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 مستخلص

عقده و   ،هتم بتعليم البالغةي الذياإلسالمية  د ادلعاهدحأ العلوم العصرى دار كان
يواجه  رسلدرس ادلدح اعندما شرو. العاليةمرحلة الدراسة يف الصف الثاين يف ادلدرس 

وهذا يسبب ادلدرسني مل  .صة دلادة علم ادلعاينابعض الطلبة ادلشكالت يف فهم البالغة خ
عتمادا ا .صة يف تعليم البالغةاوالفعال يف تعليم اللغة العربية خيطبقوا األسلوب ادلناسب 

 Givingأاثر تطبيق أسلوب  على تعرفال إىل  هذا البحث يهدف على ما قد سبق ذكره

Question and Getting Answer لًتقية قدرة الطلبة على فهم البالغة مبعهد دار العلوم 
تجرييب بتصميمات التمهيدية النه  مؤسس على ادلهذا البحث بند أتشيه. و  العصرى

(Pre Experiment Design)  وهي التصميمOne Grup Pre-Test Post-Test Design ،متو 
ع يمج ذلذا البحث اجملتمع . يكونالقبلي والبعدي االختبارنعقاد مجع البياانت اب

. وأما ةطالب 99للمرحلة الثانوية مبعهد دار العلوم العصري بندا أتشيه وعددهم الطالبات ا
دلت نتيجة هذا ف. ةطالب 33عددهن يبلغ و يف الفصل الثاين )ج(  الطلبة يهفعينته 

جيد جدا وهذا مطبق على  GQGAبتطبيق أسلوب  الطلبة ستجابةاالبحث على أن 
Rank Test  بنتيجةAsymp. Sig. (2-tailed)  فتشري إىل  .0،00أصغر من  0،000هي
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تطبيق أسلوب  إن أى مقبول،  (Ha)البديل والفرض مردود ((Ho الصفري الفرض أن
GQGA .يكون فعاال لًتقية قدرة الطلبة على فهم البالغة مبعهد دار العلوم بند أتشيه 

 Giving Question and Getting Answer  ،فهم البالغة :حيةملفتاا اتكلمال

 

  ABSTRACT 

Darul Ulum is one of the Islamic Boarding School which accentuated the learning 

of “Balaghah”. This lesson is taught for Second grade students of Senior High 

School. However, some students are difficult to understand the lesson when 

teachers explain the material, especially “Ilmu ma‟ani” material.  The mentioned 

problem was caused by the ineffective and inappropriate methods used by the 

teachers in Arabic Language learning especially “Balaghah” learning. In 

accordance to that, this research is purposed to know the effect of applying 

learning model known as “Giving question and getting answer” toward the 

improvement of students‟ ability to understand “Balaghah” for students of Darul 

Ulum Modern Boarding School, Banda Aceh. The research method used in this 

research was Pre- Experiment Method with One Group Pre Test Post Test model. 

The data collection method used in this research was test, pre test and also post 

test. The population in this research is all of X grader students at Darul Ulum 

Modern Boarding, Banda Aceh, with total 99 students. The research sample is 

students of class X/C with total 33 students. The result of the research showed that 

students‟ response toward the implementation of “Giving Question and Getting 

Answer” learning model was very good. This was showed by the result of Rank 

Test with Asympt value Sig. (2-tailed) 0.000 which is smaller than 0.05. 

Therefore, the implementation of “Giving Question and Getting Answer” learning 

model is effective in improving the ability of understanding “Balaghah” lesson for 

Darul Ulum Modern Boarding School students, Banda Aceh. 

Keyword: Balaghah, Giving Question and Getting Answer  

 

ABSTRAK 

Darul „ulum merupakan salah satu pesantren yang mementingkan pembelajaran 

balaghah dan pelajaran ini ditetapkan untuk siswa  kelas 2 „aliyah. Namun ketika 

guru menjelaskan materi sebagian siswa mengalami kesulitan dalam memahami 

pelajaran balaghah khususnya pada materi ilmu ma‟ani. Hal ini disebabkan oleh 

guru yang belum menerapkan metode yang sesuai dan efektif pada pembelajaran 

bahasa arab khususnya dalam pembelajaran balaghah. Berdasarkan penjelasan 

tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

model pembelajaran Giving Question and Getting Answer terhadap peningkatan 

kemampuan memahami pembelajaran balaghah pada siswa Dayah Modern Darul 

„Ulum Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen 

jenis Pre-Eksperimen dengan model One Group Pre Test Post Test dan metode 
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pengumpulan yang digunakan adalah tes yaitu pre-test dan post-test. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di Dayah Moderen Darul „Ulum 

Banda Aceh dengan jumlah 99 siswa,dan sampel penelitian ialah siswa kelas X C 

dengan jumlah 33 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon siswa 

terhadap penerapan model pembelajaran Giving Question and Getting Answer 

sangat baik, hal ini di tunjukkan oleh hasil Rank Test dengan nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) 0.000 yaitu lebih kecil dari 0.05 dengan demikian penerapan model 

pembelajaran Giving Question and Getting Answer efektif dalam meningkatkan 

kemampuan memahami pembelajaran balaghah pada siswa dayah modern Darul 

„Ulum Banda Aceh. 

Kata Kunci : Balaghah, Giving Question and Getting Answer  

 مقدمة

 وسيلة لالتصال بني أي، للتفكري، ونظام للتعبري واالتصال سوراجلاللغة  تعترب

 1أغراضهم لألخرين من خالل اللغة.يعربون  اإلنسانفإن  .إللقاء ادلعٌتيف اجملتمع  الفرد

 على بعض متعلمي لغة "ض" تعانيهم الصعوبةوالبالغة العربية فرع من فروع اللغة الغربية 
طالع إلفخر الدين عامر "إن الطريقة ادلثلى  جاء يف كتاب .يف سري تعلمها وتعليمها

ابستعماله على هن  البلغاء، هو  بالغي يف األعمال األدبية وتدريسهمعلى األثر ال الطلبة
دراسة النص األديب، ودراسة مجالية تفهم أفكاره وتناقش معانيه وتدرك رلازته وحتلل 

 2.الصيغ البالغية

 إبندونيسيا للتعليم الدراسة اإلالمسةولكن مل يكن تعليم هذا العلم يف ادلعاهد 

أمرا صعبا لدي البالغة زلاولة التوفيق بني تعليم األدب والبالغة، إذ مازال تدريس 
مدرسينا ودارسينا وال سيما للمبتدئني، إذ جيري التعليم أبن يتحدد يف إفهام القواعد 

ضعف  ترجع إىلإن مشكلة ضعف الطلبة يف مادة البالغة العربية فحسب. البالغية 
أساليب التلقني اجلافة والكتاب ادلقرر  على عتمادهاالتعليم العة يف األساليب ادلتب

                                                                                                                               
1
)الرايض: دار ادلسلم للنشر والتوزيع ، فنوهنامدخل إىل خصائص اللغة العربية و  ، املهارة اللغوية:دمحم صاحل  الشنطي 

 471م(، ص.  4149، 

2
 الرانريى )بند آتشيه: جامعةاملفاهيم"  خريطة وسيلة ابستخدام الكناية ابب يف البالغة تدريسنور العزم، الرسالة: "  

 4(، ص.7047احلكومية،  اإلسالمية
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يف السائد للتحصيل العلمي. لذالك مادة البالغة العربية حتتاج  ادلكرر مها االختبارو 
 3طرق جيدة يف التعليم. مسيس احلاجة إىل

ادلدرس يف الصف  تعليمهو  الذي يبحث هنا علم ادلعاين البالغة رلال حبثأما 
رس دلدح اعندما شرو. آتشيهبندا  عهد دار العلوم العصريادلدرسة العالية مبالثاين يف 

ه . وهذصة دلادة علم ادلعايناالبالغة خيواجه بعض الطلبة ادلشكالت يف فهم  رسلدا
األسلوب ادلناسب والفعال يف تعليم البالغة. الظاهرة تؤدي إىل احًتاع ادلدرس يف اختيار 

وتطابع على تطور  الطلبةبطبيعة  يناسب األسلوب الذي تطبيق نيادلدرس على وينبغي
إىل أقصى  تعلميةاليف حتقيق أهداف من ادلقومات األساسية تعليم الالعقل، ألن أسلوب 

  4.الغاية

 البالغة ومبحثها
البالغة ىف اللغة، جاء ىف لسان العرب هي بلغ الشيء، يبلغ بلوغا وصل وانتهى، 
وأبلغه إبالغا وبلغة تبليغا. والبالغة الفصاحة والبلغ البلغ : البليغ من الرجال، ورجل بليغ 
وبلغ : حسن الكالم فصيحة ويبلغ بعبارة لسانه ُكنه ما يف قلبه واجلمع بلغاء وقد بُلغ 

 5)ابلضم( بالغة أي صار بليغا وقول بليغ : ابلغ وقد بَ ُلَغ، والبالغات كالوشاايت.

صطالح هي توصل ادلعٌت واضحا بعبارة صحيحة فصيحة ذلا الالبالغة يف اوأما 
ىف النفس أثر مجيل، مع مناسبة كل كالم للموقف الذي يقال فيه، واألشخاص الذين 

البالغة  .البديععلم البيان و علم ادلعاىن و  علم علم البالغة منيتكون  6خياطبون به.
عن ال دراسة إمجال ودراستها ليست ىف الواقع وسيلتنا دلعرفة ما يف النصوص األدبية من 

                                                                                                                               
 الوسائط برانمج العربية عرب البالغة تعّلم حنو الرئيسة اللغات دراسات كلية يف الطالب "اجتاهاتنور محيمي،  3

 471ص.  (،7042 ،رللة اإلسالمية واإلجتمعية، )ماليزاي : املتعددة"
4
 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang : UIN Malang Press, 2008), 

hal 16  
 494 .احلديث(، اجلزء األول، ص القاهرة : دار( ،العريب لسان ،امام عالمة ابن منظور 5

 15 .ص الديوان، بدون السنة (، القاهرة : مركز (  ،املصورة البالغة سليمان، االرشيد عبد ايهاب  6
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. وكان التعبري القرآين يتميز ابخلص وصية والتفرد عن غريه من مراتب السمو األدب العريب
البالغي عند العرب. فهو على طول امتداده وغزارة مادته جاء على أعلى درجات 

لبالغة والبيان خيرج به الفصاحة ىف مستوى درجته الفنية. وهو على اجلملة وقع موقعا ىف ا
 سلواب.أعن كل ما جاء على لس ان أظهر األدابء فنا و 

كلمة  م. أوال، علم ادلعاىنالعلو ن علم البالغة ينقسم اىل ثالثة إكما تقدم القول 
عما يتصوره الذهن أو هو  أللفاظابادلعاين مفردها معٌت ويف اصطالح البيانيني هو التعبري 

الصورة الذهنية من حيث تقصد من اللفظ. قال أمحد اذلامشي إن الكالم البليغ هو الذي 
يصوره ادلتكلم صورة تناسب أحوال ادلخاطبني والبد لدارس البالغة أن يدرس هذه 

عرف ما جيب أن يصور به كالمه يف كل حالة فيجعل لكل مقام مقال، وقد ياألحوال و 
 يطابق هباجال البيان على تسمية العلم الذي تعرف به أحوال اللفظ العريب اليت اتفق ر 

بواب: أمث ادلقصود من علم ادلعاىن منحصر ىف مثانية  علم ادلعاين.ادلسمى باقتضاء احلال 
احوال اإلسناد اخلربي، احوال ادلسند اليه، احوال ادلسند، احوال متعلقات الفعل، 

 والوصل، اإلجياز واإلطناب وادلساواة.القصر، اإلنشاء، الفصل 

فعلم ادلعاين هو أصول وقواعد يعرف هبا أحوال الكالم العريب اليت يكون هبا 
 ادلعاين علم موضوع كان  حيث يكون وفق الغرض الذي سبق له.ى احلال مطابقا دلقتض

 علج من للمتكلم ادلقصودة األغراض اليت هي ادلعاين إفادته حيث من العريب اللفظ هو
مث  احلال. مقتضى يطابق ابه اليت واخلصوصيات تلك اللطائف على مشتمال الكالم

بواب: احوال اإلسناد اخلربي، احوال ادلسند من علم ادلعاىن منحصر ىف مثانية أادلقصود 
اليه، احوال ادلسند، احوال متعلقات الفعل، القصر، اإلنشاء، الفصل والوصل، اإلجياز 

 7واإلطناب وادلساواة.

 

                                                                                                                               
 .33، ص 7009، بريوت: مكتبة غريب، حنو بالغة جديدة عبد ادلنعم خفاجي و د. عبد العزيز شرف، دمحم 7
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 : علم ادلعاين منها ما يلي فوائد أما

جودة السبك  من به هلل خصه ما جهة من الكرًن القرآن إعجازالتعرف على  - أ 
 سهولة من عليه وما اشتمل اإلجياز ولطف الًتاكيب وبراعة الوصف وحسن

 اليت زلاسنه من ذلك غري إىل ألفاظه وسالمتها وعذوبة كلماته وجزالة الًتكيب

 وبالغته. فصاحته أمام عقوذلم وحارت مناهضتهعن  العرب أقعدت

 كي العرب ومنظومه كالم منثور يف والفصاحة البالغة أسرار على الوقوف - ب 

 4.ورديئه جيد الكالم بني وتفرق منواله على وتنس  حذوه حتتذي

         Giving Question and Getting Answer لبحثا سلوبأ

سلوب أ يفساليب التعليم التعاوين الذي يطبق به أمن هو   GQGAسلوبأكان 
النظر يف  يستطيعون إعداد الطلبةيف التعليم. أي كفاعل   الطلبةالتعليم البّناء وهو جيعل 
ن الدرس على أساس البّناء إ Piagetيمثل كادليسرين . كما قال فمعلومتهم وأمّا ادلدرس 

حساس عن إعلى  ا و ادلعلومات يقوم او يًتمجأن و أنفسهم الوقعية أب الطلبةيعّمر أن هو 
 وظيفة على خربهتم من قبل. والخربهتم، حىت العلوم الفردية 

كفاء طرح األسئلة على   احلصول الطلبةمتطور ليدّرب  GQGAسلوب أف 
ألن يف احلقيقة أّن هذا األسلوب هو تعديل من الطريقة األسئلة  واألتيان اب ألجوبة. 

القطعة من القرطاس كوسيلته. هذا ستعمال تعاون ابادل أي،ة والطريقة احملاضر  واألجوبة
على  الطلبةة والطريقة األسئلة واألجوبة حىت ال يكون أجري ابلطريقة ادلالحظسلوب األ

 .ادلعلومات األوىلعلى  الطلبة نيلأساس ل ية هظبياض. الطريقة ادلالح

ليقدم األسئلة اإلنتاجية، ألن هذه األسئلة  الطلبةجيع بتشيتم هذا األسلوب 
وشجاع ليقدم  بتحمس الطلبةور مهارة العلمي وتطبيقها. ويرجى ويتط تقلسدلدفعهم تس

كون  ي GQGAسلوب حصل على عملية التعليم من خالل أ الذي الطلبةسلوك فرأيهم. 
                                                                                                                               

 45، )مصر: دار الفكر(، ص. جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعامحد اذلامشي،  4
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أو التحصيل  ر نتائ  التعليم مثتسيت ال القيمةمن ادلعرفة، والسلوك، وادلهارة، والعلومات 
 9.الغايةمنتهى إىل  الطلبة الدراسي لدى

   Giving Question and Getting Answer خطوات التعليم 

  ادلدرس ورقتني لكل الطالب يوزع .1

 األسئلة األتية: تكميل الطلبةيطلب ادلدرس أن  .2

 األوىل : مل أكن أفهم عن . . . ورقةال
 اشرح عن . . . ستطيع أنأالثانية :  الورقة

 أربعة أو مخسة طالب  يتكون منإىل فرقة صغرية  الطلبةيفرق ادلدرس أن  .3

 الثانية األوىل وادلوضوع يف الورقة تار كل الفرقة األسئلة يف الورقةخيأن  .4

ليجيب  الطلبةات. مث أن يفضل ادلدرس قد إختار أن يقرأ كل الفرقة األسئلة اليت  .5
 رس أن جييبهااألسئلة وإن مل جيبها فعلى ادلد

 أمام أصدقائهم. وامث أيمرهم ليشرح وردت الورقة طلب كل الفرقة ليشرح كماأ .6
 والظروف استمر هذه العمليات مناسبة حسب .7
 الصحيحةاألجوبة  وشرح توضيحالخالصة و م عملية التعليم بشرح ايتم اختت .8

 :منها ما يلي GQGAاملزااي من أسلوب 

  طلبةللوجذااب  فعاالاسنخدام هذا األسلوب يكون  - أ 

 األسئلة عما مل يفهمها من الدرس طرحل فرصةله  الطلبة كل - ب 

          حياول يف ادلادة ادلدروسة مث  على الطلبةمدى سيطرة أي  ادلدرسيعلم  - ج 
 األسئلةطرح تشجيعهم ل

 

                                                                                                                               
9
 Amalia Chasanah dkk, Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Giving Question and 

Getting Answer Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA N Banyudono Tahun Ajaran 

2011/2012, Jurnal Pendidikan Biologi Vol 4 No 3, 2012. hal 30 
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 :منهاف GQGAأسلوب  ذلذاأما العيوب 

 .من خالل احلفظ تكوناألسئلة  - أ 

 إحنراف ادلادة ادلدروسة ؤدى إىلتعملية التعليم األسئلة واألجوبة  - ب 

الذين مل يقدموا  لطلبةادلادة ل علىالطلبة  قد ال يعرف ادلدرس مدى سيطرة - ج 
 .هااجييبو  األسئلة ومل

 منهج البحث 

تصميمات ومن نوع  تجرييبالنه  هو ادل ذا البحثذل إن منه  ادلستخدم
لتصميم اجملموعة الوحدة مع وهي التصميم الثاين  (Pre Experiment Design) التمهدية
مجع  أما أدوات  . (One Grup Pre-Test Post-Test Design) بعديالقبلي و ال االختبار
 البعدي. االختبارالقبلي و  على االختبار البحث عتمداحملتاجة إليها فاالبياانت 

 طريقة حتليل البياانت

لتحديد و .   Wilcoxon Sign Ranks Testحتليل البياانت ب  البحث على  يقوم
 Uji) الطبيعي االختبار إلجراءن يقوم البحث أينبغي  ،Ranks Testاستخدام 

Normalitas)  ادلتجانس  االختبارو(Uji Homogenitas) . ومت كل العملية السابقة
 إىل  ابستعانةمن النظام احملسوب،  SPSS ابستخدام الربانم  اإلحصائي ادلسمى ب         

 ".SPSS Statistics 25" الرقمي الربانم   حساب

 نتائج البحث

على فهم البالغة مبعهد دار لًتقية قدرة الطلبة   GQGA تطبيق أسلوب إن نتائ 
  تتضح يف اجلدول التايل: ه، وبعد GQGA العلوم العصري بندا أتشيه قبل تطبيق أسلوب
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 4رقم  اجلدول

 القبلي االختبارنتيجة يوضح عن 

 أمساء الطلبة رقم
 االختبار نتيجة

 القبلي

 االختبارنتيجة 
 البعدي

 99 75 (4الطالبة ) 1

 45 62 (7الطالبة ) 2

 75 37 (3الطالبة ) 3

 75 69 (1الطالبة ) 4

 75 69 (0الطالبة ) 5

 75 25 (2الطالبة ) 6

 75 56 (7الطالبة ) 7

 75 62 (1الطالبة ) 8

 75 62 (9الطالبة ) 9

 75 62 (40الطالبة ) 11

 75 25 (44الطالبة ) 11

 75 62 (47الطالبة ) 12

 75 59 (43الطالبة ) 13

 75 69 (41الطالبة ) 14
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 45 56 (40الطالبة ) 15

 99 56 (42الطالبة ) 16

 45 25 (47الطالبة ) 17

 49 75 (41الطالبة ) 18

 49 75 (49الطالبة ) 19

 49 64 (70الطالبة ) 21

 49 43 (74الطالبة ) 21

 49 64 (77الطالبة ) 22

 49 62 (73الطالبة ) 23

 99 62 (71الطالبة ) 24

 49 56 (70الطالبة ) 25

 45 75 (72الطالبة ) 26

 49 75 (77الطالبة ) 27

 75 59 (71الطالبة ) 28

 75 64 (79الطالبة ) 29

 49 75 (30الطالبة ) 31

 75 59 (34الطالبة ) 31

 75 64 (37الطالبة ) 32
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 75 65 (33الطالبة ) 33

 2649 1952 جمموع

  33:  1952 معدل

 =59,15 

2649  :33 

 =41,21 

 

البعدي للطالب ديكن رؤيتها من  االختبارالقبلي و  االختبارلنظرية مقارنة نتائ  
 الرسم البياين التايل:

 

  

 

وتتضح نتيجته يف  الطبيعية والتجانس. الختبار، يتم ابقبل اختبار الفرضى
 اجلدول التايل:
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 7 رقم اجلدول
 (Uji Normalitas):الطبيعي االختبارنتيجة يوضح عن 

 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Pretest .210 33 .001 .856 33 .000 

Postest .302 33 .000 .764 33 .000 

 

 Uji) الطبيعي االختبارالقبلي بعد إجراء  االختبارعلى أن نتيجة  يدل اجلدول

Normalitas) حصلت على مستوى الداللة  (Sig) 991،9  ونتيحة  0،00أصغر من
هذه   0،00أصغر من  999،9  (Sig)البعدي حصلت مستوى الداللة االختبار
أن البياانت مل تتم توزيعها بشكل طبيعي، مث تقوم هذا البحث  تشري إىلالبياانت 

 وتتضح نتيجته يف اجلدول التايل:  (Uji Homogenitas) ادلتجانسة الختباراب

   Uji Homogenitas)) ادلتجانسة االختبارنتيجة يوضح عن  

Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

Nilai 

Based on Mean 17.626 1 64 .000 

Based on Median 10.165 1 64 .002 

Based on Median and 
with adjusted df 

10.165 1 45.857 .003 

Based on trimmed mean 15.034 1 64 .000 

 

حصلت على مستوى  Lavene statistics على أن نتيجة السابق اجلدول يدل
فتشري إىل أن البياانت ال تتم توزيعها بشكل  .00000  (Sig) ب 47،272 الداللة

 متجانسة. 

 

3 رقم اجلدول  
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ونتيجة   (Uji Normalitas) الطبيعي االختبارأن نتيجة  اجلدوالن السابقان يوضح
. ةمتجانسو  طبيعي ا بشكلماهنتوزيع اناليتم (Uji Homogenitas) ادلتجانس االختبار

 يناالختبار ألّن  (Paired Sample T- Test)  ت –إجراء ابختبار وهذا البحث ال ديكن 

 .ومتجانسة من هذا البحث غري طبيعي

لًتقية قدرة الطلبة على فهم البالغة البد أن   GQGA تطبيق أسلوبدلعرفة أتثري و 
حث تكون غري حدودي ويقوم هذا ألن البيانت يف هذا الب  Rank Test حتلل اختبار
تلك  تمثلفالبعدي،  االختبارالقبلي  و  االختبارنتيجة ادلعدلة  من  من خالل االختبار
 يف اجلدول التايل:  النتيجة

 4رقم اجلدول 

 (Rank Test)نتيجة اختبار ابستخدام يوضح عن  

Ranks 

 Siswa N Mean Rank Sum of Ranks 

Nilai 

Pretest 33 18.55 612.00 

Postest 33 48.45 1599.00 

Total 66   

 

 5 رقم اجلدول

 (Statistics Test) اإلحصائية االختبار نتيجةيوضح عن 

Test Statisticsa 

 Nilai 

Mann-Whitney U 51.000 

Wilcoxon W 612.000 

Z -6.483 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Grouping Variable: siswa 
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القبلي  االختباريف نتيجة  Rank Testأن معادلة  اجلدوالن السابقان وضحوي 
النتيجة من . وأما 11،10البعدي على  االختباروحصلت  41،00حصلت على 

هي  Asymp. Sig. (2-tailed)نتيجة ختبار الفريضة يدل على اإلحصائية ال االختبار
مردود والفرض  ((Ho فتشري إىل أن الفرض الصفري .0،00أصغر من  0،000
ًتقية قدرة الطلبة على يكون فعال ل GQGAأى إن تطبيق أسلوب مقبول   (Ha)البديل

  .فهم البالغة

 اخلامتة

 (Rank Test) اختبار ابستخداممجع البياانت وحصلت على نتيجة  بعد متت

 GQGA أسلوب أن على فهم البالغة ودليل على هذا GQGA أسلوبأتثري   فتجد

. وأنشطة ويتذكروها فهم ادلواد آرئهم حتريراي ومن مثى يسهلهم يف يف تقدًن يسهل الطلبة
   ديكن أن تساعد الطلبة لًتقية نوعيتهم يف عملية التعليم. الطلبة يف تقدًن األسئلة

 املراجع

 احلديث، اجلزء األول ، القاهرة : دارالعريب لسان ،7001، منظور ابن

 الفكر : دار مصر، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ،7001اذلامشي،  أمحد

 الديوان ، القاهرة : مركزاملصورة البالغة ،7003سليمان،  االرشيد عبد ايهاب

 ، بريوت: مكتبة غريبحنو بالغة جديدة ،7009 ،ادلنعم خفاجيعبد دمحم 

اللغة العربية و ، املهارة اللغوية: مدخل إىل خصائص 4149دمحم صاحل  الشنطي، 
 الرايض: دار ادلسلم للنشر والتوزيع، فنوهنا
املفاهيم،  خريطة وسيلة ابستخدام الكناية ابب يف البالغة تدريس ،7042 نور العزم،

  احلكومية، بند آتشيه اإلسالمية الرانريى جامعة
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