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Abstract 
Institutes have been established in Indonesia for language classes in order to encourage the language to students in 
Arabic. The book is the most important teaching material, so educators recommend its preparation. To provide 
students with an interest in learning the language lesson. The objectives to be achieved in this research are to 
demonstrate the specifications for preparing instructional materials in manifest science in order to develop the 
interest of students in higher education at the ponorogo institute. With Method Research & development which 
aims, inter alia, to project output and experiment towards output. Lesson planning is a meaningful conceptual 
that reflects the teacher's in-class work, information and experience, activities and orthoses that uses every possible 
means to achieve this goal in less time and effort. The preparation of the material for teaching the presentation 
that the researcher wants to prepare is the study material containing sets of balaghoh examples, designed to develop 
the desire of students to learn and taste the balaghoh bayan in islamic institutes. In preparing this article, the 
researcher relied on the results of the interview with the director of the institute, some interest of students at the 

higher level of the islamic institutes in Ponorogo . 
Keywords: Material Teaching; Al-Balaghoh; Interest of Students 

 امللخص
مت إنشاء معاهد يف إندونيسيا لفصول اللغة من أجل تشجيع اللغة للطالب ابللغة العربية. يعترب الكتاب من أهم 
املواد التعليمية ، لذلك يوصي الرتبويون إبعداده. لتزويد الطالب ابهتمام بتعلم درس اللغة. تتمثل األهداف اليت  

د املواد التعليمية يف العلوم الواضحة من أجل تنمية اهتمام يتعني حتقيقها يف هذا البحث يف إظهار مواصفات إعدا
الطالب ابلتعليم العايل يف معهد بونوروجو. مع أسلوب البحث والتطوير الذي يهدف ، من بني أمور أخرى ، 
إىل إخراج اإلخراج والتجربة حنو اإلنتاج. يعد ختطيط الدرس مفهوًما ذا مغزى يعكس عمل املعلم داخل الفصل  

وماته وخرباته وأنشطته وتقومياته اليت تستخدم كل الوسائل املمكنة لتحقيق هذا اهلدف يف وقت وجهد أقل. ومعل 
إعداد املادة لتدريس العرض التقدميي الذي يرغب الباحث يف إعداده هو املادة الدراسية اليت حتتوي على جمموعات  
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وتذوق بيان ابالغوه يف املعاهد اإلسالمية يف إعداد   من أمثلة البالغة ، وهي مصممة لتنمية رغبة الطالب يف تعلم
هذا املقال اعتمد الباحث على نتائج املقابلة مع مدير املعهد ، بعض اهتمام طالب املستوى األعلى ابملعاهد  

 .اإلسالمية يف بونوروجو
 جزابة الطالب املواد التعليمية، البالغة،  الكلمات الرئيسية:

Abstrak 
Berbagai institusi telah didirikan di Indonesia untuk kelas bahasa dalam rangka mendorong pembelajaran 

bahasa Arab kepada siswa. Buku merupakan bahan ajar terpenting, oleh karena itu para pendidik 

merekomendasikan persiapannya. Untuk membekali siswa dengan minat dalam mempelajari pelajaran bahasa. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendemonstrasikan spesifikasi penyiapan bahan 

ajar dalam wujud sains dalam rangka menumbuhkan minat mahasiswa pada perguruan tinggi di lembaga 

ponorogo. Dengan Metode Penelitian & Pengembangan yang bertujuan antara lain memproyeksikan keluaran 

dan percobaan menuju keluaran. Perencanaan pelajaran adalah konseptual yang bermakna yang mencerminkan 

pekerjaan guru di dalam kelas, informasi dan pengalaman, kegiatan dan ortosis yang menggunakan segala cara 

yang mungkin untuk mencapai tujuan ini dalam waktu dan usaha yang lebih sedikit. Penyusunan bahan ajar 

presentasi yang peneliti ingin persiapkan adalah bahan pembelajaran yang berisi kumpulan contoh balaghoh, 

dirancang untuk menumbuhkan keinginan mahasiswa dalam mempelajari dan mencicipi balaghoh bayan di 

lembaga agama islam. Dalam penyusunan artikel ini, peneliti mengandalkan hasil wawancara dengan pengurus 

institut, beberapa minat pelajar pada jenjang yang lebih tinggi dari institut Islam di Ponorogo. 

Kata kunci: Materi Pembelajaran, Al-Balaghoh, Ketertarikan Siswa 
 

 املقدمة 
للغة دورا هاما يف اتريخ احلياة اإلنسانية، واللغة اإلنسانية املوجودة يف هذه الدنيا وانلت اهتماما كبريا  إن  

أخري عنها هي اللغة العربية. فلسان هذه األمة العربية هو أشرف األلسنة،  من العلماء والدارسني كما مل تنله أية 
إذا اختاره هللا فأنزل به آخر كتبه وجعله مهعله مهيمنا علي ما سبقه من الكتب والشراؤع، وأعلى هللا قدر هذه 

حت لغة العربية . فأصب( tt)علي احلديدي،    األمة العربية،  إذ اصطفى منها رسوله ص.م ، وجعله خامت النبيني
 . لغة عامة استخدمها الناس من أجناء البالد للذين يصلون ويدعون هللا ويقرؤون القرآن 

فأصبحت البالغة من علم القرآن. إن العرب عرفوا البالغة معرفة  الفطرة والسليقة من القرآن. كانت  
العربية وطرق أدئها. وقال مازن  هي موضوعا تناوله من حبث يف إعجاز القرآن وبيان أسراره، ومن حبث أساليب

املبارك " كان هم الذين عنوا ابلبالغة قدميا أن يكشفوا عن السّر يف إعجاز القرآن، مث أن مييزوا جيد الكالم من  
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رديئه، وأن يفاضلوا بني األجود واجليد من أساليب القول". وزاد إن ابلبالغة تتحقق غاية اللغة وبطريقها يكون 
البالغة دراسة مهىمة  الفهم واإلفهام أ لغة. وعلى هذا فدراسة  الفهم واإلفهام غاية كل  وضح وأفصح مع أن  

 . (1991،  علي أمحد مدكور)  وتعلمها أمر مهّم الن هبا تعريف سّر إعجاز القرآن وتعرف أساليب العربية اجليدة
يُعرف أحوال اللفظ، وعلم البيان والبالغة له قواعد، وهو إىل ثالثة أركان أساسية: علم املعاين هو الذي  

هوالذي يبحث عن الطرق املختلفة للتعبري عن املعىن الواحد، وعلم البديع هو الذي يبحث عن طرق حتسني 
 . ( 1434، اخلطيب القرويين) الكالم، وتزيني األلفاظ واملعاين أللوان بديعة من اجلمال اللفظي أو املعنوي

لرتقيه كفاءة الطالبات   اإلسالمية منهج الدراسي يف درس البالغةفوضع معهد وايل صاعا عابر للرتبية  
يف اللغة العربية.  وتعليم البالغة يف علم البيان مقرر للفصل الرابع والثالث التكثيفي، ألن يف علم البيان أسباب 

، لتغرس روح لتشجيع اللغة حنو الطالب يف اللغة العربية ابلقاعدة وأن ترتيب لديه ملكة الفهم وتذوق النصوص
التعلم اللغة العربية ولتعليم البيان بال الشعوري حنو الطالب لفهم عن ذوق اللغوية، فيحتاج إىل إيضاح القاعدة  

 . (1436، بسيوين عبد الفتاح فيود) والتمرينات أكثر
املعلم هو احملرك  وليحصل علي العملية التعليمية اجليدة فوجود التفاعل بني املدرس والتالميد فيها واجب.  

احلقيقي جلميع العناصر املتعلقة ابلتعليم وهو املركز املثل يف العملية التعليمية. وكان دور املعلم ال يبدل أبي شيئ  
كان. كما قالت احلكمة: الطريقة أهم من املادة واملدرس أهم من الطريقة وروح املدرس هي أهم. هذا يدل علي  

 .(Budiman, 2013) العملية التعليمةأن دور املدرس له أثر كبري يف 
ابلنسبة إىل تعليم البالغة، شرح عبد العليم إبراهيم على املدرس أن يكثر من مترينات البالغية كتطبيقات   

تساعد التالميذ على تذكري ما درس هلم من أبواب البالغة مع تكرار، يعد املدرس مترينات كثرية اليت فيها عبارات  
نوعة. يف الواقع ومن خالل احلوار واملالحظة مبدرسة البالغة، مييل الطالب إىل احلفظ بدالً  بالغية تضم صورا مت

و مل تعتمد على مترينات اليت وجدت يف الكتاب. ولكّن مل حيمل املدرسة على ذلك. ومن هذا يسبب   من الفهم
ذا يؤدي إىل  إخنفاض نتائجهّن يف إىل صعوبة التعلم وامللل اليت تؤدي إىل نقصان رغبتهّن يف تعّلم البالغة.  وه

االمتحان التحريري. فلذلك حيتاج املدرسة كتاب املصاحب للمدرسني لرتقية فهم وثقة املدرسة يف عملية التعليم 
 يف الفصل وخارجه. 

ومع هذا احلال رأى عبده عبم العزيز إن احلاجة إىل دراسة البالغة ضرورية. ومن أوجه احلاجة إىل دراسة  
 ي مايلي: البالغة ه
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أن الناظر يف هذه العلوم واحملصل مللكتها يعرف إعجار القدرآن الكرمي معرفة يقينية . فيكون مؤمنا عن   .1
 بينة.

أن املتمكن من أصوهلا وأحكامها يلمس بنفسه دقائق العربية وأسرارها ويدرك مراتب الكمال ومزااي صوره  .2
 .شعرا ونثرا، وبعبارة أخرى يصري انقدا واعيا

الدارس هلا اخلبري بضوابطها وقوانينها إذا أراد أن يقول شعرا أونثرا يف أي غرض يستطيع أن جيد من أمره  أن  .3
رشدا فيصيب اهلدف ويدرك القصد، وأييت مبا يطابق احلال من األلفاظ والرتاكيب ويهتدي إىل املستجاد  

  .(1996، قلقيلة  العزيز عبد عبده)  من الكالم، واملختار من القول
وإذا استولت الطالبات البالغة يف علم البيان فسوف استطعن أن يستولني درس البالغة يف املعاين والبديع 

إعداد املواد التعليمية يف علم البيان لتنمية رغبة الطالب للمستوي العايل يف    بكل سهولة. فأصبح موضوع حبثها
 معاهد اإلسالمية بفونوروكو

 
 منهج البحث 

،  (Research & Development)م يف هذا البحث هو منهج البحث والتطوير  كان املنهج املستخد
فإلبراز النتاج املعني . وهو املنهج الذي يكون هدفا من أهدافه هو إبراز نتاج، وإجراء التجربة حنو النتاج احملصول

استخدمت   اجملتمعاستخدمت الباحثة أسلوب حتليل املسائل وملعرفة مدى فعالية هذا النتاج حىت متكن تنفيذه يف  
املستمر  البحث  هو  املستخدمة  والتطوير  البحث  منهج  لذلك، كان  للنتاج.  التجربة  أسلوب  الباحثة 

(longitudinalملا كان فيه من التجارب والتحسين )ات حنو املنَتجات (Sugiyono, 2016). 
 

 ومناقشتها نتائج البحث 
 اخلطوات يف  اعداد املواد التعليمية

لدي   الفردية  الفروق  جوانب  املواد  واضع  يراعي  أن  التعليمة  املواد  اعداد  يف  األشياء  أهم  من 
الكل   أو  للكل  اجلميع  وأساس  الشرطية  واألسس  واالختياجات،   ,Richards)  للجميعالطالب،والتسلسل، 

  . وهناك األهداف يف إعداد املواد التعليمية اجليدة أيين:(2001
 مساعدة عملية التعليم والتعلم لوصوهلا إىل الغاية املنشودة والفعالة.  .1
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 . % 80مساعدة الطالب لفهم واستيعاب املواد قدر  .2
 متكني الطالب من متابعة الربامج التعليمية حسب مستوى قدرهتم.  .3
ملدرس احلمل على مراجعة مادته، والتثبت منها، وحترى وجوه الصواب فيها، واستشارة املراجع فيما متكني ا .4

 . ( 1968، عبد العليم إبراهيم)  خيفى عليه منها
  .(Lestari, 2013) متكني املدرس من القيام ابلتقومي حنو مدى وصوله إىل هدفه يف التدريس .5

وجدير ابألخذهبا وهي على سبعة مراحل، مرحلة التخضري، ومرحلة  وبذلك هناك خطوات ال غناء عنها  
ومرحلة مجع النصوص اخلاصة وأمناط التدريبات، ومرحلة تعبئة خريطة العمل األولية،    1حتطيط خريطة العمل، 

 ومرحلة الكتابة الفعلية، ومرحلة املراجعة الشاملة، ومرحلة مراجعة طباعة الكتاب. 
 ، ومها :  (2011، إبراهيم الفوزان ) قسم عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان مرحلة التحصري إىل قسمني

 تطوير ذات املؤلف يف ميدان التأليف   .1
فينبغي للكاتب أن جيري بعض الدارسات األساسية يف هذه  املرحلة، ويقصد ابلدراسات األساسية  
هي ما جيريه املؤلف أو يستعني به من دراسات سابقة على أتليف املواد التعليمية تساعده يف إعدادها على 

 ذاتية.  أسس عملية وليس مبجرد آراء خاصة وتصورات
 دراسة خصائص الدارسني وبيئتهم  .2

تتطلب يف هذه املرحلة  معرفة اجتاهات الطلبة حنو تعلم اللغة العربية، ودوافعهم  عن ذلك، مشكالهتم  
فيها، وميوهلم إىل املوضوعات املختارة للمواد التعليمية، وقدراهتم اللغوية وغري ذلك، وال ميكن الوصول اىل  

اال بدراسة املعرفة  الناطقني هبا، دراسة عملية حتليلية تقوميية، لإلستفادة من    هذه  العربية لغري  اللغة  كتب 
اجلوانب املضيئة فيها ولسّد اخللل القصور اليت وقعت فيها. مث دراسة املشكالت والصعوابت املتصلة بتعلم  

ترمجة هذه األهداف   املهارات اللغة، مث حتديد األهداف العامة للكتاب، واألهداف اخلاصة لكل املهارة مث 
حممد )   إىل أهداف سلوكية ميكن يف ضوئها وضع حمتوى الكتاب الذى نتوسل به لتحقيق هذه السلوكيات

 . (1983، كامل الناقة وآخرون

 
التعليم عن يعد،)أيسيكو : منشورات املنظمة اإلسالمية  أعضاء هيئة التدريس جبامعة القدس املفتوحة، إنتاج املواد التعليمة لربامج   1

  .131-130(، ص.  200للرتبية والعلوم الثقافة، 
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أساس اخلطوات املرتابطة إلنتاج املواد التعليمية املفيدة، هناك العديد من اخلطوات اليت جيب على املدرس  
 اج: القيام هبا قبل االستنت

   مالحظة املنهج الدراسي ملعرفة االحتياجات واألهداف املنشودة من الدراسة.  (أ
 ختطيط اعداده املواد التعليمية، وهو كما يلي:  ( ب

 حتديد اإلطار والشكل للمواد التعليمية (1
 حتديد األهداف التعليمية العامة أو معيار جناح هذه الدراسة  (2
 اخلاصة تفصيل األهداف العامة إىل األهداف  (3
 إعداد األسئلة لقياس مدى حتقيق األهداف اخلاصة  (4
 ترتيب العناصر الرئيسة للمواد يف تسلسل منطقي  (5
 وضع خطوات التعليم  (6
 حتديد األدوات الالزمة للتعليم هبذه املواد التعليمية (7

 تطبيق املواد التعليمية املصممة وفق املنهج املخطط والوسائل املمعينة. ( ج
 التقييم ملدى فعالية وسهولة املواد التعليمية املصممة بعد تطبيقها. التقدير أو  ( د
   .(Emzir, 2010) التقومي والتحسني لتحقيق مالءمة املواد التعليمية املصممة ابألهداف املنشودة ( ه

إن التخطيط املخطط للدرس هو إعداد وتصور نظري هادف يعكس ما يقوم به املعلم داخل الفصل،  
مات وخربات، وما يقوم به من أنشطة، وما يستخدمه من أدوات تقومي؛ حبيث يساعد هذه وما يقدمه من معلو 

التصور على النجاح يف حتقيق أهداف الدرس بصورة علمية منظمة قائمة على توظيف كل اإلمكاانت املتاحة  
ال اعداده  اليت يريد أن  البيان  لعلم  املواد  أقل وقت وجهد. اعداد  الغرض يف  املواد  للوصول إىل هذا  باحثة هي 

الدراسية اليت حتتوي علي جمموعات من األمثلة البالغية علي الشكل الكتاب، واهلدف منها لتنمية الرغبة الطالب  
يف التعلم والتذوق البالغي مبعاهد اإلسالمية. واعتمد الباحث يف اعداده هذه املادة علي نتائج املقابلة مع مدير  

ي العايل يف معاهد اإلسالمية بفونوروكو، وبعض طالب، واملدرسني لعلم  املعهد، وبعض رغبة الطالب للمستو 
 البيان. 

أما معاين الكلمات يف هذه  املواد التعليمية، فقد أخذها الباحث من عدة املعاجم، منها، )معجم املعاين  
 والعجم الوسيط واملختار الصحاح ( وغري ذلك من املعاجم.  
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املو  هذه  التدريبات يف  أمناط  مثل كتاب  أما  البالغة،  عدة كتب  من  الباحث  استمد  فقد  التعليمية  اد 
)البالغة يف العلم البيان ، البالغة املصورة، البالغة الواضحة( وغريها من الكتاب يف علم البيان. وحتتوي هذه  

، االستعارة، اجملاز  املادة التعليمية من أهم موضوعات علم البيان اليت سنتناوهلا ابلدراسة ) التشبيه، احلقيقة واجملاز
 املرسل، الكناية. 

 وتتكون لكل مبحث يف هذه املواد مما اييل :  
الغالف الداخلي : فيه عنوان الدرس والصورة اليت تبني هذا العنوان، واهلدف العام  .1

 واألهداف اخلاصة لتدريس املادة. 
 باجث.األمثلة البالغية، وهي عرض األمثلة البالغية يف علم البيان علي حثب امل .2
 املفردات: تقدمي عدد من الكلمات اجلديدة  الواردة  يف األمثلة .3
 القاعدة : الغرض من إبراد هذه القاعدة هو الربط الدرس يف مجلة سهلة وميكن حفظها.  .4
 التدريبات : وفيها انواع من التدريبات اليت هتدف ايل معرفة مدي فهم الطالب للدرس.  .5

 
 اخلامتة

البحوث والتحليالت مث عرضها واستخالصها فيحتمل إعتبار هذه خطواط يف نظرا مما قد تقدم من  
اعداد املواد التعليمية يف علم البيان لتنمية رغبة الطالب للمستوي العايل يف معاهد اإلسالمية بفونوروكو. هذه  

عربية واملستواهم  كلها حتصل بعد إجراءات طويلة من الدراسة التمهيدية قبل اعداده ملعرفة أحواهلم عن اللغة ال
لتعلمها وما املواد املناسبة. إن التخطيط املخطط للدرس هو إعداد وتصور نظري هادف يعكس ما يقوم به املعلم 
داخل الفصل، وما يقدمه من معلومات وخربات، وما يقوم به من أنشطة، وما يستخدمه من أدوات تقومي؛ حبيث  

الدرس بصورة علمية منظمة قائمة على توظيف كل اإلمكاانت    يساعد هذه التصور على النجاح يف حتقيق أهداف
املتاحة للوصول إىل هذا الغرض يف أقل وقت وجهد. اعداد املواد لعلم البيان اليت يريد أن اعداده الباحثة هي  

بة املواد الدراسية اليت حتتوي علي جمموعات من األمثلة البالغية علي الشكل الكتاب، واهلدف منها لتنمية الرغ
الطالب يف التعلم والتذوق البالغي مبعاهد اإلسالمية. واعتمد الباحث يف اعداده هذه املادة علي نتائج املقابلة  

اهد اإلسالمية بفونوروكو، وبعض طالب، واملدرسني  مع مدير املعهد، وبعض رغبة الطالب للمستوي العايل يف مع
 لعلم البيان. 
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