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 ستهاللا

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ِإَّنآ أَنْ َزْلنُه قُ ْرآانا َعَربِيًّا لآَعلآُكْم تَ ْعِقُلْونَ 

 (2 )سورة يوسف:

 

ر   اْلِعْلَم َدرَجات   اُْوتُواَمنُ ْوا ِمْنُكْم َوالآِذْيَن يَ ْرَفِع هللاُ الآِذْيَن ا   َوهللاُ ِبَا تَ ْعَمُلْوَن َخِبي ْ
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 )عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه( "ِب  رَ عَ  هُ نآ إِ ؛ فَ آنَ رْ القُ 
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 إهداء
ن ربياين صغريا حفظهما هللا ّلذياحملبوبة سلمة الإىل أيب املكرم احملبوب راحيمني وأمي املكرمة 

وأبقهما يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة وإىل أختني سيت ماري ونوفيتا حافظ ومجيع أسرايت 
 املكرمني.

ايت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، الذين أدوا واجبهم الالئق وإىل حماضري وحماضر 
 يرفع دراجاهتم يف الدنيا واآلخرة. ابلتقدير واإلجالل عسى هللا أن

وإىل مجيع زمالئي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، أقول شكرا جزيال على 
 مساعدتكم يف إجناز هذا البحث العلمي وجزاكم هللا خري اجلزاء.
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 شكر وتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

الم على حبيبنا الة والسّ والصّ احلمد هلل الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي. 
أشهد أن ال إله إالّ هللا وحده  هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أمجعني. حممد صلى

أنزل عليه ربه  ،وأشهد أن سيدان ونبينا حممدا عبده ورسوله ال نيب بعده ،ال شريك له
  .وجعل رسالته رمحة للعاملني ،هدى ونورا للمؤمنني ،القرآن املبني

الباحثة إبذن هللا من كتابة هذه الرسالة العلمية لتقدميها إىل جامعة  انتهتوقد 
ستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه ال الرانريي

امعة الشهادة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جب
البالغة يف قسم تعليم  ميتعل"ه حتت املوضوع بندا أتشياإلسالمية احلكومية  يالرانري 

)دراسة حتليلية للعام ه تشيأبندا  احلكومية اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية
 ".(م2020-2019الدراسي 

ويف هذه الفرصة السعيدة، تقدم الباحثة شكرا جزيال إىل فضيلة املشرفني 
اخلري ، املاجستري واألستاذ الدكتور ذو أشرف مزفرالكرميني مها األستاذ الدكتوراندوس 

َذْين قد بّذال أوقاهتما ومساعدهتما هلا إلشراف هذه الرسالة ل  سفيان، املاجستري، ال
ا من أوهلا إىل آخرها، عسى هللا أن يباركهما وحيفظهما وجيزيهما أحسن ا جيد  إشراف  

 اجلزاء.

وتقدم الباحثة شكرا عميقا ملدير جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا 
أتشيه، وعميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية ومجيع 

مث  ا.ا اتم  احملاضرين احملبني الذين قد عّلموها علوما مفيدة وانفعة وأرشدوها إرشاد  

ودوافَع يف إمتام   افكار  أتقدم الباحثة شكرا جزيال جلميع األصدقاء الذين قد ساعدوها 
 كتابة هذه الرسالة، عسى هللا أن يباركهم يف الدنيا واآلخرة.
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ا لوالديها احملبوبني الّلَذين ا واحرتام  ثة أن تقدم شكر  مث من الواجب على الباح
علما وأداب، وتسأل هللا أن يبارك عمرمها  ربياها تربية حسنة ودعماها يف حياهتا

  وعسى أن حيفظهما يف الدنيا واآلخرة ويثيبهما أحسن الثواب.

ا وجدت وتعرتف الباحثة أن هلا تقصريات يف كتابة هذه الرسالة حيث إهن
، ترجو الباحثة من مساحة القراء أن يقدموا اكثرية لقلة العلوم وإدراكها. ولذصعوبة   

واقرتاحات بّنائّية  لتكميل هذه الرسالة. ومتت كتابة هذه الرسالة إبذن هللا إصالحات 
عّز وجّل مع توجيهات من فضيلة املشريفني وإرشاداهتما. وأخريا، تدعو هللا أن جيعل 

 هذا العمل انفعة للباحثة وللقارئني ولعل هللا أن يوافقنا يف مجيع أموران.
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 لو اقائمة اجلد
: عدد الطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية حكومية بندا 1-4اجلدول 

 م.2020-2019الدراسي أتشيه للعام 

 استخدام طرق التعليم املختلفة يف تعليم البالغة :2-4اجلدول 

 : استخدام الطريقة االستقرائية3-4اجلدول 

  الطريقة القياسية امد: استخ4-4اجلدول 

 : استخدام طريقة القواعد والرتمجة5-4اجلدول 

 : استخدام الطريقة املناقشة6-4اجلدول 

 الطريقة االنتقائية: استخدام 7-4اجلدول 

 : استخدام الطريقة اهلريبراترية8-4اجلدول 

 : استخدام الوسائل املتعددة يف تعليم البالغة9-4اجلدول 

 : استخدام الوسائل املصورة يف تعليم البالغة10-4اجلدول 

 : استخدام الوسائل السمعية البصرية يف تعليم البالغة11-4اجلدول 

  ئج يف تعلم البالغة: مستوايت النتا12-4اجلدول 

 : مستوايت يف اتقان مادة البالغة املدروسة13-4اجلدول 

 : مستوايت فهم األمثلة البالغة املدروسة14-4اجلدول 

 : مستوايت يتمكن من ذكر مادة البالغة املدروسة15-4اجلدول 

 : مستوايت يتمكن من شرح األمثلة البالغة16-4اجلدول 

 ن فهم القواعد البالغة: مستوايت يتمكن م17-4اجلدول 
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 : مستوايت يتمكن من شرح املادة اليت شرحها احملاضر18-4اجلدول 

 : مستوايت يتمكن استنتاج املادة اليت قدمها احملاضر19-4اجلدول 

 : مستوايت يتمكن من إجابة األسئلة اليت طرحها احملاضر20-4اجلدول 

 : مستوايت من وضع األمثلة 21-4اجلدول 
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 : املشكلة من صعبة الرتمجة األمثلة25-4اجلدول 

 : املشكلة من صعبة فهم األمثلة26-4اجلدول 

 : دوافع يف تعلم البالغة27-4اجلدول 

 هتمام يف تعلم البالغة: اال28-4اجلدول 

 : معاملة بني احملاضر والطلبة يف عملية التعليم والتعلم29-4اجلدول 

 : املشكلة ابمللل يف تعلم البالغة30-4اجلدول 

 : الوقت احملتاج يف تعلم البالغة31-4اجلدول 
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 مستخلص البحث
 سنيايتو : ر   سماال

 180202169:  رقم القيد

معة الرانريي اإلسالمية احلكومية تعليم البالغة يف قسم تعليم اللغة العربية جبا:  املوضوع
 م(2020-2019بندا أتشيه )دراسة حتليلية للعام الدراسي 

ملستخدمة يف طرق تعليم البالغة، والوسائل التعليمية ا هتدف هذه الرسالة إىل التعرف على
ة مع املشكالت اليت يواجهوهنا يف تعلم مستوايت قدرة الطلب تعليم البالغة والتعرف على

البالغة. وأما املنهج املستخدم فهو املنهج الوصفي التحليلي، وجلمع البياانت استخدمت 
واجملتمع يف هذا البحث هو  الباحثة أدوات البحث ابملقابلة الشخصية واالستبانة والواثئق.

م. وأما عينة 2020-2019اسي البالغة وطلبة قسم تعليم اللغة العربية للعام الدر  حماضر
طالبة وحماضري البالغة. ومن نتائج البحث اليت تَوص ل إليها أن طرق تعليم  29البحث هي 

البالغة يف قسم تعليم اللغة العربية ابستخدام الطريقة االستقرائية والطريقة القياسية والطريقة 
ستخدمة يف تعليم البالغة تقتصر يف املباشرة وطريقة القواعد والرتمجة. والوسائل التعليمية امل

استخدام كتاب البالغة والسبورة. ومستوايت قدرة الطلبة أن بعض الطلبة متكنوا يف استيعاب 
لك. ومشكالت عن البالغة حتتوي على الصعوابت لبالغة وبعضهم آخر مل يتمكنوا بذمادة ا

ون الوقت الطويل فيه، وخيافون اهتمامها يف التعلم، وحيتاجالبالغة وفهمها وترمجتها وقلة  تعلم
 يف طرح األسئلة عندما مل يفهموا املادة.
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ABSTRACT 

Name  : RUSNIATI 

NIM  : 180202169 

Title  : Teaching Balaghah in the Department of Arabic Language Education  

    St the State Islamic University of Ar-Raniry, Aceh (Analytical study  

    for the academic year 2019-2020) 

This thesis aims to know the methods of teaching Balaghah, the teaching aids used in 

teaching Balaghah, and knowing the students’ ability levels with the problems they 

face in learning Balaghah.  As for the method used, it is the descriptive analytical 

method, and to collect data, the researcher used the research tools with personal 

interview, questionnaire and documents.  The community in this research is the 

lecturer of Balaghah and students of the Department of Arabic Language Teaching 

for the academic year 2019-2020.  The sample of the research is 29 female students 

and Balaghah lecturers.  One of the results of the research that she reached is that the 

methods of teaching Balaghah in the Arabic language teaching department are using 

the inductive method, the standard method, the direct method, and the method of 

grammar and translation.  The teaching aids used in teaching Balaghah are limited to 

the use of the Balaghah book and the blackboard.  And the students’ ability levels that 

some students were able to comprehend the subject of Balaghah and others were not.  

And problems about Balaghah include difficulties in learning Balaghah, 

understanding it and translating it, and their lack of interest in learning, and they need 

a long time in it, and they are afraid to ask questions when they do not understand the 

material. 
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ABSTRAK 

Nama  : RUSNIATI 

NIM  : 180202169 

Judul : Pengajaran Balaghah di Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas     

   Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Studi Analisis Tahun Ajaran  

   2019-2020). 

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui metode pengajaran Balaghah, dan 

media pengajaran yang digunakan dalam pengajaran, serta mengetahui tingkat 

kemampuan mahasiswa dan  masalah yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran 

Balaghah. Adapun metode yang dipakai adalah metode analisis deskriptif. dalam 

mengumpulkan data, peneliti menggunakan  alat penelitian seperti wawancara 

pribadi, kuesioner, dan dokumentasi. Populasi pada penelitian ini adalah para dosen 

balaghah dan mahasiswa prodi pendidikan Bahasa Arab Tahun Ajaran 2019-2020 M.  

Sampel penelitiannya adalah 29 mahasiswa/i dan dua dosen balaghah yang mengajar 

pada tahun ajaran 2019-2020. Hasil penelitian yang didapatkan ialah bahwasannya 

metode yang digunakan dalam mengajar balaghah di prodi Pendidikan Bahasa Arab 

menggunakan metode istiqraiyah, qiyasiyah, qawaid terjemah dan metode langsung. 

Dan media yang digunakan dalam pengajaran balaghah  menggunakan buku balaghah 

dan papan tulis. Adapun tingkat kemampuan mahasiswanya sebagian dari mereka 

mampu menguasai materi balaghah dan sebagian dari mereka belum dapat menguasai 

materi balaghah dengan baik. Adapun permasalahan yang dihadapi mahasiswa yaitu 

kebanyakan dari mereka memiliki kesulitan dalam belajar seperti kesulitan dalam 

memahami materi, menterjemahkannya, kurangnya minat dalam mengikuti 

pembelajaran, membutuhkan waktu yang panjang dalam belajar, dan banyak dari 

mereka yang takut untuk bertanya ketika belum memahami materi pelajaran
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 الفصل الول
 أساسيات البحث

 مشكلة البحث -أ
يعد التعليم عملية اكتساب املعلومات واملعارف واخلربات واملهارات بطرق ووسائل 

ستزيد معرفة اإلنسان ابلتعلم أي سيعرف  1خمتلفة أو متنوعة بني معلم وطلبة عند التعليم.
تسري عملية التعليم ليست بسهولة يف املؤسسات  اإلنسان ما مل يكن معروفا من قبل.

. التعليمية كاملدارس واملعاهد واجلامعات، خاصة يف عملية تعليم اللغة األجنبية كاللغة العربية
ر على زايدة فهم وذكاء واجتهاد كانت عملية التعليم  اجليدة هي عملية التعليم اليت تقد

 .وتغيري الطلبة حلصول على نتائج التعليم املمتازة

يعد البالغة أحد فروع علم اللغة العربية الذي يهدف إىل معرفة مجال ومتييز أسلوب 
اللغة العربية، ومعرفة أسرار اللغة العربية، وتزيد موهبة الفصاحة بني مستخدمي اللغة، وتنمي 

. لذلك فإن دراسة علم البالغة له دور مهم يف تعلم وتعليم اللغة العربية ومنها املثل األدبية
أيضا للغاية يف معرفة وفهم حمتوايت القرآن واحلديث وسري اللغة واملصطلحات العربية 

 .األخرى

علم البالغة من ختصصات علوم اللغة العربية، وله مباحثه وقواعده، إذ يكون تعليمه  
هلا  والبالغة هي أتدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة: ف.كتعلم النحو والصر 

واألشخاص الذين  مة كل كالم للموطن الذي يقال فيه،ئمع مال يف النفس أثر خالب،
 2 .خياطبون

علم البيان، وعلم  واملباحث يف علم البالغة تنقسم يف تطوره إىل ثالثة أقسام، وهي:
 ةتلفخمهبا إيراد املعىن الواحد، بطُرق علم البيان أصول وقواعد يعرف  املعاين، وعلم البديع.

                                                             
 .43(، ص. 1997)أردون: اململكة األردنية اهلامشة، أساليب التعليم عند القرء واملقرئني، زيدان حممد سالمة العقرابوى،  1
  .29(، ص.1950، )إندونيسيا: دار الفكر الكتب، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، سيد أمحد اهلامشي 2
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وعلم املعاين أصول  3بعضها عن بعض، يف وضوح الداللة العقلية على نفس ذلك املعىن.
وقواعد يعرف هبا أحوال الكالم العريب اليت يكون هبا مطابق ا ملقتضى احلال حبيث يكون وفق 

لبديع هو علم يعرف به الوجوه، واملزااي اليت تزيد الكالم ُحسنا وعلم ا 4الغرض الذي ِسيَق له.
وهذه األقسام مرتابطة بعضها  5ورونقا، بعد ُمطابقته ملقتضى احلال. اوطالوة، وتكسوه هباء  

ويف دراستها قد توجد الصعوابت يف تعلمها لدى . بعضا ابلنظر إىل األسلوب ومجال التعبري
 .ة يف هذه الرسالة بعدالطلبة، وهذا يكون مهم الباحث

وقواعد البالغة مل تكن سهال فهمها و تعلمها، وخاصة عند املبتدئني، ألهنا تُعلم بعد 
استيعاب أسس املواد الدراسية العربية، مثل النحو والصرف واتريخ األدب وفقه اللغة ووفرة 

ومعىن هذا العلم قواعد الولتسهيل فهم و تعلم  املفردات لديهم وفهم أسس الرتمجة وغريها.
البد هناك حماولة من احملاضر يف اختيار وطرق التدريس الفعالة والوسائل التعليمية املؤثرة 

 .للوصول إىل أهداف التعلم املخطة

والبالغة إحدى مواد اللغة العربية اليت يتعلمها الطلبة بقسم تعليم اللغة العربية يف 
وقد استخدم احملاضرون فيها طرق التعليم . شيهجامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أت

املختلفة والوسائل التعليمية املتنوعة بينهم، حىت يواجه بعض الطلبة املشكالت والصعوابت 
 .يف فهم  وتعلم هذه املادة

 ومن صعوابت يف تعلم هذه املادة يعين الصعوبة واملشقة يف فهم درس البالغة.
ليم البالغة لغري الناطقني هبا للمستوى اجلامعي مع ولذلك إجياد الطرق املناسبة يف تع

 .استخدام الوسائل التعليمية املناسبة

لقد رأت الباحثة يف مالحظتها يف البحث القبلي، أن طرق تعليم البالغة املستخدمة 
يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه متنوعة، منها 

                                                             
 212سيد أمحد اهلامشي، املرجم نفسه، ص.  3
 212سيد أمحد اهلامشي، املرجم نفسه، ص.  4
 308سيد أمحد اهلامشي، املرجم نفسه، ص.  5
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والطريقة القياسية، وطريقة القواعد والرتمجة، والطريقة املناقشة، والطرق  الستقرائية،الطريقة ا
 .املتنوعة لكثرة الوحدات، واحملاضرون املختلفون يف تعليم البالغة

بناء على ما سبق، اختارت الباحثة قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة الرانريي 
. ن كيفية عملية تعليم البالغة لغري الناطقني هبابندا أتشيه لتبحث ع اإلسالمية احلكومية

"تعليم البالغة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة هذه الرسالة  وهذا، اختذت الباحثة عنوان
-2019الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه )دراسة حتليلية للعام الدراسي 

 "م(2020

 أسئلة البحث -ب
الباحثة أسئلة البحث عما يتعلق بتعليم البالغة لطلبة ومن البياانت السابقة حتدد 

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه للعام الدراسي 
 :م، وهي فيما يلي2019-2020

 كيف طرق تعليم البالغة؟  -1

 ما الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم البالغة؟ -2

قدرة الطلبة مع املشكالت اليت يواجهوهنا الطلبة يف تعلم كيف مستوايت  -3
 البالغة؟

 أهداف البحث -ج
ا على املشكالت السابقة فكانت أهداف البحث من تعليم البالغة لطلبة اعتماد  

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه للعام الدراسي 
 :م، هي كما يلي2019-2020

 التعرف على طرق تعليم البالغة -1

 التعرف على الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم البالغة  -2
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التعرف على مستوايت قدرة الطلبة مع املشكالت اليت يواجهوهنا الطلبة يف  -3
 تعّلم البالغة.

 أمهية البحث -د
 :أما أمهية البحث فهي كما يلي

 للطلبة -1

 تعلم مواد البالغة وفهمهاملساعدة الطلبة على  -

 للمحاضر -2

  ملساعدة احملاضر يف اختيار أنسب الطرق والوسائل يف تعليم مواد البالغة -

 للباحثة -3

 لزايدة املعلومات واملعرفة واخلربة والنظرية يف تعلم البالغة وتعليمها -

ن ملعرفة مشكالت تعلم البالغة وتعليمها، واستعدادا للباحثة نفسها قبل أ -
 تكون مدرسة

لتكمل شرطا من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل يف قسم  -
تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية 

 احلكومية بندا أتشيه

 للجامعة -4

والسيما قسم لزايدة خزينة علمية عن تعليم البالغة يف مكتبة اجلامعة والكلية  -
 تعليم اللغة العربية

ليكون مرجعا للباحث التايل والقراء واملستفيد يف عملية تعليم البالغة بقسم  -
 .تعليم اللغة
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 حدود البحث -ه
لتسهيل الباحثة يف مجع البياانت الالزمة من هذا البحث، فقامت الباحثة جبمع 

 :العديد من حدود البحث، كما يلي

 احلد املوضوعي -1

قتصر عنوان البحث على حتليل "تعليم البالغة يف قسم تعليم اللغة العربية ت
 .م 2020-2019جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه للعام الدراسي 

  احلد املكاين -2

قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني  يفقتصر مكان البحث ت
  Banda Aceh   ، والية Darussalamة احلكومية  بندا أتشيهجامعة الرانريي اإلسالمي

 احلد الزماين -3

قتصر زمان البحث على الطلبة الذين يتعلمون البالغة للعام الدراسي  ت
 .م2019-2020

 صطلحاتاملمعاين  -و
لبحث اليت قبل أن تبحث الباحثة هذا البحث حتسن هبا أن تشرح  مصطلحات ا

أما املصطلحات اليت تريدها  لقارئني معرفة املعاين املقصودة.اسهل يتوجد يف املوضوع لكي 
 :الباحثة شرحها فهي

 التعليم -1

ا" مبعىن جعله يعرف تعليم  -يعّلم-كلمة التعليم يف اللغة من كلمة "عّلم
عالمته الصنعة وغريها ما جعله يعلمها. التعليم يف االصطالح هو أنه  6الشيء.

أو هو عملية نقل املعرفة  7مساعدة شخص على ما أن يتعلم كيف يؤدي شيئا ما.
                                                             

 .526(، ص. 1986الطبعة احلادية والعشرون، )بريوت: دار املشرق،  ،ملنجد يف اللغة العربية واإلعالمالويس معلوف،  6
 .25(، ص. 1994)بريوت: دور خنفضة العربية، أساس تعليم اللغة العرب، دروجال س براون،  7
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من املعلم إىل املتعلم خبطط املعني لتحقيق أهداف التعليم ويغرّي سلوك اإلنسان، 
أما مراد التعليم يف هذا البحث هو  8ته، وزايدة اخلربات واملعرفة عن الشيء.امهار و 

 .عملية نقل املعرفة بني املعلم واملتعلم يف دراسة علم البالغة

 البالغة -2

َلُغ مبعىن َوَصَل وانْ تَ َهى.-كلمة البالغة هو مصدر من الفعل بَ َلغَ  ويف  9يَ ب ْ
أثر هلا يف النفس  اصطالح هي أتدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة:

  10مة كل كالم للموطن الذي يقال فيه، واألشخاص الذين خياطبون.ئ، مع مالخالب

وأما تعليم البالغة هو عملية منظمة يشرتك فيه املعلم واملتعلم وهو عملية نقل 
املعلومات واملعارف واملهارات إىل الذهن املتعلم تدور حول مادة دراسة البالغة 

 .االقرتاب من حتقيق اهلدفليتمكن الدارس واملدرس من الوصول أو 

 الدراسات السابقة -ز
ال تقل أمهية الدراسات السابقة يف البحث العلمي، وهي إحدى مصادر البحث اليت 
استخدمتها الباحثة ملعرفة األساليب الدراسية وسلبياهتا، حيث إهنا تعني الباحثة يف حمصول 

راسة القبلية انبا آخر بني الدنتائج البحث جانبا، والنظر يف أوجه االختالف واالتفاق ج
 :وتلك الدراسة كما يلي والدراسة احلالية.

  م(2017نور العزم  ) -1

موضوع هذه الرسالة "تدريس البالغة يف ابب الكناية ابستخدام وسيلة 
أهداف البحث يف هذه  11خريطة املفاهيم" )دراسة جتريبية مبعهد دار اإلحسان(.

                                                             
 .143(، ص. 2016العدد األول،  -)التدريس: اجمللد الرابعمنوذج تعليم القواعد العربية، أمحد رفاعي، 8

tulungagung.ac.id/index.php/tadris/article/view/292/227-http://ejournal.iain  
 .498 ه(، ص.1405دار املعارف: القاهرة، اجلزء األول، لسان العرب )ابن منظور اإلفريقي املصري،  9

 .29-28(، ص. 1960سيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، )إندونيسيا: دار الفكر الكتب،  10

http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/tadris/article/view/292/227
http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/tadris/article/view/292/227
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استخدام وسيلة خريطة املفاهيم يف تدريس الكناية أم الرسالة فهي معرف على فعالية 
عكسه ومعرف على كيفية تطبيق وسيلة خريطة املفاهيم يف تدريس الكناية.  وإن 
منهج البحث فيها فهي منهج البحثي التجريب.  وختصص الباحثة هلذا البحث 

وهو قسم من   (One- Shot Case Study) التجرييب التصميم اجملموعة الواحدة
 .(Pre- Experiment Design)  التصميمات التمهيدية

أما نتائج  البحث من هذا البحث إن تعليم الكناية بتطبيق وسيلة خريطة 
املفاهيم يكون فعاال مبعهد دار اإلحسان، وأنشطة الطالبات يف تعليم الكناية بتطبيق 

 .وسيلة خريطة املفاهيم مبعهد دار اإلحسان جيد

لقبلية والدراسة احلالية هي من تدريس ابب الكناية وعالقة بني الدراسة ا
ابستخدام خريطة املفاهيم، وأما الباحثة احلالية تبحث عن تعليم البالغة يف قسم تعليم 

وعالقة بني الدراسة  اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه.اللغة العربية جبامعة الرانريي 
 مادة البالغة. واختالف بينهما من القبلية والدراسة احلالية سواء يف مادة البحث يعين

انحية مكان البحث  ومنهج البحث يعين منهج جترييب وأهداف البحث وأدوات 
 .البحث ومشكالت البحث

 م(2020حسب الكوثر ) -2

دور املدرس يف تعلم البالغة ابستخدام كتاب الكايف يف موضوع هذه الرسالة "
  12.")دراسة وصفية(بندا أتشيه " احلكومية بالغة جبامعة الرانريي اإلسالميةال

                                                                                                                                                                               
رسالة تدريس البالغة يف ابب الكناية ابستخدام وسيلة خريطة املفاهيم )دراسة جتريبية ِبعد دار اإلحسان(، نور العزم،  11

ل شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل إلستكما جامعية غري منشورة مقدم
 املعلمني جبامعة الرانري اإلسالمية احلكومية بندا أتشية.

دور املدرس املدرس يف تعلم البالغة ابستخدام كتاب الكايف يف البالغة جبامعة الرانريي اإلسالمية  حسب الكوثر،  12
رسالة جامعية غري منشورة  مقدم إلستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعة يف احلكومية بندا أتشية )دراسة وصفية(، 
 ل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية  احلكومية بندا أتشية.قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهي
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على دور املدرس يف عملية تعليم  ةفف البحث يف هذه الرسالة هي معر اوأهد
احلكومية بندا يف البالغة جبامعة الرانريي اإلسالمية  البالغة ابستخدام كتاب الكايف

يف  استجابة الطلبة الذين تعلموا البالغة ابستخدام كتاب الكايف أتشيه، ومعريف على
البحث فيها منهج اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه.  وإن منهج  البالغة جبامعة الرانريي

ويشتمل هذا املنهج دراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة أو  البحثي الوصفي.
 .موقف معني أو جمموع من األحداث أو األوضاع أو البشر

غة ابستخدام الطريقة املباشرة أما نتائج هذا البحث أن املدرس يعلم البال
ال والطريقة املناقشة وحوار التعاون والطريقة الرتمجة وال يستخدام الوسائل التعليمية إ

شاد عند عملية التعليم ، واملدرس يقوم ابلتوجيه واإلر تالكتب البالغة وشبكة اإلنرتن
ناقشة عن حلها مع الطلبة لبة يواجه املشكالت قام املعلم مبإذا كان الط والتعلم.

 تواقع اإلنرتنماملقارنة مع الكتب البالغة أم وتشجيعهم حىت يبحثوا مباشرة عن طريق 
والروابط املتعلقة مبادة البالغة، واملدرس يستخدم كتاب الكايف يف البالغة ألن 

 .الكتاب أسهل من كتب البالغة األخرى يف إجراء عملية التعليم والتعلم

ن يف الطرق التعليمية اليت يستخدمها املدرس،  ويرغبون يف تعلم وأهنم يرغبو 
البالغة ابستخدام كتاب الكايف يف البالغة، ويشعرون ابلسهلة على فهم مادة البالغة 

 .ابستخدام هذا الكتاب

وعالقة بني الدراسة القبلية والدراسة احلالية هي من دور املدرس يف تعلم 
يف البالغة جبامعة الرانريي اإلسالمية  احلكومية بندا  البالغة ابستخدام كتاب الكايف

أتشيه، وأما الباحثة احلالية تبحث عن تعليم البالغة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 
الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه.  وعالقة بني الدراسة القبلية والدراسة احلالية 

ين مادة البالغة و منهج البحث يعين منهج سواء  يف مكان البحث ومادة البحث يع
وصفي حتليلي.  واختالف بينهما يكون من انحية أهداف البحث و أدوات البحث 

 .و مشكالت البحث
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 م(2020خري فضل ) -3

موضوع هذه الرسالة  "أثر استخدام كتاب اجلوهر املكنون خبريطة املفاهيم 
 Aceh)جتريبية مبعهد بيت الصرب دراسة  "لسيطرة البالغة يف ابب اإلنشاء البالغي

Besar )."13 

وأهداف البحث يف هذه الرسالة هي معرفة على أثر استخدام كتاب اجلوهر 
املكنون خبريطة املفاهيم لسيطرة البالغة يف ابب اإلنشاء البالغي. وإن منهج البحث 

املنهج وهو  (Ekperiment Research) فيها منهج التجرييب أو ما يقال ابإلجنليزية
العلمى الذي بواسطته أن يتعرف أثر السباب )املتغري املستقبل( على النتيجة )املتغري 

 .التابع(

أما نتائجه من هذا البحث وفقا ملا عرض عليها يف السابقة ذكرها يتضح أن 
استخدام خريطة املفاهيم يف تعليم كتاب اجلوهر املكنون له أثر مثمر جلي للسيطرة 

 .ب اإلنشاء البالغي يف معهد بيت الصربعلى البالغة يف اب

وعالقة بني دراسة القبلية والدراسة احلالية هي من أثر استخدام كتاب اجلوهر 
املكنون خبريطة املفاهيم لسيطرة البالغة يف ابب اإلنشاء البالغي، وأما الباحثة احلالية 

ي اإلسالمية تبحث عن تعليم البالغة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانري 
احلكومية بندا أتشيه.  وعالقة بني الدراسة القبلية ابلدراسة احلالية سواء  يف املادة 
البحث يعين مادة البالغة.  واختالف بينهما من انحية مكان البحث و أهداف 

 .البحث و أدوات البحث و مشكالت البحث ومنهج البحث يعين منهج التجرييب

                                                             
أثر استخدام كتاب اجلوهر املكنون خبريطة املفاهيملسيطرة البالغة يف ابب اإلنشاء البالغي )دراسة خري فضل،  13

قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية  رسالة جامعية غري منشورة مقدم إلستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعة يفجتريبية(، 
 وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه.
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 طريقة كتابة البحث   -ح
  اا طريقة أتليف هذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت الباحثة على الكتاب الذي  قررهتأم

 :كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية يف كتاب
“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-

Raniry Banda Aceh 2016”. 
14

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                             
14

 Tim Penyusun, Panduan Akademik dan Penulisa Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016 (Banda Aceh, FTK Ar-Raniry, 2016). 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري
 البالغة ومبحثها - أ

   مفهوم البالغة -1
البالغة  لغة الوصول واالنتهاء، والبالغة مأخوذة من قوهلم بلغت الغاية إذا انتهيت 

االنتهاء إىل غايته، فسميت البالغة بالغة ألهنا تنهي  إليها، وبلغتها غريي، واملبالغة يف الشيء
املعىن إىل قلب السامع فيفهمه، ومسيت البلغة بلغة ألنك تتبلغ هبا، فتنتهي بك إىل ما فوقها، 

ضا  التبليغ ومنه هذا : الدنيا بالغ ألهنا تؤديك إىل اآلخرة والبالغ أيي البالغ أيضا  ويقالوه
 15قال بلغ الرجل بالغة إذا صار بليغا .وي -  أي تبليغ  بالغ للناس

وأما البالغة يف اصطالح هي توصل املعىن واضحا بعبارة صحيحة فصيحة هلا يف 
النفس أثر مجيل، مع مناسبة كل كالم للموقف الذي يقال فيه، واألشخاص الذين خياطبون 

 16به.

غايته  ه(: "املبالغة يف الشيء واإلنتهاء إىل395وعرفها أبو هالل العسكري )ت
فالبالغة إذا هي  17فسميت البالغة بذلك ألهنا تنتهي املعىن إىل قلب السامع فيفهمه"

 18مطابقة الكالم ملقتضى احلال مع فصاحته.

دية املعاين حدا له اختصاص ه( هي بلوغ املتكلم يف أت626وعرفها السكاكي )ت
 19وجهها. ة خواص الرتاكيب حقها، وإيراد التشبيه واجملاز والكناية علىبتوفي

                                                             
 .29-28(، ص.1960: دار الفكر الكتب، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، )إندونيسياسيد أمحد اهلامشي،  15
 .15 ، )مركز الديوان : القاهرة(، بدون السنة، ص.البالغة املصورةايهاب عبد الرشيد سليمان،  16
(، 1989، )دار الكتب العلمية، لبنان، 2ط ميجة،الكتابة والشعر(، تح:مفيد ع، كتاب الصناعتني )أبو هالل العسكري 17

 .420ص.
، )دار اجليل: بريوت، 3، ط1، جاإليضاح يف علوم البالغة، شرح وتنقيح حممد عبد املنعم خفاجياخلطيب القزويين،  18

 . 81(، ص.1993
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ه(: البالغة يف الكالم مطابقته ملقتضى احلال مع فصاحته, 739وعرفها القزويين )ت 
 .فالبالغة راجعة إىل اللفظ ابعتبار إفادته املعىن ابلرتكيب

 فروع علم البالغة -2
علم البيان هو أصول وقواعد يعرف هبا إيراد املعىن الواحد بطريقة خيتلف  -1

 20الداللة العقلية على نفس ذلك املعىن.بعضها عن بعض، يف وضوح 
 ويبحث علم البيان عن التشبيه وأنواعها واإلستعارة والكناية.

علم املعاين هو أصول وقواعد يعرف هبا أحوال الكالم العريب اليت يكون هبا  -2
ويبحث علم  21مطابقا ملقتضى احلال حبيث يكون وفق الغرض الذي سيق له.

مسند ومسند إليه، والتقييد، والقصر، والفصل املعاين عن خرب وإنشاء، و 
  .والوصل، واملساوة، واإلجياز، واإلطناب

و علم البديع هو علم يعرف به الوجوه واملزااي اليت تزيد الكالم حسنا وطالوة  -3
ويبحث علم البديع عن  22وتكسوه هباء ورونقا بعد مطابقة ملقتضى احلال.

إلقتباس( واحملسنات املعنوية )التورية، احملسنات اللفظية )السجع، اجلناس، ا
الطباق، املقابلة، حسن التعليل، أتكيد املدح مبا يشبه الذم، أتكيد الذم مبا 

 .يشبه املدح، أسلوب احلكيم(

                                                                                                                                                                               
ص. م(، 1987املكتبة الوقفية للكتب املصورة )، 2طمفتاح العلوم، يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي السكاكي،  19

196. 
 .212( ص.1960، )إندونيسيا: دار الفكر الكتب، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعسيد أمحد اهلامشي،  20
 .39 سيد أمحد اهلامشي، املرجع نفسه، ص. 21
 .308سيد أمحد اهلامشي، املرجع نفسه، ص. 22
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 أشهر كتب البالغة يف التاريخ -3
تعد البالغة العربية من العلوم اليت القت اهتماما عربيا كبريا يف اتريخ العرب، حيث 

لتأليف يف هذا اجملال كثري من العلماء العرب عرب التاريخ، وهذه جمموعة من أشهر  اهتم اب
 23كتب البالغة العربية يف التاريخ.

كتاب هنج البالغة: وهو أحد أهم كتب البالغة العربية اليت ألفها الشريف  -1
الرضي، حيث مجع فيه كثريا من احلكم العربية القدمية خاصة احلكم اليت قاهلا 

ووضع فيه عددا من اخلطب العربية  -رضي هللا عنه-بن أيب طالب على 
 .القدمية أيضا

قاهر كتاب أسرار البالغة: وهو أحد كتب البالغة اليت وضعها عبد ال -2
هذا العلم يف التاريخ، وأظهر هذا الكتاب  اجلرجاين، وهو أحد أهم مؤسس

 .أمهية البالغة العربية, ووضح أساسات هذا العلم أيضا

كتاب أساس البالغة: وهو أكرب كتب البالغة العربية يف التاريخ، حيث يعد  -3
أمحد الزخمشري، وهو  موسوعة حقيقية، ألفه أبو القاسيم حممود بن عمرو بن

 .عبارة عن جزأين اثنني

كتاب مفتاح العلوم: وهو أحد كتب البالغة العربية وواحد من أقدم كتب  .4
الكتاب مرجعا رئيسا لكثري من علماء  البالغة على االطالق، ويعد هذا

البالغة العربية وهو من أتليف يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي 
 .السكاكي

 فوائد دراسة البالغة -4
 24أما فوائد من دراسة علم البالغلة هي: 

 .تذوق اللغة، والتمتع هبا، وفهمها فهما دقيقا -1
                                                             

23
  HTTPS://SOTOR.COM/ خصائص علم البالغة/, diakses pada 16 juni 2020 

 .41م(، ص. 2011)دار التوفيق للرتاث: القاهرة، الكايف يف البالغة، أمين أمني عبد الغين،  24

https://sotor.com/خصائص%20علم%20البلاغة%20/
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 .املقصود من النصتساعد األعاجم يف األصول إىل املعىن  -2

 .قى يف التفرقة بني احلقيقية واجملازتلتساعد امل -3

 .تبني مواطن اجلمال، وتكشف أسرار الكالم -4

تعطي ميزاان للدراسي حىت يتبني هلم من خالل هذا امليزان معرفة ما هو  -5
جيد، وما هو غث، كما ميكنه أن يفرق بني املاء املاحل، واملاء املعذب، 

  الطعام السائغ والطعام العلقم.وكذلك 

  حصول املتعة والسعادة للدراس عندما يقرأ أساليب العرب وحياكيها -6

 .هللا عليه وسلم صلىاشرة لفهم كتاب هللا وهدي رسوله وسيلة مب -7

 والطريقة التعليممفهوم   - ب
 مفهوم التعليم -1

"  أي ال  يتفع -فّعلي –"فّعل "  على وزن اتعليم   –يعّلم  –كلمة التعليم من "عّلم  
والتعليم هو األنشطة اليت يقوم هبا كل فرد لتطوير اإلمكاانت  25زايدة املعرفة أو جعله يعلم.

واجلوانب الشخصية اإلنسانية اليت تستمر طول احلياة  البشرية. فال يتم التعليم يف الفصل 
كل اإلمكاانت   فحسب، ولكنه يشمل مجيع األنشطة اليت حتتوي على عناصر لتطوير

وظيفة التعليم الوطين هو تطوير القدرات وتشكيل   26األساسية اليت ميتلكها البشر.
الشخصية الكرمية وتعليم حضارة األمة لتطوير قوة الطلبة ليؤمنوا ابهلل سبحانه وتعاىل، ليكون 

ني نومستقلة وأصبحو مواطهلم أخالق حسنة، وصحيحة, وخملصة، وماهرة، ومبدعة، 
 27أن: 2003سنة  20". كما قد ُكِتَب يف قانون نظام التعليم الوطين برقم ومسؤولني

                                                             
 .571ص.  م(،۲۰۰۳ املشرق، دار األوىل، )بريوت: الطبعة ،املعاصرة العربية يف الوسيط املنجد ، معلوف لويس 25

26
 Lenny Marlina, “Analisis RPP Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Arab di MTs 

Modern Al-Azhary Lesmana Ajibarang dan MTs Ma`arif NU 1 Wangon”, Skripsi, (IAIN Purwokerto: 

2016). hal.1 
27

 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. 
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إال بطرفني أساسيني مها املتعلم واملعلم وكذلك يهتم املعلم مبساعدة  يوجد والتعليم ال
 28املتعلم على أن مير خبربات عديدة،  مباشرة وغري مباشرة تسهم يف تشكيل شخصيته.

التعليم فن أم علم؟  ولإلجابة على هذا البد أن  وعلى هذا ميكن طرح التساؤل: هل
نقف على مفهوم العلم والفن ابتداءا فالعلم أببسط تعريفاته يعترب جمموعة حقائق توصل إليه  

 .وهلذا يعترب فن وعلم 29العقل، أما الفن فهو جمموعة مهارات.

 عناصر التعليم -2
أهداف التعليم اليت مت تثبيتها.  عملية التفاعل بني املعلمني والطلبة مهمة جدا لتحقيق

مث بعد أن . ال يقتصر دور املعلم كاملعلم فقط ولكن يلعب دور مشرف التعليم دورا هاما له
يتعلم املعلم املنهج الدراسي املطبق، خطة تنفيذ التعليمية مراعاة قدرات الطلبة. أما العناصر 

 30التايل: اليت تتضمن عليها خطة تنفيذ التعليمية يف كل مستوى كما

أهداف التعليم، جناح تعلم الطلبة بتحقيق أهداف التعليم،  جيب على املعلم  -1
أن يصوغ بوضوح األهداف اليت جيب حتقيقها يف الدرس حبيث ميكن أن يكون 

 .مصدرا تعليميا

املادة،  ميكن للمعلم أن خيتار املادة يف التعليم ابلتكييف مع نوع املدرسة  -2
ائص الطلبة والتكاليف احملدودة واملرافق واملصادر والفصل والوقت وخص

 .التعليمية وعالقتهم ابلتعليم اآلخر

بعض  طريقة التعليم،  ستساعد طريقة التعليم يف تعليم كل مادة متت حتديدها. -3
  .طرق التعليم هي طرق املباشرة، طرق القراءة، طرق السمعية والشفوية، وغريها

                                                             
م(  2004، ) دار الشروق طرائق تدريس الدب والبالغة والتعبري بني التنظري والتطبيقسعاد عبد الكرمي  عباس الوائلي،  28

 39ص. 
الردن: دار -عمان)، ومناهجها وطرائق تدريسهااللغة العربية طه علي حسني الدميلي، سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،  29

 81ص.  (،2005 روق،الش
30

 Syaiful Sagala, Konsep Dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabet, 2017), hal. 165-171 
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التعليم املناسبة ملواد التعليمية أكثر فعالية لرتقية قدرة وسائل التعليم،  وسائل  -4
 .الطلبة على فهم مواد التعليمية

تتضمن مصادر الكتب على موضوع الكتب واألفكار  مصادر التعليم.  -5
 . واملوضوعات اخلاصة مبناقشة الكتاب واسم املؤلف وسنة النشر والناشر

ياس قدرة الطلبة على حتقيق أهداف تقومي التعليم مفيد لق تقومي التعليم.  -6
 .الدرس اليت متت حتديدها يف ختطيط الدرس

لكل مادة وتقومي يف مستوى دراسي واحد، مهم لذكر عدد  خمصصات الوقت. -7
يف البداية، جيب كتابة تنفيذ  الوقت حىت يستطيع إكماهلا يف الوقت احملدد.

الدراسي واملدرسة واسم  خطة التعليم بعنوان الدرس واملستوى الدراسي والفصل
 .املادة

 مفهوم الطريقة -3
ها املعلمون مع تالميذهم لتحقيق الغاية ز هة اليت ينتمفردها طريقة وهي اخلطّ  طرقال

طريقة الكانت   31.طريق وأقل وقت وجهد ونفقات املقصودة من تربيتهم وتعليمهم، أبيسر
اإلنتقائية، الطريقة السمعية الشفوية، الطريقة طريقة اليف تعليم اللغة العربية كثرية، منها: 

طريقة االستداللية، وطريقة الالقواعد والرتمجة، والطريقة املباشرة، والطريقة االستقرائية، و 
 32االستجابة الطبيعية الكاملة.

وكانت الطريقة عنصر من العناصر املهمة يف أنشطة التعليم والتعلم للحصول إىل 
عرفنا أن طريقة يف التعلم كثرية جدا. وكان تطبيقها يف مناسب أهداف التعليمية. وقد 

 .التعليمية البد أن تناسب مبادة ما تبحث األهداف الرتبوية املعينة

                                                             
 49ه(، ص. 2006)بريوت: مؤسسة الرسالة،  طرائق تدريس مهارات اللغة العربية وآداهباعابد توفيق اهلامشش،  31
 21م(، ص. 1997)الرايض: جامعة امللك سعود أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، دااين الرسن،  32
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دورها يف الصف معلم يوجه بإن طريقة التدريس بعد ذلك سلسلة فعاليات منتظمة 
وهي  33م إىل التعليم.انتباه طلبته إليه بكل وسيلة، ويشاركهم يف هذه الفعاليات لتؤدي هب

أسلوب الذي يستخدمه املعلم لتوجيه نشاط الطلبة واإلشراف عليهم من أجل إحداث التعلم 
 .املنشود لديهم

 طرق تعليم البالغة -4
 الطريقة القياسية  -1

تسمى هذه الطريقة بطريقة القاعدة مث طريقة مثال. يف هذه الطريقة، يركز   
وختصيص احلفظ على الطلبة مث تقدمي أمثلة لتوضيح  التعليم على تقدمي القواعد، 

مبعىن أن عملية التعليم ستتم من عام إىل خاص ليفهم  34الغرض من هذه القواعد.
الطلبة معىن القواعد العامة حىت يذكروا هبا.  هذا السبب أن املعلمني أو الطلبة 

 .مطالبون لتقدمي مثال إىل أوضح مثال آخر مث يطابق القاعدة العامة

 الطريقة االستقرائية  -2

هذه الطريقة هي عكس طريقة  تسمى هذه الطريقة ابستنتاج أو استنباط.
قياسية ألن هذه الطريقة تعتمد على تقدمي األمثلة أوال ، تتم مباحثة مع الطلبة، 
مقارنتها، يسبك القواعد مث يعطي تدريب الطلبة. تبدأ هذه الطريقة من خاص 

 35طريقة قياسية إىل اخلاص. لتحقيق القواعد العامة أما

كانت مزااي هذه الطريقة هي أهنا ينّشط الطلبة واملعلم كمرشد فقط هلم. 
لذلك، الطلبة الذين يبحثون للحصول على القواعد املطلوبة بعد املناقشة، مث يقارنون 

                                                             
م( 2004، )دار الشروق، طرائق تدريس الدب والبالغة والتعبري بني التنظري والتطبيقسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،  33

 27ص. 
34

 Ahmad Sehri bin Punawan, Metode Pengajaran Nahwu Dalam Pengajaran Bahasa Arab, 

Vol. 1, No. 1, (HUNAFA:Jurnal Studi Islamika, 2010), hal. 51 

https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/108  
ون: دار )األردأساليب وطرق تدريس اللغة العربية وإعداد دروسها اليومية ابلهداف السلوكية، فؤاد أبو اهليجاء،  35

  120م(، ص.2002املناهج، 

https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/108
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ويرتبطون ابألمثلة املوجودة، والطلبة هم الذين حيلون املشكالت. ينشغل الطلبة 
  .ناقشة حىت ال تكون فرصة للهدوء أو جتاهل الدرسأبنشطة امل

وهذه الطريقة ال تنفصل عن عيوهبا، أن هذه الطريقة بطيئة وغري فعالة يف نقل 
 .املعلومات، واألمثلة احملدودة والرغبة يف الوصول إىل صياغة القواعد مباشرة

 طريقة القواعد والرتمجة  -3

القدمية أو الطريقة التقليدية هي الطريقة اليت طريقة القواعد والرتمجة أو الطريقة 
وهي اليت تبدأ بتعليم القواعد وشرحها  36تتكون من طريقة النحو وطريقة الرتمجة،

وعند عبد العزيز، تعد هذه  37ومدعما بواسطة اللغة الوطنية. منفصال   ا طويال  شرح  
يت استخدمت يف وهي من أقدم الطرق ال 38الطريقة أقدم طرق تعليم اللغات املعروفة.

جتعل هذه الطريقة . تعليم اللغات األجنبية، وما زالت تستخدم يف عدد من بالد العامل
 . هدفها األول تدريس قواعد اللغة األجنبية، ودفع الطلبة إىل حفظها

 باشرةالطريقة امل  -4
وقال وسنويت لويز، إن الطريقة املباشرة هي التأكيد على ممارسة احملادثة 

والطريقة   39املعلمني والطالب الذين يستخدمون اللغة العربية. املستمرة بني
املباشرة هي الطريقة لتقدمي مادة اللغة االجنبية اليت يستخدم فيها املعلم لغة 

 االجنبية كلغة تدريس مباشرة ودون استخدام لغة الطالب أو اللغة األم.
 
 

                                                             
 Muljanto Sumardi, pengajaran Bahasa Asing Sebuah Tinjauan dari Segi يرتجم من 36

Metodologu, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 37 
)مكة املكرمة: جامعة أم تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسس، مداخله طرق تدريسه حممود كامل الناقة،  37

 70(، ص.1985القرى معهد اللغة العربية وحدة البحوث واملناهج، 
اإلمام حممد بن  رايض: جامعةطرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، )عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  38

 32(، ص.2002سعود اإلسالمية، 
39 Wisnawati Loeis “Metode Langsung dalam Pembelajaran Bahasa Arab” (Jurnal Pemikiran 

dan Peradaban Islam, 2011), helm. 62. 
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 الطريقة االنتقائية -5

ة التوفيقية الطريقة املزدوجة هي يف قد تسمي ابلطريقة املختارة أو الطريق
لكنها تعتمد على خربات  يعلمو  يت طريقة نظرية تقوم على أساس فكر احلقيقة ليس

جتارب املدرس نفسه فهي إذن طريقة املدرس اخلاصة يف تعليم اللغة العربية يف حماولة و 
وظروف اسبة لنوع املادة اليت سيدرسها ومناسبة ألحوال املدرس الختيار طريقة من

 40مناسبة لألهداف.الطلبة والتعليم و 

 الطريقة اهلرابرتية / االستداللية -6

ترجع هذه الطريقة إىل الرتبوي األملاين فريدريك هربرت وقد مجع هرابرت 
يقة االستداللية الطريقتني االستنتاجية واالستقرائية ىف طريقة واحدة وأطلق عليها الطر 

على النمط العقلي وترتب اخلطوات فيها ترتيبا تقوم هذه الطريقة  أو اهلرابرتية.
تصاعداي وفكراي وتبدأ بدراسة اجلزئيات وفحصها ومالحظة نتائجها واملوازنة بينها.  
وأساس هذه الطريقة هي نظرية تربوية ترى أن العقل البشري يتكون من املدركات 

اآلخر وإن  الفكرية وهذه األخرية يرتاكم بعضها فوق بعض أو يرتبط بعضها ابلبعض
 41هذه األفكار تتفاعل مع بعضها البعض فتنتج أفكار جديدة.

 خطوات تعليم البالغة -5
 التمهيد -1

 42يذكر احملاضر يف عملية التمهيد ابلدرس السابق ابلتعاون مع الطلبة وربطه ابلدرس اجلديد.
  .أي يقوم إبعطاء متهيد للدرس الذي درس سابقا ليستطيع الدخول يف درس جديد

                                                             
جملة عربية علمية للربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية، التابع للجامعة اإلسالمية احلكومية، غفران حنبلي، "اهلجمو"  40

 24(، ص. 2006)مالنج:
(، 20002دار الكتاب اجلامعي، العني اإلمارات املتحدة، ططرائق التدريس السرتاتيجياته، )احليلة، حممد حممود،  41

1422 ،2 
: )الدردن ة حممد فخري العزاوي، تدريس البالغة العربية: رؤية نظرية تطبيقية حموسبة،فائز عبد الرمحن عبد علي اهلامشي،  42
 187ص م(.2005دار املسرية ، 
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 عرض القاعدة -2

تكتب كاملة أو جمزأة حبسب بنوع املوضوع ويوجه انتباه الطلبة حنو القاعدة 
حبيث يشعر الطلبة أبن هناك مشكلة بالغية فالبد من البحث، والتأمل يف هذه 

  .املشكلة ويتم ذلك بتدريب الطلبة ومترينهم املتواصل على تذوق النصوص األدبية

 تفصيل القاعدة -3

يف هذه اخلطوة أن يهيئ األسئلة اليت تنطبق على القاعدة  اضرعلى احمل 
ا وأن األمثلة مأخوذة من نصوص من القرآن  الكرمي أو احلديث ا اتم  البالغية انطباق  

الشريف أو عيون الشعر أو منثور الكالم العريب، هنا يتعاون املدرس مع طلبة يف 
دة، فيكون املدرس هو املوجه شرح االنصوص وحتليلها ملطابقة األمثلة مع القاع

أي يكون ذلك بتكوين جمموعة من األفكار لدى الطلبة  43واحملرك يف درس البالغة.
  .واليت ميكن أن يشكلها يف قاعدة عامة

 التطبيق -4

بعد ضرب األمثلة يكون الطلبة قد توصلوا إىل شعور بصحة القاعدة البالغية  
كون بضرب أمثلة مناسبة يطلب املدرس وجدواها والتطبيق على القاعدة أكثر ما ي

فيها من الطلبة االستفادة من القاعدة للتوصل إىل فهم هذه األمثلة بعد حتليلها مبعىن 
لة. مث إن جناح ئسة إضافية أو إاثرة جمموعة من األأن املعلم يعطي أمثلة تطبيقي

قوة يف تدريس البالغة يظل مرهوان ابلقدرة على االهتداء إىل مواطن اجلمال وال
 .ضيحه أو تقويتهن البالغي يف جتميل الكالم أو تو النص، وأثر اللو 

                                                             
 188عبد الرمحن عبد علي اهلامشي، املرجع نفسه، ص.  43
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 أهداف تعليم البالغة -6
تعرف الطلبة بيان سر إعجاز القرآن الكرمي وفصاحته ومتكينه من التذوق  - أ

 44ا.ونثر   الألحاديث النبوية الشريفة والكالم العريب الفصيح شعر   اجلمايل

ا ال يقف عند تصور املعىن العام فقط، بل ا دقيق  تذوق األدب وفهمه فهم   - ب
 كبيان الفنية للنص ينمي التذوق اللغوي معرفة اخلصائص واملزااي يتجاوزه إىل

 .التشبيهات واالستعارات واملباحث البالغية األخرى مجال

ا على توظيف املصطلحات البالغية وفروعها ووظيفة ومعىن  جعل الطلبة قادر   - ج
 .كل منها

ربط الطلبة برتاث أمتهم عن طريق األساليب البالغية اليت تضمنها هذا الرتاث  - د
 .مما يثري األصالة اللغوية ويؤكد حاضرها

إدراك ومعرفة البالغة، وإنتاج  ىع الطلبة الذين لديهم املوهبة علأيضا تشجي - ه
نصوص رائعة من خالل فهمهم للمصطلحات البالغية الفنية وربطها أبنواع 

 45وق األديب.التذ

مساعدة الطلبة على إنتاج أدب رائع من شعر بليغ وذلك من خالل األمناط  -و 
البالغية اليت تنال إعجاهبم وتريب الذوق األديب ليكسبون القدرة على خرب 

 .الكالم واملفاصلة بني األدابء

تتمية الذوق الفين لدى الطلبة ومتكينهم من االستمتاع مبا يقرؤون من اآلاثر  -ح 
 46األدبية اجلميلة.

                                                             
 175 ص. .املرجع نفسه عبد الرمحن عبد علي اهلامشي، 44
 176عبد الرمحن عبد علي اهلامشي، املرجع نفسه، ص.  45
 240(، ص.2005ع والنشر والتوزيع، ، )دار املعرفة اجلامعية للطب1ططرق تدريس اللغة العربية، كراي إمساعيل، ز  46
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إدراك اخلصائص الفنية للنص األديب، ومعرفة ما يدل عليه يف نفسه األديب  -ك 
 .اي  ا فن ّ وما يرتكه من أثر يف نفس السامع أو القارئ وتقومي النص تقومي  

وثيقة بني األدب والنقد والبالغة والعالقة بينهما، إدراك الطلبة للصلة ال -م
 .وذلك من خالل دراسة مجالية تذوقية إلظهار النواحي اجلمالية الفنية

 الوسائل التعليمية ومبحثها -ج
 مفهوم الوسائل التعليمية -1

الوسائل هي كل شيء ميكن استخدامه إليصال املعلومات وحلصول إىل حتفيز العقل 
 47واالهتمام، واستعداد الطلبة حىت يتمكن تشجيع عملية التعلم عند الطلبة.وإاثرة احلماس، 

والوسائل التعليمية املعينة يف حصول فهم الطلبة هي الوسائل أو اآللة املناسبة اليت يستخدمها 
املعلم يف الوقت املناسب لتوضيح املفاهيم الغامضة واألفكار املتعددة، كأجهزة التسهيل 

 48واخلرائط. والصور والبطاقات

ومن أمهية الوسائل التعليمية هي جتعل التعليم مشوقا، وشعور الطلبة سرورا، وتوضيح 
املعىن ومساعدة على عملية التعليم، وتوضيح بعض املفاهيم املعينة للتعليم، وجتعل دقة 

وية املالحظة لدى الطلبة، وتنمية روح النقد لدى املتعلمني، ومساعدة على التعبري واملعىن اللغ
كتساب بني العالقات املوجودة واألشياء احلقيقية يف البيئة، ا الفصيحة، واختبار ذكاء الطلبة و 

ومساعدة إبراز الفروق الفردية بني الطلبة، وإما يف جمال التعبري الشفهي والقواعد ابللغة 
ساب خربات وقدرات املتعلمني تكا و  املتعلمني والكشف يف مواطن الضعف بتعزيز القوة،

اللغوية يف التعبري عن املوضوعات، ومساعدة على تزويد الطلبة ابملعلومات العلمية وابأللفاظ 

                                                             
47

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya Offset, tahun 2011), hal.224 
 35ه(، ص. 1424)الرايض: مكتبة التوبة، السنة طرائق تعليم اللغة العربية، حممد إبراهيم اخلطيب،  48
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احلضارة احلديثة الدالة عليها، ومتارس الطلبة القدرة اللغوية يف التعبري عنها واشرتاكهم يف 
 49اعدادها واالتيان هبا.

 الوسائل التعليمية يةأمه -2
يف املدارس، أو  سواء كان ذلك ل التعليمية دور رئيس يف عملية التعليمللوسائ 

 الوسائل التعليمية لعدة أقسام، هي كما أييت: وتنقسم أمهية 50املعاهد، أو اجلامعات،

 أمهية الوسائل التعليمية لعملية التعليم (1
 تساعد على إاثرة اهتمام الطالب، وإشباع حاجته إىل التعلم - أ
 لإلقبال على عملية التعليم استعداداجتعل الطالب أكثر  - ب
تساعد على إشراك احلواس يف عملية التعليم، مما يرّسخ املعلومات يف  - ج

 الذهن

االبتعاد عن استخدام األلفاظ اليت من املمكن أن ختتلف داللتها  -د
 الطالب واملعلم بني

تساعد على تكوين املفاهيم األساسية يف عملية التعليم، خاصة عند  -ه
 تنوع يف الوسائل التعليمية وجود 

 تساعد على زايدة مشاركة الطالب بشكل إجيايبّ   -و

 اعد على تنويع أساليب التعلم، وذلك ملواجهة الفروق بني الطلبةتس - ح

 تساعد على ترتيب األفكار لدى الطالب -ك

 تساعد على تعديل السلوك -م

 تساعد على تكوين اجتاهات جديدة لدى الطالب -ن
                                                             

)األردن: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية، وليد أمحد جابر،  49
 364-363م( ص.1433

 2018بتصرف.  www.uobabylon.edu.iq, الوسائل التعليمية، حسني عبيد جرب البيايت،50 

http://www.uobabylon.edu.iq/
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 الوسائل للمعلمأمهية  (2
 51للوسائل التعليمية أمهّية كبرية لدى املعلم، فلها دور فيما أييت:

 استعداد املعلم، ورفع درجة الكفاية املهنّية لديه - أ
 جعل املعّلم هو املخطط واملنّفذ لعملّية التعليم - ب
 عرض املعلم املادة، والتحّكم هبا - ج
 استغالل املعّلم وقته بشكل أفضل - د
وجهده، حيث من املمكن استخدام الوسيلة  توفري وقت املعلم - ه

 .التعليمية الواحدة عّدة مرّات
 أمهية الوسائل التعليمية للمناهج (3

 52للوسائل التعليمية أمهية كبرية للمناهج الدراسية، وهي كما أييت:
تساعد على إيصال املعلومات واملهارات اليت تتضّمنها املناهج  - أ

املعلومات مهما كانت الدراسية للطالب، وتساعدهم على فهم 
 مستوايهتم خمتلفة.

 تساعد على جعل املعلومات واضحة وحّية يف ذهن الطالب - ب
تساعد على تبسيط املعلومات، فيؤّدي الطالب املهارات ابلشكل  - ج

 املطلوب.
 فوائد الوسائل التعليمية -3

 53للوسائل التعليمية الكثري من الفوائد، منها أييت:
بري من الطالب، وقلة الوقت تساعد على حل مشكلة وجود عدد ك - أ

 املخصص للدرس
 تثّبت املعلومات لدى الطالب - ب
 تشّخص املعىن لدى املتعلم، وتقربه إليه - ج

                                                             

 2018 بتصرف, www.alrai.comالوسائل التعليمية،  حسني عبيد جرب البيايت،51 
 201 بتصرف ,www.alrai.comالوسائل التعليمية،  حسني عبيد جرب البيايت،52 
 2018 بتصرف ,www.habous.gov.ma، الوسائل التعليميةسادسا، 53 

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.habous.gov.ma/
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 تساعد على تبسيط املعلومات الصعبة، وتوضيحها الطالب -د

 تساعد على حتفيز الطالب، وزايدة تفاعلهم وجتاوهبم مع املعلم  - ه
أبي ملل أثناء  تساعد على عدم تشتت ذهن الطالب، أو إشعاره - و

 عملية التعلم.

 استخدام الوسائل التعليمية يف تعليم البالغة -4
 الوسائل البصرية - أ

الوسائل البصارية هي وسيلة تعليمية يستخدمها املعلمون لنقل املواد الدراسية حيث 
البصرية مبعىن نظر ويعقد التعليم  54يقبلها الطالب من خالل حاسة البصر بطريقة متكاملة.

 .ابستخدام احلاسة البصرية

  وسيلة خريطة املفاهيم - ب

ر إىل كيف يكون مفهوم املفرد ثهو إدراك الرسم احملسوس الذي يئ خريطة املفاهيم
قال أن خريطة املفاهيم هو طريقة التسجيل  55يربط بعدة مفاهيم يف سيمات متساوية.

أما عند خريطة املفاهيم مبعىن تقين الرسومات الذي  56ر حرفيا.اخلالل والفعال ورمست األفكا
 57.ميكن استخدامها لإلكشافات قدرة العقلية لتفكري وتعليم كامال  

 الوسيلة السمعية البصرية - ج

ا، يستخدمها وسيلة السمعية البصرية هي أجهزة وأدوات ومواد السمع والبصر مع  
م وتقصري مدهتا وتوضح املعاين وتشرح األفكار املدرس لتحسني وتسهيل عملية التعليم والتعل

وتدرب التالميذ على املهارات وغرس العادات احلسنة يف نفوسهم وعرض القيم دون أن 
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يعتمد املدرس على األلفاظ والرموز واألرقام وذلك للوصول إىل اهلدف بسرعة وقوة وبتكلفة 
دراسية املختلفة، وأهنا ميكن أن أقل. ووسائل السمعية البصرية مساعدة على تدريس املواد ال

تساعد على تعلم أفضل للدارسني على اختالف مستوايهتم العقلية وأعمارهم الزمنية، وتوفر 
ن تساهم إسهامات أعبء عن كاهل املدرس. كما ميكنها اجلهد يف التدريس فتخفف ال

اإلمكاانت عديدة يف رفع مستوى التعليم يف أي مرحلة من املراحل التعليمية إذا توفرت 
 58املادية والبشرية. وقد تدرج املدرسون يف تنمية الوسائل السمعية البصرية.

  (Graph Video) وسيلة الرسوميات املتحركة - د

   Graph Video أو يف اللغة العربية يسمى ابلرسوميات املتحركات هي الرسوميات
 59مهية أو مظهر متغري.احلاسوبيات اليت توظف الفيديو و/أو التحرك إلظهار مشهود حركة 

 (Lectora inspire) يراورا انسبتكيوسيلة برانمج  ل - ه

لكطورا اينسبري هو الربامج املفيد يف عرض املواد التعليمية املشوقة الذي له مميزات  
كثرية وهي ميكن استخدام لكطورا اينسبري إلنشاء موقع اإلنرتنيت وحمتوى التعليم اإللكرتوين 

أو الشركة، وسهلة يف االستعال للمستخدمني املبتدئني على إنشاء التفاعلي وعرض املنتج 
التعليم ابلوسائل املتعددة، مثل الصوت والفيديو، وللمدرس ميكن أن جيعل التعليم هبذه 
الوسائل التعليمية أسهل، وخلفية الشاشة متنوعة وكاملة يف لكطورا اينسبري، ومتوفرة املكتبة 

 Microsoft Power لمعام، ويتفوق لكطورا اينسبري من عرضوالوسائل التعليمية املفيدة ل

Point  .60القدمية، واستخدام برانمج لكطورا اينسبري ميكن نشرها ملخرجات خمتلفة 
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث امليداين
 منهج البحث - أ

ومنهج  61املرجوة واإلفادة املعينة.يعد منهج البحث عملية للحصول على البياانت  
، وهو منهج البحث حتليليالبحث الذي تستعملها الباحثة يف هذه الرسالة هو حبث وصفي 

ستطيع الباحثة بواسطتها أن تعرف احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة أو تالعلمي الذي 
ا املنهج على حتليل قتصر هذتو . رموقف معني أو جمموع من األحداث أو األوضاع أو البش

 62هذه الظواهر أو  املواقف أو األحداث يف وقت معني.

 اجملتمع والعينة - ب

يعد اجملتمع والعينة يف البحث امليداين مصادر املعلومات والبياانت. واجملتمع هو كل  
ا أو مبان من ميكن أن تكمل عليه نتائج البحث سواء أكان جمموعة أفراد أو كتب  

قسم تعليم اللغة العربية يف ع يف هذا البحث فهو مجيع الطلبة أما اجملتم 63درسية...إخ.امل
 .م2020-2019للعام الدراسي  هريى اإلسالمية احلكومية بندا أتشامعة الرانجب

وأما العينة يف هذا  64والعينة هي جمموعة جزئية من اجملتمع له خصائص مشرتكة.
يف قسم اإلسالمية احلكومية  امعة الرانريالثانية جبذين قد تعلموا البالغة البحث فهي الطلبة ال

م، اختارت الباحثة ذلك العام الدراسي 2020-2019تعليم اللغة العربية للعام الدراسي 
ويف هذه  عمدية أو يسمى الطريقة املقصودة.الطريقة ال، (Random Sampling) ةبطريقة عمدي

م  2021-2020البالغة للعام الدراسي احلالة تعتمد الباحثة اختيار احملاضر الذي يعلم 
ملعرفة عملية تعليم البالغة من نواحي طرق تعليم والوسائل التعليمية املستخدمة، وأتخذ 
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% جميبات من الطلبة الذين قد تعلموا البالغة الثانية للعام الدراسي 20الباحثة عشوائيا 
 :فق ابلنظرية قال سوهرمسي أري كنرتم )وهذا موا2019-2020

 “apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya bila jumlah subjeknya besar 

dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih”.65  جميبات من  29، وهم
م، ملعرفة عملية تعليم البالغة 020-2019البالغة يف العام الدراسي  الطلبة الذين قد تعلموا

والوسائل التعليمية ومستوايت قدرة الطلبة مع املشكالت اليت  يةتعليمالطرق المن نواحي 
 .م 2020-2019يف تعلم البالغة بقسم تعليم اللغة العربية للعام الدراسي  الطلبة يواجهوهنا

 أدوات مجع البياانت -ج

وات البحث هي الوسائل اليت جتمع هبا البياانت الالزمة لإلجابة عن أسئلة أد 
  :البحث.  وأما أدوات مجع البياانت يف هذا البحث تعتمد الباحثة على

 املقابلة الشخصية -1
املقابلة الشخصية هي احملادثة بني شخصني أو أكثر يف موقف مواجهة، أي 

واملفحوث أو )العميل( أمر أساسي، لكن احلديث إن احلديث واملواجهة بني الباحثة 
يف املقابلة ليس هو السبيل الوحيد يف االتصال دائما، وإمنا هناك وسائل أخرى مثل: 

 .خصائص الصوت، وتعبريات الوجه، ونظرات العينة، وسلوكه العام

فتوجيه حملادثة حنو هدف حمدد، أي إن املقابلة ليست لقاء عارضا تتحدث   
ما بدأ هلما من أجل االستمتاع أو قضاء الوقت، وإمنا املقابلة  ثحو بثة واملفيه الباح

احملادثة اجلادة املواجهة حنو هدف حمدد غري جمرد الرغبة يف الكالم، وهذا العنصر ما 
 66أدى املقابلة ختتلف عن احلديث العادي الذي ال يهدف ابلضرورة إىل غرض معني.
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عملية املنظمة ملعرفة على كيفية  ابملقابلة احملاضرقوم الباحثة تويف هذا البحث 
م. 2020-2019قسم تعليم اللغة العربية للعام الدراسى بالتعليم يف تعليم البالغة 

املنظمة  املنظمة هي عملية املقابلة ابستعمال أداة مجع البياانت ورقة مقابلة املقابلة
 67اليت أتيت من تطوير موضوع البحث.

قابلة املنظمة على قائمة أسئلة اليت ستبحثها الباحثة للمحاضر حتتوي ورقة امل  
ستتم و يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه. 

صوت من احملمول، وكذلك الالباحثة أن تسجيل املعلومات ابستخدام مسجل 
 .ةتسجلها املعلومات املهمة خيربها املستجيبون يف املقابل

 الواثئق -2

السبيل للحصول على البياانت من خالل دراسة الواثئق أو  يطريقة التوثيق ه
التحقيق أو الكتاابت اليت كان على القيام به مع املشكلة أثناء الدراسة، طريقة واثئق 
مصدر البياانت تتضمن سجالت كتاب أو التقارير الرمسية، واملواد املطبوعة، والكتب 

ذاتية واليوميات واملقاالت واجملالت املدرسية، والكتب املرجعية والرسائل والسرية ال
لدرس، والصور، واألفالم، والصحف والنشرات والكتب واملناهج، واجلدوال الزمين ل

 68.إخ..

وقد استفادت الباحثة أساليب التوثيق يف هذه الدراسة من ملفات النتائج 
وعدد احملاضر والطلبة، م، 2020-2019للطلبة يف مادة البالغة للعام الدراسي 

 تكمل البياانت البحثيةل ذلكو 
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 االستبانة -3

االستبانة هي املدلول الصحيح للمراد منها يشري إىل تلك اإلستمارة اليت   
حتتوي على جمموعة من األسئلة أو العبارات املكتوبة مزودة  إبجابتها أو األراء احملتملة 

يراه مهما أو ما  أو بفراغ لإلجابة. ويطلب من اجمليب عليها، مثال اإلشارة إىل ما
واالستبانة هي عملية  69ينطق عليه منها، أو ما يعتقد أنه هو اإلجابة الصحيحة.

ابستعمال أداة مجع البياانت ورقة االستبانة املنظمة اليت أتيت من تطور موضوع 
 البحث.

استخدمت الباحثة يف هذا البحث هي االستبانة ملعرفة طرق تعليم والوسائل 
م البالغة ومستوايت قدرة الطلبة مع  املشكالت اليت يواجهوهنا يف املستحدمة يف تعلي

م. واالستبانة 2020-2019تعلم البالغة بقسم تعليم اللغة العربية للعام الدراسى 
جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية الثانية موزعة إىل الطلبة الذين قد تعلموا البالغة 

 .م2020-2019بندا أتشيه للعام الدراسي 

 طريقة حتليل البياانت -د
حلل الباحثة ابستخدام . فتاكيفي    لتحليل البياانت املتوفرة تستعمل الباحثة حتليال   

هناك ثالث مراحل )الفرض والعرض  (Miles dan Huberman) نظرية ميلس وحربمان
 70واالستنتاجات( فهي كما يلي:

 فرض البياانت -1

واملعلومات يف امليدان مبتفرقة وكثرية. مت للحصول على البياانت من املستجبني 
بدأت الباحثة بفرض البياانت أنه عملية اختيار البياانت ابلتفصيل، وتركيز االنتباه على 

إن   تظهر من املالحظات امليدانية.تبسيط، إجراءه منذ تلخيص وحتويل البياانت اليت
على معلومات مهمة اليت فرض البياانت قد يتم مجع البياانت، بدأ من التلخيص والرتكيز 
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تتعلق ابألهداف البحث ورميها غري املطلوب عنه الرتميز واستكشاف املوضوعات وكتابة 
املذكرات، هبدف استبعاد البياانت أو املعلومات غري املناسب هبذا البحث لتسهل الباحثة 

 .يف مجع البياانت

 عرض البياانت -2

ياانت. تقوم الباحثة جبمع األشياء بعد فرض البياانت تواصل الباحثة بعرض الب 
املتشاهبة يف فئات أو جمموعات لتسهل الباحثة للحصول على االستنتاج، يتكون عرض 
البياانت من عملية التحرير والتنظيم من البياانت املهمة اليت مت مجعها يف مرحلة فرض 

لبحث بتحرير البياانت. وعرض البياانت كمجموعة البياانت املرتبة واملناسبة أبسئلة ا
 .البياانت وترتيبها

 االستنتاج -3

حتلل الباحثة البياانت اليت  ويف البياانت من مرحلة االستنتاج أو املرحلة األخرية،
ء للحصول على استخالص مت احلصول عليها االستبانة واملقابالت مع األشخاص واخلربا

أو صحة االستنتاجات البياانت املوجودة ستخلص وتتحقق الباحثة من معىن النتائج. و 
 .املتفق عليها يف املكان الذي مت إجراء البحث فيه
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 الرابع الفصل

 عرض البياانت وحتليلها
 املقدمة

كما حصلت عليها يف ميدان   ويف هذا الصدد، حتاول أن تعرض نتائج البحث
تعليم والوسائل التعليمية ومستوايت قدرة الن عملية تعليم البالغة من نواحي طرق مالبحث 

ي حيث إهنا التحليل وصفمبنهج الالطلبة مع املشكالت اليت يواجهوهنا. وقامت الباحثة 
مع حماضري  واملقابالت لطلبة قسم تعليم اللغة العربيةمة املقد  تصف وحتلل االستباانت 

 .م2020-2019اسي ر للعام الد جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيهالبالغة 

 عرض البياانت - أ

اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية   
 مايو 30يف التاريخ   B-3673/Un.08/FTK.1/TL.00/04/2022بندا أتشيه برقم:مية احلكو 

العربية كلية الرتبية وأتهيل قسم تعليم اللغة يف  يداينقامت الباحثة ابلبحث امل م2022
امعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه. انطالقا مما سبق فقامت الباحثة املعلمني جب

ث، وعدد الطلبة، وعدد عرض البياانت مثل حملة عن ميدان البحو مع البياانت جب
وهذه ت وتقوم بتحليل البياانج مقابلة الشخصية، ونتائج االستبانة، ونتائاحملاضرين،
 :تفاصيلها

 حملة عن ميدان البحث -1
ة وزير كانت جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية مت إنشاءها رمسيا  على الئح

بشأن تنظيم وإجراءات  2014لسنة  12الدينية للجمهورية اإلندونيسية رقم  نالشؤو 
 71عملية جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه.
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إىل جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، مسيت قسم التعليم قبل تغيري وضعها 
أكتوبر  5هذه اجلامعة مبعهد الرانريي اإلسالمي احلكومي الذي أتسس يف  ،العايل

وكان معهد الرانريي اإلسالمي اثلثا، بعد معهد سنن كلي جغا اإلسالمي  1963
 72جاكرات. احلكومي جوغجاکرات ومعهد شريف هداية هللا اإلسالمي احلكومي

الكلمة "الرانريي" مأخوذة من اسم أحد العلماء الكبار وهو مفيت مملكة   
(، الشيخ 1641-1637أتشيه دار السالم املؤثر يف العصر سلطان إسكندار اثين )

وأصبحت اجلامعة حاليا يتوالها الدكتور وار الواليدين وتتضمن   73نور الدين الرانريي.
فمن األصلح أن  74قسما. 42 كليات و  9جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية على 

قسما  13تضم كلية الرتبية اليوم  تعرض الباحثة قليال عن كلية الرتبية وأتهيل املعلم.
تار الباحثة قسم تعليم اللغة ختو  75وعميدها اآلن الدكتور مسلم غزايل املاجستري.

 العربية.

قسم تعليم اللغة العربية من األقسام املوجودة يف كلية الرتبية وأتهيل املعلم   
كعلم  عربية  علوماطلبة الم فيه جلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه، فتعلّ 

وعلوم الرتبية كعلم  .يمهاالنحو والصرف والبالغة وعلوم تعليم اللغة العربية كطرق تعل
الفلسفة الرتبوية، واالحصاء الرتبوي، وإدارة الرتبية، وعلم النفس الرتبوي وغريها، 
وابخلصوص مما ميكن إعداد وتكوين املدرس املتأهل لتعليم العربية للطلبة يف املدارس 

 76اإلسالمية املتواسطة أو الثانوية.

ترميذي نينورسي، املاجستري وإن  الدكتورورئيس قسم تعليم اللغة العربية اآلن 
 اتدراسالقسم تعليم اللغة العربية و  يفاحملاضرين يف هذا القسم كلهم متخرجون 
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، اهدراسة اإلسالمية وعلوم القرآن يف مستوى الدكتور الو  صراعاإلسالمية والفقه امل
 77ومنهم من التحق بدراستهم العليا خارج البالد.

 الطلبة عدد -2

 م2020-2019 يالدراس عامال يف العربية اللغة تعليم قسم طلبة عدد وأما
  78ي:يل كماف

 1. 4اجلدول   

 اجملموع عدد الطالبات عدد الطالب الوحدات الرقم
 28 21 7 األوىل .1
 21 12 9 الثانية .2
 28 20 8 الثالثة .3
 22 20 2 الرابعة .4
 22 16 6 اخلامسة .5
 26 18 8 السادسة .6

 147 106 41 الكليّ  اجملموع
تظهر أن يالحظ من هذا اجلدول أن عدد الطلبة يف كل الوحدات خمتلفة، و و 

الطالبات أكثر من الطالب يف كل الوحدات، من حيث إّن كل  الوحدات ال ينقص من 
هن  حينَب تعّلم وتعليم وهذا، قد يدل على أن الطالبات عشرين وال يزيد من ثالثني الطلبة. 

 العربية أي املدرسات وخاصة  للتالميذ يف املستوى االبتدائي.اللغة 

 اضريناحمل عدد -3

 42 هم يري الران جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف املعينني اضريناحمل عدد كان
 79سبعة حماضرين. 2020-2019للعام الدراسي  البالغة اضرحم وعدد ،اضراحم
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 البياانت مجع -ب

ة جبمع البياانت عن طريق الواثئق، وذلك مثل نتائج الباحثقوم تويف هذا اجملال 
م، وأخذت البياانت من 2020-2019الدراسية الطلبة يف مادة البالغة للعام الدراسي 

قسم تعليم اللغة العربية لتكمل البياانت البحثية منها عدد الطلبة وعدد احملاضرين  إدارة
العبارات املكتوبة املزودة وإجابتها عرب  ، وذلك تقدميواالستبانة بقسم تعليم اللغة العربية.

الدراسي  ملطلبة قسم تعليم اللغة العربية للعا ((Google Formرم و استمارة غوغول ف
البالغة ي مادة باشرة مع حماضر ، وذلك مقابلة مالشخصية ةقابلومم. 2019-2020

عملية تعليمية  ملعرفة ، املاجستريفرينشاهشحممد و  املاجستري ،شاه منان الدكتورملكرم اومها 
-2019طرق التعليم والوسائل التعليمية يف تعليم البالغة للعام الدراسي  يف البالغة
هي أداة مجع البياانت و  ت الباحثةخدمستم، ويف حمادثة بني الباحثة و احملاضرَين ا2020

 ل الصوت من احملمول.جِّ سَ وسجلت املعلومات مبُِ  املنظمة قابلةاملرقة و 

 االستبانةنتائج  -1

 أما نتائج االستبانة اليت وجدها الباحثة من استجاابت الطلبة فهي كما يلي:

 

 2. 4اجلدول 

 استخدام احملاضر طرق التعليم املختلفة يف تعليم البالغة

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %7 2 دائما .1
 %35 10 غالبا .2
 %31 9 أحياان .3
 %24 7 اندرا .4
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 %3 1 بتاات .5
 %100 29 اجملموع الكليّ 

% يستجيبون إجابة "غالبا" يف 35 ل السابق يظهر أن أكثر الطلبةومن اجلدو 
قد يستخدم أن احملاضر على استخدام طرق التعليم املختلفة يف تعليم البالغة. وهذا يدل 

اترة وطريقة م حسب املواد املدروسة فاستخدما طريقة استقرائية اترة وطريقة قياسية التعليطرق 
 قواعد وترمجة اترة وطريقة مباشرة اترة أخرى.

 3. 4اجلدول 

ريسه مث يلخص ابلقواعد مع الطلبة يقوم احملاضر بتقدمي األمثلة مع شرحها يف تد
 )الطريقة االستقرائية(

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %17 5 دائما .1
 %45 13 غالبا .2
 %28 8 أحياان .3
 %7 2 اندرا .4
 %3 1 بتاات .5

 %100 29 اجملموع الكليّ 
" على % يستجيبون إجابة "غالبا45 ل السابق يظهر أن أكثر الطلبةومن اجلدو 

تقدمي ب عملية التعليم، وهذا يدل أكثر احملاضر يقدم طريقة االستقرائية يف تدريسالاستخدام 
ل على الطلبة تسهي، وهذه الطريقة وتنتهى ابستخرار القواعد مشاركة مع الطلبةمثلة األ
 يف تعليم البالغة. سهل للمحاضريو 
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 4. 4اجلدول 

 يقوم احملاضر بشرح القواعد مث يقدم األمثلة وفق القواعد )الطريقة االستنتاجية/القياسية(

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %38 11 دائما .1
 %59 17 غالبا .2
 %3 1 أحياان .3
 %0 - اندرا .4
 %0 - بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
% يستجبون إجابة "غالبا" على 59 من اجلدول السابق يظهر أن أكثر الطلبةو 

طريقة االستنتاجية أو القياسية يف تدريسه، وهذا يدل أكثر احملاضر الاحملاضر يف استخدام 
أمثلة لتوضيح  أو يقدم  الطلبةاص ليفهم اخلعام إىل ال عن طريق تقدمي عملية التعليميقدم 

 ، وهي سهولة القيام على تطبيقها وتنفيذها.القواعدالغرض من 

 

 5. 4اجلدول 

 يقوم احملاضر بقراءة الكتاب يف تدريسه والطلبة يستمعون إليه مث ترمجتها وشرحها

 )طريقة القواعد والرتمجة(

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %21 6 دائما .1
 %76 22 غالبا .2
 %3 1 أحياان .3
 %0 - اندرا .4
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 %0 - بتاات .5
 %100 29 الكليّ  اجملموع

% يستجيبون إجابة "غالبا" على 76 ل السابق يظهر أن أكثر الطلبةومن اجلدو 
مهم جدا ألنه  أن تعليم البالغةعلى طريقة القواعد والرتمجة، وهذا يدل احملاضر يف استخدام 

لك ابلرتمجة هي شيئ مهم جدا يف تعليم البالغة لغري الناطقني، ، وكذالنحومع تعليم خيتلف 
 صعبة الفهم عليها.املواد  حدمن إألن البالغة 

 6. 4اجلدول 

يقسم احملاضر الطلبة إىل عدة اجملموعات يف عملية التعليم والتعلم مث يناقش الطلبة املواد 
التعليمية ويقدموهنا، ويقوم احملاضر إبضافة الشروحات أو التصويبات أو التوضيحات أو 

 .)الطريقة املناقشة(عن شرح املادة اليت قدمها الطلبة تقدمي التعليقات 

 املئوية رالتكرا االستجابة الرقم
 %7 2 دائما .1
 %48 14 غالبا .2
 %14 4 أحياان .3
 %21 6 اندرا .4
 %10 3 بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
% يستجيبون إجابة "غالبا" على 48 السابق يظهر أن أكثر الطلبة من اجلدولو 
الطريقة تدفع الطلبة تدريس، وهذا يدل على أن الطريقة املناقشة يف اليف استخدام احملاضر 
 اللغة، وتفعيل الطلبة لتعبري آراءهم حول املشكلة معا.لتطوير 
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 7. 4اجلدول 

 يقوم احملاضر ابختيار عدة طرق يف تدريسه وانتقاؤها حسب ظروف الطلبة

 )الطريقة االنتقائية( 

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %14 4 دائما .1
 %31 9 غالبا .2
 %34 10 أحياان .3
 %21 6 اندرا .4
 %0 - بتاات .5

 %100 29 اجملموع الكليّ 
% يستجيبون إجابة "أحياان" على 34 السابق يظهر أن أكثر الطلبة ومن اجلدول

م هذه على أقل من احملاضر استخدوهذا يدل  طريقة االنتقائية،الاحملاضر يف استخدام 
 الطريقة.

 

 8. 4اجلدول 

 التدريس( يف تني )استنتاج واستقراءالطريقتني املتناقضيقوم احملاضر جبمع بني 

 ريبراترية(اهلطريقة ال)

 ملئوية التكرار االستجابة الرقم
 %10 3 دائما .1
 %21 6 غالبا .2
 %28 8 أحياان .3
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 %31 9 اندرا .4
 %10 3 بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
% يستجيبون إجابة "اندرا" على 28 السابق يظهر أن أكثر الطلبة ومن اجلدول
تعليم االبالغة، وهذا يدل تني )استنتاج واستقراء( يف الطريقتني املتناقض احملاضر يف استخدام

 .ستخدم احملاضر يف وقت معني فقطأن هذه الطريقة ي

ومن الطرائق اليت مت تقدميها يف االستبانة للطلبة، اقرتحت الباحثة بعَض الطرائق البد 
  مثل الطريقة االنتقائية والطريقة اهلريبرياترية.ياراي  تخادامها يف تعليم البالغة من استخ

 9. 4اجلدول 

 يستخدم احملاضر الوسائل املتعددة يف عملية تعليم البالغة

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %4 1 دائما .1
 %17 5 غالبا .2
 %38 11 أحياان .3
 %31 9 اندرا .4
 %10 3 بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
% يستجيبون إجابة "أحياان" على 38 السابق يظهر أن أكثر الطلبة ومن اجلدول

ة قل تعليم البالغة، وهذا يدل على احملاضر يف استخدام الوسائل التعليمية املتعددة يف
 يف تعليم البالغة. التعليمية الوسائل استخدام
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 10. 4اجلدول 

 هي إحدى الوسائل يستخدمها احملاضر يف تعليم البالغةالوسائل املصورة 

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %3 1 دائما .1
 %14 4 غالبا .2
 %21 6 أحياان .3
 %17 5 اندرا .4
 %45 13 بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
% يستجيبون إجابة "بتاات" على 45 السابق يظهر أن أكثر الطلبة ومن اجلدول

احملاضر يف استخدام الوسائل املصورة يف تعليم البالغة، وهذا يدل أن احملاضر أكثره ال 
 يستخدم هذه الوسائل يف تعليم البالغة.

 11. 4اجلدول 

 الوسائل السمعية البصرية هي الوسائل يستخدمها احملاضر يف تعليم البالغة

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %0 - دائما .1
 %24 7 غالبا .2
 %14 4 أحياان .3
 %24 7 اندرا .4
 %38 11 بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
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% يستجيبون إجابة "بتاات" على 38 السابق يظهر أن أكثر الطلبة من اجلدولو 
احملاضر يف استخدام الوسائل السمعية البصرية يف تعليم البالغة، وهذا يدل أن احملاضر أكثره 

 ال يستخدم هذه الوسائل يف تعليم البالغة.

نظرا إىل استجابة الطلبة يف االستباانت أن احملاضر يقتصر يف استخدام  الوسائل 
ن واقرتحت الباحثة استخدامها ليسهل الطلبة على فهم املادة سريعا، ألالتعليمية يف التعليم، 

جتعل التعليم مشوقا، وشعور الطلبة سرورا، وتوضيح املعىن ومساعدة على عملية  الوسائلهذه 
التعليم، وتوضيح بعض املفاهيم املعينة للتعليم، وجتعل دقة املالحظة لدى الطلبة، وتنمية روح 

 .، ومساعدة على التعبري واملعىن اللغوية الفصيحةالنقد لدى املتعلمني

 12. 4اجلدول 

 أعلى النتائج يف مادة البالغة حصلتُ 

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %10 3 دائما .1
 %48 14 غالبا .2
 %38 11 أحياان .3
 %4 1 اندرا .4
 %0 - بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
يف مادة  النتائج حصلوا على أعلى% 58 الطلبةبعض ومن اجلدول السابق يظهر أن 

 .لكعلى ذ% مل حيصلوا 42البالغة وبعضهم 
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 13. 4اجلدول 

 مادة البالغة املدروسة أمتكن يف اتقان

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %3 1 دائما .1
 %38 11 غالبا .2
 %52 15 أحياان .3
 %7 2 اندرا .4
 %0 - بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
يف اتقان مادة البالغة  وامتكن% 41 الطلبة بعض أن ل السابق يظهرومن اجلدو 

  لك.ذ% مل يتمكنوا ب59وبعضهم  املدروسة،

 14. 4اجلدول 

 أمتكن من فهم األمثلة البالغة املدروسة

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %4 1 دائما .1
 %55 16 غالبا .2
 %38 11 أحياان .3
 %3 1 اندرا .4
 %0 - بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
غة فهم األمثلة البال يف وايتمكن %%59الطلبة بعض أن  ل السابق يظهرمن اجلدو 

 لك.% مل يتمكنوا بذ41وبعضهم املدروسة، 
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 15. 4اجلدول 

 أمتكن من ذكر مادة البالغة املدروسة

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %0 - دائما .1
 %45 13 غالبا .2
 %48 14 أحياان .3
 %7 2 اندرا .4
 %0 - بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
ادة البالغة ممن ذكر  وامكنيت% 45الطلبة بعض  أن هرظومن اجلدول السابق ي

 لك.% مل يتمكنوا بذ55وبعضهم ، املدروسة

 16. 4اجلدول 

 من شرح أمثلة البالغة إىل الزمالء أمتكن

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %4 1 دائما .1
 %38 11 غالبا .2
 %48 14 أحياان .3
 %10 3 اندرا .4
 %0 - بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
شرح أمثلة البالغة إىل  من وايتمكن% 42 الطلبةبعض ومن اجلدول السابق أن  

 .لك يتمكنوا بذ% مل58الزمالء،بعضهم 
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 17. 4اجلدول 

 أمتكن من فهم قواعد البالغة جيدا

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %0 - دائما .1
 %38 11 غالبا .2
 %52 15 أحياان .3
 %10 3 اندرا .4
 %0 - بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
قواعد البالغة  ا من فهميتمكنو % 38 الطلبة بعض أن السابق يظهرل ومن اجلدو 

 لك.% مل يتمكنوا بذ62وبعضهم جيدا، 

 18. 4اجلدول 

 أمتكن من شرح املادة اليت شرحها احملاضر

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %3 1 دائما .1
 %38 11 غالبا .2
 %52 15 أحياان .3
 %7 2 اندرا .4
 %0 - بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
من شرح املادة اليت  وايتمكن% 41 الطلبةبعض دول السابق يظهر أن من اجلو 

 لك.% مل يتمكنوا بذ59وبعضهم ، شرحها احملاضر
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 19. 4اجلدول 

 أمتكن من استنتاج املادة اليت قدمها احملاضر

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %3 1 دائما .1
 %52 15 غالبا .2
 %38 11 أحياان .3
 %7 2 اندرا .4
 %0 - بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
من استنتاج املادة اليت  وايتمكن% 55 الطلبةبعض ومن اجلدول السابق يظهر أن 

 لك.% مل يتمكنوا بذ45وبعضهم قدمها احملاضر، 

 20. 4اجلدول 

 املدروسةأمتكن من إجابة األسئلة اليت طرحها احملاضر حنو املادة 

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %3 1 دائما .1
 %28 8 غالبا .2
 %55 16 أحياان .3
 %14 4 اندرا .4
 %0 - بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
من إجابة األسئلة اليت  وايتمكن% 31 الطلبةبعض ومن اجلدول السابق يظهر أن 

 لك.% مل يتمكنوا بذ69وبعضهم املدروسة، طرحها احملاضر حنو املادة 
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 21. 4اجلدول 

 أمتكن من وضع األمثلة غري األمثلة املدروسة

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %7 2 دائما .1
 %21 6 غالبا .2
 %58 17 أحياان .3
 %14 4 اندرا .4
 %0 - بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
وضع األمثلة غري  يف وايتمكن% 28 الطلبةبعض من اجلدول السابق يظهر أن و 

 لك.% مل يتمكنوا بذ72وبعضهم األمثلة املدروسة، 

 22. 4اجلدول 

 أمتكن من قيام الواجبات اليت قدمها احملاضر

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %17 5 دائما .1
 %55 16 غالبا .2
 %24 7 أحياان .3
 %4 1 اندرا .4
 %0 - بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
القيام الواجبات اليت  يف وايتمكن% 72 الطلبةبعض  ل السابق يظهر أنو من اجلد

 لك.% مل يتمكنوا بذ28وبعضهم اضر، قدمها احمل
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عاب مادة ية الطلبة يف االستباانت، أن بعض الطلبة متكنوا يف استنظرا إىل استجاب
اقرتحت الباحثة ابستخدام الوسائل لك. ومن مث، بالغة، وبعضهم آخر مل يتمكنوا بذال

، مثل يدافع إرادة الطلبة ليتعرف املادةو لسرعة هلم يم البالغة لسهولة الفهم و التعليمية يف تعل
 إخ. (Lectora inspire)  يراورا انسبتكيبرانمج  لو  وسيلة خريطة املفاهيم

 23. 4اجلدول 

 لدّي الصعوابت يف تعلم البالغة

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %0 - دائما .1
 %62 18 غالبا .2
 %31 9 أحياان .3
 %7 2 اندرا .4
 %0 - بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
% يستجيبون إجابة "غالبا"  لديهم 62 ل السابق يظهر أن أكثر الطلبةومن اجلدو 

 م يف تعلم البالغة.على مشكالهتت يف تعلم البالغة، وهذا يدل ابو صع

 24. 4اجلدول 

 قواعد البالغةيف فهم  أشعر بصعوابت

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %3 1 دائما .1
 %52 15 غالبا .2
 %31 9 أحياان .3
 %14 4 اندرا .4
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 %0 - بتاات .5
 %100 29 الكليّ  اجملموع

بون إجابة "غالبا" يف % يستجي52ومن اجلدول السابق يتضح أن الطلبة أكثرهم 
مما يدفع احملاضر يف تعليمها تدرجييا مستعينا ابلوسائل قواعد البالغة، وهذا وبتهم يف فهم صع

 التعليمية املناسبة.

 25. 4اجلدول 

 أمثلة البالغة املدروسة صعبة لرتمجتها

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %7 2 دائما .1
 %48 14 غالبا .2
 %38 11 أحياان .3
 %7 2 اندرا .4
 %0 - بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
يف " يستجيبون إجابة "غالبا% 48 أن أكثر الطلبة ومن اجلدوال السابق يظهر

احملاضر يف حل هذه املشكالت ألهنا من صعوبتهم يف ترمجة أمثلة البالغة، وهنا يلعب دور 
 اجملال األديب الذي حيتاج إىل الفهم الدقيق. 

 26. 4اجلدول 

 البالغة صعبة لفهمهاأمثلة 

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %7 2 دائما .1
 %34 10 غالبا .2
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 %52 15 أحياان .3
 %7 2 اندرا .4
 %0 - بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
يف % يستجيبون إجابة "أحياان" 52الطلبة  ومن اجلدول السابق يظهر أن أكثر

مما يدفع احملاضر يف تقدمي أمثلة البالغة من األمثلة أمثلة البالغة، وهذا صعوبتهم يف فهم 
 السهلة مناسبة مبستوى الطلبة مستعينا ابلوسائل التعليمية.

 27. 4اجلدول 

 ما عندي دوافع يف تعلم البالغة

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %3 1 دائما .1
 %31 9 غالبا .2
 %31 9 أحياان .3
 %7 2 اندرا .4
 %28 8 بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
حيث إجابة "غالبا"  نيستجيبو % 31الطلبة أكثر يتضح أن ومن اجلدول السابق 

رغبة يف تعلم البالغة، و ة الثق ةقليف تعلم البالغة، وهذا يدل على  ن الطلبة ما عندهم دوافعإ
التوجيهات عن مميزات وخصائص اللغة العربية حىت وهنا يهتم احملاضر هبذه القضية مثل إلقاء 

 توقظ رغبتهم يف تعلم البالغة.

 

 



53 

 

 

 28. 4اجلدول 

 مل أمتكن من اهتمام تعلم البالغة جيدا

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %3 1 دائما .1
 %48 14 غالبا .2
 %17 5 أحياان .3
 %24 7 اندرا .4
 %7 2 بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
حيث % يستجيبون إجابة "غالبا" 48 ل السابق يتضح أن أكثر الطلبةومن اجلدو 

أقل الدوافع و  قلة االختالف يف التعلم البالغة، وهذا يدل على تعلم وا يف إهتماممل يتمكنإهنم 
 من احملاضر.

 29. 4اجلدول 

 عندي معاملة سيئة مع حماضر البالغة

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %7 2 دائما .1
 %28 8 غالبا .2
 %3 1 أحياان .3
 %17 5 اندرا .4
 %45 13 بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
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% و 28من اجلدول السابق يتضح أن الطلبة يستجيبون إجابة "غالبا" بنسبة و 
ل على أن هناك معاملة غري % عندهم معاملة سيئة مع احملاضر، وهذا يد7"دائما" بنسبة 

، مثل عدم التزام الطلبة ابملادة أثناء التعليم وعدم التزام ابلنظام مما أدى إىل هذه متناغم
  .املعاملة السيئة

 30. 4اجلدول 

 أشعر ابمللل يف تعلم البالغة

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %3 1 دائما .1
 %24 7 غالبا .2
 %28 8 أحياان .3
 %21 6 اندرا .4
 %24 7 بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
% يستجيبون إجابة "أحياان" 28 ل السابق يتضح أن أكثر الطلبةمن اجلدو و 

ادة أن تعليم مة، و طرق التعليم غري جذابيشعرون ابمللل يف تعلم البالغة، وهذا يدل على 
اهتمام الطلبة يف تعلم  املثرية لرتقيةالبالغة حيتاج إىل الوسائل التعليمية أو طرق التعليم 

 البالغة.

 31. 4اجلدول 

 أحتاج إىل الوقت الطويل لفهم مادة البالغة اليت قدمها احملاضر

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %7 2 دائما .1
 %55 16 غالبا .2
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 %24 7 أحياان .3
 %7 2 اندرا .4
 %7 2 بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
حيث % يستجيبون إجابة "غالبا" 55 السابق يظهر أن أكثر الطلبةمن اجلدول و 

 ادة البالغة، وهذا يدل على أن مادة البالغة صعبةلوقت الطويل لفهم محيتاجون إىل اإهنم 
دام وسائل اخلريطة خإجياد احللول بتلك املشكلة مثل است الفهم هلا، فالبد من احملاضر

 ة يف التعليم.املفاهيمية والسمعية البصرية واملصور 

 32. 4اجلدول 

 أخاف من طرح األسئلة اليت مل أفهمها

 املئوية التكرار االستجابة الرقم
 %7 2 دائما .1
 %38 11 غالبا .2
 %34 10 أحياان .3
 %10 3 اندرا .4
 %10 3 بتاات .5

 %100 29 الكليّ  اجملموع
حيث % يستجيبون إجابة "غالبا" 38 ل السابق يتضح أن أكثر الطلبةمن اجلدو و 

واقرتحت مت شرحها، ا املادة اليت ن طرح األسئلة إىل احملاضر عندما مل يفهمو فون مخياإهنم 
كتبون مامل بفهموا من شرح املادة الباحثة أن طرح األمثلة يكون عن طريق الكتابة، والطلبة ي

 جيمعوهنا إىل رئيس الفصل وهذا مما أدى إىل إزالة اخلوف من طرح األسئلة. مث
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 الشخصية  نتائج املقابلة -2
طرق التعليم والوسائل التعليمية يف تعليم البالغة بقسم تعليم اللغة أما ملعرفة على 

علم البالغة يف  يف ينالعربية، فقد مجعت الباحثة املعلومات ابملقابلة املباشرة مع احملاضر 
 م. 2020-2019امعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه للعام الدراسي جب

 :ين اضر احملوبة من املقابلة املباشرة مع وأما األسئلة واألج

 احملاضر األول:

 عملية تعليم البالغة؟ احملاضر يف اليت يستخدم الطريقةما هي  -1
لغة الألن الطلبة يتعلمون ، والرتمجةيستخدم احملاضر طريقة القواعد 

( لتسهيل فهم إلندونيسية)ا لغة األمأوال أن يفهموا  فالبد هلم منجنبية اال
 األمثلة، ألن الشعر صعبة لفهمه الدرس بتقدمي التعريف مثويبدأ القواعد. 

 األمثلة اليومية لسهولة يف فهمها. ف أو القواعد مثلتعرياب يبدأ لكلذ
 تعليم البالغة؟طريقة  أو أكثر يف  ستخدمت هل -2

يستخدم أكثر من واحد، قد و تخدم احملاضر طريقة واحدة، ال يس
 الطريقة و والرتمجة،  ستعمل طريقة القواعديستعمل طريقة املباشرة و ي

 وفق احلال أو حسب الظروف.يستعمل 

 ال؟يف رأيك كيف تفهم البالغة بشكل فعّ  -3

 panjang :أو لغة األم، مثل الرتمجة او فهمأوال وجب على الطلبة أن ي

  tangan  ابملقصودpencuri )لة ابللغة األمثسوف يفهم سريعا مث تقدمي  )اجملاز
 الشعر أو األحاديث أوألمثلة اب، أيتيهم وبعد فهم اتم، العبارة سهلةالعربية 

 ايت القرآنية.اآل

 ؟التعليمواجبات يف كل هناية ال هل تقوم بتقدمي -4
 .فواحدا واحدامادة البالغة مثاال بوضع الطلبة  يطلب نعم، احملاضر
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 ؟كيف حُتّل من الطلبة الذين مل يفهموا -5
م ، مثل عندما سهلة العبارة وجماورة التعبري عند الطلبة احملاضر يقدِّ

" هل ممكن الديك لِ صْ الفَ  يف  مُ ل  كَ تَ ي َ  كُ يْ "الدِّ  االثضع ماجملاز ويم احملاضر يعلّ 
واحملاضر ال يستخدم يتكلم يف الفصل؟. وهبذا ممكن أن ييسرع يف الفهم، 

 ا يف التعلم، الكتاب هو دليل.الكتاب مرجع
 ستخدم الوسائل يف تعليم البالغة؟تهل  -6

ا ما حيتاج وسبورة ليكتب شيئ كتابإال  يف عملية التعليم ال يستخدم  
ممكن يف استخدامها، ولكن يف  التعليميةوسائل الإن وقال احملاضر إليه، 

تعليم بها على السبورة ألهنا ليست مادة تعليم البالغة أسهل أن يكت
  املفردات.

 البالغة ؟ مادة م احملاضرقيِّ كيف ت -7

م املادة اليوم مرة اثنية أو يسأهل وااحملاضر يطلب من الطلبة أن يشرح  
ال امث من الطلبة أن يضعوا، ويطلب عشوائيا عن املادة اليوم افواحد اواحد
 .اهنائيا ويعقد احملاضر اختبار نصف الفصل الدراسي واختبار  آخر،

 كيف انطباعك أثناء تعليم البالغة يف قسم تعليم اللغة العربية؟ -8
 التعلم ابلتعليم

 احملاضر الثاين:
 عملية تعليم البالغة؟ احملاضر يف الطريقة اليت يستخدمما هي  -1

منها األمثلة املختلفة  س بتوفري املواد الدراسية مث يقدمالدر يبدأ احملاض 
األمثلة مبقارانهتا مث أيخذ  اآلايت القرآنية، ويشرحواألحاديث و  عن األشعار

ويكتب على السبورة، واألمثلة ال  افواحد امنها القواعد أو التعريف واحد
 لفهم.يف ا الطلبة وسهلهم يعجبابلنص ولكن بسياق احلياة حىت يتوفر 
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 الناقشة، ألن يف الطريقة وقال احملاضر ال ميكنه ابستخدام الطريقة امل
البالغة. وميكنه استخدام الطريقة  تنقل املعرفة والطلبة مل يستطيعوا أن يفهموا

املناقشة مثل يف تعليم بالغة القرآن بعد ما من تعلم علم البيان واملعاين 
 والبديع.

ويشرح ، أو يف شرح املواد تعليم البالغةطريقة املباشرة يف ال ويستخدم
 املواد املتوفرة. ختلصوا ةيف قراء احملاضر قواعد البالغة وقواعد النحو

 تعليم البالغة؟طريقة  أو أكثر يف  تستخدمهل  -2
 يستخدم الطريقة وفق احلاجات واحلال 

 ال؟يف رأيك كيف تفهم البالغة بشكل فعّ  -3
احملاضر الطلبة إىل النص ولكنه إىل السياق،  يف تقدمي األمثلة ال يوّجه

 .ويسهل هلم تذكريها لطلبةاتثري حىت 
 ؟التعليمواجبات يف كل هناية ال هل تقوم بتقدمي -4

لى حفظ الشعر وأيمر الطلبة أبن الواجبات ع نعم، احملاضر يقدم
 عرفة فروع علم البالغة جيدا .خرائط املفاهيم مل واعيض

 ؟الذين مل يفهمواكيف حتّل من الطلبة  -5
خارج  األسئلة عن املادة اليت مل يفهموهالطرح  حملاضر يوّفر الزمنا

لكن هناك املشكلة أن قال احملاضر "و وغريها، و  الفصل عن طريق الوتسآب
 ."لك الوقتيف ذ ين، وال أحد سألينالطلبة خيافون ألن يسألو 

 ستخدم الوسائل يف تعليم البالغة؟تهل  -6
 ا ما حيتاج إليه.كتاب وسبورة ليكتب شيئال يستخدم احملاضر إال  

 البالغة ؟ م احملاضر مادةيِّ قَ كيف ت ُ  -7
)األسبوع املاضي(  ةتقييم املادة السابقاضر بيف كل اللقاء يقوم احمل

 .اهنائي  ا ختبار  الفصل الدراسي وا صفيعقد احملاضر اختبار نو 
 قسم تعليم اللغة العربية؟كيف انطباعك أثناء تعليم البالغة يف  -8



59 

 

 

 حتدايت خاصة  له - أ
 التعلم ابلتعليم  - ب
 حتسني اللغة وترقيتها بتعليم البالغة  - ت
 استفادة املغزى يف احلياةمن خالل فهم حمتوايت القصيدة، ميكن   - ث
 يكون الشعر حوافز. - ج

 بياانتحتليل ال -3
عام، أن طرائق التعليم املستخدمة يف تعليم البالغة تشَمل على  بوجه   .1

الطريقة االستقرائية والطريقة القياسية والطريقة املباشرة وطريقة القواعد 
والرتمجة، وتقرتح الباحثة طريقة  آخر خياراي، مثل الطريقة االنتقائية 

 والطريقة اهلريبرياترية.
عام، أن الوسائل املستخدمة تقتصر يف السبورة والكتاب املْدَرسي،  بوجه   .2

  ألن املواد املعل مة قد ال
ُ
كما أن هذه املواد   ةنَ ي   عَ حتتاج إىل الوسائل امل

ليست املواد املبدائية، وَتعلْيمها بعد استيعاب القواعد النحوية والصرفية، 
وتقرتح الباحثة استخدام الوسائل التعليمية املناسبة للمواد، مثل الوسائل 

 Aplikasi Lektora)البصرية، وخريطة املفاهيم، وبرانمج لكطورا اينسبري 

Inspire) ،.جتعل التعليم مشوقا، وشعور الطلبة سرورا، وتوضيح .. ألهنا إخ
املعىن ومساعدة على عملية التعليم، وتوضيح بعض املفاهيم املعينة 
للتعليم، وجتعل دقة املالحظة لدى الطلبة، وتنمية روح النقد لدى 

واختبار ذكاء  حة،املتعلمني، ومساعدة على التعبري واملعىن اللغوية الفصي
بني العالقات املوجودة واألشياء احلقيقة يف البيئة، الطلبة واكتساب 

ومساعدة إبراز الفروق الفردية بني الطلبة، وإما يف جمال التعبري الشفهي 
يف مواطن الضعف بتعزيز القوة،  والقواعد ابللغة املتعلمني والكشف

بري عن املوضوعات، خربات وقدرات املتعلمني اللغوية يف التعساب تكوا 
احلضارة احلديثة لفاظ ة ابملعلومات العلمية وأبومساعدة على تزويد الطلب
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 شرتاكهم يفالدالة عليها، ومتارس الطلبة القدرة اللغوية يف التعبري عنها وا
 .ا وفّعاال  تيان هبا وقد تساعد الطلبة فهم املواد سريع  إلعدادها واإ
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة
 نتائج البحث - أ

مت البحث عن حتليل تعليم البالغة يف قسم تعليم اللغة العربية )دراسة وصفية بعد 
م 2020-2019حتليلية( جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه للعام الدراسي 

 فيحسن هلا أن تقدم النتائج فيما يلي:

تعليم اللغة العربية تشتمل على الطريقة االستقرائية أن طرق تعليم البالغة يف قسم  -1
 والطريقة القياسية والطريقة املباشرة وطريقة القواعد والرتمجة.

وأن الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم البالغة بقسم تعليم اللغة العربية  -2
 تقتصر يف استخدام كتاب البالغة والسبورة.

عاب يم البالغة أن بعض الطلبة يتمكنوا يف استوأما مستوايت قدرة الطلبة يف تعل -3
لك. ويعتمد من مشكالت اليت يتمكنوا بذمادة البالغة وبعضهم آخر مل 

وكذلك يف لطلبة يصعبون يف فهم البالغة يواجهوهنا الطلبة يف تعلم البالغة أن ا
ملشاركة يف تعلمها، وحيتاجون إىل وقت طويل لشرح  ترمجتها، وقلة االهتمام

 وخيافون يف طرح األسئلة عندما مل يفهموا املادة. املادة،
 االقرتاحات - ب

 اعتمادا على الظواهر السابقة تقرتح الباحثة اقرتاحات آتية:

ينبغي أن يقدم بعض الطرائق يف تعليم البالغة خياراي مثل الطريقة  -1
 االنتقائية واهلريبرياترية.

البالغة، مثل:  وينبغي استخدام الوسائل التعليمية املناسبة يف تعليم -2
 Aplikasi)وخريطة املفاهيم، وبرانمج لكطورا اينسبري الوسائل البصرية، 

Lektora Inspire) ،...إخ 
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 تزويد الكتب املعاصرة يف تعليم اللغة العربة، وخاصة يف تعليم البالغة. -1
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 ملقابلة الشخصيةا

 األسئلة من املقابلة مع حماضري البالغة فهي:

 م البالغة يف قسم تعليم اللغة العربية؟يعلتتبدأ مىت  -1
 ؟م2020-2019 ةبالبالغة لطل هل قمت بتدريس مادة -2
 ستخدم يف تعليم البالغة؟ا هي الطريقة اليت تم -3
 هل تستخدم طريقة  أو أكثر يف تعليم البالغة؟ -4
 يف رأيك كيف تفهم البالغة بشكل فّعال؟ -5
 هل تقوم بتقدمي الواجبات يف كل هناية التعليم؟ -6
 البالغة عند الطلبة؟ صعوبة يف نقل مادةهل جتد ال -7
 ؟الذين مل يفهموا الطلبة من  كيف حتلّ  -8
 هل تستخدم الوسائل التعليمية يف تعليم البالغة؟ -9
 ؟عند عملية التعليم لوسائل التعليمية اليت تستخدمهااوما   -10
 وسائل التعليمية يف تعليم البالغة؟ الكيف تستخدم  -11
 البالغة؟مادة م كيف تقيّ  -12
 العربية؟عليم اللغة كيف انطباعك أثناء تعليم البالغة يف قسم ت -13

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ANGKET PENELITIAN 

 تعليم البالغة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه

 (م2020-2019)دراسة حتليلية للعام الدراسي 
I. Pengantar 

Assalammualaikum wr, wb. 

Mahasiswa/i yang terhormat, pertama-tama saya mendo`akan semoga 

responden dalam keadaan sehat wal`afiat, Aamiin yaa Rabbal `Alamin. 

Selanjutnya, pada kesempatan ini saya memohon kesediaan responden 

untuk mengisi angket yang telah diberikan. Pengisian angket ini bertujuan 

untuk memproleh data dan informasi berkenaan dengan Pembelajaran 

Balaghah pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab Tahun Akademik 2019-

2020. Data dan informasi yang diproleh dari responden semata-mata untuk 

kepentingan penelitian dan tidak ada maksud lain yang dapat merugikan 

responden, jawaban yang akan anda berikan juga tidak berpengaruh 

terhadap pribadi anda termasuk nilai akademik anda di Prodi Pendidikan 

Bahasa Arab. hasil angket ini tidak akan berarti apabila jawaban anda 

bukan merupakan keadaan yang sebenarnya. Oleh Karena itu, diharapkan 

responden memberikan informasi yang sesungguhnya dan berdasarkan 

keadaan yang sebenarnya. Atas kesedian dan kerjasamanya saya ucapkan 

terima kasih.  

II. Petunjuk Pengisian 

1. Sebelum memulai mengisi angket ini, isilah identitas diri yang telah 

disediakan terlebih dahulu 

2. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan di bawah ini dan berilah 

tanggapan dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab dengan 

memberikan tanda () pada pilihan jawaban yang telah tersedia. 

3. Jika anda mendapati dua pernyataan yang berbeda terhadap sebuah 

pertanyaan, maka pilihlah jawaban yang anda anggap mendekati 

kenyataan yang sebenarnya. 

4. Kata “saya” dalam pernyataan tersebut merujuk pada diri anda 



 

 

5. Angket ini hanyan untuk kepentingan ilmiah, maka diharapkan 

jawaban yang objektif (fakta) dan jujur. 

6. Pastikan anda telah mengisi seluruh pertanyaan dalam angket ini 

7. Alternatif jawaban yang tersedia ialah: 

a. Selalu (5) 

b. Sering (4) 

c. Kadang (3) 

d. Jarang  (2) 

e. Tidak pernah (1) 

III. Identitas Mahasiswa/i 

Nama   : 

Nim   : 

Hari/Tanggal pengisian : 

IV. Daftar Pertanyaan 

A. Metode dan Media  Pengajaran Balaghah 

 

No  

 

PERTANYAAN  

jawaban Mahasiswa/i 

Selalu Sering Kadang Jarang Tidak 

pernah 

1 Dosen menggunakan metode yang 

bervariasi ketika mengajar Balaghah 

     

2 Dosen mengajar dengan 

menjelaskan contoh-contoh terlebih 

dahulu kemudian menyimpulkan 

kaidah bersama-sama dengan 

mahasiswa (Metode Induktif/  

Istiqraiyah) 

     

3 Dosen mengajar dengan 

menjelaskan kaidah kemudian 

diikuti dengan memberikan contoh-

contoh yang sesuai dengan kaidah 

(Metode Deduktif/ Qiyasiyah) 

     



 

 

4 Dosen mengajar dengan membaca 

buku dan mahasiswa menyimak 

kemudian menerjemahkannya dan 

menjelaskannya (Metode  Gramatika 

dan Tarjamah/Qawaid dan 

Tarjamah) 

     

5 Dalam proses belajar mengajar 

dosen membagi mahasiswa menjadi 

beberapa kelompok dan kemudian 

materi ajar didiskusikan dan 

disampaikan oleh mahasiswa, dan 

dosen hanya menambahkan 

penjelasan,  mengoreksi, 

memperkuat, atau memberi 

komentar dari penjelasan materi 

yang telah disampaikan oleh 

mahasiswa (Metode 

Diskusi/Munaqasyah) 

     

6 Dosen mengajar dengan memilih 

dan menggabungkan beberapa 

metode dalam mengajar (Metode 

Eklektik/ Intiqa`iyyah) 

     

7 Dosen mengajar dengan 

menggabungan dua metode yang 

bertolak belakang (Deduktif dan 

Induktif) dalam mengajar (Metode 

Istidlaliyah/Herbertarian) 

     

8 Terhadap metode-metode berikut, nyatakan frekuensi kesukaan anda 

a. Metode Istiqraiyah (Induktif)      

b. Metode Qiyasiyah (Deduktif)      

c. Metode Qawaid wa Tarjamah      



 

 

(Gramatika dan Tarjamah) 

d. Metode Munaqasyah (Diskusi)      

e. Metode Intiqaiyah (Eklektik)      

f. Metode Istidlaliyah/Herbertarian      

9 Dalam pengajaran Balaghah dosen 

menggunakan berbagai jenis media 

     

10 Media gambar adalah salah satu 

media yang digunakan dalam 

pengajaran Balaghah oleh dosen 

     

11 Media audio visual adalah salah satu 

media yang digunakan dalam 

pengajaran balaghah oleh dosen 

     

12 Menurut anda diantara media berikut yang dapat membantu anda meningkatkan pemahaman 

pengajaran Balaghah adalah (boleh memilih lebih dari satu) 

a. media gambar      

b. media audio visual      

c. media audio      

d. media peta konsep      

 

B. Tingkat Kemampuan Mahasiswa Dalam Memahami Materi Balaghah 

 

No  

 

PERTANYAAN 

Jawaban Mahasiswa/i 

Selalu  Sering  Kadang  Jarang  Tidak 

pernah  

1 Saya memiliki nilai yang tinggi pada 

mata pelajaran Balaghah 

     

2 Saya merasa mampu menguasai 

materi Balaghah yang diajarkan 

     

3 Saya mampu memahami contoh 

yang telah diberikan oleh dosen 

pada saat pembelajaran 

     



 

 

4 Saya mampu mengingat materi 

pelajaran yang telah dijelaskan oleh 

dosen pada saat pembelajaran 

     

5 Saya mampu menjelaskan contoh-

contoh Balaghah pada teman-teman 

saya 

     

6 Saya dapat memahami qawaid 

pembelajaran Balaghah dengan baik 

     

7 Saya dapat menjelaskan kembali 

materi yang dijelaskan dosen 

     

8 Saya dapat menyimpulkan materi 

yang telah diberikan dosen 

     

9 Saya selalu siap menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh 

dosen tentang pelajaran yang telah 

disampaikan 

     

10 Saya bisa membuat contoh lain 

ketika diminta oleh dosen 

     

11 Saya mampu mengerjakan tugas 

mandiri yang diberikan oleh dosen 

     

 

C. Kesulitan Yang Dihadapi Mahasiswa Dalam Pembelajaran Balaghah 

 

No  

 

PERTANYAAN 

 Jawaban Mahasiswa/i 

Selalu  Sering  Kadang  Jarang   Tidak 

pernah  

1 Saya memiliki kesulitan dalam 

pembelajaran Balagahah 

     

2 Saya merasa sulit memahami 

kaidah-kaidah dalam pembelajaran 

Balaghah 

     

3 Contoh-contoh dalam pembelajaran      



 

 

Balaghah sulit diartikan 

4 Contoh-contoh dalam pembelajaran 

Balaghah sulit di pahami 

     

5 Saya tidak memiliki motivasi dalam 

belajar balaghah 

     

6 Saya merasa minat belajar saya 

terhadap mata pelajaran Balaghah 

kurang  

     

7 saya memiliki hubungan yang 

kurang baik dengan dosen mata 

pelajaran Balaghah 

     

8 saya merasa bosan dalam belajar 

balaghah 

     

9 Saya sering memerlukan waktu yang 

lebih lama untuk memahami materi 

(Balaghah) yang disampaikan dosen  

     

10 Saya tidak berani bertanya kepada 

dosen ketika tidak memahami materi 

yang diajarkan 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 طوات استخدام الطريقة اإلنتقائيةخ

 التمهيد - أ
 السالمإلقاء  -1
 تنظيم الفصل -2
 السؤال عن املادة مث كتابتها مث كتابة التاريخ اهلجري وامليالدي مبشاركة الطلبة -3
 إعالن موقف احملاضر ألجل التدريس -4
األسئلة عن الدرس املاضي )على قدر احلاجة( مث ربطها مبوضوع جديد مث   -5

 كتابته على السبورة
 عرض القاعدة وتفصيلها - ب

ابخلريطة املفاهيمية للموضوع عن طريق اجلهاز تقدمي األمثلة املطورة  -1
 اإللكرتوين
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