعليم 

 )ICT( .ت. ج. أ  
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ين لوفّيايت  ١٦.٣.٠٢٥١  .٨   ريزكا رّ
  سييت فتيمة األزيزة  ١٦.٣.٠٢٥٢  .٩

تو ديييأن ه  ١٦.٣.٠٢٥٣  .١٠   ااألولفا

  سييت سعيدة  ١٦.٣.٠٢٥٤  .١١

  
 ٧٢اجلدول األمساء احملاضرين  .٢

  األهلية  الرتبية  املوقف  احملاضرين  رقم
 Asisten  سري أ  .١

Ahli 
٢ S  اللغة العربية  

 Asisten  يو هنفيواح  .٢
Ahli  

٢ S  الفلسفة اللغة  
لـــــــــــــــــــــوع لـــــــــــــــــــــو   .٣

  اءينيس

Asisten 
Ahli  

٢ S   ــــــــــــــــــة حكــــــــــــــــــم الرتبي
  اإلسالم

مي  .٤  Asisten  هبيبول أ
Ahli  

٢ S  التفسري الرتبية  
تينـــــــــــــــا زولفـــــــــــــــا   .٥

  سوريين

Asisten 
Ahli  

٢ S  التعليم اللغة العربية  

خلــــــيس زمــــــرين   .٦
  فوترا

Asisten 
Ahli  

٢ S  اللغة اإلجنيليس  

 Asisten  أمحد لوت يف  .٧
Ahli  

٢ S  الفلسفة اإلسالم  

 Asisten  حبتّري هرمي  .٨
Ahli  

٢ S   األهــــــــــــل الســــــــــــّنة و
  اجلمعة 

 Lektorمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروان   .٩
Kepala  

٣ S  املنهج  
                                                           

 .ىف امللحق هذا البحث  ٢٠١٨- VlI / ٠٩/ D /٠٧ :لرقمأنظر نسخة الوثيقية  ٧٢
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  سالهوّدين
ــــــــــــــن   .١٠ فــــــــــــــائيق أي

  الرفيق

Asisten 
Ahli  

٢ S  البالغة  

  
  
   ةعرض البيانت اخلاص  ﴾ب  ﴿

   تعلــيم البالغــة لطــالب  املســتوى الرابـع يف قســم تعلــيم اللغــة العربيــة مشـكالت

ن غــــريي اإلســــالمية بفونوروغــــو يف الســــنة الدراســــية  جبامعــــة -٢٠١٧  ســــو

 .م ٢٠١٨

األهـــداف واملـــواد : مـــن بـــني أشـــياء أخـــرى. م هنـــاك عناصـــر مهمـــةييف التعلـــ
من كل عنصر موجود هناك العديد من املشـاكل الـيت حتتـاج . ذلكغري  ، وطريقةوال

 اضــرقلــه حميف دراســة علــم البالغــة ، كمــا ن خاصــةحــدث هــذا ، . حقــا إىل حلــول
ن غــريي اإلســالمية بفونوروغــو جامعــةلغــة للعلــوم يف  لتأكيــد  ،ســو املشــكلة هــي 

م ياملشـكالت الـيت تنشـأ وفًقـا لعناصـر التعلـ. ٧٣هناك دائما ، وجيب أن يكون هناك
  :ن طريق املقابلة والتوثيق واملالحظة ، على النحو التايلليت تتم ماملوجودة ، وا

ن غريي اإلسالمية بفونوروغواجليف البالغة  ميأهداف التعل .١  امعة سو

م ، ألن هذا هو االجتاه التايل يوهو أحد العناصر املهمة األوىل يف التعل
ـــــع يف احلـــــرم  قســـــمم البالغـــــة للطـــــالب يف الييف تعلـــــ خاصـــــةيف اخلطـــــوة ،  الراب

ن غــريي اإلســالمية بفونوروغــواجلــامعي   األســتاد علــي فيكــريكمــا ذكــر . ســو

لبالغةيإن هدف التعل   :هو الكثري ، مبا يف ذلك م 

                                                           
 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٠٥/W/٠١أنظر إىل نسخة املقابلة   ٧٣
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م يم اللغــــة العربيــــة ، ألنــــه يف تعلــــيالطــــالب قــــادرون علــــى إتقــــان مجيــــع تعلــــ  . أ
و ، األســـلوب، املثـــال حـــول ذلـــك ، هنـــاك العديـــد مـــن العناصـــر يفةالبالغـــ

  .، واألدب، وغريدلكوصرف، حنو تركيب و

دة مفردات املادة املقدمة .ب   .الطالب قادرون على ز

ت القـــــرآن يفهـــــم  . ج ـــــو ، ، احلـــــديث ، الســـــئري ، كـــــالم  اخلـــــرب الطـــــالب حمت
 ٧٤ .ذلكغري  لتفصيل ، و

لكامـــل ألن هنـــاك العديـــد   األهـــداف املـــذكورة أعـــاله مل يـــتم تنفيـــذها 
لنسبة يل يف هذا الوقت هناك اثنني   :من العوامل اليت تسبب مشكلة ملحة 

 املتجانس يتضمن أشـياء  ، ألن القصد غريالقدرة غري املتجانسة للطالب  . أ
على سبيل املثال . ، وأكثر من ذلك بكثريالقدرة، اخللفية، نفسية. كثرية

، حــىت عندئــذ هنــاك مــن م، مــن حيــث فهــم الــنصي، عنــدما حيــدث التعلــ
، وبعضــهم مــا زال بطيئًــا ومــا زالــوا يف فهمــون يف حملــة، وبعضــهم معتــدلي

وطــــــان علــــــى ال يوجــــــد ر لــــــذا ، إذا قورنــــــت . ماســــــة للمســــــاعدة حاجــــــة
الـيت ال أسـتطيع ، عـادة مـا . اإلطالق، من يستطيع أن يتبع ، واحلمـد 

  .أطلب أن أسأل أو أطلب تفسريا من صديق

لنســـبة يل ،   . ب دقيقـــة لقـــاء يف  ٩٠مـــدة الدراســـة الـــيت ال تـــزال غـــري كافيـــة 
دقيقــة يف أســبوع واحــد  ١٣٥لنســبة ملــواد البالغــة ، فــإن . أســبوع واحــد
رئيسـية ة جـًدا ، لـذلك ال ميكـن نقـل مجيـع األمـور الثالثـة الهي فرتة قصري 

ديــ. ع ، والبــادييناعــان ، وامليف مــادة البالغــة ، أي البيــ يف  . عخصوصــا 
دقيقـة ،  ٩٠كثري من األحيان ، ال يستغرق وقـت الدراسـة مـا يصـل إىل 

                                                           
 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٠٥/W/٠١أنظر إىل نسخة املقابلة   ٧٤
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لنسـبة يل أو للطالـب  ألنه يف بعض األحيان يكـون الوقـت متـأخرا جـدا 
الطويلـــــة للدراســـــة إىل جانـــــب ذلـــــك هـــــو الوقـــــت قبـــــل غـــــروب  ، واملـــــدة

 ٧٥ .الشمس ، لذلك جيب إغالق االجتماع على الفور

ملثــــل مــــل حقــــاً أن  و لنســــبة للطــــالب والطــــالب  ، فــــإن األهــــداف 
م يم بشكل أعمق حول العلوم يف تعلـيمن التعلالبالغة يتمكنوا من خالل دورة 

آمل حقاً أن أمتكـن الحقـاً مـن تطبيقهـا  :وكما قال أحد الطالب. اللغة العربية
 ٧٦.يف القرآن أو احلديثي

 
ن غريي اإلسالمية بفونوروغواجلاملواد التعليم يف  .٢   امعة سو

ن غريي اإلسالمية بفونوروغو امعةاجل يف كـان   ٢٠١٦، منذ عام  سو
اإلطــار الــوطين اإلندونيســي ( KKNIمــن النبيــل اســتخدام مــنهج جديــد يســمى 

. ا ذكــر رئــيس قســم التعلــيم اللغــة العربيــة، األســتاد واهيــو هنفــي، كمــ) للتأهيــل
، ألن هــذه هــي الســنة األوىل مــن اســتخدام مــنهج  ةاســتخدامه يف هــذا اجلامعيــ

KKNI ٧٧ .يف كل مادة ، خاصة يف دورات بالغة  

، ممــا جيعــل الــدورات ســاعات الــيت   KKNIيف صــميم املنــاهج الدراســية 
ت ، ولكـن منـذ وجـود  ٤كون مـن كانت يف األصل فصلني دراسيني تت ائتمـا

 ٣، مت تلخيصــها يف فصــل دراســي واحــد يتكــون مــن  KKNIاملنــاهج الدراســية 
ت لتــايل فــإن مــدة الدراســة طويلــة جــًدا. ائتمــا ن غــريي مثــل طــالب . و ســو

                                                           

 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٠٥/W/٠١أنظر إىل نسخة املقابلة ٧٥ 

 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٠٩/W/ ٠٣ املقابلةأنظر إىل نسخة   ٧٦ 

 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/١٢/W/٠٥أنظر إىل نسخة املقابلة    ٧٧
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لنســـبة يل ، جيعلـــين وأصـــدقاء بلـــدي  اإلســـالمية وألن مـــدة ذلـــك طويلـــة جـــدا 
  ٧٨.ميدما ينتهي التعللنعاس وامللل ، خصوصا عن

يف جامعــــة يف  البالغــــةم يــــدرس يف دورات ييف حــــني أن املــــواد يف التعلــــ
ن غـــريي اإلســـالمية بفونوروغـــو . كونتـــورهـــو كتـــاب مـــن مدرســـة داخليـــة   ســـو

  .بديع معاين ، بيان و : هو كتب  ٣من  تتكونالذي 

 يف. بـــديعو  معـــاينمث بيــان تتــألف املـــادة املقدمــة مـــن املعرفــة العلمانيـــة 
ً   اضــــر، اســــتخدم احملبيــــاناألول املناقشــــة  مــــن  دمحم غفــــران زيــــن العــــامل  مــــن كتــــا

فضــال عــن  و مــن املناقشــة الرئيســية ٣هنــاك موضــوع  كتــابيف هــذا ال. ونتــورك
  :وهيالتفاصيل، 

 التشبيه  . أ

از  . ب  ا

  الكناية   . ج
 :وتشــــمل هــــذه مــــا يلــــي. فصــــال فرعيــــا ٢٠لــــذلك يف الكتــــاب هنــــاك 

العلمــــــــي   األســــــــلوب و لمــــــــي  واألســــــــلوب األديباألســــــــلوب العو  األســــــــلوب
عتبـــار الشـــكل و عناصـــر  واألســـلوب العلمـــي املتـــأّدبالّصـــرف  و األســـلوب 

عتبارطرفيـه و وجـه الّشـبه  البيانية و الصـور البيانيـة و التشـبية و أقسـام التشـبية 
ـــاز و االســـتعارة  و تشـــبيه التمثيـــل و التشـــبيه الضـــماىن و أغـــراض التشـــبيه و ا

ـــردة  التصـــ رحيية واملكنـــة و االســـتعارة األصـــلية والتبعيـــة و االســـتعارة املرشـــحة وا
ـــاز املرســـل وعالقاتـــه و  ـــردة  واملطلقـــة و ا واملطلقـــة و االســـتعارة املرشـــحة وا

از العقلي و الكناية   .٧٩عالقت ا
                                                           

 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٠٩/W/٠٣أنظر إىل نسخة املقابلة    ٧٨

 ).دارالسالم، دون السنة: فونوروغو(البالغة ىف علم البيان دمحم غفران زين العامل،  ٧٩
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حـــول علـــم  اضــراحملالـــذي ألقـــاه  )املوضــوع(يف حــني أن النقـــاش الثـــاين 
ليـف املعاين ، فإن ا الكتـاب مخسـة يف هـذ . هـدام بنـاءلكتـاب املسـتخدم مـن 

لتفصيل   :وتشمل هذه ما يلي .فصول كتبت 

ــــة    :لباب األو ال ــــة فعلي ــــار إىل مجل ــــارو  يف تقســــيم اخلب تتكــــون يف حقيقــــة اخلب
ومجلــة امسيــة و يف كيفيـــة إلقــاء املــتكّلم اخلـــربو خــروج اخلــرب عـــن 

  .ى الظاهرمقتض

اإلنشــــــاء وتقســــــيمه، تتكــــــون الثالــــــث مباحثــــــة هــــــو  يف حقيقــــــة   :الباب الثاين
يف األمــر،يف النهــي، يف االســتفهام يف التمــين، (اإلنشــاء الطلــيب 

بحــث يف املســند واملســند و اإلنشــاء غــري الطلــيب و م) يف النــداء
  .إليه

يف القصر، مباحثة عن يف القصر و يف تقسـيم  عتبـار احلقيقـة   :الباب الثالث
صــر  عتبــار طرفيــه و يف تقســيم القصــر والواقــع و يف تقســيم الق

  .اإلضايف
يف الوصل والفصل تتكون الثاين مباحثـة هـو يف مواضـع الوصـل    :الباب الرابع

  .و يف مواضع الفصل

  ٨٠.يف اإلجياز واإلطناب واملساواة  :الباب اخلامس

ومـــع ذلـــك، يف . البـــديع العلـــمهـــي حـــول  يف حـــني أن املناقشـــة الثالـــث
بعـــد ، هـــذا ألن الوقـــت لـــيس كافيـــاً ألن  اضـــراحململ يقـــل احملاضـــرات الطبقيـــة ، 

نفســه يســتغرق وقتــاً طــويًال حــىت يكتمــل ، حبيــث ال  املعــاينوالعلــم البيــان العلــم 
 قــــلهــــذا . البــــديعيكــــون اجتمــــاع فصــــل دراســــي واحــــد كافيــــاً ملناقشــــة العلــــوم 

                                                           
معهد دار السالم للرتبية اإلسالمية : فونوروكو( البالغة ىف علم املعاىن مقرّرللصّف اخلامسهذام بناء،   ٨٠
 .٢٠١٦) احلديثة كونتور
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ولكــــن نظــــراً لضــــيق الوقــــت ، والــــذي هــــو مــــرة واحــــدة فقــــط يف  األســــتاذ علــــي
  .، مل يتم نقله ٨١البديع، وهذا هو جزء من العلوم  األسبوع

، يتطلــب وقتــا  البيــانألنــه حــىت يف الفصــول الدراســية ، تســليم املعرفــة 
، ألنه يف هناك العديد من الفصـول  مرّة اجتماعات ٦طويال ، فإن املعيار هو 

واذا كانـــت املعـــاين ، فهـــذا . الـــيت تتطلـــب الفهـــم العميـــق واملمارســـة يف التطبيـــق
  .ايضا ، لكن مواد احملتوى متيل اىل الفهم مرّة ٦طلب معايري االجتماع يت

، مل يتم دراستها بسبب عدم كفاية الوقت يف فصل  البديعلنسبة إىل 
حية أخرى ، لعلم . دراسي واحد لـذلك عنـدما ". التحسـني"معىن  البديعمن 

فلديـه مـا يكفـي ، والعلـم معـاين البيـانيكون الطالب قد اكتسبوا أو أتقنوا علـم 
إذن هـــذه مســـألة مـــن  ٨٢.تعلـــم البالغـــة ، لكنـــه لـــيس مثاليـــاً مـــن رأس املـــال يف 

  .حيث املادة بشكل عام

 
ن غريي اإلسالمية بفونوروغواجليف  ميق التعليطر  .٣  امعة سو

لسـالم، دعـاءكاملعتاد ،   التعليمإذا كانت  ، عـروض كاملعتـاد ،  ينفتح 
ألسئلة واألجوبة  إذا كان هناك من ال يفهم ، عند الضرورة ) شةاملناق(متبوعة 

يبـــدأ العـــرض علـــى الفـــور ، بينمـــا تنتظـــر عـــادة . أعطـــي التعزيـــز للمـــادة املقدمـــة
ــــأخر ــــذين مــــا زالــــوا هنــــاك دائًمــــا يف وقــــت مت  ٩٠يســــتمر الــــتعلم . الطــــالب ال

  ٨٣.دقيقة

                                                           
 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٠٥/W/٠١أنظر إىل نسخة املقابلة  ٨١

 .نفس املرجع  ٨٢

 .نفس املرجع  ٨٣



٧٠ 
 

 عـــةم البالغـــة يف اجلامييف التعلـــ اضـــرم املســـتخدمة مـــن احملطريقـــة التعلـــي

ن غــري  هــذا مــا ذكــره األســتاذ . هــو طريقــة خمتلطــة ي اإلســالمية بفونوروغــوســو
كـل هـذا الوقـت جربـت وحاولـت "علي فكري كمحاضر يف دورة علم البالغـة 

دائمــاً اســتخدام اســرتاتيجية ثنائيــة االجتــاه ، لــذلك مل يكــن يف نفــس االجتــاه أو 
يـث حب. واسـتمع الطـالب بشـكل سـليب القول إنـين جتنبـت طريقـة احملاضـرميكن 

، يســـأل بعضـــهم الـــبعض حبيـــث هـــو التواصـــل اضـــرأن أملـــي بـــني الطـــالب واحمل
  ٨٤.يكون اجلو الطبقي دائما على قيد احلياة

لكــن ألين أفهــم أن قــدرة كــل طالــب خمتلفــة ، لــذلك يف  ، قــال أيضــا و
وهـذا يعـين ، إذا كـان . كل مرة يكون العرض التقدميي ، ختتلف الشروط أيًضـا

على تسليم املادة جيًدا ، فـأ أضـيف القليـل مـن التعزيـز  العرض التقدميي قادرًا
وعلــى النقــيض مــن الطــالب الــذين مل يتقنــوا املــواد كثــرياً ، غالبــاً مــا أقــوم . فقــط

لتسهيل الفهم لآلخرين ، وكفاءة . غالباً بتقدمي املساعدة يف شرح وقت التقدمي
  ٨٥ .الوقت

فـرتض الطـالب ي. اضـرلكن قبول الطالب ليس كما هو متوقع من احمل
ال تـزال رتيبـة جـدا وأقـل جاذبيـة ، كمـا  طريقة املستخدمة من قبـل احملاضـرأن ال

ـــا مـــن حيـــث تقـــدمي املـــواد ، ألنـــه . هـــو مـــا مت نقلـــه كطالـــب ال يـــزال األمـــر رتيًب
   ٨٦.م داخل الفصل الدراسيييستخدم دائًما طريقة احملاضرة يف التعل

إن املرافـق ووسـائل اإلعـالم ، فـة إىل عوامل التسليم غـري اجلذابـةإلضاف
، كــل علــياألســتاذ ، كمــا ذكــر ال تــزال غــري كافيــة اضــراملســتخدمة مــن قبــل احمل
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 .نفس املرجع  ٨٥

 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/١٠/W/٠٤أنظر إىل نسخة املقابلة   ٨٦
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ليهـــــذا الوقـــــت كنـــــت دائمـــــا أطبـــــق يف التعلـــــ ، عـــــن طريـــــق العـــــروض  بالغـــــةم 
رة . واملناقشــات مــع الطــالب يف الفصــل الدراســي للــتعلم يف اهلــواء الطلــق أو ز

  ٨٧.املكتبة ، مل يكن ذلك من قبل

لكـــن املعـــروض مـــن كتـــب البالغـــة يف نفـــس الشـــيء نقلـــه الطـــالب،   
ـــــة كـــــان حمـــــدودا جـــــدا ـــــان مرتبـــــك إلكمـــــال . املكتب ـــــذلك أ يف بعـــــض األحي ل

  ٨٨.املهمة

إذن هذه بعض من املشاكل اليت تنشأ من حيث طريقة التعليم املقدمة 
   .اضرمن احمل

 
ن غريي اإلسالمية بفونورو اجليف  اضراحمل مشكالت .٤  غوامعة سو

املــادة ، كمـــا نقلـــت  يف عمليــة تســـليم املشــاكل الـــيت تنشــأ مـــن احملاضـــر
لتأكيــد موجــودة هنــاك ، وجيــب أن يكــون هنــاكعنــد املقابلــة،  . املشــكلة هــي 

لطــالب غــري املتجانســني ، مــن حيــث اخللفيــات  هنــا ، يتعلــق األمــر الرئيســي 
  ٨٩ .والقدرات املختلفة يف فهم التسليم الذي مت تسليمه

ــــم  اضــــرل الــــيت يواجههــــا احملاملشــــاك يف عمليــــة التعلــــيم البالغــــة هــــو أل
هـذا  دا،مصلحتهم ضئيلة جـ يف رأيهيسألون الطالب ، كما نقل األستاذ علي 

  :ألن بعض خرجيي املدرسة عالية وما يعادهلما

لنفس يف نفسه لقدرته .١   وجهة نظر الثقة 

                                                           
 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٠٥/W/٠١أنظر إىل نسخة املقابلة   ٨٧

 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/١٠/W/٠٤أنظر إىل نسخة املقابلة   ٨٨

 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٠٥/W/٠١أنظر إىل نسخة املقابلة   ٨٩
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العربيـة فهـي عندما كنت أحصل علـى دروس يف اللغـة العربيـة ، أمـا اللغـة  .٢
  صعبة

  .ليس لديه أحكام أساسية يف العلوم العربية ، و غري ذلك .٣
ً يكــــون هنــــاك أيًضــــا خــــرجيني مــــن الكــــوخ مل يتقنــــوا اللغــــة العربيــــة  .٤ وأحيــــا

  .األساسية نفسها
ــا كبــريًا لكــن . وبعبــارة أخــرى ، خيتلــف خرجيــو املــدارس املختلفــة اختالًف

رســة عليــة ، وبعضــهم مــن أكــواخ غالبيــة األكــواخ يف الرســالة ، وآخــرون مــن مد
 ٩٠.أخرى
 

ن غريي اإلسالمية بفونوروغواجليف  الطالب مشكالت .٥   امعة سو
كمـا . لم البالغـةاملشاكل اليت تنشأ من الطالب أنفسهم يف عملية التع

مكــاين أن أكــون أمينــا ، فــأ أشــعر قالــت ســييت ســعيدة  يف الواقــع ، إذا كــان 
وبة يف متابعة الـدورات ، خاصـة تلـك الـيت لذلك أشعر اآلن بصع. خلطأ اآلن

ميكـــن أن حيـــدث هـــذا ألنـــه  .البالغـــة نفســـها: مثـــال. تشـــم رائحـــة اللغـــة العربيـــة
  ٩١ .خلفية تعليمية طالبية غري متجانسة

ً أخلــط  اضــراحمل: كمــا قــام  الطــالب بتســليمها بســرعة كبــرية ، وأحيــا
  ٩٢.بني مطاردة املواد اليت يتم نقلها

ً تكـون لنسبة يل ،    . أ كانت سـاعات الدراسـة طويلـة جـًدا ، لـذلك أحيـا
عشـة ملعظـم الطـالب آمـل أنـه يف التعلـيم ، سـيكون رائعـا . مملة ومتعبة و

  ).الطالب(عندما يريد أن يكون أكثر تساحما من قدراتنا الكلية 

                                                           

 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٠٥/W/٠١أنظر إىل نسخة املقابلة   ٩٠ 

   .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/١٠/W/٠٤أنظر إىل نسخة املقابلة   ٩١

   .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٠٨/W/٠٢أنظر إىل نسخة املقابلة   ٩٢
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نــه يســتخدم دائًمــا ال يــزال األمــر يبــدو رتيبــاً مــن حيــث تقــدمي املــواد ، أل  .ب
   .يف التعليم داخل الفصل ضرطريقة احملا

عنــدما ال يبــدأ اجلــو يف . األصــدقاء قــد يشــعرون بــنفس الطريقــة
أن يكـــون مواتيـــاً ، عـــادًة مـــا يكـــون األصـــدقاء ، علـــى تشـــغيل اهلواتـــف 

و .  لكنهـا ليسـت صـاخبة. احملمولة ، والنوم ، والتحـدث إىل أصـدقائهم
فقـط دعهـا عند حول يف الفصل ال تفضـي، عـادة ال يوجـد أي إجـراء ، 

دوء يف املقدمة. تذهب يف بعض األحيان أعجبه أنه ال . شرح احملاضر 
لطالب   .يهتم 

ولكن ما زال من الصعب إذا طلب منه البحث عن أمثلة علـى 
ت الــيت مت تقــدميها أو تقــدمي أمثلــة منهــا خاصــة عنــدما تكــون يف . النظــر
 ٩٣.االمتحان ، تؤخذ العينات مباشرة من القرآن

، مــــن الصــــعب العثــــور علــــى أمثلــــة القســــم الفرعيــــة ، ألن الفــــروع  املثــــال  .ج
 ٩٤.الفرعية كثرية و بني بعضها البعض هي نفسها تقريبا

حنـــن حنـــاول دائمـــا أن نـــدعو : ولكـــن  الـــذي للطـــالب إبـــداعي 
األعضـــاء إىل نشـــر نشـــرات بســـيطة ، حيـــث ميكننـــا ممارســـة كتابـــة كلمـــة 

. وي علــى مــادة البالغـــةواحــدة أو مجلــة واحــدة مــن لفــظ اجلميلــة ، حتتــ
وعلى سبيل املثال ، مل تكن النشرة قادرة على الركض ، حاولنـا يف ذلـك 
الوقــت أن جنعــل مفــردات الــذي وضــعناه علــى احلــائط ، ولكننــا استشــر 

  ٩٥.لطلب التصحيح) اضراحمل(يف البداية مع اللغوي 

                                                           
   .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/١٠/W/٠٤أنظر إىل نسخة املقابلة   ٩٣

   .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٢٥/W/٠٦أنظر إىل نسخة املقابلة   ٩٤

   .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٠٨/W/٠٢أنظر إىل نسخة املقابلة   ٩٥
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 الباب اخلامس

ت   حتليل البيا
ت عن مشكالت تعليم ال اللغة  تعليمبالغة لطالب  املستوى الرابع يف قسم حتليل البيا

ن غريي اإلسالمية بفونوروغو يف السنة الدراسية جبامعةالعربية    سو

  .م ٢٠١٨-٢٠١٧ 

 
إّن يصدر املشكالت من احلاضر والطالب و . كان كل تعليم الصعوبة والسهولة

كما قال يف .  اجلامعةالوقت والطريقة املستخدمة والبيئة احمليطة  لطالب و الوسائل يف
ن غريي اإلسالمية بفونوروغوالتعليم البالغة    .يف اجلامعة سو

دب ومجال الكتابة ، وهذا هو فرع يف م عن األيهو التعلم الذي يتعل البالغةم يتعل
نفسها ، هناك العديد من الفروع املعرفة ، حبيث تنشأ  البالغةيف العلم . م اللغة العربيةيتعل

  .مية يف التعلمشاكل خمتلف

البالغة بعد ذلك يعتمد على أسس جيب على املعلم أن يكون حريًصا على  عليمت
أن تكون البالغة ذات صلة وثيقة  لنصوص األدبية والنقد، : تنفيذها و من هذه األسس

ت من اخلطأ فصل البالغة عن األدب ذه الصلة نتجه  البالغة اجتاًها خالًصا، أن    .إذ

ن غريي اإلسالمية  جبامعةواملالحظات إىل تنائج املقابالت  اعتماًدا   سو
مشكالت تعليم البالغة لطالب املستوى الرابع يف قسم تعليم اللغة  ، يعرفبفونوروغو

ت كما يلى. العربية ت اخلاصة استمرت الباحثة حتليل البيا   :و من البيا
ت عن أهد   ﴾١﴿   اف تعليمحتليل  البيا

ــــراهيم  دمحم عطــــا، . رجــــع يف تــــدريس اللغــــة العربيــــة مــــن أديف الكتــــاب  امل إب
 :أهداف التعليم البالغة هو

٦٤ 
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فهــم اإلعجــاز  مــن القــرآن الكــرمي،ألن إعجــازه ىف وفــاء الداللــة منــه ىف مجيــع   . أ
  .منطوقة ومكتوبة ومسموعة: األحوال

 حسن اختبار األلفـاظ، وانتقائهـا، وجـودة رصـفها وتركيبهـا، عـن طريـق كثـرية  . ب
  .االحتكاك  للغة العربية الرفيعة

تنميــة الــذوق الســليم، وذلــك  الحتكــام إىل الضــوابط الــبال غيــة الــىت وصــل   . ج
 .البالغيون األقدمون واحمدثون

لقبول والضا من قبل املشـتغلني    . د االهتمأم  لظواور األسلوبية،الىت ختطى 
  . املباحث البالغة األخرىلبالغة، واملختصني ىف اللغة العربية، وضمها إىل

احلفاظ  على املبا حث البال غة، الىت وصـل إليهـا املتـأخرون، ووصـل القـدمي   . ه
  . جلديد

اإلســهام يف عمليــة النقــد األدىب، ىف ضــوء امتــداد هــذا النقــد ليشــمل حقــائق   . و
علم االجتماع، ونتائج علم النفس، ومثرات الفلسفة، وركائز من فروع املعرفة 

  .لفةاملخت
اإلفادة منها ىف دعم احلخة، وتقوية املعىن، وحتريك املشا عر للعمل عن    .ز

اقتناع، عن طريق مالحظة وجه شبه ىف التشبية واالستعارة، أو ىف اللجوء 
  ٩٦.إىل عالقة اللزوم العرىف اللغوى ىف الكتابة

حمل يف تعلـــيم البالغــــة جبامعــــة  اضــــروأمـــا املشــــكالت  املـــأخوذة مــــن املقابلـــة 
ن بفونوروغو من     :تعليم البالغة، كما يلي أهداف مكّونسو

  :األستاذ علي فكري أهداف التعليم كثرية، وهي ما قاله

                                                           
 .    دون السنة :املدينة املنورة. املرجع يف تدريس اللغة العربية.  عطا، إبراهيم  دمحم  ٩٦
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،  البالغةم يم اللغة العربية ، ألن يف تعلياستطاع الطالب على إتقان مجيع تعل  . أ
، و  عـــدداً مـــن العناصـــر ، علـــى ســـبيل املثـــال حـــول األســـلوب، و الرتكيـــب

  .الصرف ، واألدب ، وغريهاالنحو، و 
دة مفردات من املادة املقدمة. ب  استطاع الطالب على ز

ت القرآن و احلديث و السئري ، و كالم اخلـرب ،تفصـيًال    .ج فهم الطالب مبحتو
 .وما إىل ذلك

ــال  لــيس موافقــا ألهــداف تعلــيلكــن التعلــ       . توقعــةم البالغــة امليم يف ا
الجه حما لكامل ، ألنه مع عقبات خمتلفةضر، هذا ما قاله    ٩٧.مل يتحقق 

لذلك يقال أن هذه مشكلة تنشأ من جانب اهلدف ، ألن النظرية ال توافق 
 .مع تطبيقها يف الفصل

  
ت عن مواد التعليم   ﴾٢﴿   حتليل البيا

حمل يف تعلـــيم البالغــــة جبامعــــة  اضــــروأمـــا املشــــكالت  املـــأخوذة مــــن املقابلـــة 
ن بفونوروغو من   :جانب مواد تعليم البالغة، كما يلي سو

حبيـــث يـــتم تلخــــيص النقـــاط الــــثالث يف فصـــل دراســـي واحــــد ، كمـــا قدمــــه 
 ٣البالغة يـتم يف فصـل دراسـي واحـد يتكـون مـن ، األستاد علي فيكري كمحاضر

لفعل . ساعات معتمدة علـم : مناقشات يف علم البالغـة ، وهـي ٣و يتضمن فيه 
  ٩٨.البادي يان ، علم املعاين ، وعلمالب

                                                           
 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٠٥/W/٠١ظر إىل نسخة املقابلة أن ٩٧

 .نفس املرجع ٩٨
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 حـــــّىت  ٣:٣٠دقيقـــــة ، مـــــن  ٩٠ة الدراســـــة مـــــن االعتمـــــادات الثالثـــــة ، مـــــد
  ٩٩.دقيقة يف كل مرة يف أسبوع واحد ٩٠ ،كما ألقى احملاضر. مساءً  ٥:٠٠

، ظهرت عدة KKNIومع ذلك ، فمن التغيريات احلالية يف املناهج الدراسية 
اع واحــد فقــط يف نظــراً لضــيق الوقــت ، هنــاك اجتمــ: عقبــات ، علــى النحــو التــايل

ألنــه حــىت يف الفصــول . األســبوع ، وكــذلك قســم العلــوم البديعــة، مل يــتم نقلــه بعــد
ـــا طـــويًال ، واملعيـــار هـــو   ٦الدراســـية ، إيصـــال املعرفـــة األبويـــة ، يســـتغرق األمـــر وقًت

أجتماعــــات ، ألنــــه هنــــاك عــــدة فصــــول تتطلــــب فهمــــاً عميقــــاً وكــــذلك ممارســــة يف 
أيضـا ، ولكـن حمتـوى  مـرّة٦طلـب معيـارا لالجتمـاع مـن واملعاين ، وهـذا يت. التطبيق

  ١٠٠.، وقال األستاذ عليماملواد مييل إىل أن يكون أكثر سهولة يف الفه

 في لتعليميةا لبالغةادة بما لمتعلقةا عالهرة أوآلمذا لمقابلةا نتائج من
ن غــريي اإلســالمية معــةلجاا  بعضال مــن تز ال،  KKNI منهجام باستخد،  ســو
حبيـــث  .لصفة امد مع فقاتتو ال لتيا لمناقشةاد أو الموا لكذ في ابم،  ئقالعوا

أن احملاضر مل يتمكن من نقل مجيع النقاط الـثالث اهلامـة يف علـم البالغـة إىل احلـد 
  .األقصى

. بينمـــا تتوافـــق املـــادة التعليميـــة هنـــا مـــع الـــدليل املســـتخدم يف عمليـــة التعلـــيم
ن غــريي اإلســال جبامعــةالــدليل املســتخدم  هــو كتــاب منشــور مــن املــدارس  ميةســو

إن الكتـاب املسـتخدم هـو ، ، كمـا أورده األسـتاذ علـي فيكـري الداخليـة اإلسـالمية
ملـــاذا اخـــرتت الكتـــاب ، ألنـــه . البالغـــة  مـــن املدرســـة الداخليـــة غونتـــور اإلســـالمية

لنسبة إيل ، ال تزال اللغة سهلة للغاية وذات طابع معاصر ، والكتاب ، إن شـاء 

                                                           
 .نفس املرجع ٩٩

 .نفس املرجع ١٠٠
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اســــُتخِدَم لعــــدة ســــنوات يف  قــــد مت اختبــــاره بســــبب حمتــــواه أو جودتــــه ، وقــــدهللا ، 
  ١٠١.ونتور اإلسالمية الداخلية نفسهاكمدرسة  

لراحـــة يف اســـتخدام الكتـــاب ، كمـــا ذكـــر  ومـــع ذلـــك ، مل يشـــعر الطـــالب 
ـــا كـــامًال مـــن  ً عربًي ـــا ـــه اإلرشـــادي ، يســـتخدم كت مخيـــدي كطالـــب ، فقـــال يف كتاب

، هــي كتــب   يف املعهــدوهــذا الكتــب الــيت أدرســها خــالل . جونتــور ، وهــو معاصــر
لــذلك ال أزال أجــد صــعوبة يف التكيــف مــع ". nggandul"كالســيكية يــتم ترمجتهــا 

  ١٠٢.شيء جديد

من التقدمي الذي قدمه ، بدا واثقـا جـدا مـن أن الكتـاب لـه عديـد مـن املـزا 
تــوى عرضــه ألنــه كــان خرجيــا مــن غونتــور نفســه ، وفقــا لــه كــان حم: ، مبــا يف ذلــك

مـل حقـا  بسيطا جدا ومت اختبـاره لعـدة سـنوات يف الكـوخ احلـديث ، لـذلك كـان 
ولكــن يف الواقــع ال يــزال بعــض . م يف الصــفييف الكتــاب قــادرة علــى تســهيل التعلــ

، وهـذا حيـدث ألن عة أو فهـم الـتعلم مـع وجـود الـدليلالطالب يصعبون عليهم متاب
  .بقة خمتلفةمستوى القدرة املكتسبة من املدرسة السا

ـــــاب الضـــــفدع    كـــــان هنـــــاك مـــــن ســـــبق هلـــــم أن تعلمـــــوا فقـــــط اســـــتخدام كت
ــــذلك كــــان علــــيهم التكيــــف أوًال مــــع الكتــــب ذات ) nggandul(الكالســــيكي  ، ل

ت املعاصـرة إىل جانـب ذلـك ، كـان هنـاك أيًضـا أشـخاص ، عنـدما درسـوا  . احملتو
وهنــاك أيضــا . كتًبــا ذات حمتــوى معاصــر ، لكــن عنــدما مل يفهمــوا بشــكل صــحيح

، لـــذا فعنـــدما ة البالغـــة عنـــدما مل حيصـــلوا عليهـــاأولئـــك الـــذين مل حيصـــلوا علـــى مـــاد
 .تدرس ، هذا شيء جديد ، وجيب أن نتعلمه من البداية
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 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٠٩/W/٠٣أنظر إىل نسخة املقابلة  ١٠٢



٧٩ 
 

ت عن طريقة التعليم   ﴾٣﴿   حتليل البيا
ـــون ىف  علـــيمالطريقـــة هـــي ركـــن هـــام مـــن أركـــان حســـن الت    ، وقـــد إهـــتم املرب

لط   .١٠٣رق الرتبوية وألفوافيها الكتب الكثريةالقدمي  واحلديث 

م يوســائط التعلــ. ميم ، وهــي تــوافر وســائل التعلــيطريقــة واحــدة فعالــة يف التعلــ
هي وسيلة خلق لتلبية االحتياجات املختلفة ملتعلمي اللغة األجنبية ، عندما يكون 

بعبــارة . الصــعب ااحلاصــل علــى أحــد العوامــل الــيت تــؤثر علــى اكتســاب هــذه اللغــة
  ١٠٤.رى ، تعد وسائط التعلم أداة هلا دور نقل الرسائلأخ

الطريقـــة الـــيت قـــدمها احملاضـــر يف التعلـــيم البالغـــة هـــي طريقـــة ذات اجتـــاهني ،  
ه كمـــا هـــو موضـــح خـــالل هـــذا الوقـــت حاولـــت دائمـــاً اســـتخدام اســـرتاتيجية : أد

قــة ثنائيــة االجتــاه ، لــذلك مل يكــن يف نفــس االجتــاه أو ميكــن القــول إنــين جتنبــت طري
 يــث أن أملــي بــني الطــالب واحملاضــرحب. احملاضــرات واســتمع الطــالب بشــكل ســليب

هـــو التواصـــل ، يســـأل بعضـــهم بعضـــا حبيـــث يكـــون اجلـــو الطبقـــي دائمـــا علـــى قيـــد 
  ١٠٥.احلياة

سرتاتيجية ثنائية االجتـاه ، وعـادة مـا  لقد حاولت أن أجعل الفصل مفضًال 
بقيـة عـاد إىل الطـالب ، . اجتماعيكون التقييم يف شكل تدريب يف املنزل من كل 

ألنـه كمحاضـر . ليمهاللعمل بشكل مستقل يف العثور على فهم للمـواد الـيت مت تسـ
كـــل مـــا ميكنـــين فعلـــه هـــو حماولـــة نقـــل . عـــل أي شـــيءال أســـتطيع ف، يف األســـاس 

عندما تكون النتائج قـادرة علـى . املعرفة اجليدة و قدر اإلمكان وأفضل ما أستطيع
                                                           

 .٣٨. ، ص)١٩٩٨دار الفكر املعاصر، : بريوت( العربيةطريق تدريس اللغة حودت الركاىب،  ١٠٣

عوئني ماالنع فيس، : ماالنع( Media Pembelajaran bahasa Arab عبدول وهب راشيدي، ١٠٤
 .٢٠. ، ص)٢٠٠٩

 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٠٥/W/٠١أنظر إىل نسخة املقابلة  ١٠٥
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الب قـــادرين علـــى ذلـــك أم ال ، ويعتمـــد ذلـــك علـــى الطـــالب ذلـــك ، يكـــون الطـــ
  .إنه خيار إما أن نواصل احملاولة أم ال. أنفسهم

سرتاتيجية ثنائية االجتـاه ، وعـادة مـا  لقد حاولت أن أجعل الفصل مفضًال 
بقيـة عـاد إىل الطـالب ، . يكون التقييم يف شكل تدريب يف املنزل من كل اجتماع

ألنه كمحاضر، . العثور على فهم للمواد اليت مت تسليمهاللعمل بشكل مستقل يف 
كـل مـا ميكنـين فعلـه هـو حماولـة نقـل املعرفـة . يف األساس ال أستطيع فعل أي شيء

كـان الطــالب عنـدما مت إجـراء النتــائج ،  . اجليـدة قـدر اإلمكــان وأفضـل مـا أســتطيع
ق يف الــتعلم طــوال هــذا الوقــت ، كنــت دائًمــا أطبــ: م خــاللمــرتبطني بوســائط التعلــي

إذا كـــان . لوغـــا ، مـــن خـــالل تقـــدمي ومناقشـــة مـــع الطـــالب يف الفصـــل الدراســـي
لتعل رة املكتبة ، فلم يكن ذلكياألمر يتعلق    ١٠٦.م يف اهلواء الطلق أو ز

من ما قاله رجال الدين علي ، حاول بذال قصارى جهده من خالل طريقة 
دام وسـائل اإلعـالم ، مل يسـتخدمها ولكـن يف اسـتخ. ثنائية االجتـاه يف تسـليم املـواد

رة املكتبــة  ســتخدام شــيء ، أو يف اهلــواء الطلــق ، أو ز أبــدا ، علــى ســبيل املثــال 
  ١٠٧.ميعند التعل

ثـــري علـــى ظـــروف الطبقـــة األقـــل تفضـــيًال ، مثـــل مملـــة : حبيـــث يكـــون هلـــذا 
بســهولة ، نعســان ، ومــا إىل ذلــك ، حبيـــث ال ميكــن فهــم املــادة املعروضــة بشـــكل  

ـــا بســـرعة   كمـــا آراء الطـــالب التـــاليني. مـــل ومكـــرب حـــىت اآلنكا احملاضـــرون ينتقلو
ً أكون مرتبًكا ملتابعة املواد اليت يتم تسليمها   ١٠٨.كبرية، وأحيا

                                                           
 .ذا البحثىف ملحق ه ٢٠١٨- Vll/٠٥/W/٠١أنظر إىل نسخة املقابلة   ١٠٦
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ألن املــدة الــيت أمضــيتها طويلــة جــدا ، و جتعلــين وأصــدقائي  رأى اآلخــر، و
مللل ، وما إىل ذلك ، خاصة عندما ينتهي الت ، ونشعر    ١٠٩.عليمنعسا

ــــة يف تقــــدمي املــــواد ، ألن املعلــــم رأى اآلخــــر  ب لر ــــزال الطــــالب يشــــعر  ال ي
  ١١٠.يستخدم طريقة احملاضرة  يف التعليم

م ، حـــاول احملاضـــر قصـــارى يأعـــاله املتعلقـــة بطريقـــة التعلـــ مـــن نتـــائج املقابلـــة
ـــدف متكـــني الطـــالب مـــن التواصـــل  جهـــده يف اســـتخدام طريقـــة ثنائيـــة االجتـــاه ، 

ولكن يف الواقع ، هناك بعض الطـالب الـذين . وفهم ما نقله احملاضر بشكل نشط
ال يــــزال الطــــالب . ضــــرمــــا زالــــوا يواجهــــون صــــعوبة يف تلقــــي توضــــيحات مــــن احملا

لـيم ال تسـتخدم سـريع للغايـة ، وطريقـة التع اضـرينظرون إىل أن تسليم املواد مـن احمل
م وذلــك ألن غالبــا مــا يــت بعــد يف جمموعــة متنوعــة مــن الطــرق وال تــزال تبــدو رتيبــة ،

  .تقدميها من خالل طريقة احملاضر

الـــيت أجراهـــا البـــاحثون ، الطـــالب الـــذين ال يـــزال لـــديهم  ومـــن نتـــائج املقابلـــة
يت غـــالبيتهم مـــن املـــدارس العامـــة  العديـــد مـــن العقبـــات يف احلصـــول علـــى املـــواد ، 

لعليــة ســاواو، نقلتــه ســييت ســعيدة مــن متخــرّج  مدرســة ا كماقــال. واملــدارس العاليــة
فإن التفسـري يف إعطـاء مـواد التعزيـز يكـون أيًضـا سـريًعا للغايـة ، ومربًكـا ، وممـًال يف 

يف الواقــع يــتم شــرح التفســري ، ولكــن ألن الــنمط يتحــدث بســرعة  . بعــض األحيــان
إنـــه خيتلــف عـــن الطــالب القـــادمني مــن منـــزل . كبــرية ، لـــذلك مــن الصـــعب فهمــه

، ولكنهـــا تتطلـــب درجـــة عاليـــة مـــن الصـــالبة ريفـــي ، وهـــذه ليســـت مشـــكلة كبـــرية 
درســــة ، خرجيــــي مراميســــيتوكمــــا ذكــــر إيكــــا ف. املقدمــــةواإلخــــالص يف فهــــم املــــواد 
كــان ينظــر إليــه . ، إنــه جيــد جــداً يف رأيــياحلمــد ، الرصــادة اإلســالمية الداخليــة
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أ حقــا . ، كــان التفســري مفصــًال للغايــةمت وصــفه عنــدما أوضــح. لفهــم املــادةجــدا 
  . ، فسوف نفهم ذلكنا نويل اهتماًما فعلًيا لتسليمهويف الواقع إذا ك. تفسريهأحب 

  
ت عن مشكالت احمل   ﴾ ٤ ﴿   اضرحتليل البيا

  : بعض املشكالت احملاضر يف الكتاب عبد العليم إبراهيم، هو
عليه،  يتهاون كثري من املدرسني، ويقصرون ىف تتبع احلفظ، وحماسبة التالميذ  . أ

لو  مطردة من وقد  قت أن يصرف ىف اختيار التالميذ بصفة منتظمةويضنون 
ملون هذا النوع من االختيار ىف لطريقة  آلخر، أو  التدريبات الكتابة 

  .السديدة الىت شرحناها

بتدريب  أكثر املدرسني ينصرفون ىف خصة النصوص إىل الشرح، وال يهتمون   . ب
القراءة مع   العلوم أن كثرية  التالميذ على قراءة النص تدريبا كافيا، ومن

  ١١١ .اليقظة والعنا ية، مما يساعد على احلفظ

لغـة ، مبـا يف ييف التعلـ كالتهناك عدة أسباب للمش   م حسـب حماضـري 
بســبب عــدم االهتمــام بــتعلم اللغــة العربيــة ، حيــدث هــذا ألن بعــض خرجيــي : ذلــك

  :املاجستري وما يعادله لديهم
لنفس  . أ   يف نفسه لقدرته وجهة نظر الثقة 

              عنـــدما يتلقـــى شـــخص مـــا دروســـا يف اللغـــة العربيـــة ، فـــإن اللغـــة العربيـــة صـــعبة . ب
  .للغاية

   . ة يف علم اللغة العربية، وغريهاليس لديهم أحكام أساسي  . ج

                                                           
 ٢٥. ص،......العربيةاملوجّه الفىن ملدرس اللغة عبد العليم إبراهيم، ١١١
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 وحىت أولئك الذين هم خرجيي الكوخ مل يتقنوا بعد اللغة العربية األساسية   . د

 ١١٢.نفسها

  :أن املشاكل اليت تنشأ يف تعلم علم البالغة هييف حني 
لنســــبة يل ،   . أ دقيقــــة اجتمــــاع يف  ٩٠مــــدة الدراســــة الــــيت ال تــــزال غــــري كافيــــة 

دقيقــة يف أســبوع واحــد هــي  ٩٠لنســبة ملــادة البالغــة ، فــإن . أســبوع واحــد
فـرتة قصــرية جــًدا ، لـذلك ال ميكــن نقــل مجيــع األمـور الثالثــة الرئيســية يف مــادة 

دي. بالغة ، وهي البنان ، واملاي ، والباديال   .خصوصا 
حبيث أنـه يف القـدرة علـى تلقـي . الطالب غري املتجانسني وفقا خللفية املدرسة. ب

 ١١٣.املواد وفهم التسليم الذي مت تسليمه ، فإنه خيتلف أيضا

أعــاله ، ميكــن مالحظــة أنــه ال تــزال هنــاك العديــد مــن  مــن نتــائج املقابلــة   
م يف علــــــم البالغــــــة وفــــــق احملاضــــــرين ، حبيــــــث يتطلــــــب ييف عمليــــــة التعلــــــاملشــــــاكل 

جــــراءات عالجيــــة مناســــبة وفعالــــة حتــــدث املشــــاكل القائمــــة بســــبب . اســــتكماهلا 
وجود عدة أسباب ، وهي عدم الثقة من الطالب ، فمنذ البدايـة افرتضـوا أن اللغـة 

يــة ، وأن خرجيــي العربيــة صــعبة ، ولــيس لــديها نصــوص أساســية يف جمــال اللغــة العرب
للغة العربية   .الكليات غري قادرين على التحدث 

م مــن العلــوم البالغــة ييف حــني أن املشــاكل األساســية الــيت تعــوق عمليــة التعلــ
وفق احملاضرين هم من الطالب الذين لديهم خلفيات مدرسـية خمتلفـة ، خاصـة إذا  

لـذلك مـن هـذا . ربيـةكان من املدرسـة الرمسيـة ال يعـرف سـوى القليـل عـن املـواد الع
املســـتوى يثـــري مســـتوى مـــن الفهـــم واحلمـــاس خيتلفـــان اختالفـــاً كبـــرياً يف صـــنف كـــل 

  .طالب
                                                           

 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٠٥/W/٠١أنظر إىل نسخة املقابلة ١١٢

 .نفس املرجع ١١٣
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ت عن مشكالت الطالب     ﴾ ٥ ﴿   حتليل البيا
املوضوع  مسر رو حى الفصيل الكتاب بعض املشكالت الطالب يف      

  :هو ،املشكلة الّلغويّة العريب

ــ ى أّن الّصــعوبة نســبّية وليســت مطالقــة، إّن النحــو صــعب لكــّنهم نّصــوا عل
ا ىف ذلك شأن الصعوبة ىف الّلغات كّلها وفّرقوا ىف هذه الّصعوبة النسـبّية بـني . شأ

  :أمرين
ا، وهي قواعد ومصطلحا  )١ الصعوبة الّنابعة من قواعد الّلغة العربية ومصطلحا 

م وميكــن تعــديلها وتبــديلها تبعــا ال جتهــادات وضــعها الّنحــات نبعــا إلجتهــادا
بيــــدأ، صــــعوبة القواعــــد . حنويّــــة آخــــر حســــب حجــــة العصــــر وتقدمــــه العلمــــيّ 

وقـد ميّـز النصـار الفصـيحة بـني . واملصطالحات شئ صعوبة الّنحو شئ آخـر
بــت اجلــواهر وطيــد الــّدعائم عــرب العصــور ألنــه  الّنحــو وقواعــده فعــّدوا الّنحــو 

  .نظام الكالم ىف الّنطق والّرتكيب واإلعراب
ني الصـعوبة الّنابعـة مـن قواعـد النحـو ومصـطلحاته وهـي صـعوبة لغويّـة، فرّقوا بـ )٢

. وصــعوبة تعّلــم القواعــد واســتعماهلا ىف احلــديث واكتابــة وهــي صــعوبة تــر بويّــة
لفصــــيحة ىف العصــــر  وغّلبــــوا الثّانيّــــة علــــى األىل ألثرهــــا اإلجيــــاّيب ىف النهــــوض 

   ١١٤.احلديث
   :هو قسم تعليم البالغةاملستوى الرابع  وأما بعض املشكالت الطالب

 القواعد األساسية الّىت ينبغى تقدميها )١
ترتيـــب األهـــّم فـــا ملهـــّم، حيـــث مل تقـــل لنـــا األحبـــاث األكثـــر امهّيـــة مـــن القواعـــد  )٢

 . فاملهّم منها ف ألقّل أمهّية

                                                           
 .٦٣-٦٢. ، ص)١٩٩٢جروسربس، : ليبنان(، املشكلة اللّغويّة العربية مسر رو حى الفصيل، ١١٤
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ـــو ظيفـــي، لبّشـــائع واألقـــّل  )٣ البســـيط مـــن القواعـــد واملرّكـــب، الـــوظيفي و غـــري ال
  ١١٥. شيوعا

م يف البالغــة هــي كمــا يلــي ، كمــا عــّرب ييف عمليــة التعلــإن مشــاكل الطــالب 
ن غريي اإلسالمية فونوروغو جبامعةعنها بعض الطالب والطالب    :سو

لقد قام احملاضرون بتسليمها بسرعة كبرية ، وكنت يف بعض األحيان مرتبًكا ملتابعة 
  ١١٦.املواد اليت يتم تسليمها

لنسبة يل طويلة ، . ليملنسبة يل ، مل أفهم يف عمق التع       وألن املدة الطويلة 
لنعـــاس وامللـــل ومــا إىل ذلـــك ، خاصـــة عنـــدما ينتهـــي  جتعلــين وأصـــدقائي يشـــعرون 

  .التعلم

ـــيًال مـــن كإىل جانـــب ذ       ونتـــور وهـــو عـــريب كامـــل لـــك ، اســـتخدم يف كتابـــه دل
، هـــي كتـــب   يف املعهـــديف حـــني أن الكتـــب الـــيت كنـــت أدرســـها خـــالل . ومعاصـــر

لـذلك ال أزال أجـد صـعوبة يف التكيـف مـع  ”nggandul“  ة يـتم ترمجتهـاكالسـيكي
  ١١٧.شيء جديد

خاصـًة عنـدما يكـون يف االمتحـان ، يُطلـب منـك . على النظرية اليت مت نقلهـا     
علــى ســبيل املثــال ، مــن الصــعب العثــور علــى أمثلــة يف  ".مثــال مــن القــرآن مباشــرة

  ١١٨.ة واآلخر هو نفسه تقريبا، ألن الفروع الفرعية كثري  باب املعاينال

مــن التقــدمي الــذي يقدمــه الطــالب ، ميكــن مالحظــة أنــه ال تــزال هنــاك العديــد مــن 
  .املشكالت اليت حتتاج إىل احلل الصحيح

                                                           
 .٢٣٤. ص ،........للّغة العربيّة لغري الناطقني به، طرائق تدريس احممود كامل الناقة ١١٥

 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٠٨/W/٠٢أنظر إىل نسخة املقابلة  ١١٦

 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٠٩/W/٠٣أنظر إىل نسخة املقابلة  ١١٧

 .ىف ملحق هذا البحث ٢٠١٨- Vll/٢٠/W/٠٦أنظر إىل نسخة املقابلة  ١١٨
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         الباب السادس
  اإلختتام                               

   
  نتيجة البحث  . ﴾أ﴿

ت تعليم البالغة لطالب  وفقا بنتيجة البحث استخلص البحث عن مشكال
ن غـريي اإلسـالمية بفونوروغـو  جبامعة املستوى الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية سو

  :، كمايلي.م ۲۰١۸ -۲۰١۷ة  يف السنة الدراسي
ن غريي اإلسالمية بفونوروغواجلالبالغة يف  أهداف تعليم .١  امعة سو

ية ، لكـــن م البالغـــة يف الفصـــول الدراســـيتوجـــد عـــدة أهـــداف يف تعلـــ
لكامل بسبب بعض العقبات املوجودة يف عملية  حتقيقهااألهداف ال ميكن 

لذلك يقال أن هذه مشـكلة تنشـأ . والطالب اضرم ، وهي تنشأ من احمليالتعل
مــن جانـــب اهلـــدف ، ألن النظريـــة احلاليـــة ال تتوافـــق مـــع تطبيقهـــا يف الفصـــول 

 .الدراسية

ن اجلالبالغة يف  تعليم مواد .٢  غريي اإلسالمية بفونوروغوامعة سو

توجد عدة أهداف يف دراسة البالغة يف الفصول الدراسية ، لكن     
لكامـل  م ، يبعـض العوائـق يف عمليـة التعلـ بسـبباألهداف ال ميكن حتقيقها 

ن غـريي اإلسـالميةإن مواد املعرفـة الـيت يـتم تدريسـها يف جامعـة . ٢واهلا   سـو
اإلطــار الــوطين اإلندونيســي ( KKNIديــد هــو اجل. تتوافــق مــع املــنهج الدراســي

مــن  خّصــة، ولكــن مــن تغيــري املنــاهج الدراســية ، فإنــه يغــري أيًضــا ) للمــؤهالت
مـع كـون املنـاهج . سـاعات معتمـدة مـن البالغـة ٤سـابقا كـان هنـاك . البالغة

وحــدات معتمــدة ، تصــبح االجتماعــات يف  ٣عبــارة عــن  KKNI ،الدراســية 
لتـــايل يـــتم تقليـــل اجتماعـــا مـــرّتنيالبدايـــة  ت مـــرة واحـــدة يف أســـبوع واحـــد ، و

٨٦ 
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يتطلـب وقتًـا كافيًـا ، لـذلك  البالغةم يم ، على الرغم من أن تعليساعات التعل
حبيـث أن  .ال تكـون كميـة املـادة أو املناقشـة متفقـة مـع مـدة الفصـل الدراسـي

  .احملاضر مل يتمكن من نقل مجيع النقاط الثالث اهلامة يف علم البالغة
ن غـريي حني أن الدليل الذي يتم تدريسه هو دليل يستخدم يف  سو
اإلســـالمية الداخليـــة الـــيت  ونتـــوركهـــو كتـــاب مت نشـــره مـــن مدرســـة  اإلســـالمية 

يف هذه احلالة ، ال يزال بعض الطالب يواجهـون . حتتوي على العربية الكاملة
ت يف التعلــ ت الكتــاب وال ميلكــون مهــار يصــعو ــم ال يفهمــون حمتــو ات م أل

 عربية أساسية جيدة

ن غريي اإلسالمية بفونوروغواجلالبالغة يف  تعليم طريق .٣  امعة سو

ـــــذل احملاضـــــر قصـــــارى جهـــــده يف ييف أســـــلوب التعلـــــ م املســـــتخدم ، ب
ــدف متكــني الطــالب مــن التواصــل بشــكل  اســتخدام طريقــة ثنائيــة االجتــاه ، 

طـالب الـذين ولكـن يف الواقـع ، هنـاك بعـض ال. نشط وفهم ما يقدمه احملاضر
ال يــزال الطــالب  .وبة يف تلقــي توضــيحات مــن احملاضــرمــا زالــوا يواجهــون صــع

لـــــيم مل يقــــة التعســــريع للغايـــــة ، وطر  اضـــــرلــــيم املـــــواد مــــن احملينظــــرون إىل أن تع
ـــزال تبـــدو رتيبـــة ، وذ لـــك ألن تســـتخدم جمموعـــة متنوعـــة مـــن األســـاليب وال ت

  .اضرمع طريقة احمل التكرار املتكرر للمحاضر

  محاضرلالبالغة لالت تعليم مشك .٤

وفقـا للمحاضـر ، ال تـزال هنـاك العديـد مـن املشـاكل الـيت حتــدث ألن 
هناك عدة أسباب ، وهي عدم الثقة من الطالب ، من البداية كانوا يعتقدون 
أن اللغة العربية كانت صـعبة ، ومل يكـن لـديهم أحكـام أساسـية يف جمـال اللغـة 

للغـة العربيـةالعربية ، ومل يكن خرجيو الكوخ يض . منون القدرة على التحـدث 
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لذا فإن املشكلة الرئيسية هي اخللفية املدرسية غري املتجانسة اليت جتعل القدرة 
 .على فهم املواد وعدم وجود مدة لتعلم الطالب ختتلف

 لطالب  مشكالت تعليم البالغة ل .٥

وفقا للطـالب ، ال تـزال هنـاك العديـد مـن املشـاكل الـيت تتطلـب احلـل 
م ألنــه نظــرًا ألن يوأغلبيــة العقبــات املطروحــة هــي نقــص وقــت التعلــ. لصــحيحا

أســـبوًعا واحـــًدا ملـــرة واحـــدة بينمـــا تكـــون املـــادة كبـــرية جـــًدا ومتفرعـــة ، تكـــون 
ــــيت يالطــــرق املســــتخدمة يف التعلــــ م أقــــل تنوًعــــا ، فهنــــاك بعــــض املوضــــوعات ال

عــن  يصــعب فهمهــا جــًدا ، واألكثــر صــعوبة هــو عنــدما يطلــب منــك البحــث
أمثلـــة يف القـــرآن الكـــرمي ، ال يـــزال الـــبعض يصـــعب فهـــم املـــواد بســـبب عوامـــل 
الكتـــاب الـــيت حتتـــوي علـــى مجيـــع النصـــوص العربيـــة ، وخاصـــة الطـــالب الـــذين 

 .لديهم خلفية مدرسة عامة

 
  اإلقرتاحات  ﴾ب ﴿

وقد عرف و فهم  البحث مجيع املسائل اليت تتعلق مشكالت التعلـيم 
ن غــــــالبالغــــــة جبامعــــــة  فالباحــــــث يقــــــّدم . ريي اإلســــــالمية بفونوروغــــــو ســــــو
  :اإلقرتاحات، وهي

 للجامعة .١

، جيدا ، قبل حتديد املنهج الدراسيأن يفكر  اجلامعةينبغى 
وال توجد  اجلامعةحبيث يكون املنهج املستخدم وفقا الحتياجات 

  .مشاكل تنشأ
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 حاضرللم .٢

ساليب ختتلف ينبغى      كل   من األفضل للُمحاضر تقدمي املواد 
م أفضل يأسبوع ، خصوًصا ، حبيث يصبح محاس الطالب يف التعل

م ذات جودة أعلىيحىت تكون نتائج التعل  .م اخلاصة 

 للطالب .٣

جيب أن يظل الطالب متحمسني للتعلم وعندما جيد  نبغىي
ت ، ميكن للطالب أن يسألوا مباشرة احملاضر ، حبيث يالتعل م صعو

  .م لألفضليتتحسن نتائج التعل

فعا مباركا جلميع من قرأ سى وع أن يكون هذا البحث 
فعا لنفس الكاتب واللجامعة والطال. هذالبحث   .كان 
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