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كلية التربية اإلسالمية جامعة النور الجديد اإلسالمية بيطان بروبولنجا
مستخلص البحث
تعقيدا بُت ادلهارات اللغوية األخرى ألن
تعترب مهارة الكتابة أكثر ادلهارات اللغوية ً
الكتابة ليست رلرد نسخ للكلمات واجلمل بل حتتاج اىل األفكار والتعبَت عنها يف
بنية كتابة منظمة  .و من مواد تعلم اللغة ادلتعلقة بالتعبَت اللغوي اجليد ىي مادة علم
البالغة .فالغرض من ىذا البحث ىو تصميم تعليم علم البالغة لتنمية مهارة الكتابة
ىف طلبة معهد النور اجلديد العايل .
يستخدم ىذا البحث ادلنهج الكيفي باستخدام دراسة ادلسائل حيث حاولت الباحثة
تصميم دراسة علم البالغة يف تنمية مهارة الكتابة لدي طلبة معهد النور اجلديد
العايل مبعهد النور اجلديد اإلسالمي بيطان بروبولنجا .يهدف ىذا البحث إىل كشف
تصميم دراسة علم البالغة لتنمية مهارة الكتابة لدي طلبة معهد النور اجلديد العايل
بل جعل مادة التقومي بعده حىت كان االبتكار واإلبداع اجلديد ،باألفكار اخليايل
سواء من الطلبة أو من ادلعلمُت حيت تظهر التأليفات ادلتميزات من قبل طلبة معهد
النور اجلديد العايل .قد دلت نتائج البحث على أن تصميم تعليم علم البالغة يف
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تنمية مهارة الكتابة لدي الطلبة جيري بقراءة الكتابة ،ادلرادية ،ادلشاورة ،ادلظاىرة،
عطاء الوظيفة ،التقومي ،واالعتبار .من ذلك دراسة علم البالغة فهم الطلبة فيو
سلتلف سواء من جهة النصوص ومقتضاىا يف فهم علم البالغة سيما يف قدرة تطبيق
الدراسة بالكتابة أىو يف صورة الشعر ،وصناعة النظم وغَتمها.

الكلمة المفتاحية :تصميم التعليم ،علم البالغة ،متنية مهارة الكتابة
المقدمة

أساسيات البحث

مهارة الكتابة إحدى من ادلهارات العربية ادلهمة لدي طلبة الناطقُت بغَت العربية
وال ديكن جتاىلها كما ال يستغٌت عنها أحد من الطلبة ذلك ألن الكتابة نشاط لو عالقة
بعملية التفكَت ومهارات التعبَت الكتايب ال ديكن فصل ىذه ادلهارة عن غَتىا من ادلهارات
اللغوية األخرى كاالستماع والكالم والقراءة ،جيب أن تكمل وتتكامل ادلهارات اللغوية
1
األربع وكلها تؤثر وتتأثر ببعضها البعض
من بُت ادلهارات العربية ادلختلفة ،تعترب مهارة الكتابة أكثر ادلهارات اللغوية
تعقيدا بُت ادلهارات اللغوية األخرى ىذا ألن الكتابة ليست رلرد نسخ للكلمات واجلمل
ً

أيضا تطوير األفكار والتعبَت عنها يف بنية كتابة منظمة 2وىذا يتماشى مع رأي
ولكن ً
اسكندر واسيد وسنندر اللذين جيادالن بأن مهارات الكتابة ىي ادلهارات ذات أعلى
3
مستوى صعوبة للمتعلمُت مقارنة بادلهارات الثالث األخرى.

1طيبة العماليا " ،استخدام  Googleلإلعالم يف تقييم تعلم العربية مهارة كتابية"  ،وقائع ادلؤمتر الوطٍت للغة العربية 5 ،
(.23–318 ، )2019
 2حستانج ،جهود لتحسُت مهارة كتابو من خالل مناذج التعلم القائم على ادلشاريع على مادة السم"  ،اجمللة التعليمية  ،اجمللد12 .
62 ، )2018( ،
 3خويروتون نعمة " ،تنفيذ اإلعالم اللوحى ادلتقن للعربية ىف تعلم زلاروه كتاب خواروتن"  ،دار العلمى .114-93 ،
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إىل جانب أن الكتابة عبارة عن رلموعة من عدة كلمات منظمة ومنظمة وحتتوي

على معٌت 4.الكتابة ىي مهارة لغوية متكاملة ،حسب سيف ادلصطفى ،اليت هتدف إىل
إنتاج شيء يسمى الكتابة 5ومن خالل الكتابة ،سيطبق شخص ما مهارتُت لغويتُت
معا ،ومها ادلهارات النشطة واإلنتاجية .مهارة الكتابة ىي القدرة على وصف أو التعبَت
ً
عن زلتويات العقل بدءًا من اجلوانب البسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اجلوانب ادلعقدة،
أي التأليف.

6

ومن مواد تعلم اللغة ادلتعلقة بالتعبَت اللغوي اجليد ىي مادة علم البالغة .وعلم
البالغة ىو علم يدرس عن كيفية معاجلة الكلمات أو اجلمل العربية اجلميلة ولكن ال
أيضا بادلوقف والظروف عند حدوث
تزال حتافظ على وضوح ادلعٌت من خالل االىتمام ً
األسر 7.ودراسة بالغة ملحة للغاية حاليًا .بالنظر إىل أن تغلغل اللغات األجنبية آخذ يف
االزدياد اليت مت تضمينها يف رلال الدراسات العربية مع عملية جديدة باإلضافة إىل ذلك
 ،تُظهر احلقائق ادليدانية أن استخدام اللغة العربية "العامية" يستخدم على نطاق واسع يف
احلياة اليومية أكثر من الفصحى ،اليت حتتوي على ادلفهوم األساسي لدراسات البالغة
كما أثر اجل دل بُت تفوق لغيت الفصحى واألمية على الدراسة احلالية للبالغة اليت تعترب
راكدة.

" ،NC audina ،Firdaus ،4 Mussamah NN.nisaتعديل أسلوب قويد وترمجة مع إسًتاتيجية التدريس والتعلم
السياقي") ، (CTLوقائع.87-102. ،ISSN 2598- (2019) ،Arab-Um.Com ،
" ،NC audina ،Firdaus ،5 Mussamah NN.nisaتعديل أسلوب قويد وترمجة مع إسًتاتيجية التدريس والتعلم
السياقي") ، (CTLوقائع.87-102. ،ISSN 2598- (2019) ،Arab-Um.Com ،
6جوىرة النعمة ,دوي خَتة النساء " ،برنامج دراسة تعليم اللغة العربية"  ،تطوير مواد تدريس مهارة الكتابة بناءً على تعليم
الشخصية لطالب برنامج دراسة تعليم اللغة العربية  ، STAI At-Tanwir Bojonegoroاجمللد(2017( 9 .
 7ىندراوانتو سوياننجسيو  ،علم البالغة :تاسيبيو يف سلطوطة "سَتة يف بيان اجملاز والتسيبيح والكنا ية"  ،رللة األزىر 4.1 ،
(.10-1 ، )2018
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ونال تعليم علم البالغة يف معهد النور اجلديد العايل مبعهد النور اجلديد
اإلسالمي بيطان عناية كبَتة من الطلبة فيو حيث كانت مادة البالغة من ادلواد الدراسية
ادلقررة يف ادلنهج الدراسي ،يبدع ويبتكر الطلبة التعبَت التحريري يف كثَت من ادلبتكرات
كشعر ونشر وما إىل غَت ذلك .وكذلك مهارة الكتابة ذلا أمهيتها الكربى لدي طلبة
معهد النور اجلديد العايل حيث يتعلموهنا يف أنشطتهم التعليمية .وأجريت ادلالحظات
لدي الباحثة أن الطلبة يتحاولون الربط بُت تعلم علم البالغة وتعلم الكتابة ،باإلضافة
إىل ذلك مارس الطلبة التعبَت التحريري نتيجة من تعلم البالغة وبالتايل ىم يبدعون
ويبتكرون .نظرا ذلذا الواقع فالغرض من ىذا البحث ىو تصميم تعليم علم البالغة لتنمية
مهارة الكتابة ىف طلبة معهد النور اجلديد العايل.
اإلطار النظري
مفهوم الكتابة
الكتابة ىي إحدى الوسائط اليت يستخدمها الكاتب للتعبَت عن فكرة أو فكرة
قادرا على نقل النية والغرض 8وف ًقا
عن شيء واليت عن طريق الكتابة شخص ما سيكون ً
لرأي اذلرماوان ،فإن مهارات الكتابة ىي القدرة على وصف أو التعبَت عن زلتويات
العقل ،كالمها من جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اجلوانب ادلعقدة ،أي التأليف
ضلتاج يف مهارة إىل تدريب يف ترتيب الكلمات واجلمل إىل فقرات لديو ثروة من ادلفردات
واألفكار الرائعة .سوف يفهم األشخاص اآلخرون الكتابة بسهولة  ،إذا مت تقدمي الكتابة
بشكل منهجي.
الكتابة مجع من الكالم ادلرتب وتضمن ادلعٌت ،ألهنا التتصور إال بوجود الكالم
ادلنظم وبو كان الناس يقدر تعبَت ما يف القلب حرية توافق ما يف الفكرة وما الذي أراده
8يايل خلص مكروفو  ،الكتاب كوسيط اتصال مكتوب  ،وقائع 92-585 ، 2019 ، 1983 ،
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الكاتب تعبَته .ومادة مهارة الكتابة جتعل الطلبة يستطيع تصوير األجبدية واذلجاء ومن

اجلانب اآلخر يساعد الطلبة يف عطاء الفكرة والشعور بالكتابة.9

قالت الفجرية أن الكتابة عمل يصعب الطلبة واحتاج بعض مهارات .ويف ىذه
احلال تقع اخلطيئات لكن ذلك جيعلهم ارتفاع الدرجة العلية يف مهارة الكتابة .برنامج
التحرك كذا عدم ادلقتضى مثالو الواقع
الكتابة ىو احملادثة بعدم الصوت ،اللحن ،التعبَتّ ،
الذي كان يف برنامج اتصال اللسان .من ذلك على الكاتب يقدر استفاذ وتعبَت الكلمة،
العبارة ،الكالم حىت يستخدم ادلنفعة لإللقاء ،اإلخبار ،التصوير واإلقًتاح إىل الغَت .قدرة
الكتابة تعتمد مهارة اللغة الفعلية والولودية والكاتب حياول تعبَت الفكرة والشعور الذي
كان يف نفس مستخدم اللغة.10
لذلك تعترب مهارة الكتابة إحدى من ادلهارات اللغوية ادلهمة يف ترقية كفاءة
ومهارة اللغة العربية لدى طلبة معهد النور اجلديد العايل (احملاسنًتي) حبيث ديكن
للطالب تطبيق ما يعرفونو من كتابة يف عدة أشكال كاإلنشاء ،والنثر ،والشعر ،وسياير،
وإىل آخر ذلك ،أيضا ديكن للبشر التعبَت عن قلوهبم حبرية وف ًقا دلا يفكرون بو .تتمثل
إحدى وظائف مهارات الكتابة يف الوسيط لتحقيق قدرات الفرد والتخصصات العلمية
للجمهور ألنو من الكتابة ديكن مالحظة اجلودة العلمية والتخصص العلمي لإلنسان
يضا وسيلة اتصال ال تقتصر على الزمان وادلكان عند التحدث ،قد يقتصر
الكتابة ىي أ ً
اجلمهور على وقت ومساحة معينة ومع ذلك  ،ديكن أن تصل الكتابة إىل كثَت من
الناس يف أوقات وأماكن سلتلفة.

9طيبة العملية،وسائط  Googleالنموذجية يف تقييم تعلم العربية مهارة كتاب"  ،وقائع ادلؤمتر الوطٍت للغة العربية ، )2019( 5 ،
.23–318
10انور سادة ،الكلية ( ) TPRيف تعلم ادلهارة كتاب"  ،رللة تعليم وتعليم اللغة العربية .45-28 ، )2018( 2.2 ،
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يف اللغة العربية ىناك مستويان من حيث االستخدام ،ومها الفصحى والعامية،
ولغة الفصحى ىي اللغة العربية وف ًقا للقواعد ادلعمول هبا ،وىذا يعٍت أن الفصحى ىي
اللغة القياسية اليت صاغها اللغويون ويُشار إىل أنو غالبًا ما يستخدم يف ادلناسبات الرمسية،
سواء يف الوعظ أو الندوات وما إىل ذلك على عكس الفصحى ،فإن العامية ىي لغة
عربية تستخدم يف احلياة اليومية على الرغم من أهنا ليست لغة رمسية  ،فقد حاول العديد
من اللغويُت صياغة لغة العامية تشرح أنيس فرحية يف كتاهبا "اللحجة وأسلوب دراساهتا"
أن العرب يعانون من مشاكل لغوية ألن لغتهم ثنائية اللغة 11لذلك فإن تعلم البالغة مهم
جدا للحفاظ على استخدام الفصحى.
مفهوم علم البالغة
إن علم البالغة ىو أحد فروع اللغة العربية الذي يرتبط ارتباطًا وثي ًقا بقواعد
ترتيب الكلمات واجلمل الصحيحة وتشمل اجلوانب ادلهمة يف علم البالغة التعبَتات
الطيبة والصحيحة وفق نية نقلها (بالغة الكالم وبادلثل سيتمكن شخص ما من نقل
التعبَت وتقديره بوضوح (بالغة ادلتكلّم حيدد ىذان اجلانبان يف علم البالغة دقة وصدق
12
التعبَت من ادلتحدث
يتضمن يف علم البالغة ثالث مباحث من علم بيان ،معاين والبديع .علم ادلعاين
ىو علم يف معرفة حال لفظ العراب الذي يوافق نظام احلال ومقتضاه .وعلم ادلعاين

11م.مشودق  ،رلاز القرآن يؤدي والدة معرفة بالغة (دراسة يف الفكر علي عسَتي زايد)  ،جورنال النبيغة )(2018( 20.01 ،
12ادي مجار الدين " ،كشف سر الطباق يف القرآن"XXI.1 (2014). ،Journal of Ushuluddin ،
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أسس وقواعد دلعرفة أحوال كالم العراب الذي يناسب مبقتضى احلال (مقضى احلال).13
علم البيان علم يبحث عن التشبيو ،اجملاس ،والكناية.14

علم ادلعاين من العلوم الذي يصعب الطلبة احتياجا الذوق القوي لفهمو
واألخر 15علم البديع ىو من العلوم الذي يشرح النواحي تتعلق جبمال اللغة الصحيحة
من جهة اللفظ أو من ادلعٌت 16وبو يُ ْعَرف ادلنهج والطرق لتحسُت الكالم وجتميلو بعد
حفظ ورعاية مقتضاه وجلية داللتو.
مهما يف تنمية مهارات اللغة
دورا ً
انطالقا شلا سبق ذكره فإن علم البالغة لعب ً
جدا
األخرى ،يعترب مقرر علم البالغة يف معهد على أحد برامج التخصص ادلهمة ً
للطالب فيو تعلم عن نظرية علم البالغة وكذلك تطبيق مادة البالغة عن طريق مباشر
على القرآن واحلديث وكذلك مع تطبيق ادلصنفات ادلكتوبة وتعد ىذه الدورة من
ادلوضوعات اذلامة اليت ديكن أن تدعم الدورات األخرى ،ألن ىذه الدورة تتضمن دورات
ديكن أن تدعم دورات أخرى ،خاصة ادلوضوعات اليت تستخدم الكتب السلفية مثل
عملية التعلم ألنو باستخدام الكتب السلفية بصفتها وسيلة يف عملية التعليم والتعلم،
ىناك حاجة إىل اللغة العربية.
منهجية البحث
نهجا نوعيًا باستخدام مدخل
يف ىذا البحث تستخدم الباحثة منهج البحث م ً
ادلالحظة الطبيعية وذلك من خالل ادلالحظة ادلباشرة ألجل الكشف عن عملية تعلم
13السلفية  "MUىو التدريس اإلسالمي يف PONDOK TREMAS PACITAN ACADEMIC
.2019 ،YEAR 2018/2019 THESIS
14يايان نوربايان  ،مامان عبد الرمحن  ،مامان زين الدين  ،عزيز رمضان  ،نينيك نوفيانيت ى  .زلمد احسان الدين مصدر
زلمد إحسان الدين مصدر " ،ظاىرة :رللة حبثية"  ،تطوير التحليل التقابلي دلواد تدريس علوم البيان يف اللغة العربية  ،برنامج دراسة
15
Musyrifanلكلية علوم القرآن 46-31 ، )2019( 11.1 ،
 16روح اهلل " ،حتليل مواد العلوم البادية" يف كتاب البالغة الواضية  ،وقائع ادلؤمتر الوطٍت باللغة العربية 78-471 ، )2019( 5 ،
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البالغة لدي طلبة معهدالنور اجلديد العايل ،قد رأت الباحثة تعليم وتعلم علم البالغة
وعالقتو مبهارة الكتابو كما قامت الباحثة بادلقابالت مع ادلفحوصُت أمههم مدير معهد
النور اجلديد العايل وادلشريفُت وطلبة معهد النور اجلديد العايل الذين يشًتكون النشاطات
يف عملية تعليم وتعلم علم البالغة لذلك .ويف ىذا البحث تركز الباحثة حبثها يف
الكشف عن كيفية تصميم تعلم علم البالغة يف ترقية مهارة الكتابة لدي طلبة معهد
النور اجلديد العايل مبعهد النور اجلديد اإلسالمي بيطان بروبولنجا.
مت إجراء أحباث على علم البالغة على نطاق واسع من قبل اخلرباءمنها يوسف
نوربيان الذي أجرى حبثا حول الصعوبات الطالبية يف تعلم البالغة 17أجرى يايان نوربيان
أيضا حبثًا باستخدام النهج 18وقال زلمد إحسان الدين مصدر إنو ُوجدت صعوبات
ً
أيضا يف علم مادة البيان بسبب صعوبة استخدام الكتب ادلدرسية 19وبادلثل ،فإن
أخرى ً
البحث الذي أجراه موقع روح احللة يبُت أن كتاب البالغة الودحية من كتب علم البالغة
الذي قدم بطريقة االستقراء ..الذي يتطلب زيادة متارين التقديراديب أي من ىذه الكتب
20
غَت مناسب للطالب اإلندونيسيُت
ويف الوقت نفسو  ،متت دراسة األحباث حول مهارة الكتابة على نطاق واسع من
21
بينها سيت اليت قمت بفحصها واليت تنص على أن ىناك عدة مراحل يف تعلم مهارة،
تاله حبث أمحد رثومي حول تعلم مهارة الكتابة الذي يناقش أن تعلم مهارة الكتابة
 17ديندين اسكندر يايان نوربيان  ،مامان عبد الرمحن  ،مامان زين الدين  ،عزيز رمضاين  ،نينيك نوفيانيت ى " ،تطوير مواد تعليمية
باالغاة بناءً على هنج تباين لتحسُت جودة طالب اللغة العربية " ، FPBS UPIرللة البيان .13-1 ، )2017( 10.2 ،
 18يايان نوربيان " ،تطوير مواد تعليم البالغة"  ،رللة الثقافة االجتماعية واإلسالمية  ،اجمللد)2014( 22229 .

19محمد إحسان الدين مصدر " ،ظاهرة :مجلة بحثية"  ،تطوير التحليل التقابلي لمواد تدريس علوم البيان في اللغة العربية  ،برنامج
دراسة مشرفا اللغة العرابية لكلية علوم القرآن .64-11 ، )9114( 1111 ،

 20سيت روح اهلل " ،التحليل ادلادي لعلم البديع" يف كتاب البالغة الوذحية  ،وقائع ادلؤمتر الوطٍت باللغة العربية ، )2019( 5 ،
.78-471
 21سيت قريدة " ،تطبيق مهارة كتابو يف تعلم اللغة العربية ست قريدة"  ،جورنال التأديب .98-82 ، )2015( 8.2 ،
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يهدف إىل جعل الطالب ماىرين يف التعبَت عن األفكار واألفكار وادلشاعر باللغة العربية

يف الكتابة .وبادلثل ،فإن استخدام التكنولوجيا من انستكغارم  22،وتساف 23كذا
فسبوك 24ىو أمر يساعد على التعلم بُت ادلؤسسات وكذلك التعليم غَت ادلباشر الذي
كان يف وقت الوباء اآلن 25.والتعليم الذي يستخدم اإلسًتاجية العبقرية فيها جعل
26
الطلبة مدار الدراسة.
عرض البانات وتحليلها
يف عملية تعليم معهد النور اجلديد العايل بيطان برابالنجا ىو الدراسة كما يف
اجلامعة العامة .حيث أن طلبة ادلعهد (زلاسنًتي) البد فيو دوره أغلب من ادلعلم.
وينفذون دراسة علم البالغة يف برنامج التخصص .ىذا الفن قد ُجعل مادة خاصة ذلم،
إلن عليهم حصول ادلهدف يف دراسة كتب الًتاث اليت كانت بيدىم ،ىذه احلال عٌملت
بطلبة ادلعهد خاصة للمحتوي السابع.
نتائج البحث تدل على أن تصميم دراسة علم البالغة يف حتسُت مهارة الكتابة
لطلبة (زلاسنًتي) معهد النور اجلديد العايل بيطان برابالنجا تُتَصور كما يلي:
قراءة النص
 22نور أمالينا أودينا  ،الطاء ضلع إنستغرام :اإلعالم البديل يف تطوير مهارة الكتاب  ،الًتيب  ،جورنال العلمي ، )2020( 8.1
.90-77
 23حليمة السعدية  ،مهارة الكتاب للطلبة من خالل حتديثات احلالة على الواتساب ميديا  ،جورنال العفدة ، )2019( 3.2 ،
37-23
 24لينور ومباروك  ،فيسبوك كوسيلة بديلة لتطوير مهارة كتاباه _ جورنال النسخ_ رللة الًتبية ودراسات اللغة العربية  ،اجمللد  2العدد
 1أبريل (.)2020
 25مفتوح األمامة " ،التعلم عرب اإلنًتنت من خالل األساليب التعاونية يف مهارات الكتابة لدى الطالب يف مدرسة دار القرآن
الثانوية  ،موجوكَتتو سييت"  ،رللة اللغة العربية وأحباث األدب والثقافة 100-88 ، )2020( 3.2 ،
26أحمد يوسف " ،استراتيجيات التعلم العبقرية في تعلم كتاب مهارة الكتاب"  ،مجلة تعليم اللغة العربية  4 ،العدد
(2018) 9191
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قراءة النص اليت جتري يف معهد النور اجلديد العايل ىو بطريقة قراءة كتاب
البالغة أي باستخدام كتاب حسن الصياغة ،مناسبا عبارة مصدر ادلعهد العايل عرفان
حسيٍت 27حيث قال أن بداية التعليم يقرأ ادلعلم ذلم عبارة الكتاب بادلعاين النحوية
ليجعل الطلبة سهولة الفهم بنظر موقع القراءة من جهة النحوية .بل كان ادلعلم يدل
على الطلبة الستمرار القراءة بالقراءة وادلعاين فرديا ،و قصد ىذه الطريقة تدريب تطور
مهارة الطلبة يف القراءة وفهم كتب الًتاث.
ادلادة اليت تُستُخدم يف دارسة علم البالغة ىو استخدام كتاب حسن الصياغة
وىذا الكتاب أحد من كتب البالغة اليت فيها سهولة الفهم سواء من جهة اللغة أو
تركيب الكالم .ورأي مصدر ادلعهد العايل ذلك الكتاب أن استخدام اللغو فيو يسهل
فهم الطلبة أي ادلتبادر يف فهمهم ،لكن كان النقص فيو أعٍت من جهة األمثلة على أن
األمثلة اليت كانت يف ذلك كتاب امثلة شعرية عربية أحيانا كان بعض الكلمة فيها
ادلفردات الغريبة وصحح ذلك الرأي أحد من طلبة ادلعهد مزين موالنا 28حيث أنو قال
استخدام كتاب حسن الصياغة حسن دلتعلمي علم البالغة لو كانت بعض ادلفردات
تكون صعوبة الفهم لدي الطلبة.
المرادية
ادلرادية برنامج عطاء الفهم أو ادلادة ،قال مشرف معهد النور اجلديد العايل أن
ادلعلم يطلب أحدا من طلبة ادلعهد أن يفهم قراءة اليت قرؤوىا بعد قراءة كتاب حسن
الصياغة الذي قرأه ادلعلم .عمل عطاء الفهم يكون تدرجا يناسب حصول داللة ادلعلم
الذي دل على الطلبة أن يفهم ما قرأ لكن مهما كان ادلشكل يف عطاء الفهم فصححو
 27مسدير زلاسنًتي ادلعهد العايل النور اجلديد على القسم الدراسي السابع  ،مقابلة  22 ،نوفمرب  /تشرين الثاين 2020
 28زلاسنًتي ادلعهد العايل النور اجلديد  ،مقابلة  23 ،نوفمرب 2020
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ادلعلم .وإحدي من طلبات ادلعهد العايل 29قالت أن الطلبة يشعر التحادي الستطاع
عطاء الفهم احلسن .ألن كون ادلرادية جتعل الطلبة قادرا يف تنمية مهارهتم باإللقاء
واإلعتناء بو كذا الفهم العميق يف ادلادة.
اليقف فيو بل كان أحد من صور عطاء الفهم الذي فعلو ادلعلم يف تعليم علم
البالغة ىو وجود رسم البيان الذي يشرح فروع علم البالغة من علم ادلعاين ،البيان
والبديع .ورسم البيان وسيلة اليت فيها الصورة تبُت ادلادة اخلاصة وىدفو عطاء اخلالصة
على الفكرة من ادلادة .ورسم البيان يفيد تسهيل الطلبة يف فهم فروع علم البالغة .قال
أحد من معلمي ادلعهد العايل 30أن استخدام ادلخطط لو دور مهم ألنو من طرق تسهيل
الطلبة يف الفهم ،احلفظ ،وتلخيص الدراسة علم البالغة خاصة لدراسة اللغة العربية ،ألن
من أىداف علم البالغة حتسُت ادلهارة يف اللغة العربية.
يوافق ما سبق تعبَت إحدي من الطالبات فطرية احلسنة 31حيث قالت أن
استخدام ادلخطط يف تعليم علم البالغة أكثر مساعدا يف ترقية مهارة الطلبة ألن كون
رسم البيان يسهلهم يف فهم األقسام من فروع علم البالغة .لذلك كانت اخلالصة أن
ادلرادية فعاليا سواء بطريقة ادلرادية العادلية اليت كان ىدفها تدريب مهارة الكالم أو ادلرادية
برسم البيان فيو ىياكل الدراسة ادلهمة .ألهنما جيعال ترقية فهم الطلبة يف دراسة علم
البالغة.
من برنامج ادلرادية ىذا سواء بطريقة ادلرادية العادلية أو ادلرادية برسم البيان
فيفهمون الطلبة ادلادة وديلكون التلخيص والصورة للخطة إىل التالية أعٍت يصنعون الطلبة
األمثلة بصورة الكتابة من ادلادة اليت تعلمو.
 29عائشة  ،زلاسنًتي ادلعهد العايل النور اجلديد على القسم الدراسي السابع  ،مقابلة  ، ،بيطان  28نوفمرب 2020
 30إذلام محداين  ،زلاسنًتي ادلعهد العايل النور اجلديد على القسم الدراسي السابع  ،مقابلة بيطان  28 ،نوفمرب 2020
 31فطرية احلسنة ,زلاسنًتي ادلعهد العايل النور اجلديد على القسم الدراسي السابع  ،مقابلة  ،بيطان  20 ،نوفمرب 2020
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صورة علم البالبة عامة من كتاب حسن الصياغة كما يأيت:

من ىذا ادلخطط يُستَخلص أن دراسة علم البالغة يتضمن على ثالث فروع
األول علم ادلعاين فيو ست ادلباحث والثاين علم البيان فيو ثالث ادلباحث واألخر علم
البديع فيو حبثان أي العلم الذي حيسن الكالم وجيمل ادلعاين وفيو ذكر بعض األقسام.
المناقشة
كانت ادلشاورة لتعميق مواد علم البالغة ،ىذه ادلشاورة لقاء العلمية فيو التداخل
يف األراء لدي الطلبة عما يتعلق بادلسائل مث بعد التداخل كان اإلتفاق والتحليل يف حل
ادلسائل وىدفو ليس إال أن يكون اإلتفاق األخر شلا حبثو الطلبة .كان تداخل أرائهم
لتحليل مسائل ادلادة.
حيث قال الطلبة جراء ىذه ادلشاورة برنامج ادلشاورة يف العادة اليت فيها السؤال
من الطالب الذي خيالف الفهم أو كان فهم أصدقائو خيالف فهمو .كانوا متداخلُت يف
العلم بصفة دديقراطية وتسامح بعضهم بعضا ويُرا ىذا الربنامج برنارلا شلتازا يف عملية
تعليم علم البالغة والذي يناسبو قول ادلشرفة على أن ىدف وجود ادلشاورة تعميق ادلرادية
وامتحان مهارة كالم الطلبة ومهارة كتابتهم وصورة ادلشاورة حيث تداعى الطلبة دلشاورة
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فهم ادلادة اليت القاىا ادلعلم .وادلباحث فيها ىي ادلشاكل والعراقل اليت وجد الطلبة عند
تعليمهم.
لذلك برنامج ادلشاورة أحد من الصور يف تنمية حرية القاء األراء ،الكالم عند
اجلمهور ،صفة البحث ،قدر ترقية الفكرة ،تدريب قدرة الكالم واألىم من ذلك أن
ادلشاورة مكان لتحليل سلالفة الفهم.
المظاهرة
ىي تعبَت الشخص يف الشيء .ويف دراسة علم البالغة كان برنامج ادلظاىرة
لتكرير ادلادة ومطالعتها حيت امتام فهمها .وذلك يوافق مبا قال لو أحد من معلمي معهد
النور اجلديد العايل حيث أن وجودىا جيعل سائر برامج التعليم جيري جرائا حسنا.
منهج ىذا الربنامج الذي أجراه ادلعلم والطلبة إما مبنهج القياسية وإما باإلستقرائية.
وصححو أحد من طالب ادلعهد شكرا جزيال حيث قال أن برنامج ادلظاىرة من
مناىج الدراسة باستخدام كتاب حسن الصياغة وطريقة ادلستخدمة فيها طريقة القياسية
واإلستقرائية حيث أن ادلعلم يسأل الطلبة فشرح شرحا كامال بلغتهم وىذا الربنامج يسهل
الطلبة واألخصر يف الوقت وكذا تدريب الطلبة يف صفة اإلعتناء بو وصفة الفعلي.
من ذلك أن برنامج ادلظاىرة تدرب الطلبة يف طلب األجوبة على األسئلة
ادلوجودة اليت كانت يف ضمَتىم باختصار وسهولة الفهم وكذا نيل اخلربة يف فكرهتم،
تدريب الرشد والطلبة ذلم صفة الفعلي ،فكان ىذا الربنامج من مناىج أسهل وأخصر
من غَته الذي يساعد الطلبة يف نيل األجوبة مبحاولتهم أساسا بالواقع الصحيح.
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ىذه الصورة تدل على ان منهج ادلظاىرة اليت أجراىا ادلعلم والطلبة يف ادلعهد
العايل إما بطريقة القياسية ىي تعبَت القواعد مث يقارهنا األمثلة وإما بطريقة اإلستقرائية ىي
تعبَت األمثلة مث يليها البحث وأخذ القواعد فيها.
طلب الواجب
بعد متت الداسة فطلب ادلعلم من الطلبة بناء أدب العلم بوجود التطبيق من
صناع الكتابة العلمية حبيث حبيث حبث الطلبة عن األمثلة يف القرأن حيت يصنع األقوال
العربية .قال أحد من الطلبة يف البداية ىذا الربنامج يصعب الطلبة لكن مبرور الوقت
واستقامة عطاء الوظيفة من ادلعلم فكان ىذا الربنامج يتحادي لنا يف صناع كالم العراب
من الكالم الوسيط حيت صناعة الشعر والنظم وغَتمها.
حيث قال مستعُت رملي أحد من لدي طلبة معهد النور اجلديد العايل أن من
أىداف علم البالغة تعميق مهارة الكتابة بوجود دراستو جتعل الطلبة قادرا يف فرق كالم
العراب بُت مقتضى حالو وبوجود كيفية اللغة يقدرون الطلبة صناعة تأليف األدب الذي
يناسب مبقدار اللغوية اليقف يف ذلك بل دراسة علم البالغة تزيد الطلبة يف علم أدب
العرب .وقالت مصلحة الفا من معلمات ادلعهد العايل على أن أساس عناصر علم
البالغة كلمة ومعٌت وترتيب الكلمة اليت تعطي القوة والفهم واألثر يف النفس واجلمال
وكذا حديد البصر أو دقة النظر يف اختيار الكلمات واألساليب اليت تناسب زلل الكالم
ووقتو وحبثو وحال سلاطبو كذا العاطفي الذي يُأثِّر ويُأثَّر سواء من استعمال الكلمة بصورة
اإلطناب وادلساوى وكذلك اإلجياز.32

32مصليحة اإللفى  ،مقابلة مش ريفة ادلعهد العايل النور اجلديد على القسم الدراسي السابع  ،بيطان  24 ،نوفمرب  /تشرين الثاين
2020
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برنامج عطاء الوظيفة ىذا مكان الطلبة حملاوة ترقية مهارهتم ،زيادة العلم وصفة
البحث .فيُستَخلص أن عطاء الوظيفة تقصد لدراسة علم البالغة تنمية مهارة الكتابة
حبصول التأليفات العربية لدي الطلبة من الكلمة الوسيطة حىت صناعة الشعر والنظم
وسوامها.
التقويم
موافقا بقرار معهد النور اجلديد العايل الذي درب الطلبة التماسك أي عليهم
متام الفهم ،تفويظ قراءة الكتاب ،ادلرادية وصناعة التأليفات .ذلك القرار جيب عليهم
انتهائو ألن عدم انتهائو كلو فال جيوز عليهم أن يشًتكوا برنامج التقومي اليت أقام هبا ادلعهد
العايل.
والتقومي ىو العملية لتقرير حصول الطلبة من التعلم (إصدار النتيجة) .قال عرفان
حسُت مصدر ادلعهد العايل أن جراء التقومي جيري يف األسبوع الثاين من الشهر مع أن يف
كل التقومي وجوب الطلبة اهناء ادلواد من فروع علم البالغة علم ادلعاين ،علم البيان وعلم
البديع .ذلك لتعريف جودة معرفة الطلبة يف علم البالغة بوجود اإلمتحان من اإلمتحان
الشفوي والتحريري.
وقال روشان فكري أن التقومي صورة من حصول تعلم الطلبة تصويرا من ترقية
فهم أن ىذا الربنامج من برامج
حصول التعلم وكذا كيفية لتحسُت وخطة الدراسة .فيُ َ
الذي لو اذلدف يف قياس مرتبة صلاح ادلادة اليت تعلمها الطلبة.
من صور التقومي وجوب الطلبة اثبات بعض األمثلة والكتابة فمثالو يف مادة علم
ادلعاين عليهم استطاع صناعة أمثلة الكلمات الوسيطة يف مادة الوصل مثل الكالم "انت
روحي وقصدي" ىذا من أمثلة استخدام الوصل يف مادة علم ادلعاين.
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مثال األخر يف صورة تقومي علم البيان على الطلبة استطاع تعبَت التشبيو من
الكالم مثالو " كيف ازلوك من اوراق الذاكريت وانت يف فليب كالنقش يف احلجر" حيث
أنو من تعبَت اجملاز والتشبيو الذي كان يف الكالم.

وصورة حصول التقومي من علم البديع الذي استطعو الطلبة يف صناع الشعر،
الديوان ،كالم النثر وسواه .وصورة حصول الدراسة من علم البديع كما يلي:
ىذا الشعر تأليف النظم من أحد الطلبة خصوصا دلرب روحو احلاج الشيخ رمزي
اآلمري منان ،وذلك قد وافق قواعد كتابة النظم بزاد علم البالغة وعلم العروض.
االعتبار
قال ادلعلم يف تقدير حصول تأليف الطلبة أنو لًتقية مهارة الكتابة لدى الطلبة
أعطاىم اإلعتبار وىذا اإلعتبار النتيجة واذلدية للتأليف الذي ألفو الطلبة سواء من
التأليف األديب والفٍت والكتابة اليت صنعها يف العادة بشكل الصورة حىت استطعت
منشورة يف وسائل اإلتصال من إنستكغرام وفسبوك كذا غيهما.
عرب الطلبة أن وجود التقدير جعلهم انتعاشا يف صناعة الكتابة لتنمية القدرة،
تطبيق الدراسة اليت تعلمها ،ترقية وحتسُت شعور احملبة إىل التأليفات كذلك تنمية قدرة
الصناعة واخليال.
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فيُ ْف َهم أن ىذا اإلعتبار من صور ترقية قدر الكتابة للشخص ،وسيلة الًتبية،
واخليال كذا نبات اإلبكاري ،تنمية وترقية قدر اإلبكاري واخليايل ،فهم التأليف الفٍت من
أي جهة حيت جعل كلو أغلب إبتكاريا ونشيطا.
البحث
علم البالغة من علوم الذي عرب ادلعاين العظيمة اصلالئا باستخدام الكالم
الصحيح والفصيح لو التأثَت يف القلب واإلصلرار إليو كذا يناسب كل كلمة مقتضى وحال
ادلخاطب مع أن البالغة ُْجي َعل بصفة تناسب الكالم (بالغة الكالم) وتلصق ادلتكلم
(بالغة ادلتكلم).33
اجلهة ادلهمة يف علم البالغة التعبَت الصحيح واحلسن الذي يناسب قصد الكالم
(بالغة الكالم) وادلرء الذي عربه بفصيح (بالغة ادلتكلم) .ىذان يف علم البالغة يُثْبِت
صحيح العبارة من ادلتكلم.
يتضمن يف علم البالغة ثالث مباحث من علم بيان ،معاين والبديع .علم ادلعاين
ىو علم يف معرفة حال لفظ العراب الذي يوافق نظام احلال ومقتضاه .وعلم ادلعاين
أسس وقواعد دلعرفة أحوال كالم العراب الذي يناسب مبقتضى احلال (مقضى احلال).34
علم البيان علم يبحث عن التشبيو ،اجملاس ،والكناية .35علم ادلعاين من العلوم الذي
يصعب الطلبة احتياجا الذوق القوي لفهمو واألخر.

33خَتةالنعمة " ،فعالية دورة بالغة التعلم مع اسًتاتيجيات التعلم"  ،رللة الدراسات الدينية 38-19 ، )2019( 6 ،
34محمد مولد ,المدرسة العالية السلفية المفتاح العلوم " هو التدريس اإلسالمي في Pondok Tremas Pacitan Academic
9114 ،Year 2018/2019 Thesis

 35يايان نوربايان  ،مامان عبد الرمحن  ،مامان زين الدين  ،عزيز رمضان  ،نينيك نوفيانيت ى  .زلمد احسان الدين مصدر
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علم البديع ىو من العلوم الذي يشرح النواحي تتعلق جبمال اللغة الصحيحة من جهة

اللفظ أو من ادلعٌت 36وبو يُ ْعَرف ادلنهج والطرق لتحسُت الكالم وجتميلو بعد حفظ
ورعاية مقتضاه وجلية داللتو.
مهارة الكتابة

الكتابة مجع من الكالم ادلرتب وتضمن ادلعٌت ،ألهنا التتصور إال بوجود الكالم
ادلنظم وبو كان الناس يقدر تعبَت ما يف القلب حرية توافق ما يف الفكرة وما الذي أراده
الكاتب تعبَته .ومادة مهارة الكتابة جتعل الطلبة يستطيع تصوير األجبدية واذلجاء ومن
اجلانب اآلخر يساعد الطلبة يف عطاء الفكرة والشعور بالكتابة.37
قالت الفجرية أن الكتابة عمل يصعب الطلبة واحتاج بعض مهارات .ويف ىذه
احلال تقع اخلطيئات لكن ذلك جيعلهم ارتفاع الدرجة العلية يف مهارة الكتابة .برنامج
التحرك كذا عدم ادلقتضى مثالو الواقع
الكتابة ىو احملادثة بعدم الصوت ،اللحن ،التعبَتّ ،
الذي كان يف برنامج اتصال اللسان .من ذلك على الكاتب يقدر استفاذ وتعبَت الكلمة،
العبارة ،الكالم حىت يستخدم ادلنفعة لإللقاء ،اإلخبار ،التصوير واإلقًتاح إىل الغَت .قدرة
الكتابة تعتمد مهارة اللغة الفعلية والولودية والكاتب حياول تعبَت الفكرة والشعور الذي
كان يف نفس مستخدم اللغة.38
الخالصة
بناء على ما سبق ذكره ،فإن نتائج تصميم علم البالغة لدي طلبة (زلاسنًتي)
معهد النور اجلديد العايل ما يلي :أن تصميم تعليم علم البالغة يستخدم الكتاب حسن
 36روح اهلل " ،حتليل مواد العلوم البادية" يف كتاب البالغة الواضية  ،وقائع ادلؤمتر الوطٍت باللغة العربية 78-471 ، )2019( 5 ،
37طيبة العملية ،وسائط  Googleالنموذجية يف تقييم تعلم العربية مهارة كتاب"  ،وقائع ادلؤمتر الوطٍت للغة العربية )2019( 5 ،
.23–318 ،
38انور سادة ،الكلية ( ) TPRيف تعلم ادلهارة كتاب"  ،رللة تعليم وتعليم اللغة العربية .45-28 ، )2018( 2.2 ،
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الصياغة يقرأ ادلعلم الكتاب ويف بعض األحيان يطلب من الطلبة استمرار القراءة ،وأما
ادلرادية سواء كانت مرادية بوجو عام أو مرادية بوجو خاص فهي على شكل رسم البيان
حيث يشرح ادلعلم ادلباحث وخيتمها باخلالصة راجيا يسهل على الطلبة فهمها .وجرت
ادلناقشة يف كل ليلة يرجى منها أن يعرب الطلبة عن آرائهم حبرية دون خوف من االوقوع
يف ألخطاء ،ومن ىنا تظهر كفاءة الطلبة مث يأيت ادلعلم بالواجب كًتتيب بيت من الشعر
والنثر ما استطاعوا مستعينا بادلواد اليت متت تعليمها وتعلمها ،وىذا تدريب ذلم يف ترقية
مهارة الكتابة.
قائمة المراجع
طيبة العملية" ،استخدام  Googleلإلعالم يف تقييم تعلم العربية مهارة كتابية"  ،وقائع
ادلؤمتر الوطٍت للغة العربية .91–113 ، )9114( 5 ،
حستانج ،جهود لتحسُت مهارة كتابو من خالل مناذج التعلم القائم على ادلشاريع على
مادة السم"  ،اجمللة التعليمية  ،اجمللد62 ، )2018( ، 12 .
خَتة النعمة " ،تنفيذ اإلعالم اللوحى ادلتقن للعربية ىف تعلم مهارة الكتابة "  ،دار
العلمى .114-93 ،
" ،NC audina ،Firdaus ،Mussamah NN.nisaتعديل أسلوب قويد وترمجة مع إسًتاتيجية
التدريس والتعلم السياقي") ، (CTLوقائع87- ،ISSN 2598- (2019) ،Arab-Um.Com ،
102.

جوىرة النعمة ,دوي خَتة النساء " ،برنامج دراسة تعليم اللغة العربية"  ،تطوير مواد
تدريس مهارة الكتابة بناءً على تعليم الشخصية لطالب برنامج دراسة تعليم اللغة العربية
 ،STAI At-Tanwir Bojonegoroاجمللد(9112( 4 .
ىندروانطى سورياننجسيو  ،علم البالغة :تاسيبيو يف سلطوطة "سَتة يف بيان اجملاز
والتسيبيح والكنا ية"  ،رللة األزىر .11-1 ، )9113( 611 ،
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يايل خلص مكروفو  ،الكتاب كوسيط اتصال مكتوب  ،وقائع ،

49-535 ، 9114 ، 1431

انور سادة ،الكلية ( )TPRيف تعلم ادلهارة كتاب"  ،رللة تعليم وتعليم اللغة العربية ،
(.65-93 ، )9113
م.مشودق  ،رلاز القرآن يؤدي والدة معرفة بالغة (دراسة يف الفكر علي عسَتي زايد) ،
جورنال النبيغة .(9113( 91111 ،
919

ادي مجار الدين " ،كشف سر الطباق يف القرآن"،

XXI.1 ،Journal of Ushuluddin

(2014).

يايان نوربايان  ،مامان عبد الرمحن  ،مامان زين الدين  ،عزيز رمضان  ،نينيك نوفيانيت
ى  .زلمد احسان الدين مصدر
روح اهلل " ،حتليل مواد العلوم البادية" يف كتاب البالغة الواضية  ،وقائع ادلؤمتر الوطٍت
باللغة العربية 23-621 ، )9114( 5 ،
ديندين اسكندر يايان نوربيان  ،مامان عبد الرمحن  ،مامان زين الدين  ،عزيز رمضاين ،
نينيك نوفيانيت ى " ،تطوير مواد تعليمية باالغاة بناءً على هنج تباين لتحسُت جودة
طالب اللغة العربية " ، FPBS UPIرللة البيان .11-1 ، )9112( 1119 ،
يايان نوربيان " ،تطوير مواد تعليم البالغة"  ،رللة الثقافة االجتماعية واإلسالمية  ،اجمللد.
.)9116( 99994
زلمد إحسان الدين مصدر " ،ظاىرة :رللة حبثية"  ،تطوير التحليل التقابلي دلواد تدريس
علوم البيان يف اللغة العربية  ،برنامج دراسة مشرفا اللغة العرابية لكلية علوم القرآن 11.1 ،
(.64-11 ، )9114
سيت روح اهلل" ،التحليل ادلادي لعلم البديع" يف كتاب البالغة الوذحية  ،وقائع ادلؤمتر
الوطٍت باللغة العربية .23-621 ، )9114( 5 ،
سيت قريدة" ،تطبيق مهارة كتابو يف تعلم اللغة العربية ست قريدة" ،جورنال التأديب319 ،
(.43-39 ، )9115
317

Vol. 04 No. 02 July – Des 2020
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549-368X

نور أمالينا أودينا ،الطاء ضلع إنستغرام :اإلعالم البديل يف تطوير مهارة الكتابة ،الًتيب،
جورنال العلمي .41-22 ، )9191( 311
حليمة السعدية ،مهارة الكتاب للطلبة من خالل حتديثات احلالة على الواتساب ميديا،
جورنال العفدة12-91 ، )9114( 119 ،
لينور ومباروك ،فيسبوك كوسيلة بديلة لتطوير مهارة كتاباه _ جورنال النسخ_ رللة الًتبية
ودراسات اللغة العربية  ،اجمللد  2العدد  1أبريل (.)9191
مفتوح األمامة" ،التعلم عرب اإلنًتنت من خالل األساليب التعاونية يف مهارات الكتابة
لدى الطالب يف مدرسة دار القرآن الثانوية  ،موجوكَتتو سييت"  ،رللة اللغة العربية
وأحباث األدب والثقافة 111-33 ، )9191( 119 ،
أمحد يوسف" ،اسًتاتيجيات التعلم العبقرية يف تعلم كتاب مهارة الكتاب"  ،رللة تعليم
اللغة العربية 4 ،العدد (2018) 9191
مدير زلاسنًتي ادلعهد العايل النور اجلديد على القسم الدراسي السابع  ،مقابلة 99 ،
نوفمرب/تشرين الثاين 9191
عائشة ،زلاسنًتي ادلعهد العايل النور اجلديد على القسم الدراسي السابع  ،مقابلة،
بيطان  93نوفمرب 9191
إذلام محداين  ،زلاسنًتي ادلعهد العايل النور اجلديد على القسم الدراسي السابع  ،مقابلة
بيطان 93 ،نوفمرب 9191
فطرية احلسنة ،زلاسنًتي ادلعهد العايل النور اجلديد على القسم الدراسي السابع ،
مقابلة ،بيطان 91 ،نوفمرب 9191
مصليحة اإللفى  ،مقابلة مشريفة ادلعهد العايل النور اجلديد على القسم الدراسي السابع،
بيطان 96 ،نوفمرب  /تشرين الثاين 9191
خَتة النعمة " ،فعالية دورة بالغة التعلم مع اسًتاتيجيات التعلم" ،رللة الدراسات
الدينية38-14 ، )9114( 4 ،
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