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 الملخص

 Kajianناحية المادة  عن كتاب ية من  تحليلدراسة  ادلوضوع

Balaghah Berbasis Unity Of  Sciences (Al-

Ma’aniy)  لمحفوظ صديق 

 زين العارفين : الكاتب

 3201004061 : رقم الطالب

يبحث ىذا البحث يف حتلي  كتاب ادلعاين بتأليف الدكتور زلفوظ صديق 
قيام هبذا البحث ىي قلة  ادلاجسًت من ناحية ادلادة. ومن أىم األسباب اليت دعت إىل 

األمثال واألمثلة من الثقافة  ها اللغة السهولة لفهمها و قلة اليت استخدمت كتب البالغة
اجا شديدا من ياحت ناجواحيت البالغة نلتالميذ الذين يدرسواو اللغة احمللية.السيما ااحمللية 

ل البالغية احمللية حىت كثري من كتب البالغة اآلن ال تستخدم األمثاو مصادر تعلم البالغة. 
 Kajianىذا الكتاب مبوضوع " إن يفهموا مادة البالغة فهما عميقا.يسبب للتالميذ مل 

Balaghah Berbasis Unity of Sciences(Al-Ma’aniy).  الدكتور بتأليف
ول يف سنة ألفني و مخسة عشر ادلالدية ن الطبع األكتاب جيد أل  زلفوظ صديق ادلاجسًت

بوجود ذالك الكتاب لو أثر خالب على فهم مادة البالغة لطالب قسم (، لكن 0033)
 تعليم اللغة العربية خاصة،ألهنم يستخدمواىا يف تعلم البالغة كمصدر التعلم.

ىذا البحث جواب من ادلشكلة األساسية وىي كيف خصائص مادة كتاب 
منها  تبحث ىذه ادلشكلة بالدراسة ادلكتبية  فوظ صديق  و ما ادلاايا والنقائصادلعاين حمل

 يستخدم الباحث طريقة التوثيق كالطريقة األساسية يف مجع البيانات وطريقة ادلقابلة و 
 كالطريقة ادلساعدة. وك  البيانات اجملموعة سيحل  الباحث بتحلي  ادلضمون.

 و



 

. 

 يستخدم ثالث اللغاتوالنتائج من ىذا البحث أن ذالك الكتاب 
حىت يستطيعوا الطالب أو القارئ أن يشكلوا الذوق العريب  )اإلندونسية،العربية،اجلاوية(

الذي اليؤثر بلغة األم.وادلادة فيو مادة صحيحة يف علم ادلاين. مث قدَّم ذالك الكتاب 
بعض األمثال اجلاوية وىي مناسبة بالثقافة احمللية، حىت يستطيعوا الطالب أو القارئ أن 

استخدام اللغة فيو مالئمة بعقول التالميذ و البالغة فهما عميقا.ولذالك  يفهموا مادة
إن تلك األمور إذلام من حربة  األمثال اجلاوية ادلستخدمة فيو مالئمة بالثقافة احمللية.

. أما ادلاايا فيو كثري تدريس عن علم البالغة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو
مثلة من األمثال اجلاوية حىت يستطيعوا الطالب أو القارئ أن يفهموا فمنها استخدام األ

قدرا من الطالب أو القارئ يف فهم ادلادة فهما جيدا،مث يف ك  أخر الباب لو تقوًن ليكون 
ال تستخدم ك  القواعد يف ك  الباب من اللغة العربية فيو كثري فمنها  وأما العيوب ادلادة.

بواب، وال تستخدم  األمثال اجلاوية يف األمثلة يف ك  الباب و اإلندونسية إال بعض األ
األمثال غري اجلاوية يف األمثلة ألن يف بالد  عن ادلعاين إال بعض األبواب، مث مل جيد

 ادلتنوعة كسندا وبتاوي ولذالك مل يوك  يف ك  اللغة واألمثال.إندونسيا كثري من الثقافة 
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 اإلهداء

ين كمال ان أرشدذاد امساعي  الحي الشيخ محدا رئيس و أمحرو  ومريب إىل شيخي -
 ين حسن التأديبااإلرشاد وأدب

إىل ولدي العاياين يتمو و كسريكة،اللذين ربياين أحسن الًتبية وأدبين أحسن  -
 التأديب.

 اليت تفرحين و تستطيعوين زيادة احلماسة ك  وقت البديعة أخيت الصغريةإىل  -
وزلاضري مربون روحي ومصابيح عقلي،الذين ال ياالون رلتهدين إىل مجيع مدرسي  -

 يف تربية أبناء الوطن عن العلم واألخالق
حىت  اليت قد تصدقين ك  زمن و وقت بوبة إعااب قل ي أنيس وحدة النساءاحملإىل  -

 لدي شدة احلماسة يف ك  وظيفيت.
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 كلمة الشكر والتقدير

ى  واصحابو أوعلى آلو احلمد هلل الذي كفى والصالة والسالم على حبيب ادلصطفى 
 التقى والوىف

ية  حتليلدراسة  " حتت موضوع -بتوفيق اهلل تعاىل وعونو –فقد مت ىذا البحث العلمي 
 Kajian Balaghah Berbasis Unity Of  Sciencesناحية ادلادة  عن كتاب  من

(Al-Ma’aniy) حث العلمي من إحدى اللوازم أن ىذا الب" وكما عرفنا  حملفوظ صديق
لى درجة الليسانس من قسم تعليم اللغة ب استفائها للطالب كشرط للحصول عاليت جي

العربية يف كلية علم الًتبية والتدريس جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج. 
 شكره اجلاي  اخلاص إىل :ويقدم الباحث وشكرا على عونو. حيمد اهلل محداولذالك 
كلية علم الًتبية والتدريس جبامعة السيد الدكتور راىارجو ادلاجسًت كعميد  .3

 .واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج
والسيدة  السيد الدكتور أمحد امساعي  ادلاجسًت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية .0

يف كلية علم الًتبية والتدريس العربية  تويت قرة عيين كسكرتري قسم تعليم اللغة
علي ارشادات وتشايهما يف  جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج

 استيعاب ادلهارات اللغوية وترقيتها.
الدكتور زلفوظ صديق ادلاجسًت ادلشرف األول والسيد الليث عاشقني السيد  .1

على إخالصهما و العلمي، ادلاجسًت ادلشرف الثاين للباحث يف إمتام ىذا البحث
  يف قضائ أوقاهتما يف تفتيش ىذا البحث العلمي أثناء شغلهما.

والدي العايان يف جهدمها على تربية أوالدمها ودعائهما ورضامها يف ك  خطوة  .2
 حيايت

 ط



 

. 

فمن جاي  مجيع احملاضرين وادلدرسني يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية  .3
أحسن اجلااء ويسه  أمورىم  مجيعا سهال يسريا الشكر، أن اهلل جيايئهم 

وحيفةهم  من ك  البالء. أسأل اهلل أن جيع  ىذا البحث العلمي نافعا لنا، 
 علم الًتبية والتدريس جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج.آمني.

خاصة من فص  ج  0032قسم تعليم اللغة العربية مرحلة يف مجيع أصدقائي  .4
 عاات أن أذكرىم واحدا بعد واحد.الذين 
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 لالباب األو  

 خلفية البحث .أ 
إن اللغة العربية لغة ىامة يف حياة الناس خاصة ألمة االسالم ألن 

القرأن و احلديث, فطبعا يستخدم  احكم االسالم باللغة العربية ومه مصدر
ذانك ادلصدران يف االسالم  الكلمة واجلملة باللغة العربية الرائعة من ادلعٌت 
ادلضمون. فلذالك ليس أمر سهل يف تعليم اللغة العربية إذا كان تعليمها بدون 
 العلوم ادلتعلقة باللغة العربية. ومن العلوم ادلتعلقة باللغة العربية ىي علم النحو

 وعلم الصرف و علم البالغة.
وتعلم علم البالغة أمر من األمور ادلهمة ألن هبا نستطيع أن نشعر 

ن و احلديث.ويف أفيها من القر ما بالتذوق األديب على النصوص العربية و 
أسلوب القران و احلديث باستخدام ادلدخل األديب,ولو كانا غَت الكتاب 

 اصطالحي, والبالغة لغة من كلمة البالغة ذلا معٌت لغوي و معٌت 1األديب.
"تأدية ادلعٌت اجلليل واضحا ٍبعبارة   ياصطالح معناه وأما 2"وصول و انتهأ".

موطن الذي مة كل كالم للئمالصحيحة فصيحة ذلا يف النفس أثر خالب مع 
ولو كان قصد تعلم علم البالغة  3".بو ين خياطبونيقال فيو واألشخاص الذ

فيها   حيث احلقيقية شعرا بالتذوق األديب لكن تعلم علم البالغة يف اجلامعة
ىل تنمية علم اللغة إبية و األدب عملية األنشطة ترشد قسم تعليم اللغة العر 

                                                             
1
Mahfudz Siddiq,Kajian Balaghah Berbasis Unity of Sciences, 

(Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015).hlm.iii 

 18(,ص. 2006, )لبنان: دار ادلنهاج,  البالغة ,بن أيب بكر الكافعمر بن علوي  .  2
3
 10(,ص. 2007جاكرتا: روضة الفارس , ) البالغة الواضحة ,علي جارم ,مصطفى أمُت ,.  
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ىل إينقسم علم البالغة  4العربية لكى تكون واسعة خاصة يف نشأة اللغة العربية.
يبحث فعلم ادلعاىن و علم البيان و علم البديع.  أما علم ادلعاىن  ثالثة, وىي

. اجلملة و أحوال متعلقة اءنشا : أسلوب اخلرب و أسلوب و اإلفيو حبوث,منه
جياز و و أسلوب الوصل والفصل و أسلوب اإلالفعل و  أسلوب القصر 

و و اجملاز منها : التشبيو يبحث فيو حبوث,فة .أما علم البيان اطناب و ادلساو اإل
و االستعارة و الكناية.  أما علم البديع يبحث فيو حبوث,منها اجلناس و 

 5الطباق و السجاع و ادلقابلة و التورية.
فيي كل التعلم غرض مقصود كنتيجة ذالك التعلم,السيما يف تعلم 
البالغة. وجد ذالك الغرض يف كتاب طرق تعليم اللغة العربية يف التعليم 

 يلي:العام,وىو كما 
نشاء الكالم اجليد ,من خالل زلاكاة األمناط البالغية إمتكُت ادلتعلمُت من  .1

 اجليدة
 إدرك اخلصائص الفنية للنص األديب, وما يًتكو من أثر يف نفس ادلتلقي .2
 نقد النصوص األدبية وتقوديها وادلفاضلة بُت األدباء يفتساعدة الطالب  .3
ر األدبية ايقرءون من األث متكُت الطالب من حتصيل ادلتعة واإلعجاب مبا .4

 الرئعة
مساعدهتم على فهم األدب وتذوقو تذوقاجيدا, شريطة أن تتم دراسة  .5

 البالغة يف ظالل األدب

                                                             
4
Mahfudz Siddiq, Kajian Balaghah Berbasis Unity of Sciences, 

(Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.1 

)بَتوت: دار الكتب  اإليضاح يف علوم البالغة ادلعاين البيان البديع,. اخلطيب  القزويٌت,  5
 5-4(, ص. 1971العلمية,
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فهم ما يدل عليو النص األديب من ضروب ادلهارة الفنية لألديب وما  .6
 يصوره أدبو من عواطف و حاالت نفسية

األساليب األدبية من ترقية حسن الطالب ووجداهتم بالوقوف على ما يف  .7
 روائع الكلم

تبصَتىم بأنواع األساليب ادلختلفة, وكيف تؤد الفكرة أو ادلعٌت الواحدة  .8
 بطرائق متعددة

مساعدهتم على اإلدلام باألسس اليت تقوم عليها بالغة الكالم وجودة  .9
األسلوب من حيث الوضوح و القوة واجلمال وروعة التصوير وبرعة 

 6اخليال.
وسيلة ومصدر االعالم ذلادور ىام يف ترقية فعالية التعليم. ليمية كادلواد التعو 

ونافع ادلواد التعليمية أوفسادىا يتعلق بقدرة ادلعلم يف ترقيتها حيث أن اخلطوات 
أن مصادر ادلواد  7استيعاهبا. إىلعلبمية الصحية وادلناسبة زلتاج يف ترقية ادلواد الت

 دلدرسي و األفالم وغَت ذالك.متنوعة منها وسائل االعالم والكتاب ا
وعند زلمد عبدالقادر أمحد يف كتابو أن ىناك بعض مبادئ عامة يف اختيار 

 مادة الدرس وترتيبها,وىي كما تلي:
 صحة ادلادة .1
 مناسبتها لعقول التالميذ .2
 فيها التالميذ والبيئة اليت يعيشأن تكون ادلادة ادلختارة مرتبطة حبياة  .3
 لوقت احلصة أن تكون ادلادة مناسبةً  .4

                                                             
 طرق تعليم اللغة العربية يف التعليم العام,. جاسم زلمود احلسون و حسن جعفر اخلليفة,  6

 261(,ص.1996البيضاع:جامعة عمر ادلختار,الطبعة األوىل )

7
Abdul Hamid,dkk,Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, 

Strategi, Materi, dan Media, (Malang UIN-Malang press, 2008), hlm.70 
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 8.  كل جزء على سابقوٍَت ب   جيب أن ترتب ادلادة ترتيبا منطقيا حبيث ي ُ  .5
يف عملية التعلم ألن وإن الكتب من أحد مصدر التعلم  اذلام الشديد 

ستطيع الكتب سهولة يف عملية التعلم تفيها مواد مستخدمة يف عملية التعلم. 
التعلم و ادلناسبة سبة بنظام بوجودىا. فيجب على ادلعلم أن خيتار الكتب ادلنا

ألن الكتب اليت يؤلفها ادلؤلف لو مادة سلتلفة يف دراجة  ,الببأحوال الط
الصعوبة.السيما قي تعلم البالغة وىي علم من العلوم ادلتعلقة باللغة العربية 

يف كل ادلوضوع من موضوع البالغة بالثقافة العربية  ةلمثاألفطبعا تستخدم  
والكلمة بادلفرادة الرائعة,فلذالك جيب على الطالب من غَت العرب أن يواسع 
ادلفرادة العربية وأن يعرف الثقافة العربية,حىت يستطيع  الطالب أو الشخص من 

غة فهما غَت العرب أن يفهم ما يف البالغة فهما كامال.ومن الطريقة لفهم البال
جيدا ىي يستطيع الطالب أو الشخص أن يشابو تلك األمثال يف ثقافتهم.  

ار الكتب ادلناسبة للمعلم مؤثر بدائرة حدود الطالب خاصة يف يومن مث إخت
من كتب البالغة تستخدم الثقافَة العربيَة يف تقدًن  اعلم البالغة,ألن كثَت 

ى ادلؤلف أن يهتم ادلادة ادلناسبة األمثال وقليل منو باللغة احمللية. مث جيب عل
بأحوال الطالب و ثقافتهم إما من ناحية نفسية أو اجتماعية و غَت ذالك. 

 ىذا األمر لنيل قصد التعلم ادلقرر.

  سة على الثقافة العربية فقليل  من ولذالك بكثَت كتب البالغة ادلؤس
زلفوظ  ؤلفوالذي ي الكتاب ومنهاكتب البالغة ادلؤسسة على احلكمة احمللية 

  Kajian Balaghah Berbasis Unity of ”صديق مبوضوع 

                                                             
( 1997)القاىرة:دار ادلعارف,طرق تعليم اللغة العربيةعبدالقادر أمحد,زلمد   8

 22-21ص.
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Sciences(Al Ma’aniy)”  كما قال ادلؤلف مسي الكتاب بذالك ادلوضوع
ألن من رئاسة جامعة وايل سوصلو أشارت على كل سلاضر أن يؤلف الكتاب 

.  ىذا الكتاب مؤسس ( unity of sciences)الدارسي مبوضوع وحداة العلوم 
احلكمة احمللية ويناسب بأحوال مكان الطالب. يتحدث فيو عن رلال  على

لم ادلعاىن ووجد فيو البالغة و شخصية من علم البالغة مث يبحث كثَت يف ع
 من كل ادلوضوع. شلارسةمثال و 

ألن ىذا الكتاب  من الطبع األوىل فيحتاج حبثا عن خصائص ادلواد 
رض من وجود يف ادلواد فيو. ألن غو ادلزايا والعيوب من ذالك الكتاب.ولتعر 

يف تفهيم العلوم منها علم البالغة خاصة يف علم  البالكتاب لتسهيل الط
 ادلعاىن.  

بناء على ما سبق من تلك اخللفية, فسيبحث الباحث حبثا علميا  
 Kajianناحية المادة  عن كتاب  ية  منتحليلدراسة  حتت موضوع "

Balaghah Berbasis Unity Of  Sciences (Al-Ma’aniy)  لمحفوظ
 صديق

 
 تحديد المسألة .ب 

ألة االساسية سلسابقة , حدد الباحث حبثو عن ادلنطالقا من اخللفية اإ
 األتية:

 Kajian Balaghah Berbasis Unity لكتاب كيف خصائص ادلادة .1

Of  Sciences (Al-Ma’aniy) ؟ حملفوظ صديق 
  Kajian Balaghah Berbasis unity of كتابماادلزايا والعيوب دلادة   .2

sciences (Al-Ma’aniy) ؟ حملفوظ صديق 
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 أىداف البحث و منافعو .ج 
 ث ىو :حهناء البإطبقا لتحديد ادلسألة , اذلدف الرئيس ادلقصود من 

 Kajian Balaghah Berbasis Unity لكتابادة ادلخصائص  دلعرفة .1

Of  Sciences (Al-Ma’aniy) حملفوظ صديق من ناحية ادلادة 
 Kajian Balaghah Berbasis كتابلكشف ادلزايا والعيوب دلادة   .2

Unity Of  Sciences (Al-Ma’aniy) حملفوظ صديق من ناحية ادلادة 
 

 Kajian Balaghahعن كتاب   يةتحليلالدراسة الالبحث يف موضوع  " 

Berbasis Unity Of  Sciences (Al-Ma’aniy)  حملفوظ صديق من ناحية
 كمايلي:ي  ادلادة " لو فواءد,وى

 الفوائد النظرية .1
ا و نطلقا بالفوائد النظرية يرجى بوجود ىذا البحث أن يكون مراجعً إ
 جاويخاصة يف  ادلعاىن ا يف تعلم علممصادرً 

 الفوائد التطبيقية .2
 وجد فيو حيثقصان نللمؤلف, ىذا البحث  يستطيع أن حيسن ال .أ 
 ادلعاىن علمللمدرس أو زلاضر, ليكون ذلك الكتاب مراجعا يف تعلم  .ب 

  جاويخاصة يف 
يف تفهيم علم البالغة خاصة يف علم  الب, لتسهيل الطالبللط .ج 

 ادلعاىن
 البحث. للباحث, ليكون ىذا البحث حربة و علما جديدا يف رلال ه

 النوعي 
 
 



7 

 الدراسة السابقة .د 
الدراسة التحليلية عن مادة بعد قام الباحث مبطالعة البحوث يف 

الكتاب,وجد الباحث بعض البحوث ادلتعلقة  مبا يف ىذا البحث,وىي كما 
 يلي:

لفو فطري نعيمة ؤ الواضحة" ت ث مبوضوع "حتليل مادة كتاب البالغةحلبا .1
طالبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سونان كايل جوغو االسالمية ىي 

كتيب, موع ىذا البحث حبث نوعي ن 02421087احلكومية بنمرة القيد 
أما مجع البيانات بطريقة التوثيق,و أما حتليليها يف ىذا البحث بتحليل 

 ادلضمون.
أن مادة كتاب البالغة الواضحة مل تناسب مبعيار فأما نتيجة ىذا البحث 

الكتب اجليدة إذا كان ذالك الكتاب مستخدما  لغَت العرب,ألن يف 
يف ذالك الكتاب ال يهتم بثقافة الطالبة. مث اختيار الكلمات ادلستخدمة 

 9تأليف ذالك الكتاب يهتم بناحية تقدًن ادلواد إىتمما شديدا.
البحث  مبوضوع "دراسة حتليلية عن كتاب زاد النجاح اجمللد الثاين أصدره  .2

مركز تنمية اللغة وايل سوصلو االسالمسة احلكومية من ناحية ادلادة" الذي 
م أوىف طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوصلو مَ أُ  د  مح َ يألفو أَ 

. حتديد ادلسألة يف ىذا  113211044االسالمسة احلكومية بنمرة القيد 
البحث ىو ما ادلادة يقدمها  مركز تنمية اللغة وايل سوصلو االسالمسة 
احلكومية يف كتاب زاد النجاح اجمللد الثاين؟ مث  ما ادلزايا و النقصان يف  

اب زاد النجاح اجمللد الثاين أصدره مركز تنمية اللغة وايل سوصلو كت
 االسالمسة احلكومية.

                                                             
9
Fitri Na’imah, Analisis Materi Kitab Al Balaghah Al Wadlihah, 

Skripsi (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga,2009) 
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كتيب,ىو مجع البيانات وادلعلومات من منوع ىذا البحث حبث نوعي 
صادر ادلكتبية,كالكتب و اجملاالت و غَت ذلك. أما مجع البيانات ادل

حتليل ستخدم في ثيق,و أما حتليليها يف ىذا البحثطريقة التو فيستخدم 
 ادلضمون.

اح اجمللد الثاين حتتوى على من نتيجة ىذا البحث أن مادة كتاب زاد النج
فرادة . كلهم مناسبة بقدرة ة و استعاب عن النحو و استعاب ادلاءالقر 
ادلختلفة. ولو وجد الباحث النقصان يف  تهم الدراسيةمن خلفي البالط

ىذا البحث عن ادلادة من ناحية االجتماع و التكنولوجي وادلوضوع 
 10احلديثة.

البحث مبوضوع "حتليل ادلواد يف كتاب احملاورة احلديثة باللغة العربية لسيد  .3
حسن بن أمحد بن أمحد باىرون عند منطور ناصر عبد اهلل الغايل " تألو 

يات طالبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوصلو أرنا احلق زك
. ىذا البحث حبث  103211007االسالمسة احلكومية بنمرة القيد 

طريقة بطريقة مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث و كتيب منوعي 
حتليل الوصف. أما نتيجة ىذا  فيستخدم التوثيق أما حتليل البيانات

احملاورة احلديثة باللغة العربية لسيد حسن بن  تدل أن مادة كتابفالبحث 
أمحد بن أمحد باىرون تكفى على مناسبة ما يألفو ناصر عبد اهلل الغايل 
من الشرائط يف استعداد الكتب التعليمبة خاصة من ناحية الثقافة و 

                                                             
دراسة تحليلية عن كتاب زاد النجاح المجلد الثاني أصدره مركز تنمية . أمحد أمم أوىف,  10

البحث العلمي )مسارنج: جبامعة وايل ,اللغة والي سونجو االسالمسة الحكومية من ناحية المادة
 (2016احلكومية,سوصلو االسالمسة 
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النفسية و اللغوية. يهتم سيد حسن الثقافة االندونسية من  ناحية ادلادة 
 11يف ذلك الكتاب.

 Analisis buku teks bahasa arab madrasahالبحث مبوضوع  .4

ibtidaiyah kelas v karya A Syaekhuddin,halid Al kaf dan 

Jalas Suyuthi(ditinjau dari materi)   طالبيألفو انديك سفرينسو 
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سونان كايل جوغو االسالمية احلكومية 

كتيب, أما مجع منوع ىذا البحث حبث نوعي . 08420153 بنمرة القيد
 ,و أما حتليليها يف ىذا البحثوادلقابلة وادلراقبة بطريقة التوثيقفالبيانات 
النتيجة من ىذا البحث أن ىذا البحث شللؤ  حتليل ادلضمون. فيستخدم

مبعيار الكتاب النصي من ناحية ادلادة, يعٍت مالئمة بأساس العلوم عند 
مصنور مصلح تشتمل على دقة ادلادة وزلتوياهتا ومساعدهتا. وأما نظر 
ادلادة عند علي القامسي أن ىذا البحث مناسبة بادلادة األساسية فقط,ومل 

 12عدة وادلادة اخلاصة.يناسب بادلادة ادلسا
"تعليم البالغة العربية لفهم القرآن)دراسة حتليلة عن كتاب البحث مبوضوع  .5

البالغة والشواىد من كالم البديع لألستاذ الدكتور د.ىدايات من ناحييت 
قسم تعليم اللغة العربية  طالبقاسم توفيق اكرب ادلادة والطريقة( يألفو 

ىذا  093211053كومية بنمرة القيد جبامعة وايل سوصلو االسالمسة احل
طريقة مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذا و كتيب مالبحث حبث نوعي 

                                                             
تحليل المواد في كتاب المحاورة الحديثة باللغة العربية لسيد حسن . أرنا احلق زكيات,  11

,) مسارنج: جبامعة وايل سوصلو بن أحمد بن أحمد باىرون عند منطور ناصر عبد اهلل الغالي
 (2015االسالمسة احلكومية,

12
 Endhika Apriansah,Analisis Buku Teks Bahasa Arab Madrasah 

Ibtidaiyah Kelas v karya A Syaekhuddin Halid Al kaf dan Jalal Suyuthi 

(Ditinjau dari Materi), Skripsi (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2015) 
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. وأما حتليل الوصف فيستخدم طريقة التوثيق أما حتليل البياناتبالبحث 
  13واد.نتيجتو فهي أن ىذا ادل

 مناىج البحث .ه 
 نوع البحث .1

عن رلمع  يف ىذا البحث حبث نوعي, وىو عملية لنيل الفهم اجليد 
ىذا البحث النوعي ىو نوع  أن CorbiوStrausعند  14تعامل االنسان.

 15البحث الينال مكتشفاتو باإلجراء اإلحصاصية أو احلساب األخر.
كتيب و البحث قسمُت ومها البحث النوعي ادل إىلينقسم البحث النوعي 

من ن ىذا البحث حبث نوعي غَت تعامل. أما ادلقصود إالنوعي ادليداين. 
 16هو مجع ادلعلومات من ادلصادر ادلكتبية مث مطلعتها.فالبحث ادلكتيب 

أيضا بالبحث التحليلي ىو مطالعة  فتسمىما ادلقصود من غَت تعامل وأ
ببناء التحليل التوثيقي يعٍت يتجمع الباحث البيانات مث عيَّنها و حيللها و 

مباشرة أو غَت  صناعيها وبعد ذالك إعطاء التفسَت على ادلفهوم و احلديثة

                                                             
تعليم البالغة العربية لفهم القرآن)دراسة حتليلة عن كتاب , قاسم توفيق اكرب 13

لألستاذ الدكتور د.ىدايات من ناحييت ادلادة البالغة والشواىد من كالم البديع 
 (2013يل سوصلو االسالمسة احلكومية,,) مسارنج: جبامعة واوالطريقة(

14
Jonathan Sarwono,Metode Penelitian Kuantiatif dan Kualitatif 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm.9 

15
Afrizal,Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), 

cet.3 hlm. 12 

16
 Mestika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta:Yayasan 

Obor Indonesia, 2008), cet.2 hlm.2 
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ومثال البحث ادلكتيب جبمع البيانات وادلعلومات من ادلكتبة   17مباشرة.
  18ىو الكتب و اجملاالت والرسم والقصة الًتخيية وغَت ذالك.

 مصادرالبيانات .2
ألن ىذا البحث حبث نوعي مكتيب فوجد الباحث البيانات و 

ادلعلومات ادلناسبة لكي جيد الباحث  البيانات و و ادلعلومات من ادلكتبة. 
وينقسم الباحث ب ادلتعلقة بو.الكت بادلوضوع فيقرأ الباحث كل

 إىل قسمُت. صادرالبياناتم
 ادلصدر األساسي . أ

ادلادة لعلم  ويستخدم الباحث  ادلصدر األساسي وى
 ادلعاين ادلؤسسة على احلكمة احمللية اليت ألفها زلفوظ صديق

 وي  ناادلصدر الث . ب
يستخدمها الباحث إلكمال ادلصدر  يتوىو ادلصادر ال

وية منها الطالب ناأن ادلصادر الث احلال ذالك األساسي . وبناء على
يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوصلو االسالمسة احلكومية  

 كانوا تعلموا علم ادلعاين بذالك الكتاب.
ب وغَتىا إلكمال ادلصدر وكل ما يتعلق بادلوضوع من الكت

ككتاب اإليضاح و جواىر البالغة و البالغة الواضحة و   األساسي.
لعربية و قاموس ادلنور وغَت ادلعُت يف البالغة وطرق تعليم اللغة ا

 .ذالك

                                                             
17 Nana Syaodih Sukamadinata,Metododologi Penelitian Pendidikan, 

(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2010),hlm.65 

18
.Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: 

Bumi Aksara,2010),cet.12 hlm.28 
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 بؤرة البحث .3

بؤرة ىذا البحث ىي ادلادة لعلم ادلعاين ادلؤسسة على احلكمة احمللية 
ك اليت ألفها زلفوظ صديق والطالب كانوا تعلموا علم ادلعاين بذال

 الكتاب.

 نات اطريقة مجع البي .4
عرفنا أن ىذا البحث حبث نوعي مكتيب فيستخدم الباحث  كما

 الطرائق يف مجع البيانات,وىي كما يلي:
 

 طريقة التوثيق . أ
ن التوثيق ورقة احلديثة ادلاضية يكون التوثيق كتابة و صورة إ

ىناك العلة ادلسؤلة   Linchonو   Gubaعند  19و رائعة من الناس.
يف استخدام التوثيق, األول أنو مصدر استدام و غٍت و ارغام والثاين 
أنو حجة إلختبار والثالث أنو مناسب بالبحث النوعي الن صفتو 

والتوثيق يف ىذا البحث من الكتب  20ومناسبة بالسياق. ةطبيعي
 Kajian Balaghahخاصة من كتاب حملفوظ صديق مبوضوع 

Berbasis Unity of Sciences(Al Ma’aniy)  ومن الكتب اليت
  تتعلق بادلوضوع إلكمال البيانات فيو.

 

                                                             
19

Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan;Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D(Bandung:Alfabeta,2007),hlm.329 

20
Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya), cet.4 hlm.161 
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 طريقة ادلقابلة . ب
ادلقابلة ىي عملية التعامل االتصايل الذي يفعلو شخصان و 

 21مستعدان وعلى اخللفية الطبيعية وجهة الكالم اىل القصد ادلقرر.
ادلستخدمة يف البحث مجع البيانات  ائقطر  ىحدإوأن ادلقابلة من 

ادلقابلة شفهية منفدة يف اللقاء ادلباشرة.قبل أن يقيم  أقيمتالنوعي , 
ىذا ادلقابلة يسمى بنمط و  وسائلاحث بادلقابلة فعليو أن يستعد الب

على اجمليب ان  رجىوي ةأو التصرحي سئلةالنمط حيتوى على األ
 22جييبها.

 بعض نىذه الطريقة يستخدمها الباحث لنيل البيانات م
ة يعربية جبامعة وايل سوصلو االسالمالطالب يف قسم تعليم اللغة ال

احلكومية ألهنم كانوا تعلموا علم ادلعاين بذالك الكتاب. وادلضمون 
من تلك ادلقابلة ىو زلتويات عن  تعليم علم ادلعاين بذالك الكتاب 

ومن بعض الطالب الذين  قابلتهم ىي النسأ نور و النتيجة منو. 
و زلمد الفيان كرنياوان ومها طالبان من قسم تعليم اللغة  فضيلة

. ومها تعلَّمَّا البالغة األوىل باستخدام الكتاب 2014العربية عام 
حملفوظ صديق كادلراجع يف التدريس. و قام الباحث بادلقابلة مع 

 وادلضمون من تلك ادلقابلة ىو زلتويات عن مؤلف ذالك الكتاب 
 فيو وغَت ذالك. اخللفية من تآليفو وما

 

                                                             
21

Haris Herdiansyah,Wawancara,Observasi,dan Focus Group Sebagai 

Instrumen Penggalian Data Kualitatif, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 

2013),hlm.31 

22 Nana Syaodih Sukamadinata,hlm.216 
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 طريقة حتليل البيانات .5
 "Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi يف كتاب " بُتَّ 

أن حتليل البيانات ينظم الباحث البيانات وخيتارىا حىت يصَت وحدة 
    23منظمة مث يركيبها و طلب بنمط وشيء ىام.

 Kajian Balaghah كتابدلادة  يستخدم الباحث يف حتليل ادلادة 

Berbasis unity of  sciences (Al-Ma’aniy)  حملفوظ صديق من
هو حتليل البيانات فحتليل ادلضمون أما . ادلضمون بتحليل  ناحية ادلادة

أن حتليل ادلضمون ف Weberوأما عند  24وى على ادلعلومات.تالعلمية حت
طريقة البحث تستخدم اإلجراء لنيل النتيجة الصحيحة من الكتاب او 

  25التوثيق.
 Metode Teks danأما خطواة حتليل ادلضمون يف كتاب 

Wacana. خطوات, وىي كما يلي:  تسعف 
 تعيُت ادلادة .أ 
 مصدر النص نحتليل أحوال مكا .ب 
 تقسيم ادلادة .ج 
 تعيُت جهة حتليل .د 
 تفريق االسئلة اليت تلزم جواهبا ادلناسبة بالنظريات ادلوجودة .ه 
 يضاح,تنظيم(إختيار تقنيات التحليل )اسستخالص,ا .و 

                                                             
23

Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya),Edisi Revisi hlm.161 

24
Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 

Rakesarasin, 1990),hlm.76 

25
Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya),cet.4 hlm.163 
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 تعريف وحدات التحليل .ز 
 يضاح,تنظيم(إحتليل ادلادة )اسستخالص, .ح 
 26تفسَت. .ط 

لك اخلطوات يف حتليل البيانات لنيل باحث تويستخدم ال
 النتيجة الصحيحة احلسنة، إما من طريقة التوثيق أو من طريقة ادلقابلة.

يف  وتلك اخلطوات كاخلالصة من اخلطوات يف حتليل ادلضمون اليت كتبت 
 .Metode Teks dan Wacanaكتاب 

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                             
26

Stefan Titscher DKK, Metode Analisis Teks dan Wacana, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009),hlm.108 
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 الباب الثاني
 مواد الكتب التعليمية و تدريس البالغة

 
 مفهوم مواد الكتب التعليمية .أ 

 عناصر ادلواد التعليمية .1
 ادلادة األساسية . أ

 كما قال القامسي إن ادلادة األساسية للكتاب ادلدرسي تتكون شلا يأيت:
أوضعت على شكل حوار أم سرد نثرا أو  نصوص الدروس, سواء (1

 شعرا.
قواعد الًتكيب اللغوية, سواء أوصيغت باللغة العربية أم بلغة  (2

الطالب, وتوضع بعد النص األصلى, يف بداية كل سبرين أو بنهاية 
 الكتاب.

 سبارين )صفية( يؤديها الطالب بإشراف ادلدرس وتقوديو. (3
والًتاكيب  كشاف دبوضوعات الكتاب واألصوات وادلفردات (4

 اللغوية اليت حيتوى عليها.
مسرد بادلفردات سواء أكان ذالك بالعربية أم بلغة الطالب وسواء  (5

 أوضعت مواده يف ىوامش أم ال.   
 ادلادة ادلساعدة . ب

 تتكون ادلادة ادلساعدة على ستة أنواع,وىي كما تلي:
 (. ادلعجم1

ال ديكن تعليم لغة ثانية من غَت معاجم سواء أكانت 
معاجم ثنائية اللغة )أى أهنا تتناول لغة ادلصدر وما يقابلها يف لغة 
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التلميذ( أم معاجم أحادية اللغة )أى أهنا تشرح لغة ادلصدر باللغة 
ذاهتا( وكل نوع من ىذه ادلعاجم خيدم )بشكل أفضل( مرحلة معينة 

العربية لغَت الناطقُت هبا ويالئم بصورة أحسن  من مراحل تعليم اللغة 
 إحدى ادلهارتُت االستيعاب أو التعبَت.

 (. كتاب التمارين التحريرية2

وىذا الكتاب عبارة  عن رلموعة من التمارين ادلتدرجة اليت 
زبتص كل رلموعة منها بدرس أو قسم معُت من دروس ادلادة 

 األساسية أو أقسامها. 

 الصوتية (. كتاب التمارين3

مادمنا نرمى إىل تعليم اللغة العربية بوصفها لغة حية وأداة 
لالتصال ادلنطوق. فال مندوحة من تدريب الطالب على مساعها 

لك تل الوسائل اليت تعُت على ربقيق والتحدث هبا. ومن أفض
الصف أو البيت التمارين الصوتية الىت تستخدم يف سلترب اللغة أو يف 

. وتتخذ ىذه التمارين الصوتية سبارين ادلادة يباستعمال مسجل عاد
األساسية منطلقا ذلا, مث تضاف عليها سبارين متنوعة تشتمل على 

 مفردات الدرس وتراكيبو اللغوية.

 (. كتاب ادلطالعة ادلتدرجة4

وحده يف تعليم اللغة العربية  يإن الكتاب ادلدرسي ال يكف
ساعد يأخذ مفردات لغَت الناطقُت هبا بل حيتاج معو إىل كتاب م
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الكتاب ادلدرسي وتراكيبو ويستعملها يف سياق سلتلف سبرينا للطالب 
 على استعمال اللغة يف مواقف متعددة وحاالت متباينة.    

 (. كتاب االختبارات5

االختبارات ادلوضوعية اجليدة جزء من العملية التعليمية, 
وتقوًن ما مت  تفيد ادلعلم والطالب يف زيادة األىداف اخلاصة جالء,

 درسة وتوجيو الضوء إىل اجلوانب الىت ربتاج إىل مزيد من اجلهد. 

 (. مرشد ادلعلم6
معلم إىل للد اشاالر  ىوىذا الكتاب  يف ادلقصود دبرشد ادلعلم

أفضل سبل استخدام مادة الكتاب األساسية. ويقوم مرشد ادلعلم أوال 
دلدرسي,مث يقدم ادلادة بشرح الطريقة التعليمية الىت بٌت عليها الكتاب ا

األساسية درسا درسا,مبينا للمعلم كيفية تقدًن الدرس للطالب 
 1وعرضو عليهم.

 
 خصائص مواد الكتب التعليمية .2

أن يهتم خصائص الكتاب  مواد الكتب التعليميةينبغي للمؤلف يف تأليف 
ادلدرسي اجليد.عند الدكتور علي زلمد القامسي أن خصائص الكتاب ادلدرسي 

 اجليد ىو كما يلي:
 

                                                             
الرياض: ),ذباىات حديثة يف تعليم العربية للناطقُت باللغات األخرىاعلي زلمد القامسي,  1

 106-99(, ص.1979,عمادة الشؤون ادلكتبات,جامعة الرياض 
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 األىداف السلوكية  . أ
تنبغي أن توضع للكتاب أىداف تعليمية زلددة تصف بدقة السلوك 

لمية النهائى للتعلم, اى الفعالية ادلنظورة اليت يؤديها الطالب بتأثَت ادلادة التع
عليو,وبعبارة أخرى ينبغي ربديد ادلستوى الذي جيب ان يبلغو ادلتعلم بعد 
االنتهاء من دراسة الكتاب ادلدرسي, وما يستطيع فهمو من اللغة العربية 

 ومقدار ادلفردات ونوع الًتاكيب اليت يستطيع فعال أن يستعلها.  
 مالءمة الكتاب للمتعلمُت . ب

اللغة العربية جملموعة معينة من ديكُت ان يهدف الكتاب اىل تعليم 
ادلتعلمُت الناطقُت بلغة ما والقاطنُت دبنطقة جغرافية وحضارية زلددة , 
حبيث يضع الكتاب ظروفهم اللغوية واحلياتية يف احلسبان ويبٌت ادلؤلف 

 مادتو على نوعُت من أنواع البحليل التقابلي,
 التحليل اللغوي التقابلي (1

ادلدرسي ينبغي القيام بدراسة قبل الشروع بتأليف الكتاب 
وصفية منهجية للغة ادلتعلمُت تتناول مجيع ادلستويات اللغوية الصوتية 
الصرفية والداللية للوقوف على خصائص ىذه اللغة ومالمحها مث 
مقارنتها خبصائص اللغة العربية ومالمحها لتعريفة ما تتفق فيو ىاتان 

ولة والصعوبة اليت اللغتان وما تفًتقان فيو لتلمس مواطن السه
سيواجهها ادلتعلم عند دراسة اللغة العربية فيعمل ادلؤلف مثال على 
زيادة التمارين اليت تعاجل تلك األصوات او الًتاكيب أو التعابَت 
االصطالحية اليت تنفرد هبا اللغة العربية ومل يعتد ادلتعلم عليها يف 

 لغتو.  
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 التحليل احلضاري التقابلي (2
يننبغي ان يقوم مؤلف الكتاب ادلدرسي دراسة وافية 
حلضارة ادلتعلمُت وخصئصها ادلميزة  حبيث تتناول ىذه الدراسة 
حضارة ادلتعلمُت جبانبيها األخالقي وادلادي, ونعٍت باجلانب 
األخالقي للحضارة ادلعتقدات الدينية الفكرية والتقاليد والعادة والنطم 

األخالقية. أما اجلانب ادلادي للحضارة  األساسية االجتماعية والقيم
فيشتمل على األزياء وادلالبس والطعام وادلأكوالت والسكن والبناء 

 .وطريقة ادلعيشة من زراعية أو صناعية أو ذبارية أو غَت ذلك
 التحليل الًتبوي (3

جيب أن يالئم الكتاب ادلدرسي ادلتعلمُت من حيث :  و 
 القابلية  و الولوع 

م اللغوية, يتباين ادلتعلمون من حيث القابلية قابلية ادلتعل .أ 
اللغوية , اى من حيث قدراهتم على تعلم اللغة. ويتطلب 
تعلم لغة ثانية من القابليات امهها: الذاكرة , وقابلية 

 احملاكةو و الذكاء,والشخصية, واخللفية.
ادلتعلم ورغباتو, ان االىتمام بولوع التالميذ ورغباهتم يف  .ب 

ىو غاية و وسيلة. يسمى غاية يعٍت  الكتاب ادلدرسي
بتطوير قدرات التالميذ و قابليتهم. ويعٍت بالوسيلة اى 

 2.حنصل عن طريقة على انتباه التالميذ واىتمامهم

                                                             
, ذباىات حديثة يف تعليم العربية للناطقُت باللغات األخرىاعلي زلمد القامسي,   0

 116-107ص.
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وىناك بعض مبادئ  عامة جيب مراعتها يف اختيار مادة الدرس 
 منها: زلمد عبدالقادر أمحدوترتيبها عند 

 صحة ادلادة   .1
 التالميذ من حيث مستواىامناسبتها لعقول  .2
 أن تكون ادلادة ادلختارة مرتبطة حبياة التالميذ وبالبيئة اليت يعيش فيها. .3
 أن تكون ادلادة مناسبة لوقت احلصة. .4
 3.جيب أن ترتب ادلادة ترتيبا منطقيا حبيث يبٍت كل جزء على سابقو .5

 
 تدريس البالغة  .ب 

 ادلعاين علم مادة البالغة يف .1
ثالثة أقسام , وكل القسم لو حبث نفسو .  بينت مادة البالغة على

عند اخلطيب القزويٍت يف كتابو دبوضوع أاليضاح يف علوم البالغة ادلعاىن البيان 
 البديع وىو يشرح  مادة علم ادلعاين يف ذالك الكتاب كما يلي:

 اخلرب .أ 
 نشأاإل .ب 
 اجلملة .ج 
 أحوال متعلقة الفعل .د 
 القصر .ه 
 الوصل و الفصل .و 
 ادلساوةطناب و جياز و اإلاإل .ز 

                                                             
( 1997)القاىرة:دار ادلعارف,طرق تعليم اللغة العربيةعبدالقادر أمحد,زلمد   3

 22-21ص.
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 أىداف تدريس البالغة .2
عند الدكتزر زلمود أمحد السيد أن ىدف تدريس البالغة للطالبة ىو 
بالغة الكالم َو ُجودة األسلوب من حيث الوضوح والقوة واجلمال وروعة 
التصوير ودقة التفكَت وحسن التعبَت وبرعة اخليال,مث لًتبية األحاسيس بقمة 

ادلناسب,ولًتقية االحاسيس والوجدان بالوقوف اللفظ وأمهيتو يف تأدية ادلعٌت 
على مايف األساليب من روائع الكالم واالحساس بقمة التعبَت األديب وأثره  يف 

 4النفوس بادراك ما تدل عليو النصوص األدبية.
طرق تعليم اللغة العربية ادلكتوب يف كتاب  تدريس البالغةوأما ىدف 

 يف التعليم العام,وىو كما يلي:
ادلتعلمُت من انشاء الكالم اجليد ,من خالل زلاكاة األمناط البالغية  سبكُت .أ 

 اجليدة
 إدرك اخلصائص الفنية للنص األديب, وما يًتكو من أثر يف نفس ادلتلقي .ب 
 ساعدة الطالب على نقد النصوص األدبية وتقوديها وادلفاضلة بُت األدباءم .ج 
من األثر األدبية سبكُت الطالب من ربصيل ادلتعة واإلعجاب دبا يقرءون  .د 

 الرئعة
مساعدهتم على فهم األدب وتذوقو تذوقاجيدا, شريطة أن تتم دراسة  .ه 

 البالغة يف ظالل األدب
فهم ما يدل عليو النص األديب من ضروب ادلهارة الفنية لألديب وما يصوره  .و 

 أدبو من عواطف و حاالت نفسية

                                                             
,)دمشق: منشورت جامعة يف طرائق تدريس اللغة العربيةزلمود أمحد السيد,  4

 650(,الطبعة الثانية,ص.1996دمشق,
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ألدبية من ترقية حسن الطالب ووجداهتم بالوقوف على ما يف األساليب ا .ز 
 روائع الكلم

تبصَتىم بأنواع األساليب ادلختلفة, وكيف تؤد الفكرة أو ادلعٌت الواحدة  .ح 
 بطرائق متعددة

مساعدهتم على اإلدلام باألسس اليت تقوم عليها بالغة الكالم وجودة  .ط 
األسلوب من حيث الوضوح و القوة واجلمال وروعة التصوير وبرعة 

 5اخليال.
ورة يستنبط الباحث النتيجة من ىدف بناء على األىداف ادلذك

 تدريس البالغة,وىي كما يلي:
 لفهم النصوص األديب من ناحية علم البالغة .أ 
 لًتقية قدرة الكالم اجليد الفصيح البليغ .ب 
 يساعد الطالب على فهم النص األديب وتذوقو تذوقا جيدا .ج 
 يساعد الطالب أن ديلكوا الذوق العريب  .د 

 طريقة تدريس البالغة .3
يف كل التدريس ىدف مقصود واستعاب ادلادة التدريسية,السيما من  

. فلذالك حيتاج التدريس الطريقة لنيل ذالك ادلذكور. أما الطريقة تدريس البالغة
 فهي كما يلي: تدريس البالغةيف 

 الطريقة االستنتاجية . أ
وىي اليت يبدأ فيها بالقاعدة العامة فم نضرب ذلا رلموعة من األمثلة 

ويف ىذه الطريقة أعطى ادلعلم للطالب القاعدة أوال ليفهموىا 6تؤدىا.اليت 
                                                             

 طرق تعليم اللغة العربية يف التعليم العام,. جاسم زلمود احلسون و حسن جعفر اخلليفة,  5
 261(,ص.1996البيضاع:جامعة عمر ادلختار,الطبعة األوىل )
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وليحفظوىا, وبعد ذالك فيعطى ادلعلم األمثلة من تلك القاعدة مث يعطى 
 التدريبات بتطبيق القاعدة على اجلملة أو الكلمات

 أما مزايا من الطريقة االستنتاجية فهي كما يلي:
 ال تستغرق وقتا طويال .1
 يف التوضيح من القواعد العامةالبحث الدقيق  .2

 الطريقة االستقرائية . ب
وىي على عكس سابقتها.اذا تبدأ باألجزاء مستخلصة منها القواعد 
الكلية,أي تقدم للطالب يف بداية الدرس نصا أدبيا منتقى على أسس 
معينة مث يساعد ادلعلم الطالب على استخالص ما يتميز بو ىذا النص من 

  7خصائص.
 ىذه الطريقة فهي كما يلي: من يوبأما مزايا وع

ادلعلومات اليت يكتسبها التالميذ هبذه الطريقة تكون أكثر بقاء يف  .1
 الذاكراة.

سهم ىذه الطريقة يف تنمية مهارة البحث واالكتشاف لدى  .2
 التالمييذ.

 تريب على التفكَت اذلادئ والسَت ادلنظم أثناء الدروس. .3
 النظرية والتطبيقباستخدام الطريقة يتم الربط بُت  .4
 ىذه الطريقة ال يصلح لكل ادلواد الدراسية فهي ليست قاعدة عامة .5

                                                                                                                                   
)ايسيسكو: منشورات تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبو,رشدي أمحد طعيمة,  6

 207(,ص.1989ادلنظمة االسالمية للًتبية والعلوم والثقافة,
)ايسيسكو: منشورات تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبو,رشدي أمحد طعيمة,  1

 208(,ص.1989بية والعلوم والثقافة,ادلنظمة االسالمية للًت 
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 تستغرق ىذه الطريقة وقتا طويال .6
 الجيوز استخدام ىذه الطريقة فرديا أو مع مجاعة صغَتة. .7
ربتاج ىذه الطريقة اىل معلم ماىر مت تدريبو على استعماذلا بصورة  .8

 8جيدة.

                                                             
العصماء,الطبعة ,)سوريا دمشق:دار الوجيز يف طرائق التدريسأسعد أمحد مجعة,  1

 110(,ص.2004االوىل,
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 الباب الثالث

  Kajian Balaghah Berbasis Unity Ofالنظرة العامة عن كتاب 

Sciences (Al-Ma’aniy) محفوظ صديق بتأليف 
 تعريف الكتاب .أ 

اب الدكتور حمفوظ صديق ىو أحد احملاضرين يف مؤلف ىذا الكت  
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوذمو االسالمية احلكومية,مسي ىذا 

-Kajian Balaghah Berbasis Unity of Sciences(Alالكتاب مبوضوع 

Ma’aniy)يؤلف  ىل كل خماضر أنإن رئاسة جامعة وايل سوذمو أشارت ألن م
ىذا الكتاب   .( unity of sciences)ة العلوم الكتاب الدارسي مبوضوع وحد

يعين يف أندونسيا  مؤسس على احلكمة احمللية ويناسب بأحوال مكان الطالب
ُة أن ىذا الكتاب خاصة يف جا فهي  مؤسس على احلكمة احملليةوى.أما احُلجَّ

يف كل الباب ويف االختبارات أو التقومي ُوِجَدت األمثلة بثالث اللغات فيو,لكي 
يكون الطالب يقارنون بني األسلوب و الفكرة الرمسية من ثالث اللغات,حىت 

 .يستطيع أن يشكل الذوق العريب حيث ال يتأثرون من لغة األم
ويساعد تأليف ىذا الكتاب طالب قسم تعليم اللغة العربية يف 
تدريس البالغة األّول وىو علم ادلعاين, ألهنا مادة الزمة عليهم أن 
يدرسوىا.ونظام كتابة ىذا الكتاب الدراسي ببداية عن البالغة وتاريخ علم 

و ىيئة علم ادلعاين يعين عبد القاىر اجلرجاين و سراج الدين السكاكي   ادلعاين
(أسلوب ٔوبعد ذالك يبحث يف علم ادلعاين حيتوى على سبعة أقسام,وىي 

( ٘( أحوال متعلقات الفعل, ٗ( اجلملة, ٖ( أسلوب اإلنشاء, ٕاخلرب, 
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( وأسلوب اإلجياز واإلطناب ٚ( أسلوب الفصل والوصل, ٙأسلوب القصر, 
 ادلساوة.  ويف النهاية من كل ادلوضوع ىناك االختبار أوالتقومي و ادلمارسة.و 

وىذا الكتاب وحيد من كتب البالغة الدراسية يف بيئة جامعة وايل 
سوذمو اإلسالمية احلكومية خاصة يف قسم تعليم اللغة العربية اليت فيها مادة 

 لم ادلعاين فقط.البالغة. و ذالك الكتاب من اجمللد األول حيث يبحث يف ع
    

 أسس إلعداد الكتاب .ب 
 أهداف .1

 Kajian Balaghah Berbasisىدف تأليف ىذا الكتاب مبوضوع 

Unity of Sciences(Al-Ma’aniy)  ىو يستطيع الطالب أو القارئ
االندونسي, أن يقارنوا أسلوب و الفكرة الرمسية عن ثالث اللغات)العرب, 

 نفس الطالب حيث اليتأثرون الذوق العريب علىكل اوي( حىت يشو اجل
 ٔبلغة األم.

 مستفادت الكتاب .2
ادلؤسسة على احلكمة احمللية اليت ألفها ادلستفادت لكتاب علم ادلعاين 

 Kajian Balaghah Berbasis Unity ofحمفوظ صديق مبوضوع 

Sciences(Al-Ma’aniy)  ىو طالب قسم  تعليم اللغة العربية جبامعة
 وايل سوذمو االسالمية احلكومية الذين مل يأخذو مادة البالغة األّول.

 تنظيم الكتاب .3
 وتنظيم ىذا الكتاب كما يلي:

 

                                                             
1
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 القوائد  .أ 
وقدم ادلؤلف تعريفا من ادلوضوع قبل القاعدة, مث بنيَّ القواعد 

تلك القواعد باللغة البالغية من ادلوضوع يف كل باب, وتستخدم 
 العربية واللغة االندونيسية. وادلثل كما يلي:

Secara etimologi kata insya’ berasal dari kata ansya’a 

yang bermakna membangun, memulai, kreasi, asli, 

menulis, dan menyusun.Kata insya’ menurut Ahmad 

Qalah berarti ijad yang bermakna mengadakan atau 

mewujudkan. Menurut ahli balaghah,gaya bahasa Al-

Insya’ adalah 

 "ماال حيتمل الصدق أو الكذب"
“Suatu kalimat yang tidak bisa disebut benar atau 

dusta”
2 

 التوضيح .ب 
وضع ادلؤلف التوضيح من كل ادلوضوع بعد كل القواعد يف 

وفيو أقسام ادلوضوع حني ىذا الكتاب باللغة االندونسية الصرحية. 
 وجد فيو. وأما بعض التوضيح يف ىذا الكتاب فهو كما يلي:

Jika Al-Khobar secara terminologi adalah 

perkataan yang mungkin benar atau mungkin dusta 

dilihat dari perkataan itu sendiri. Sebaliknya Al-Insya’ 

adalah perkataan yang tida bisa dikatakan benar atau 

dusta dilihat dari perkataan itu sendiri.maka tidak bisa 

dikatakan bagi penuturnya bahwa ia benar atau 

berdusta. Hal itu karena tidak ada wujud  sesuatu dari 

luar yang sesuai atau tidak sesuai dengan perkataan 

tersebut sebelum diucapkan,misalkan beberapa kalimat 

berikut: simaklah pelajaran didalam kelas ,janganlah 

kau mencampuri urusan orang lain,sipakah yang 

                                                             
2
Mahfudz Siddiq,Kajian Balaghah Berbasis Unity of Sciences 

,hlm..63 
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berada diruangan itu?semoga aku selamat dari tujuan 

,hai teman!. Beberapa susunan kalimat tersebut,jika 

dicermati tida ada didalamnya perkataan benar atau 

dusta, tetapi didalamnya ada perintah, larangan, 

pertanyaan, harapan, dan harapan. 

Gaya bahasa Al-Insya terbagi menjadi dua 

macam, yaitu Al-Insya’ Al-Talabiy dan Al-Insya’ goir 

Al-Talabiy.
3 

 األمثلة .ج 
م ادلؤلف األمثلَة يف  ىذا الكتاب من كل موضوع من قدَّ

أيات القران واحلديث النبوي وشعرالعرب بل ىناك أمثال يف اللغة 
اإلندونيسية و اللغة اجلاوية من كل باب,ولو كانت األمثلة فيو غائبة 
يف بعض ادلوضوع باللغة اإلندونسية و اللغة اجلاوية. ومن بعض 

 األمثلة للكتاب كما يلي:
}َواَل تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتْيِم ِإالَّ بِالَّيِتْ قران,أسلوب النهى: من أيات ال

ُه{  ُلَغ َأُشدَّ  ِىَي َأْحَسُن َحىتَّ يَ ب ْ
 :كما يلي  فهي أما من اللغة االندونسية

   Janganlah engkau mencampuri urusan orang lain. 
 وأما االمثال من اللغة اجلاوية فهي كما تلي :

 Ojo dhumeh,Ojo gumunan, Ojo kagetan ٗ 
 التقومي أو ادلمارسة .د 

يف كل باب تقومي فيو ودمارسة لتحليل النصوص العربية من 
آيات القران و احلديث النبوي وشعر العرب واألمثال اجلاوية من 

                                                             
3
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ناحية علم ادلعان, ويستخدم ادلؤلف مبدأ كما يلي:"تقدمي األمثلة  
 مي كما يلي:من السهولة إىل الصعوبة". و من األمثلة يف التقو 

Jelaskan makna-makna teks yang menggunakan gaya 

bahasa Al-Amr berikut ini; 

 قولك لزميلك: أعطين الكتاب  (ٔ
 قول امرئ القيس:  (ٕ

أال أيُّها اللَّيُل الطَّويل أال ِاذْمَال# بصبح,وما االصباح منك 
 بأمثال

 (ٕٕٛرَِجاِلُكْم{ )البقرة:قال تعاىل }َواْسَتْشِهُدْوا َشِهَدْيِن ِمْن  (ٖ
ٌر{ )فصلت: (ٗ  (ٓٗقال تعاىل }اْعَمُلوا َماِشْئُتْم إَنَُّو مبَا تَ ْعَمُلْوَن َبِصي ْ

Jelaskanlah makna kalimat larangan dalam bahasa 

jawa berikut ini: 

1) Ojo dhumeh, Ojo gumunan, Ojo kagetan 

2) Ojo gumunan kaya kethek mlebu kutha
5 

 
  Kajian Balaghah Berbasis Unity Of كتاب  محتويات .4

Sciences (Al-Ma’aniy) لمحفوظ صديق 
 لي:تأما حمتويات ىذاالكتاب فهي كما 

 لالباب األوّ  .أ 
 (. ادلقدمةٔ

ور ظىل منإوفيها قصة قدمية دلؤلف ىذاالكتاب حينما ينظر        
تعليم البالغة صعبة,فلكن ينظر  قسم تعليم اللغة العربية أنَّ  البط

من ادلضمون بل من ادلواد  يسادلؤلف أن صعبة تعليم البالغة ل

                                                             
5
Mahfudz Siddiq,Kajian Balaghah Berbasis Unity of Sciences.hlm.84 
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يف  ةالتعليمية أو من االسًتاتيجية. ويقدم ادلؤلف فيها طريقة تعلمي
ىذااكتاب بالطريقة االستنتاجي و االستفرائي. وفيها ىدف تعليم 

 التذوق العريب.ب ونالبالغة هبذا الكتاب يعين ليكون الطالب يشعر 
 الباب الثاين )تعريف علم البالغة وجمالو( .ب 

 (. تعريف علم البالغةٔ
 (. تعريف علم ادلعاين والبيان والبديعٕ
 (. األسلوبٖ
 (. البالغة و الفصاحة معيارا األدب ٗ

 ن يف مطالعة البالغة( أجياز القر إلث )االباب الث .ج 
 الباب الرابع )ىيئة علم ادلعاين( .د 

 اجلرجاين (. عبد القاىرٔ
 (. سراج الدين السكاكيٕ

 الباب اخلامس )أسلوب اخلرب( .ه 
 (. تعريف اخلرب ٔ
 (. أىداف اخلرب ٕ
 (. أنواع اخلرب ٖ
 (. التقوميٗ

 الباب السادس )أسلوب االنشاء( .و 
 نشاء(. تعريف اإلٔ
 نشاء(. تقسيم اإلٕ
 (. األمرٖ
 (. النهيٗ
 (. االستفهام٘
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 (. التمينٙ
 اء(. الندٚ
 (. التقوميٛ

 الباب السابع )اجلملة( .ز 
 (. أحوال ادلسند وادلسند اليؤ
 (. احلذفٕ
 (. الذكرٖ
 (. التقدمي والتأخريٗ
 (. ادلعرفة والنكرة٘
 (. التقوميٙ

 الباب الثامن )أحوال متعلقات الفعل( .ح 
 (. حبث يف أحوال متعلقات الفعلٔ
 (. التقوميٕ

 الباب التاسع )أسلوب القصر( .ط 
 (. تعريف القصرٔ
 لقصر(. أداة إ
 (. تقسيم القصرٖ
 (. التقوميٗ

 الباب العاشر )أسلوب الفصل والوصل( .ي 
 (. تعريف الفصل والوصلٔ
 (. مشاكل الفصل ٕ
 (. مشاكل والوصلٖ
 (. مزايا الوصل وعيوبوٗ
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 (. التقومي٘
 عشر)اسلوب االجياز واالطناب وادلساوة( واحدالباب ال .ك 

 (. االجيازٔ
 االطناب (.ٕ
 (. ادلساوةٖ
 (. التقوميٗ

 الباب الثاين عشر )أمثلة حتليل علم ادلعاين( .ل 
 صورة من كلمة "الفؤاد" يف القران من ناحية علم ادلعاين 
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 الباب الرابع

 Kajian Balaghahناحية المادة  عن كتاب  ية  منتحليلدراسة 

Berbasis Unity Of  Sciences (Al-Ma’aniy) لمحفوظ صديق 
 

لفهم اللغة العربية خاصة يف النص األديب.ويوجد  تعلُّم علم البالغة لو عالقة
تعلُّم البالغة يف ادلعاىد اإلسالمية واجلامعة فيها قسم تعليم اللغة العربية,والكتب اليت 
إستخدمها ادلدرِّس فيها فكثَتىا باللغة العربية,منها كتاب جوىر ادلكنون و عقود 

الب بالصعبة يف أن يفهموىا اجلمان وغَت ذالك من الكتب البالغية.ويشعر بعض الط
ألهنا تستخدم التوضيح بالكلمة العربية الرائعة,ويف األمثلة باالثقافة العربية فقط. 
فلذالك ىناك الكتاب يف توضيحو بالكلمة السهولة من اللغة اإلندونسية ويف األمثلة 

 بالثقافة احمللية.

 ألفها حمفوظ صديق ادلؤسسة على احلكمة احمللية اليتكما يف كتاب علم ادلعاين 
-Kajian Balaghah Berbasis Unity of Sciences(Alمبوضوع"

Ma’aniy)   الرمسية عن ثالث الذي يهدف بو للطالب أن يقارنوا أسلوب و الفكرة
كل الذوق العريب على نفس الطالب اللغات)العرب, االندونسي, و اجلاوي( حىت يش

 .بلغة األم وناليؤثر  نالذي

 تحليل وصفي من ناحية المادة .أ 
مادة الدرس ىي ادلعلومات اليت يواصلها ادلعلم على التالميذ. لكن 

ادلؤسسة على دلعاين قبل أن يقوم الباحث بدراسة حتليلية وصفية لكتاب "علم ا
" من ناحية ادلادة أخذ الباحث خصائص مادة الكتاب التعلمي احلكمة احمللية

 و مبادئ اليت جتب مراعتها يف اختيار ادلادة.
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 أما خصائص مادة الكتاب التعلمي فهي كما تلي:
 األىداف السلوكية .1
 مالئمة الكتب للتالميذ,إما من جهة: .2

 اللغة .أ 
 الثقافة و .ب 
 1الًتبوي. .ج 
 ادلبادئ اليت جتب مراعاهتا يف اختيار ادلادة,فهي كما تلي:وأما 

 صحة ادلادة   .1
 مناسبتها لعقول التالميذ من حيث مستواىم .2
 أن تكون ادلادة ادلختارة مرتبطة حبياة التالميذ وبالبيئة اليت يعيش فيها .3
 أن تكون ادلادة مناسبة لوقت احلصة .4
 2.جزء على سابقو جيب أن ترتب ادلادة ترتيبا منطقيا حبيث يبٍت كل .5
 

كما قدَّم الباحث أنَّ تأليف ىذا الكتاب يعٍت كتاب "علم ادلعاين 
 Kajian Balaghah Berbasis Unityوع مبوض "ادلؤسسة على احلكمة احمللية

Of  Sciences (Al-Ma’aniy)  وضع ادلؤلف على اثٍت عشر فصال, وََكَتَب
ادلؤلف عن علم ادلعاين على سبعة فصول, يعٍت الفصل اخلامس فيو أسلوب 
اخلرب وما يتعلق هبا والفصل السادس فيو أسلوب اإلنشاء وما يتعلق هبا والفصل 
السابع فيو اجلملة وما يتعلق هبا والفصل الثامن فيو أحوال متعلقات الفعل وما 

                                                             
1
, جتاىات حديثة يف تعليم العربية للناطقُت باللغات األخرىا علي حممد القامسي,  

 116-107ص.

 22-21ص., طرق تعليم اللغة العربيةعبدالقادر أمحد,حممد   2
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ق هبا والفصل التاسع فيو أسلوب القصر فيو وما يتعلق هبا والفصل العاشر يتعل
فيو أسلوب الفصل والوصل وما يتعلق هبا وأما الفصل احدى عشر ففيو 

 أسلوب اإلجياز واإلطناب وادلساوة.
وإذا نظر الباحث إىل ادلواد الدراسية اليت قدمها كتاب "علم ادلعاين 

فيحلل الباحث ما حيتوى على الكتاب فهو كما " ادلؤسسة على احلكمة احمللية
 يلي:

  )العربية واإلندونسية(من اللغتُت اللغة ادلستخدمة يف القواعد .1
قبل أن يعطى ادلؤلف القواعَد البالغيَة بًُت أوال عن تعريف من كل 
ادلوضوع لغة كان أو اصطالحا,مث بعد ذالك أعطي ادلؤلف قواعد البالغة 

العربية واللغة االندونسية من كل ادلوضوع يف ىذا الكتاب باللغة 
, ليس بعض القواعد فيو تستخدم باللغة العربية كلها إمنا  صارحتان
 م بعضها باللغة اإلندونسية الصرحية فقط.يستخد

أما بعض القواعد اليت تستخدم هبا اللغة العربية واللغة اإلندونسية فهي  
 كما تلي:

 اإلنشاء ىو "ماال حيتمل الصدق أو الكذب"
“Suatu kalimat yang tida bisa disebut benar atau dusta”

3
 

االندونسية الصرحية فقط فهي  وأما بعض القواعد اليت تستخدم هبا اللغة 
 كما تلي:

“Al-Wasl adalah menghubungkan sebagian kalimat dengan 

lainya. Sedangkan Al-Fasl tidak menghubungkanya”.
4
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على   وأعطى ادلؤلف القواعد األخرى من رأي ادلتقنيُت يف علم البالغة
بُت اللغة العربية  كل ادلوضوع حىت يستطيعوا الطالب أو القارئ أن يقارنوا

ويفهموا فهما جيدا بُت القواعد فيو ألهنا باللغة  واللغة اإلندونسية
اإلندونسية الصرحية,السيما قبل القواعد أعطى ادلؤلف تعريف من كل 

 يزيد فهم الطالب عن ادلواد فيو. ادلوضوع,فلذالك
اسية مث بتقدمي اللغتُت يف القواعد يستطيع القارئ أن يفهم القاعدة األس 

  يف التوضيح. قبليف علم البالغة 
 التوضيح يف تقدمي  اللغة اإلندونسية الصحيحة .2

القواعد البالغية فيو أعطى الؤلف توضيحا من  ادلؤلف بعد وضع
تلك القواعد باللغة اإلندونسية الصرحية ليشرحها شرحا كامال واضحا. أما 

 بعض التوضيح يف ىذا الكتاب فهي كما يلي:
Jika Al-Khobar  secara terminologi adalah 

perkataan yang mungkin benar atau mungkin dusta dilihat 

dari perkataan itu sendiri. Sebaliknya Al-insya’ adalah 

perkataan  yang tidak bisa dikatakan benar atau dusta 

dilihat dari perkataan itu sendiri,maka tidak bisa dikatakan 

bagi penuturnya bahwa ia benar atau berdusta. Hal itu 

karena tida ada wujud sesuatu dari luar yang sesuai atau 

tidak sesuai dengan perkataan tersebut sebelum 

diucapkan.misalkan kalimat “simaklah pelajaran dalam 

kelas”.
5
 

شاء, ويستخدم ادلؤلف عن ذالك التوضيح من توضيح أسلوب اإلن
 توضيح ادلوضوع باللغة اإلندونسية الواضحة الصرحية البسيطة.

ومن بعض التوضيح قدم ادلؤلف عن تقسيم ادلوضوع ادلبحث إذا 
 وجد فيو.أما بعض التوضيح من تقسيم ادلوضوع ادلبحث فهي كما يلي:
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Gaya bahasa Al-Insya’ ini terbagi menjadi dua 

macam,yaitu Al-Insya’ Al-Thalabiy dan Al-Insya’ ghair 

Al-Thalabiy. Al-Insya’ Al-Thalabiy adalah perkataan yang 

menghendaki tuntutan yang belum terjadi pada saat 

menuntut. Dan Al-Insya’ Al-Thalabiy ini memiliki lima 

jenis pola;Al-Amr,Al-Nahi, Al-Istiham, Al-Tamaniy, dan 

Al-Nida’. Sedangkan Al-Insya’ ghair Al-Thalabiy adalah 

perkataan yang tidak menghendaki tuntutan yang belum 

terjadi pada saat menuntut.
6
 

إستخدم ادلؤلف ذالك التوضيح باللغة اإلندونسية الصرحية الواضحة 
ونسا ولغتهم وتلك اللغة تناسب ببيئة الطالب الذين يعيشون يف بالد اإلند

اليومية باللغة اإلندونسية,حىت يستطيعوا أن يفهموىا فهما عميقا بذالك 
 التوضيح.

ومن بعض التوضيح السابق باستخدام اللغة اإلندونسية الصرحية يدل 
أن ادلؤلف يهتم قدرة القارئ أو الطالب من اإلندونسية إىتماما 

البالغة أن علم كما قال بعض الطالب الذين تعلموا علم شديدا،ألن  
البالغة علم من علوم اللغة العربية صعبة يف فهمها،ولذالك حيتاج إىل 

   الكتب ادلساعدة يف فهمها من اللغة اإلندونسية.
 األمثلةاألمثال احمللية يف بعض استخدام  .3

قدَّم ادلؤلف األمثلة بالكلمات الصرحية وتناسب باالطالب يف كل 
رمي واحلديث النبوي والشعر العريب حبث ادلوضوع من آيات القرأن الك

واإلعتبار اإلندونسي واألمثال اجلاوية,كما قال ادلؤلف ليستطيع الطالب 
أو القارئ أن يقارنوا أسلوب و الفكرة الرمسية عن ثالث اللغات)العرب, 

كل الذوق العريب على نفس الطالب حىت يشاالندونسي, و اجلاوي( 
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نت األمثال اجلاوية ُوجد يف التقومي وال ولوكا 7بلغة األم. وناليؤثر  نالذي
أعطى ادلؤلف األمثال اجلاوية يف كل بعد حبث ادلوضوع. وكثَت من األمثلة 
إما من آيات القرأن أو احلديث النبوي والشعر العريب واإلعتبار اإلندونسي 

 واألمثال اجلاوية وجدوا يف التقومي. 
 أما بعض األمثلة من آيات القرأن فهي كما تلي:

 }َوأِقْيُموا الصاَلَة َوآتُوا الزَكاَة{
 إنشاء طليب. تلك اآليات أسلوب األمر ىو من

من احلديث النبوي و الشعر  يف ذالك الكتاب أما بعض األمثلة
 العريب  فيو  فهي كما تلي:

قال رسول اهلل ص.ل : }احلالل بُت واحلرام بُت وبينهما أمور  
 ذالك قول النيب أسلوب ادلساواة. 8متشاهبات{.

قال أبو نواس : يارب إن عظمت ذنويب كثرة # فلقد علمت بأن عفوك 
 ذالك الشعر أسلوب النداء ىو استخدام حرف النداء "يا". 9أعظم .

اإلندونسية واألمثال اجلاوية فهي كما  ةوأما بعض األمثلة من اإلعتبار 
 تلي:

Hai teman!mari kesini,siapakah yang berada diruangan itu? 

تلك األمثلة من أسلوب النداء وأسلوب االستفهام باللغة االندونسية 
 الصرحية.
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مث  قدم ادلؤلف يف األمثلة سوى اللغة العربية قدم أيضا من اللغة 
أما بعض األمثال احمللية يف ذالك الكتاب احمللية وىي من األمثال اجلاوية. و 

 فهي كما تلي:
1.Ojo dhumeh,Ojo gumunan,Ojo kagetan.

10
 

2.Sopo obah mamah,Sopo salah seleh.
11

 

3.Ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tut 

wuri handayani.
12

 

أما األمثلة و ،. Ajo) ة )ااألمثلة األوىل ىي أسلوب النهى باستخدام أد
هي أسلوب فوأما األمثلة الثالثة ،ستفهام للتنبيوهي أسلوب االفالثانية 

وتلك العبارة من العبارة اجلاوية  الفصل,ألهنا ليست من حروف الوصل.
وىي مالئمة مبكان القارئ أو الطالب،حىت تزيد للقارئ أو الطالب أن 

ويشعروا الطالب ألن تلك األمثال من ثقافتهم.يفهمو ادلادة فهما عميقا.
 أو القارئ الذوق العريب.

 دلؤلف تلك األمثلة باللغة الصرحية الواضحة ومالئمة بقدرةاستخدم ا
 ة وغَت ذالك.الطالب من ناحية الثقافة واللغ

 
 يف أخر كل ادلوضوع  التقوميموجود  .4

قدَّم ادلؤلف تقوميا يف هناية من كل ادلوضوع, من حتليل و تبيُت آيات 
واألمثال القرأن أو احلديث النبوي والشعر العريب واإلعتبار اإلندونسي 

اجلاوية حىت يستطيع الطالب أن يقارنون أسلوب و الفكرة الرمسية عن 
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كل الذوق العريب ثالث اللغات)العرب, االندونسي, و اجلاوي( حىت يش
. واستخدم ادلؤلف بالسؤال بلغة األم وناليؤثر  نعلى نفس الطالب الذي

 :من كلمة السهولة إىل الصعوبة. ومن بعض التقومي فيو ىو كمايلي
Jelaskan makna-makna teks yang menggunakan gaya 

bahasa Al-Amr berikut ini; 

 قولك لزميلك : أعطٍت الكتاب .أ 
 قول امرئ القيس: .ب 

 أال أيها الليل الطويل أال ِاْْنَِل# بصبح,وما األصباح منك بأمثل
 (282قال تعاىل:}َواْسَتْشِهُدْوا َشِهْيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم{)البقرة  .ج 

  
Jelaskanlah makna kalimat larangan dalam bahasa jawa 

berikut ini; 

a). Ojo gumunan koyo kethek mlebu kutha 

b). Ngono yo ngno ning ojo ngono.
13

 

 

استخدام ادلؤلف ذالك التقومي باللغة الصرحية الواضحة و مالئمة هبم 
مالئمة بقدرة الطالب وتأليف ىذاالكتاب يعٍت علم ادلعاين ادلذكور السابق 

 الذين يعيشوا يف اجلاوى.
 

وبناء على ما سبق من حتليل مادة كتاب علم ادلعاين ادلؤسسة على 
فيستنبط الباحث خصائَص ادلادة  ألفها حمفوظ صديقاليت احلكمة احمللية 

 منو, وىي كما تلي:
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ادلواد فيو صحيح ألهنا كامل يف علم ادلعاين إما من أنواعها أو من  .1
 ا.  شرحه

اللغة اليت إستخدامها ادلؤلف يف تلك ادلادة باللغة اإلندونسية البسيطة  .2
الصرحية حىت يسهِّل الطالب يف فهمها، وىذه اللغة مالئمة بعقول 
الطالب من حيث قدراهتا. ولو كان بعض القليل من ادلادة حتتاج إىل 

 القراءة مرات لفهمها.
يبٌت كل جزء على  حبيث لم ادلعاين فيو ترتيب منطقيإن مادة ع .3

سابقو،يعٍت يبحث ادلؤلف يف تعريف علم ادلعاين مث يف اخلرب واإلنشاء 
   من ادلوضوع بعده متعلق باخلرب واإلنشاء. اأوال ألن كثَت 

تقدمي األمثلة فيو ليست من آية القرأن والشعر العريب فقط إمنا وجد  .4
مة مبكان فيو من األمثال اجلاوية و اإلندونسية، وىذه األمثلة مالئ

 مالئمة بثقافة الطالب. الطالب الذين يعيشون فيو. و
الطريقة ادلسخدمة يف تعريض ادلادة فيو كثَت بالطريقة اإلستنتاجية يعٍت  .5

تقدمي القاعدة أوال مث التوضيح وبعد ذالك من األمثلة. لكن قليل منها 
من بالطريقة اإلستقرائية أي تقدمي األمثلة أوال مث التوضيح وبعد ذالك 

 القاعدة.  
وجد فيو التقومي،وذالك التقومي مكيال فهم الطالب على ادلادة.ألن  .6

عند  الدكتور علي حممد القامسي أن خصائص الكتاب الدرسي اجليد 
 حيث وجد فيو التمارين.

 
 مميزات الكتاب وعيوبه .ب 

سيقدم الباحث عن العيوب وادلزايا يف ىذا الكتاب من حيث ادلبدأ يف 
الدراسية ادلستخدمة و البيانات عن ادلقابلة اليت يقيمها الباحث اختيار ادلادة 
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بالطالب من قسم تعليم اللغة العربية لنيل ادلعلومات ومن الناحية ادلتنوعة. ألن  
 كل الكتاب لو عيوب لتكميلها ومزايا حلفظها.والشرح كما يلي:

 ادلزايا .1
ادلقابلة،فيستنبط بناء على ما سبق من حتليل ادلادة فيو ومن بيانات 

 الباحث ادلزايا بو,وىي كما يلي:
استخدم ادلؤلف كثَتا من ادلادة باللغة اإلندونسية البسيطة الصرحية  .أ 

حىت يسهِّل الطالب يف فهمها.ألن الطالب الذين يدرسوهنا من 
اإلندونسية ولغتهم الرمسية لغة إندونسية.وىذا احلال يناسب مبا كتبو 

ي،وىو أن مالءمة الكتاب للمتعلمُت الزمة الدكتور علي حممد القامس
 بواسطة التحليل اللغوي والتحليل احلضاري.   

استخدم ادلؤلف بعض القاعدة البالغية من اللغة العربية واللغة  .ب 
اإلندونسية حىت يعرف الطالب بُت لغة ادلصدر ولغة الغاية.وذالك 

 يناسب برأي علي حممد القامسي من ناحية التحليل اللغوي.
ا الكتاب مالءمة بالطالب من حيث قدرهتا،ألن كثَتا من ىذ .ج 

الطالب اإلندونسية الذين يدرسون علم البالغة مل يستعيبوا ادلفردات 
البالغية كثَتا. السيما بُت الثقافة العربية واإلندونسية خمتلفتان.وذالك 
يناسب برأي الدكتور حممد عبد القادر أمحد وىو أن ادلادة الزمة 

 قول التالميذ.   مناسبتها لع
وضع ادلؤلف بعض األمثلة من األمثال اجلاوية,حىت يسهل الطالب  .د 

يف فهم ادلادة,ألن علم البالغة من علوم األدب،وأما األدب 
فمختلف من كل ادلكان فلذالك حيتاج ادلعلم إىل ادلادة ادلناسبة 
مبكان الطالب الذين يعيشوا فيو.وذالك احلال مالءمة برأي الدكتور 

عبد القادر أمحد ىو أن تكون ادلادة ادلختارة مرتبطة حبياة  حممد
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التالميذ والبيئة اليت يعيشون فيها. وكذالك مالئمة برأي الدكتور علي 
 حممد القامسي من ناحية التحليل احلضاري يف اختيار ادلادة الدراسية.

استخدم ادلؤلف من ثالث اللغات )العرب, االندونسي, و اجلاوي(  .ه 
لعريب حىت يشاكل الذوق ا لطالب األسلوب و الفكرة الرمسيةليقارنوا ا

ألن علم البالغة من  .بلغة األم على نفس الطالب الذين اليتأثرون
علوم األدب،وأما األدب فمختلف من كل ادلكان،فلذالك تقدمي 
ادلادة يف ىذا الكتاب مالئمة مبكان الطالب. وذالك احلال يناسب 

أن إحدى ىدف  ود أمحد السيدحممهبدف تدريس البالغة عند 
 .ذوقاجيدامساعدهتم على فهم األدب وتذوقو تتدريس البالغة ىو 

ذالك الكتاب مناسب بتعلم البالغة يف علم ادلعاين بأندونسية خاصة  .و 
يف اجلاوى،ألن اللغة ادلستخدمة كثَت من اللغة اإلندونسية يف تقدمي 

 التوضيح و اللغة اجلاوية يف تقدمي بعض األمثلة.
 العيوب .2

بناء على ما سبق من حتليل ادلادة فيو ومن بيانات ادلقابلة،فيستنبط 
 الباحث العيوب بو,وىي كما يلي:

مل يستخدم ادلؤلف يف كل ادلوضوع  من القاعدة البالغية باللغة  .أ 
العربية و اللغة اإلندونسية لكنها باللغة اإلندونسية فقط يف 

 بعضو.ألنو من الوقت احملدد.
عض األقلية من ذالك ادلوضوع فيو باللغة اإلندونسية إستخدام ب .ب 

الصعوبة حىت حيتاج الطالب أو القارئ أن يقرأىا مرات.ألن لغتها 
 من لغة األدب.كما عرفنا أن البالغة من األدب.

ليس وضع  األمثلة اجلاوية يف كل ادلوضوع فيو,إمنا ُوجد يف بعض  .ج 
ذالك الكتاب كما قال وكذالك من األمثالة اإلندونسية،ألن  التقومي،
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ادلؤلف أنو مل يكمل يف بعض ادلادة خاصة يف تقدمي األمثلة اجلاوية مث 
نشر ذالك الكتاب يف طالب قسم تعليم اللغة العربية هبذه 

ريئاسة اجلامعة.ودلاذا ُنِشَر ذالك الكتاب قبل الكمال؟،ألنو أمر من 
 اجلامعة.    

لى ادلستوى ال يكفي استخدام ادلادة يف ذالك الكتاب ع .د 
الواحدة.ألن ادلادة فيو كثَتة وحتتاج الوقَت غَت القصَت.حيث أن 
الوقت الذي تعطيو اجلامعة قصَتا،يعٍت واحداة يف األسبوع 
لقاًءواحداً. وىذااحلال مل تناسب ببعض مبادئ يف اختيار مادة 

 الدرس عند حممد عبد القادر أمحد. 
وجد كل التقومي فيو عن الوظيفة لتحليل آية القرآن ادلناسب  .ه 

بادلوضوع، لكن ال يوجد عن األمثال اجلاوية كلو. إن األمثال اجلاوية 
ريئاسة ُوِجَد يف بعض التقومي فقط.والعلة من ذالك احلال ىي أمر من 

  اجلامعة ولو كانت ادلادة مل تكمل.
طقة يف بالد إندونسيا إمنا ليست تلك األمثلة فيو نيابة من كل ادلن .و 

نيابة من ادلنطقة ادلعينة،يعٍت من اجلاوى فقط. ألن ادلنطقة و 
 الشعوب يف إندونسيا كثَتة.
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 الباب الخامس

وبعد أن يبحث الباحث عن هذا املوضوع يف األبواب السابقة، ال يصلح للباحث إالَّ 
م النتائج منه، ولذالك يف هذا الباب سيقوم  الباحث بتلخيص نتائج البحث أن يقدِّ

 واالقًتاحات اليت متكننا االستفادة.

 النتائج .أ 
كتاب "علم املعاين املؤسسة على احلكمة احمللية" لألستاذ الدكتور حمفوظ  كان .1

-Kajian Balaghah Berbasis Unity Of  Sciences (Alصديق مبوضوع 

Ma’aniy)   ،إىل ثالثة هي  ألن البالغة تنقسم كتابا من كتب تعليم البالغة
املعاين والبيان والبديع، ولذالك يسمى هذا الكتاب من كتاب البالغة اجمللد 

وله خصائص وهي اللغة املستخدمة يف ذالك الكتاب من اللغة السهولة  األوَّل.
لفهمها،ألن كثري منها من اللغة اإلندونسية و تقدمي بعض األمثلة من األمثال 

حىت يستطيعوا الطالب أو وهي من ثقافتهم، يةاحمللية وهي من العبارة اجلاو 
يقارنوا بني األسلوب و الفكرة الرمسية من ثالث اللغات,حىت القارئ أن 

. وفيه تقومي ملعيار فهم أن يشاكلوا الذوق العريب ال يتأثرون بلغة األم وايستطيع
عضها والطريقة املستخدمة فيه من تقدمي املادة هي الطريقة اإلستنتاجية و باملادة.

   من الطريقة اإلستقرائية.
بناء على البيانات من التحليل الوصفي و املقابلة أن كتاب "علم املعاين املؤسسة  .2

على احلكمة احمللية" لألستاذ الدكتور حمفوظ صديق له مزايا وعيوب.السيما 
لنقصان ذالك الكتاب من الطبع األول،فلذالك حيتاج أن يبحث فيه من ا
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ستخدم املؤلف بعض القاعدة املزايا يف ذالك الكتاب كثري فمنها اإلكماله. وأما 
البالغية من اللغة العربية واللغة اإلندونسية و وضع املؤلف بعض األمثلة من 
األمثال اجلاوية،وهي من اللغة احمللية.ومالئمة بثقافة الطالب. وتلك املزايا 

 مالئمة يف تعليم البالغة باجلاوى. 
مل يستخدم املؤلف يف كل املوضوع  من  الك الكتاب منها وهناك العيوب يف ذ

القاعدة البالغية باللغة العربية و اللغة اإلندونسية لكنها باللغة اإلندونسية فقط 
يف بعضه و ليس وضع  األمثلة اجلاوية يف كل املوضوع فيه,إمنا ُوجد يف بعض 

لشعوب يف إندونسيا  التقومي. ومل توجد األمثلة من غري اجلاوي، ألن املنطقة وا
كثري.  وتلك العيوب استطالع للمؤلف أن يكمله يف ذالك الكتاب.حىت يكون  

 كتابا دراسيا كامال لعلم املعاين.
 

 قتراحاتاال .ب 
 Kajianناحية املادة  عن كتاب  ية  منحتليلدراسة وبعد أن يبحث الباحث 

Balaghah Berbasis Unity Of  Sciences (Al-Ma’aniy)  يريد صديقحملفوظ.
 الباحث أن يقدم اإلقًتاحات,وهي كما تلى:

ينبغي للمعلِّم أن يهتمَّ بضعف التالميذ يف استخدام القواعد البالغية  .1
 مطابقًة،ألن اإلهتمام به يسهل للمعلم إلقاء املادة البالغية.

يكمل ذالك الكتاب يف تقدمي األمثلة من األمثال اجلاوية ينبغي للمؤلف أن  .2
و أن يكمله من األمثال سوى األمثال اجلاوية فقط.ألن املنطقة  من احمللية.وهي 

 يف بالد اإلندونسية كثرية.
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لكي يفهم التالميذ فهما يف علم البالغة ينبغي للمعلم أن يهتم بلغَة التالميذ  .3
احمللية وثقافتهم يف توضيح املادة وتقدمي األمثلة،ألن البالغة متعلقة باألدب 

 باالثقافة. واألدب متعلق
ادة البالغية ينبغي للمعلم أن يهتم بأيمية الطريقة جح التالميذ يف فهم امللكي ين .4

 يف تعليمها.
ينبغي للمعلم أن يهتم باملادة التعليمية،ألن لكل مرحلة مادة تعليمية ولكل مادة  .5

 تعليمية مرحلة حىت يطابق بينهما.
 ) Indeksواب والفهارس)ينبغي للمعلم أن يذكر ترمجة املؤلف يف أواخر األب .6

 
 ختتاماال .ج 

محدا وشكرا هلل الذي أعطى الباحث نعمة اإلسالم وقوة اإلديان ووفَّق الباحث 
إىل دين اإلسالم ورزق الباحث العقل السليم حىت يستطيع أن يتم هذا البحث بكل  

 الطاقة واالستطاعة.
أهل العلم وإمنا الباحث يقوم بالتحليل من البيانات اليت نقلها من كتب 

والعرفان،كما أن الباحث إنسان ضعيف فالخيلو من خطأ ونسيان ولذالك هذا 
البحث بعيد عن الكمال والتمام. فريجو الباحث أن يستعيد متعلم اللغة العربية هبذا 
البحث وعسى اهلل أن يوفقنا إىل رشد السبيل واهلادى إىل احلق املبني، إن اهلل أعلم 

 بالصواب.
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Wawancara dengan mahasiswa 

 

1. A: Apakah  anda sebagai mahaiswa PBA sudah  pernah  

mengambil makul ilmu ma‟aniy(balaghah 1)? 

 B :  Iya,pernah 

 

2. A : Kalau pernah,dalam pembelajaran balaghah 1apakah 

refrensi utamanya  menggunakan buku  yang berjudul 

“balaghah berbasis unity of sciences (al-ma‟aniy) 

karangan Bapak Dr.Mahfudz siddiq Lc.MA ? 

 B : Iya 

 

3. A : Kalau iya,apakah dengan menggunakan buku tersebut 

lebih mudah memahami materi pembelajaran?kenapa? 

 B : Iya,karena bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah 

bahasa Indonesia,sehingga memudahkan orang-orang 

khususnya yang mempelajari balaghah,dimana yang 

selama ini kita ketahui bahwa materi balaghah 

merupakan materri yang sulit difahami jika tidak benar-

menguasinya, apalgi kebanyakan buku-buku ysng 

membahas balaghah menggunakan bahsa arab 

 

4. A : Dengan menampilkan contoh berupa ayat al-qur‟an, syi‟ir 

bahasa arab, yang berbahasa indonesia dan kata pepatah 

yang berbahasa jawa materinya dapat lebih difahami dan 

lebih mempunyai dzauq arab? 

 B :  Iya,benar sekali 

 

5. A :  Apakah dalam penyajian contoh dengan kata pepatah 

bahasa jawa sudah lengkap dalam buku tersebut? 



 B : Belum lengkap,hanya sebagian saja.dn kebanyakan masih 

dari bahasa dan budaya arab. 

 

6. A :  Bagaimana menurut anda dalam penyajian materi pada 

buku tersebut? 

 B :  Penyajian dalam buku ini sudah baik,berurutan, 

kompleks.Akan tetapi contoh-contoh yang diberikan 

dalam buku ini kurang banyak.Contohnya juga masih 

bersifat global sehingga pembaca/siswa masih sulit 

membedakan contoh-contoh bab ini dengan lainya 

(apabila yang dipaparkan contohnya saja) 

 

7. A :  Bagaimana bahasa yang digunakan dalam buku tersebut? 

 B :  Bahasa yang diguanakan memiliki niai sastra yang tinggi 

sehingga terkadang sulit difahami secara langsung, 

kecuali dengan membaca beberapa kali. 

 

8. A :  Kebanyakan buku balaghah itu dengan bahasa 

arab,apakah dengan hadirnya buku tersebut yang 

berbahasa indonesia dan dengan menggunakan contoh 

sesuai budaya lokal anda lebih tertarik?knp? 

 B :  Iya,karena jika lebih banyak contoh maka kita dapat 

membandingkan dan membedakan antara contoh yang 

satu dengan yang lainya,apalagi contohnya dengan 

menggunakan budaya lokal. 

 

9. A :  Bagaimana menurut anda tentang evaluasi pada setiap 

bab dalam buku tersebut? 

 B : Evaluasinya sudah baik,akan lebih baik jika soal yang 

diajukan dalam buku itu menggunakan bebagai contoh 



lain yang tidak ada dalam buku tersebut,sehimgga 

pembaca/siswa lebih menarik dalam menganalisinya. 

  

10. A :  Apakah dengan evaluasi yang ditampilkan oleh penulis 

dalam buku tersebut  membuat anda sebagai pengguna 

lebih suka?kenapa? 

 B :  Iya,karena kebanyakan soal yang terdapat dalam buku 

tersebut sudah ada dalam contoh di bab masing-masing. 

 

11. A : Apakah materi dalam buku tersebut cukup sebagai bahan 

pembelajaran satu semester? 

 B :  Tidak cukup,karena maternya banyak dan butuh 

pemahaman yang lebih dalam. 

 

Wawancara dengan mahasiswa 

 

1. A:  Apakah  anda sebagai mahaiswa PBA sudah  pernah  

mengambil makul ilmu ma‟aniy(balaghah 1)? 

 B :  Iya,pernah 

 

2. A : Kalau pernah,dalam pembelajaran balaghah 1apakah 

refrensi utamanya  menggunakan buku  yang berjudul 

“balaghah berbasis unity of sciences(al-ma‟aniy) 

karangan Bapak Dr.Mahfudz siddiq Lc.MA ? 

 B :  Iya 

 

3. A : Kalau iya,apakah dengan menggunakan buku tersebut 

lebih mudah memahami materi pembelajaran?kenapa? 

 B :  Iya,karena dalam buku tersebut pembahasanya sangat 

komprehensif dan contoh-contohnya sangat gamblang. 



4. A :  Dengan menampilkan contoh berupa ayat al-qur‟an, 

syi‟ir bahasa arab, yang berbahasa indonesia dan kata 

pepatah yang berbahasa jawa materinya dapat lebih 

difahami dan lebih mempunyai dzauq arab? 

 B : Iya,dengan menggunakan kolaborasi contoh tiga varian 

bahasa tentu semakin menumbuhkan dzauq arab dan akan 

melahirkan sebuah pemahaman yang sangat syamil. 

 

5. A :  Apakah dalam penyajian contoh dengan kata pepatah 

bahasa jawa sudah lengkap dalam buku tersebut? 

 B :  Belum lengkap,hanya sebagian saja. 

 

6. A :  Bagaimana menurut anda dalam penyajian materi pada 

buku tersebut? 

 B :  Penyajian materi pada buku tersebut sudah baik,dengan 

menampilkan tiga bahasa serta runtutnya pembahasan 

materi yang terstruktur. 

 

7. A :  Bagaimana bahasa yang digunakan dalam buku tersebut? 

 B :  Bahasa yang digunakan sangat lugas dan mudah 

difahami,namun juga sangat kental dengan sastra.  

 

8. A : Kebanyakan buku balaghah itu dengan bahasa arab,apakah 

dengan hadirnya buku tersebut yang berbahasa indonesia 

dan dengan menggunakan contoh sesuai budaya lokal 

anda lebih tertarik?knp? 

 B :  Jelas lebih tertarik,karena kemampuan setiap orang 

berbeda-beda dalam memahami bahasa arab,maka 

dengan hadirnya buku tersebut dengan tiga bahasa dan 



menampilkan contoh perumpamaan bahasa jawa akan 

lebih mudah memahami. 

  

9. A :  Bagaimana menurut anda tentang evaluasi pada setiap 

bab dalam buku tersebut? 

 B :  Evaluasinya sangat tepat sasaran,sesuai materi yang 

disajikan dalam setiap bab. 

  

10. A : Apakah dengan evaluasi yang ditampilkan oleh penulis 

dalam buku tersebut  membuat anda sebagai pengguna 

lebih suka?kenapa? 

 B : Jelas iya,karena dengan evaluasi,kita mampu mengukur 

seberapa jauh kita memahami materi yang telas 

dipelajari. 

 

11. A :Apakah materi dalam buku tersebut cukup sebagai bahan 

pembelajaran satu semester? 

 B :  Belum cukup,karena materinya banyak.  

  

 Wawancara dengan penulis 

1. A :  Apa yang melatar belakangi pembuatan buku tersebut? 

 B :  Karena  mahasiswa yang mempelajari balaghah 

mempunyai pesan bahwa materi pembelajaran balaghah 

itu shulit,momok yang menakutkan,dan prespektif 

negatif-negatif lainya.Namun penulis mempunyai asumsi 

bahwa letak kesulitan bukan dari materi atau substansi 

ilmu balagahh melainkan pendekatan dan metode yng 

dipakai. 

 



2. A :  Kenapa buku ini diberi judul “kajian balaghah berbasis 

unity of sciences”? 

 B :  Karena anjuran dari pihak birokrasi.Karena judul yang 

asli berbasis kearifan lokal,yaitu sebagian besar 

sontohnya dengan ungkapan budaya jawa 

3. A :  Apakah materi ma‟aniy yang ada dalam buku sudah 

sudah lengkap? 

 B : Materi ma‟aniy yang ada dalam buku tersebut sudah 

lengkap. 

4. A : Ditujukan kepada siapa buku tersebut? 

 B :  Kepada semua yang mempelajari balaghah khususnya 

mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab UIN Walisongo 

5. A : Apa flashback dari pembelajaran balaghah dengan 

menggunakan buku tersebut? 

 B :  Setelah mempelajari buku ini,diharapkan mahasiswa atau 

pembaca dapat membandingkan gaya bahasa dan pola 

pikir dari tiga bahasa(Arab,Indonesia,Jawa),sehingga 

dapat membentuk dan memperkuat rasa bahasa Arab-an 

(dzauq „arabiy) pada diri mahasiswa yang tidak 

terpengaruh oleh bahasa ibu. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


