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املقدمة
يسر املؤلف أن يقدم هذه املادة حلل بعض املشكالت اليت يواجهها
الطلبة يف كتابة اإلنشاء وتعلّمها .وتكون هذه املادة خدم ًة لدى املؤلف لتعليم
مهارة من مهارات اللغة العربية األربع .ويعرتف اجلميع أن العربية لغة القرآن
واألحاديث النبوية .مساعد ًة جلميع الطلبة الذين يتعلمون اإلنشاء وميارسونه
بكل جهود.
وباملعروف أن أكثر تعليم اإلنشاء يرتكز يف تعليم تطبيق القواعد النحوية
العربية وأمناطها وأساليبها حىت يواجه الطلبة املشكلة اليت تؤدي إىل القلق وامللل
حيث إن يف التعليم تكرارا مما يتعلم الطلبة يف مادة القواعد النحوية.
فيقدم املؤلف املدخل اآلخر الذي ميكن االستفادة منه يف تعليم الكتابة
وهو املدخل االتصايل .وهذا املدخل يرتكز على قدرة الطلبة يف توصيل الرسالة
اليت تتضمنها الكتابة واإلنشاء .ويعطى الطلبة العديد من املواد اليت تتعلق
مبهارة الكتابة ابداعيا وتوظيفيا .ويدعمها كثري من األمثلة اليت ميكن للطلبة أن
يطوروها فيما يرغبون بالتعبري به .ومهما كان املدخل االتصايل ال يرتكز على
القواعد النحوية وإمنا هو يتصل هلا ،ولذلك يعرض املؤلف القواعد النحوية
تدعيما ملا حيتاج إليها الطلبة.
ج
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ولعل هذه احملاولة تعطي اخليارات يف تسهيل الكتابة العربية لدى الطلبة
مجيعا حىت يسهل هلم أن يعربوا عما يف أنفسهم وأفكارهم وأحاسيسهم.
وأقول :أهينء املستخدمني هلذه املادة املتواضعة.

ح
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هيكل مضمون املادة
للعدد الثاني
هلذه املادة الثانية يعرض املؤلف العديد من املواد اليت تناسب مرحلة
املتوسط أو للمستوى اجلامعي .وهي تعرض أنواع الكتابة وأمثلتها وتدريباهتا.
ويعترب مادة لتواجه مستخدميها بأسهل طريقة.
وتتناول هذه املادة الثانية ست وحدات .الوحدة األوىل تقدم كتابة
القصة .تتكون هذه الوحدة من مخسة أنواع( ،أ) األهداف( ،ب) الوصف،
يقدم فيه تعريف القصة ،أنواع القصة ،واخلطوات التطبيقية لكتابة القصة(،ج)
أمثلة القصة( ،د) األسئلة( ،ه) التدريبات.
و الوحدة الثانية تبحث حول كتابة الوصف .تتكون هذه الوحدة من
مخسة أنواع( ،أ) األهداف( ،ب) الوصف ،يقدم فيه تعريف الوصف ،أنواع
الوصف ،وكيفية كتابة الوصف( ،ج) أمثلة الوصف( ،د) األسئلة( ،ه)
التدريبات.
و الوحدة الثالثة تبحث حول كتابة االستعراض .يتكون هذه الوحدة من
مخسة أنواع( ،أ) األهداف( ،ب) الوصف ،يقدم فيه تعريف االستعراض،
مسات االستعراض ،وأنواع االستعراض( ،ج) أمثلة االستعراض( ،د) األسئلة،
خ
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(ه) التدريبات.
و الوحدة الرابعة تبحث حول كتابة الربهنة .تتكون هذه الوحدة من
مخسة أنواع( ،أ) األهداف( ،ب) الوصف ،يقدم فيه تعريف الربهنة ،عالقة
الربهنة باملنطق ،أسس الربهنة وأهدافها ،ومسات كتابة الربهنة( ،ج) أمثلة
الربهنة( ،د) األسئلة (ه) التدريبات.
والوحدة اخلامسة هي تبحث عن كتابة نصوص اخلطابة العربية .تتكون
هذه الوحدة من مخسة أنواع( ،أ) األهداف( ،ب) الوصف( ،ج) أمثلة
نصوص اخلطابة العربية (د) األسئلة (ه) التدريبات.
والوحدة السادسة هي تبحث عن كتابة الرسائل .تتكون هذه الوحدة من
أربعة أنواع( ،أ) األهداف( ،ب) الوصف( ،ج) أمثلة الرسائل (د) األسئلة،
(ه) التدريبات.
وهذه املادة الثانية تدعمها املواد اإلضافية اليت تساعد الطلبة يف
تيسري الكتابة ،وهي تتكون من قائمات املفردات ،أمناط تراكيب العربية
وأساليبها،املصطلحات املعاصرة ،الكلمات الرابطة ،واألمثلة اإلنشائية يف
املقاالت.

د
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الدليل على استخدام هذه
املادة
توجه هذه املادة إىل املدخلني ،مها الكتابة املوجهة والكتابة احلرة .ويف
ّ
احلقيقة ،أن عملية الكتابة عملية حرية لكل طالب .فيمكن للطالب أن
يكتب شيئا ما على حسب إرادته وحريته .ولكن هذه عملية معقدة يف
تنفيذها .فتكون الكتابة املوجهة اختيارا من القريب إىل البعيد؛ من السهولة
إىل الصعوبة؛ من املوجهة إىل احلرة.
وتعطي هذه املادة اخلطوة امليسرة يف عملية الكتابة مع موادها امليسرة
أيضا .ويتمثل يف املواد املعدة املؤسسة على املدخل االتصايل أهنا بسيطة من
حيث وصفها وشرحها وتتابع النماذج البسيطة أيضا .ومن مث يستع ّد الطلبة
على إجابة التدريبات املعدة.
تأسيسا على أن هذه املادة مؤسسة على املدخل االتصايل فال يعرض
يفضل املؤلف إىل الطالب
املؤلف املفردات العربية املتعلقة باملوضوعات ،وإمنا ّ
أو املستخدمني على حسب مستوياهتم وقدرهتم ومعرفتهم يف اللغة العربية
ومفرداهتا وما يتعلق هبا .ولكن هذه املادة تتبعها املواد اإلضافية الالئقة تدعيما
مبا تعرضه املادة من بدايتها إىل هنايتها.
ولذلك يكفي للطالب أن يتبع املواد من أوهلا إىل آخرها كما يلي خطواهتا
ذ
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باإلجياز:
 -1يقرأ الطالب أهداف الدراسة حىت يفهم ما يقصد به املوضوع لكل
مادة.
 -2يقرأ الطالب وصف املوضوع لكل مادة.
ج -يقرأ ويفهم الطالب األمثلة املعدة لكل مادة.
يدرب الطالب التدريبات ويكتبها يف الكراسة اخلاصة يف مهارة
د-
ّ
الكتابة.
ه -جييب الطالب عن األسئلة.
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الوحدة األوىل

كتابة القصة
أ -أهداف التعليم
هلذه الوحدة هدفان ،مها:
 )1أن يطور الفكر األساسي،
 )2أن يكتب كتابة القصة املؤسسة على
الفكر األساسي الذي خيتاره الطالب.

-1

األهداف العامة:

-2

األهداف الخاصة )1 :قدرة الطالب على قصة خربته يف مكان
معني
 )2قدرة الطالب على قصة خربته حني
كان طالبا يف املدرسة أو يف املعهد
 )3قدرة الطالب على قصة خربته حني
يتعلم يف اجلامعة
1
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ب -الوصف
 -1تعريف القصة
َصا وقصة ومجعها قصص أي ح ّدث.
ص-ق ًّ
قص-ي ُق ُّ
كلمة “قصة” من ّ
فن أديب نثري يسرد أحداثا مصبوعة باخليال الذي
واصطالحا أن القصة هي ّ
اليقدم األحداث بصورة واقعية متاما كما يفعل التاريخ والسري والرتاجم ،بل
يقدمها بصياغة أدبية رفيعة ،ويف الغالب تظهر القصص يف صورة صراع أو
2
منافسة بني طرفني فأكثر للوصول إىل غاية.
ويف معىن أخر أن القصة هي كالم حيث هدفه هو القيام الذي يرابط
ارتباطا مسلسال يكون حديثا حيدث يف توحيد األوقات .ويف عبارة أخرى أهنا
3
كالم يصور بتصور واضح على احلديث الذي حيدث إىل قارئ.
ويف تعريف القصة الثاين يظهر لنا أن للقصة عنصران ،مها :اخلطوة أو
العمل وتسلسل الزمان .وما حيدث إال العمل الذي يعمله األناس أو الالعبون
يف تسلسل الزمان.
والقصص جمموعة من األحداث يرويها الكاتب ،وهي تتناول حادثة
واحدة أو حوادث عدة تتعلق بشخصيات إنسانية خمتلفة تتباين أساليب
عيشها وتصرفها يف احلياة على غرار ما تتباين حياة الناس على وجه األرض.
ويكون نصيبها يف القصة متفاوتا من حيث التأثر باألحداث ،والتأثري فيها،
1

1
2

أمحد ورسون منور ،قاموس املنور عرب-إندونيسيا (يوكياكرتا :فوستاكا فروغرسيف ،)1997 ،ص1126 .
نقلته نور جنة حممد علي و صويف مان األمة من خالد الكندي .انظر نور جنة حممد علي و صويف مان األمة“ ،تدريس القصة وأمهيتها
ملمارسة اللغة العربية” ،مقالة قدمت يف الندوة الدولية حول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا اليت أقامه الربنامج اخلاص لتعليم اللغة
العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج ،إندونيسيا بالتعاون مع مجعية الدعوة والتعليم يف جنوب شرق آىسيا يف  18-16ديسمرب
2011م ،ص296 .

3 Gorys Keraf، Argumentasi dan Narasi (Jakarta: Gramedia، 2010)، p. 136
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وتصور فرتة كاملة من حياة خاصة ،أو جمموعة من احليوات ،بينما األقصوصة
تتناول قطاعا ،أو شرحية ،أو موقفا من احلياة ،لذلك فإن كاتب القصة خيوض
4
يف تفاصيل يتجنبها كاتب األقصوصة.
من املؤكد أن كل منا يعرف كيف حيكى قصة ،نفعل ذلك طوال اليوم بل
وكل يوم ،ىف كل مرة حتكى لصديق عن أشياء حدثت لك أو أشياء فعلتها،
فأنت حتكى قصة ماحدث .فعلى سبيل املثال إذا مررت مبوقف طريف أثناء
عملك أو معهدك أو حياتك وأخربت صديقك عنه فأنت قد صنعت بالفعل
قصة ،سر املهنة اآلن هو مقدرتك أن تكتب ما حتدثت به على الورق .ميكنك
كتابة قصة عن أى شىء خيطر ببالك ،سوف حتتاج فقط للخطوات األساسية
لتسري عليها املكونات الىت ستصنع هبا القصة ،لن تستطيع أن تصنع كعكة
5
جيدة بدون مكونات حسنا اليكم املكونات الالزمة لصنع قصة جيدة.
 -2أنواع القصة
ويرى كرياف أن للقصة نوعان ،مها :القصة االستعراضية
 )ekspositorisوالقصة اإلحيائية (6.)Narasi sugestif
أوال -القصة االستعراضية ()Narasi ekspositoris
أ) تعريفها
إهنا تعرض خطوات احلوادث وتسلسل العمل إىل قارئ أو مستمع .وهي
تسمى أيضا بالقصة الفنّية .ويقصد هبا لتبليغ املعلومات لتوسيع املعارف
(Narasi

4
5

نور جنة حممد علي و صويف مان األمة ،املرجع نفسه

 ،/http://majdap.maktoob.com/vb/majdah23121كيف تكتب قصة خطوة خبطوة (املباشر) .الوصول يف
 31ديسمرب 2011م
6 Gorys Keraf, Argumentasi dan Narasi, Op.Cit., pp. 135-136
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واملفاهيم لقارئ كتابة أو شفهيا.
ب) أهدافها
 )1إتقان املعلومات عن احلوادث اليت يصفها
 )2إيقاظ أفكار قارئني ملعرفة ما يقصه الكاتب أو املتحدث
 )3ألن القصة تتبلور إىل العقل ،فهي هتدف إىل توسيع املعرفة لدى
7
القارئ بعد قراءة تلك القصة.
ج) نوعها
القصة االستعراضية تنقسم إىل قسمني ،مها :العامة واخلاصة .واألول
هو قصة تبلغ العملية العامة اليت يعملها شخص ما ،ويعملها تكرارا
واستمرارا .وهبذا النوع ميكن للمرء احلصول على معرفة ما تقصه القصة.
وعلى سبيل املثال القصة اليت تقص املرء يهيئ األرز املقلي ،صناع اخلبز
وما أشبه ذلك .والثاين هي قصة تقص احلديث اخلاص الذي حيدث مرة
واحدة يف احلياة ،وال ميكن أن يكرره ألنه خربة أو حديث يف زمان معني.
وعلى سبيل املثال خربة املرء ألول مرة على التحاقه باجلامعة ،خربة املرء
ألول مرة يسافر إىل مصر ،وما أشبه ذلك.
ثانيا -القصة اإلحيائية ()Narasi sugestif
أ) تعريفها
ال فرق بالقصة االستعراضية ،أن القصة اإلحيائية أيضا تتعلق بالعمل الذي
يتتابع يف احلوادث .ومجيع تتابع احلوادث حيدث يف توحيد األوقات.
ب) أهدافها
وأما أهداف هذه القصة فهي احملاولة إلعطاء املعاين يف مجيع احلوادث
7

املرجع نفسه ،ص137-135 .
4
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اليت تكون خربات .ويف هذا النوع أيضا ،تعرض القصة هبدف هتيّج
اخليال لدى القارئني .فالقارئ سيأخذ املعىن اجملرد خارج ما يعرض املعىن
8
الظاهر فيها.
9
والفرق بني هذين النوعني هو:

الرقم
1

القصة اإليحائية

القصة االستعراضية
توسيع املعرفة
املعلومات

تبليغ املعاين اجملردة
عن

2

تبليغ
احلوادث

3

تكون األفكار وسائل لتبليغ
املؤسسة على األفكار
املعاين حيث إهنا جيوز أن
للوصول إىل املعقول
ختالف العقل

4

متيل اللغة إىل لغة رمزية
متيل اللغة إىل لغة إعالمية اليت
اليت تستخدم العبارات غري
تستخدم العبارات احلقيقية
احلقيقي

تظهر فيها التخيّل

للقصة عناصرها وأشكاهلا وطوهلا:
 )1من حيث العنصر الذي يغلب فيها :فقصة احلوادث ،وقصة الشخصيات،
10

8
9
10

املرجع نفسه ،ص138-137 .
املرجع نفسه ،ص139-138 .
نور جنة حممد علي و صويف مان األمة ،املرجع نفسه ،ص297 .
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وقصة التمثيلية ،وقصة التارخيية ،وقصة الفرتة الزمنية ،وقصة األجيال،
قصة الفكرة ،وقصة البيئة.
 )2ومن حيث شكلها :قصة زمانية ،وقصة مكانية ،وقصة جتمع بني الزمان
واملكان.
 )3ومن حيث طوهلا :الرواية أو القصة الطويلة ،والقصة القصرية ،والقصيصة
أو األقصوصة.

ج -أمثلة القصة
تسهيال لكتابة القصة ،فيمكن لك أن تضع عناصر املوضوع اليت
تصور أقسام احلوادث اليت تقصها .فعلى سبيل املثال تريد أن تكتب قصة
«األشبال» .فهناك عناصرها:
 -1وصف عن جميء األشبال يف بلد «كينا» مبدينة «ممباسا»
 -2يف فندق ممباسا
 -3يف سوق مدينة
 -4يف غابة
 -5الرجوع
األشبال
 -1يسافر األشبال بالطائرة إىل بلد «كينا» مبدينة «ممباسا» .وهؤالء األستاذ
6
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حسن وممتاز وذقوان وسهمان .وينتظرهم أمحد يف املطار .أمحد الذي
يرافقهم طاملا يسكنون يف تلك املدينة.
 -2هؤالء يبيتون يف الفندق .األستاذ حسن يبيت يف احلجرة واآلخرون
ينامون يف احلجرة اآلخرى .ويف الصباح الباكر ،يأخذ أمحد األشبال يف
الفندق.
 -3يتجاولون يف سوق املدينة صباحا ،وهم يشاهدون البضائع الكثرية اليت
تباع فيه.
 -4وبعد ذلك يذهبون إىل الغابة بالسيارة .يف وسط الغابة يشاهدون كثريا
من احليوانات املختلفة منها :النمر والفيلة والطيور وغريها .وفجأة
تأيت أم الغوريال وتصعد على غطاء السيارة ومت ّزقه .واألشبال ال يعرفون
السبب لذلك احلديث .ويف حريهتم تأيت السيارة اليت تتجه إىل سيارة
األشبال .وتقف السيارة وخيرج منها رجالن ويسأل أحد منهما األستاذ
حسن“ :ماذا حدث؟” وقال األستاذ حسن“ :إن أم الغوريال متزق
غطاء السيارة” .وقال“ :ميكن أصاهبا جرح حيت تعمل كذلك!” وقال
األستاذ حسن“ :واهلل أعلم” .مث بعد ذلك تنطلق سيارة الرجلني بعد
قبضا سهمان ومحاله؛ ألن سهمان يعرف بأهنما سارقا احليوانات بعد
نظره إىل ما حيماله وهو ولد الغوريال احملبوس يف القفص .وال يعرف أحد
من األشبال لذلك إال بعد وجد ممتاز ربطة عنق سهمان اليت سقطت
على األرض يف مكان وقوف السيارة .وقال األستاذ حسن“ :ال بد حنن
جند سهمان يف كل مكان!” ويقرتح أمحد أن يف الغابة طريقة خمتصرة
التباع سيارة سارقة احليوانات .وميشي األستاذ حسن معهم إىل الطريقة
7
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املختصرة وميرون باجلسر الطويل الذي حتته متاسيح كبرية وكثرية .وقال
ممتاز“ :لوكان مع سهمان ملا محل اجلسر” و اآلخرون يضحكون ..ها
ها ها...
ويف وسط الغابة الذي فيها أشجار غصنها متشابكة ،يقطع األشبال
شجرا ويضعون وسط الطريق .ويف جهة أخرى تأيت سيارة سارقة احليوانات،
وال ميكنها أن متر هبا .خيرج الرجالن من سيارهتما وقال أحد منهما“ :من
الذي وضع قطعة الشجر هذه؟” وقال اآلخر“ :ميكن نزل املطر حىت سقط
يفر
غصن الشجر” .وفجأة تأيت أم الغوريال وتأخذ ولدها من السيارة حىت ّ
أحد السارقني .واآلخر يشدد  ...إىل أم الغوريال .وقبل يشدد إليها يضرب
األشبال سارق احليونات وحدا فواحدا .مث يأخذومها إىل شرطي الغابة .مث بعد
ذلك يرجعون إىل الفندق .وبعد يوم يعودون إىل بلدهم بالطائرة.
قصة إضافية:
حكاية مضحكة من الصالحين
كان ثالثة رجال صاحلني جيتمعون بعد صالة العشاء يف احلجرة .وهلم
قطعات من حلم الغنم .وقال أحدهم :كيف حنن نتسابق مسابقة؛ عندي
فكرةٌَ ،من أحسن منا يف املنام رؤية صاحلة فله هذا اللحم! فقال صديقاه:
حنن متفقان.
وذهب مجيعهم إىل فراشهم و يضطجعون .وبعد حلظة ،ينام الرجالن و
غمضا عينيهما إال أحد منهم ،إنه ال يستطيع أن يغمض عينيه.
ّ
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وبعد ساعات ،الرجالن اللذان ينامان ،فأحدمها رأى يف منامه أن يسافر
هو إىل مكة املكرمة ويرى الكعبة املشرفة فيها .وأما اآلخر فهو يف منامه يسافر
إىل فلسطني ويشاهد مسجد األقصى .وكيف ثالثهم ،فإنه ال ينام وكيف يرى
رؤية أحسن؟ وخيطر يف ذهنه فكرة ،فقال :حيسن يل أن آكل ذلك اللحم،
فال يعرف أحد منهما ،فيأكل.
مث قام أحدمها من النوم ويرى أن صديقه أكل اللحم .وقال :ملاذا أكلت
اللحم ،ألسنا متفقنيَ ،من أحسن منا يف املنام رؤية صاحلة فله هذا اللحم؟
وقام اآلخر من النوم أيضا وقال :أنا الذي أستحق هذا اللحم؛ ألين أرى يف
املنام الكعبة املشرفة يف مكة املكرمة .وقال الذي قام من النوم أوال :أنا الذي
أستحق هذا اللحم؛ ألين أرى يف املنام مسجد األقصى يف فلسطني .ويف
نفس الوقت قاال :ملاذا أنت أكلت اللحم وال تدعونا وختربنا؟ فقال :فكيف
أدعوكما وأنتما بعيد مين ،أنت يف مكة ،وأنت يف فلسطني .ها ها ها...
(بتصرف من احلكاية باللغة البنجرية .وهذه القصة وجدها الكاتب من قصص
الشيخ حممد زيىن بن عبد الغين مرتابورا بكاليمنتان اجلنوبية)

د -األسئلة:
 -1اذكر تعريف القصة!
 -2ما أنواع القصة؟ اذكرها ببيان!
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ه -التدريبات
األول:
			
العنوان:

الطائر في القفص

كي .كل يوم  ……)2من
كان الطائر يف القفص  ، ……)1وهو ز ّ
النّوم ّ
الصالة
السالم عليكم …و ّ
مبكرا .وكان سيّده  ……)3كلمات منها ّ
و الصبح وغري ذلك.
الصبح … :……)4الصبح … الصبح ! حىت
وعندما حان وقت ّ
يستيقظ سيّده من النوم .وحينما  ..…)5السيّد من  ……)6أو رأى
السالم عليكم …  .وكذلك حني
أحدا الذي يريد أن يلقي سيده فقال ّ :
الصالة !
الصالة … ّ
يسمع  ……)7وقال ّ :
ذات يوم أنّه رأى صاحبه مع زوجته يطريان يف اهلواء وقال يف نفسه« :
لو  ……)8أحرارا ألطري إىل أي مكان ما أريد .ولكن ما استطعت على
ذلك ولو كان القفص من  ……)9فاحلياة يف األحرار أمثن من الذهب.
وغم وحزن .وال يقول وال يفعل وال
هم ّ
مر يوم من األيام وهو يف ّ
فقد ّ
عود  ..…)10الزمن .فا …… )11علم وعرف ولكن ما
يأكل شيئا كما ّ
وغم وحزن ؟.
هم ّ
السبب الذي  ..…)12يف ّ
ويظن السيد أن الطائر يريد أن خيرج من القفص مستقالّ .فيفتح باب
ّ
 ..…)13فيخرج الطائر سريعا ويطري ويطوف حول سيده كأنّه يقول
……)15السيد.
 ……)14جزيال مثّ يطري يف اهلواء ويرتك سيّده.
ّ
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اكمل النص السابق بالكلمات املُع َّ
ِدة اآلتية:
		

				

يستيقظ

منفردا

القفص

ع ّلمه

فقال

السيد
ّ

الذهب

الذهاب

مرور

جاء

األذان

هو

كنت

شكرا

فتبسم
ّ

الثاني:

 -1اكتب قصة مأخوذة من خربتك يف مكان معني!
 -2اكتب قصة مأخوذة من خربتك حينما كنت طالبا يف املدرسة أو يف
املعهد!
 -3اكتب قصة مأخوذة من خربتك حينما تتعلم يف اجلامعة!
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الوحدة الثانية

كتابة الوصف
 -1أهداف التعليم
هلذه الوحدة هدفان ،مها:
-1

األهداف
العامة:

 )1أن يطور الفكر األساسي،
 )2بأن يكتب كتابة الوصف املؤسسة
على الفكر األساسي الذي خيتاره
الطالب.

-2

األهداف
الخاصة:

 )1قدرة الطالب على وصف األماكن
اجلذابة يف كاليمنتان اجلنوبية.
 )2قدرة الطالب على وصف الثروة
الطبيعية يف كاليمنتان اجلنوبية.
 )3قدرة الطالب على وصف الثقافة
االجتماعية يف كاليمنتان اجلنوبية.
15
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ب -الوصف
 -1تعريف الوصف
وقال اهلنداوي إن الوصف من أبراز املواضيع اإلنشائية ،ألنه هو
الذي يصل العامل اخلارجي باإلنسان ،فيحاول وصفه ،وحياول تصوير ظواهره
وبواطنه 11.وقال مهيبان أن الوصف هو إعطاء صورة واضحة ومفصلة لشيء
أو ألحد رآمها الكاتب أو حلادث شاهده .والكاتب يتابع يف وصفه حركة
12
عينيه املنتظمة.
 -2أنواع الوصف
والوصف نوعان ،مها :الوصف اجملرد والوصف النفسي .واملراد باألول
هو أن تصف الشيء كما هو دون أن تعريه شيئا من شخصك وخيالك
وصفا واقعيا .وأما الثاين فهو الذي متتزج فيه أحاسيس النفس ،وماتشعر به
جتاه الشيء املوصوف من ميل إليه أعجابا به ،أو ص ّد عنه ونفور منه :وهذا
13
الوصف يستعني كثريا باخليال.
وهناك مصطلح آخر لنوع الوصف .الوصف اجملرد يسمى أيضا
بالوصف االستعراضي وهو وصف يصف معلومات عن موضوعه حىت يعرف
به القارئ .وهذا الوصف ال يصنع االنطباعة و اخليال لقارئ .الوصف النفسي
يسمى أيضا بالوصف اإلحيائي وهو وصف يهدف إىل خلق خربة لدى قارئ.
11
12
13

خليل اهلنداوي ،تيسري اإلنشاء ( :...مكتبة الشهباء ،دون سنة) ،ص9 .
مهيبان ،الكتابة امليسرة (ماالنج :مشكاة ،)2011 ،ص7-6 .
خليل اهلنداوي ،املرجع السابق ،ص10-9 .
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وتلك اخلربة ختلق انطباعة أو خيال لقارئ.

14

 -3كيفية كتابة الوصف
إذا أردت أن تكتب الوصف –وأنت من املبتدئني يف الكتابة -ميكنك أن
تستفيد من اخلطوات اآلتية:
 )1إمعان النظر إىل الصورة أو املشهد جيدا
 )2وصف أبرز األشياء وصفا جمردا دون كتابة األحاسيس واملشاعر أو
االنطباع
 )3إمعان النظر إىل الصورة أو املشهد مرة أخرى
 )4وصف كل معلومات مذكورة يف اخلطوة األوىل وصفا دقيقا يوضح
الشكل واللون واملالبس واملكان والزمان والشخصيات إن وجدت
رجال أم نساء
 )5وصف االنطباع (انطباعك) عن الصورة أو املشهد ما يوحى به
15
املشهد من جالل أو انشراح أو كآبة.

ج أمثلة الوصف
أ) الوصف المجرد:
		

احتفاالت العيد تتواصل يف احملافظات
تواصلت لليوم الثالث علي التوايل احتفاالت عيد األضحي
Gorys Keraf، Eksposisi dan Deskripsi (Jakarta: Nusa Indah، 1981)، p. 94

15

مهيبان ،املرجع السابق ،ص11 .
17
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املبارك باحملافظات، حيث خرج املواطنون إيل احلدائق العامة
واملنتزهات واملالهي واملراكب النيلية يف أجواء تسودها البهجة واملرح
وسط طقس معتدل هنارا مائل للربودة ليال.
		 ومع اعالن حالة الطوارئ يف مديريات املياه والكهرباء
والصحة والتموين واملواصالت والوجود األمين املكثف يف الشوارع
وأماكن التجمعات مل جيد املواطنون صعوبة يف االستمتاع بأجواء
العيد ،حيث توافرت املواد الغذائية ووسائل املواصالت مما سهل من
عمليات التزاور والسفر.
		 وقد بدت الشوارع الرئيسية بعواصم احملافظات شبه خالية،
حيث انسيابية املرور ،كما بدأت احملالت فتح أبواهبا يف مناطق
عديدة بينما اكتظت األندية بالرواد ودور السينما بالزائرين.
ووسط هذه األجواء استغلت القوي السياسية الفرصة لتعليق الفتاهتا
وسط التجمعات وتوزيع النشرات االنتخابية للمرشحني سواء علي
مستوي القوائم أو األفراد ،كما بدأت امليكروفونات جتوب القري
واملدن مما أعطي صيغة سياسية للعيد تضاف إيل مظاهره التقليدية
مع آخر أيام ذبح األضاحي واليت شهدت هذا العام اقباال كبريا.
مراسلو االهرام يف احملافظات رصدوا بالصور فرحة املواطنني بالعيد.
(نقل من جريدة األهرام\ يوم األربعاء  9من نوفمرب 2011م)
 )2الوصف النفسي:
األتوبيس النهري. فرحة العيد (كتبه وجيه الصقار )
		 وسط البهجة والسرور واالحتفال بالعيد؛ شهد هنر النيل
18
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حفالت ورحالت اجتذبت الشباب بالدرجة األويل واألسر بأطفاهلا،
وكان األتوبيس النهري هو جنم هذا العيد الذي نظم رحالت بني
القناطر اخلريية وجنوب القاهرة.
		 حيت بلغ عدد ركابه يف هذه الفرتة حنو 8آالف مواطن،
باإلضافة إيل نزهات املراكب الصغرية واملتوسطة اليت تتبع القطاع
اخلاص .املشهد كما يرويه املهندس مجال عبدالسالم املدير هبيئة
النقل يكشف عن إقبال جيد من املواطنني علي رحالت األتوبيس
النهري املتنوعة ويغطي مسافات طويلة وأخري قصرية لنزهات النيل
وحول جزيرة إمبابة ،ولذلك مت تشغيل 5وحدات سياحية تستوعب
الواحدة 150فردا يف الرحلة األساسية إيل القناطر اخلريية ،وهبا100
كرسي يف الدور األول وحنو 60يف الدور العلوي املكشوف ،وتبدأ
رحلتها من املظالت هايب الند حيت القناطر يف رحلة تستمر حنو
الساعة يف الذهاب والعودة ،وتبلغ قيمة التذكرة يف الرحلة الواحدة6
جنيهات.
		 وأضاف أن هناك وحدات هنرية أخري تعمل اثنتان منها يف
نشاط سياحي ،وتستوعب الواحدة منهما حنو 100كرسي وهي
مغلقة من األمام ومفتوحة من اخللف وهبا صالون به 50كرسيا
وأنرتيها به 20كرسيا ،وتكون الرحلة الواحدة منهما يف وسط النيل
وحول جزيرة الذهب ،أو يف اجتاه القناطر مث تعود يف نصف ساعة،
وتبلغ قيمة التذكرة  3جنيهات نظري توفري وسائل الرتفيه والغناء يف
الرحلة القصرية.
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ويضيف املهندس سامل حممود باهليئة أن هناك 14أتوبيسا أخري
مغلقة األسقف وهبا شبابيك ميكن للراكب االستمتاع بالنظر علي
القناطر من خالهلا ،وقيمة التذكرة جنيه واحد ،وتبلغ الرحلة حنو15
دقيقة يف عرض النيل ،واملسافات اليت تقطعها تعمل هبا 3وحدات
بني إمبابة والزمالك ،وتنقل الركاب قاصدي زيارة حديقة األمساك
من أبو الفدا أو إيل نادي املهندسني وبعض الكافيرتيات الشهرية،
وتعمل 5وحدات أخري حتت الطلب وحسب الكثافة بني التحرير
واجلامعة لنقل الركاب قريبا من حديقة احليوان وحديقة األورمان
واملتنزهات باملنطقة ،كما أن هناك وحدة هنرية تعمل بني موقع
كلية الزراعة وجزيرة وردان ،وأن العمل هبذه الوحدات السياحية
والعادية يبدأ صباحا يف السابعة حيت الواحدة والنصف ليال ،مع
توفري كافترييات يف مجيع املواقع ،ومتت أخريا بعض التطويرات لرفع
مستوي اخلدمة وملنافسة القطاع اخلاص ،وإدخال التاكسي النهري
الذي يقوم باخلدمة املزدوجة من التوصيل للمناطق أو الفسحة
والنزهة.
		 وأكد أن عوامل األمان متوافرة يف النقل النهري ،باإلضافة
إيل توفري جواكت جناة وأطواق بعدد الركاب( .نقل من جريدة
األهرام\ يوم األربعاء  9من نوفمبر 2011م)
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د األسئلة:
 -1ما تعريف الوصف!
 -2اذكر أنواع الوصف؟
 -3بينّ الفرق بني الوصف اجملرد والوصف النفسي!

 -5التدريبات
األول :العنوان :المنافسة
بينما كان صاحب أحد املصانع  ………)1أحوال مصنعه ،وجد أ ّن
 ………)2مل ينجزوا ما كان مطلوبا منهم ،فاستدعى مدير املصنع وقال
له  :كيف تعجز – من قدرتك وبراعتك – عن  .………)3العمال إىل
إنتاج ما هو مطلوب منهم ؟  .…………)4املدير:
أنا يف حرية من أمري ! لقد ّ …………)5
كل طريقة معهم
الطفتهم ،وحثـثتهم وهنيتهم ،وأنذرهتم ،ولكن بال  . .………)6إنهّ م ال
 ..………) 7زيادة اإلنتاج.
عمال النهار
دارت هذه  …………)8قبيل ّ .………)9
إىل منازهلم ،فقال صاحب املصنع للمدير  ..………)10 :قطعة من
توجه إىل أقرب عامل وسأله  :كم  ..………)11أجنزمت
الطباشري ،مثّ ّ
اليوم ؟ فقال  :ستّا ،فكتب صاحب املصنع على األرض ّ
خبط كبري .6
عمال الليل  ..…………)12الرقم  6مكتوبا على
وملا جاء ّ
21
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عمال النّهار :لقد كان
األرض ،وسألوا عن  ، .……… )13فقال هلم ّ
فلما قلنا
صاحب املصنع هنا اليوم ،وسألنا كم قطعة ّ ، .…………)14
 :ستّا ،كتب الرقم على . .………)15
عمال
ويف اليوم التايل جاء صاحب املصنع  ..…………)16أ ّن ّ
الليل قد حموا الرقم  6وكتبوا مكانه  ، 7وما كاد النهار ميضي ،ويقرتب موعد
عمال النهار الذين  …………)17ساعات عملهم يف محاسة
انصراف ّ
ونشاط  ،حىت حموا  7 ..………)18وكتبوا مكانه الرقم . 10
وسرعان ما أصبح هذا املصنع من أنشط وأحسن ..…………)19
.
لقد عرف صاحب املصنع أحد أسرار النفس اإلنسانية ،أال وهو املنافسة
وحب  ،.…………)20وما امجل املنافسة عندما تكون يف اخلري،
ّ
وختلو من احلسد.
امأل الفراغات بالكلمات اآلتية :
جدوى

انصراف

جربت
ّ
فأجاب

أجنزنا

العمال

السبب

يتف ّقد

شاهدوا

املناقشة

مصانع
املدينة

أعطين

قضوا

حفز

الرقم

يريدون

فوجد

قطعة

التفوق
ّ

22
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:الثاني
 -1صف مما رأيت ونظرت األماكن اجلذابة اليت زرهتا!
 -2صف الثروة الطبيعبية اليت متلكها كاليمنتان اجلنوبية!
 -3صف الثقافة االجتماعية اليت متلكها كاليمنتان اجلنوبية!

23
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الوحدة الثالثة

كتابة االستعراض
أ أهداف التعليم
هلذه الوحدة هدفان ،مها:
-1

األهداف
العامة:

 )1أن يطور الفكر األساسي،
 )2أن يكتب كتابة االستعراض املؤسسة على
الفكر األساسي الذي خيتاره الطالب.

-2

األهداف
الخاصة:

قدرة الطالب على كتابة االستعراض التعييين.
قدرة الطالب على كتابة االستعراض املقارن.
قدرة الطالب على كتابة االستعراض الوصفي.
قدرة الطالب على كتابة االستعراض
التحليلي.
قدرة الطالب على كتابة االستعراض
التصنيفي.
قدرة الطالب على كتابة االستعراض التعريفي.

)1
)2
)3
)4
)5
)6
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ب الوصف
 -1تعريف االستعراض
هو نوع من أنواع الكتابات اليت تسعى يف تفصيل الفكرة الرئيسية اليت
توسع اآلراء واملعلومات للقارئ الذي يقرأها .وهذا النواع يستخدمه
ميكن أن ّ
ُ
الكتَّاب أو الباحثون يف توصيل ورقات علمية وال حياول أن يؤثر يف آراء
اآلخرين .والورقات البحثية اليومية أو األسبوعية أو الشهرية تنشد يف نوع
االستعراض .وال يجُ رب القارئ يف قبول آراء الكاتب؛ ومجيع القراء ال مانع هلم
أن يردد أو أن يقبل مبا عرضه الكاتب ،وعلى أقل أن القراء يعرفون أن هناك
16
من يرى عن شيء.
إذن ،يرتكز هذا النوع إىل املعلومات .واألشياء اليت يتصلها الكاتب هي:
 )1البيانات الواقعية ،مثال عن ظروف حتدث واقعيا أو تارخييا عن شيء)2 ،
التحليل والتفسري الذي خيلو من الذات على الواقع )3 ،وميكن الواقع عن
شخص يتقن يف رأي خاص ،على املفروض يهدف إىل إعطاء املعلومات.
وخالصة القول ،أن كتابة االستعراض هي الكتابة اليت تعطي املعلومات
وتبني أشياء جبمل على شكل كامل وواضح.
 -2سمات االستعراض
ويقول كرياف أن مسات االستعراض مما يلي:
أ) أهدافه ،تسعى كتابة االستعراض أن تبني املشكالت الرئيسية ،والقرار
،

،

،

Gorys Keraf Eksposisi dan Deskripsi (Jakarta: Nusa Indah 1981) p.3
28
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يسلمه الكاتب إىل القارئني.
ب) الواقع الذي يعرض ،والواقع الذي يستخدم ملموسا أو ماديا.
ج) اخلالصة ،اخلالصة اليت تعرض اختصارا مما يبني من قبل.
د) لغة كتابة االستعراض ،وهي من خصائص هامة وظاهرة يعين لغة خربية
17
ختلو من الذات والعاطفة.
 -3أنواع االستعراض
ومييز كرياف أنواع االستعراض املبنية على الطرق إىل أربعة أنواع ،وهي:
االستعراض التعييين ،االستعراض املقارن ،االستعراض الوصفي ،االستعراض
التحليلي ،االستعراض التصنيفي ،واالستعراض التعريفي.
ا) االستعراض التعييين
		 والتعيني هو طريقة لعرض االستعراض استجابة سؤال :ما هذا؟ ،من
هو؟ وهذه الطريقة اليت تسعى أن تبني مسات أو عناصر عالمة املوضوع
18
حىت يعرفها القارئ أو املستمع.
ب) االستعراض املقارن
		 وجبانب التعيني ،هناك طريقة أخرى يف تعريف املوضوع ،وهي طريقة
املقارنة .وهذه الطريقة هتدف إىل ظهور املوضوع أو أكثر بطريقة إشارة
إىل التساوى أو االختالف بني موضوعني أو أكثر باستخدام األسس
التقنية املعينة .وهذا النوع يستخدمه الكاتب غالبا إذا يريد أن يشرح أو
17
18

املرجع نفسه ،ص5 .
املرجع نفسه ،ص9 .
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يتحدث شيئا اليعرفه القارئ بطريقة املقارنة مبا يعرفه القارئ من قبل.
ج) االستعراض الوصفي
		 هذا النوع طريقة لتصور أو شرح خاصا وملموسا على رأي عام .هبذه
الطريقة يشرح الكاتب أسسا عامة أو أوسع إطارها بنقل أو يدل على
أسس رئيسية .ويزدهر هذا النوع باسخدام املثال أو الوصف ،ومها اللذان
يعطيان صدق أفكار الفقرات سواء كان باالستنباط أو باالستقراء أو
20
التوافق بينهما.
ومميزات هذا النوع :أ) يعرض املثل بشكل مباشر؛ ألن املثل يهدف إىل
حتديد أسسا عامة مع شرحها ،ويلزم فيها عالقة وطيدة بني أسس عامة
21
وأمثلتها .ب) املثل الذي يعرض متأكدا أومتيقنا.
د) االستعراض التحليلي
		 ينقسم االستعراض التحليلي إىل أربعة أقسام ،وهي )1 :التحليل
اجلزئي )2 ،التحليل التوظيفي )3 ،التحليل العملي ،و )4التحليل
22
السبيب.
 )1التحليل اجلزئي:
هذا التحليل يعرض نتيجة الفكر أو املنطق املعقول من الكاتب عن
يت
أجزاء من األشياء .ومثال ،بعض اخلرباء حيلل الربتقال .وعامل النبا ّ
ينظر إىل أن الربتقال بنية النبايت؛ فلذلك حيلله غصنا ،قشرا ،حلما،
وحبا .فأما خبري الكيمياء فينظر إليه من عناصر الكيمياء اليت توجد
19

19
20
21
22

املرجع نفسه ،ص16 .
املرجع نفسه ،ص26 .
املرجع نفسه ،ص27 .
املرجع نفسه ،ص72-61 .
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الرسام فينظر إليه من ناحية الفن؛ فبذلك
يف قشر وحلم وحب .وأما ّ
حيلله من ناحية أمناط األلوان اليت توجد يف الربتقال.
 )2التحليل التوظيفي:
		 اخلطوة اليت تليها من التحليل اجلزئي هي التحليل التوظيفي
الذي اليذكر جزءا فحسب ،وإمنا يشرح أيضا الوظائف لكل جزء
ترتبط باملوضوع الذي حيلل.
 )3التحليل العملي:
		 هو طريقة التحليل اليت حتاول أن جتيب عن األسئلة“ :كيف
يعمل الشيء؟” ويف هذا النوع أهتمامنا يرتكز إىل مراحل تنفيذ
وظائف األجزاء .ويستخدم كل أجزاء كلما تعمل يف تطبيق مراحل
تنفيذ وظائفها .وهذه الطريقة نستفيد منها إذا كان املوضوع
حيويا.
 )4التحليل السببي:
ويف هذا املوقف ،نتسائل حالتني ،مها :السبب والنتيجة .على سبيل
املثال ،حيدث سيال .السيل نتيجة ،والسبب من السيل ميكن يقطع الناس كثريا
من األشجار ،أو يرمي الناس زبالة يف النهر ،أو يبىن الناس بيوتا بدون اهتمام
بظروف البيئة ،وما إىل ذلك.
ا) االستعراض التصنيفي
		 مبا شرح عن أنواع االستعراض ،والتصنيف هو طريقة طبيعة لتعرض
جمموع أشياء بتجربة الناس .ويتمثل يف التصنيف خصائص خاصة لدى
أفراد مثل ،الشعوب ومجعية السياسة والدين والثقافة وحنو ذلك .وهذا
31
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النوع ينقسم إىل قسمني ،مها :التصنيف البسيط والتصنيف املعقد .واملراد
باألول هو التصنيف الذي يقسم إىل قسمني فقط .مثال ،جنس اإلنسان
جنسان ،مها :الذكر واألنثى .واملراد بالثاين هو كل قسم ينقسم إىل
أكثر ،وتعرض خصائصها بشكل إجيايب .على سبيل املثال ،أن وسيلة
نقل مخسة أنواع ،هي :نقل مائي ،نقل ّبري ،نقل حبري ،نقل بريدي،
جوي .والتقول أن وسيلة نقل نوعني ،مها :الوسيلة اليت ميكن أن
ونقل ّ
تطري والوسيلة اليت الميكن أن تطري.
ب) االستعراض التعريفي
		 وهذا النوع هو التعريف والتحديد عن شيئ أو مفاهيم .هذا النوع
إذن ،الفقرة اليت تطور التعريف أوالتحديد عن العبارة أو املصطلح.
 -4الشروط التي يملكها كاتب كتابة االستعراض
ا) معرفة املوضوع الذي سيبحث
يوسع
		 مبعرفة املوضوع الذي سيبحث ،فيمكن الكاتب أن يتطور أو ّ
املعلومات عن شيئ بواسطة البحث واملقابلة وقراءة الكتب على حد
سواء .ومن مث يقوم الكاتب بتقومي نتيجة البحث ويعرضها يف الكتابة.
ب) القدرة على حتليل املشكالت بشكل واضح وملموس
		 يلزم الكاتب قدرة على حتليل املشكالت الرئيسية؛ ألن لكل املواد اليت
وتقوم وبعد ذلك تصب يف كتابة هنائية .وقيمة
جتمع ستحلل وتصنّف ّ
الكتابة تقع على حسب استطاعة الشخص يف املراجعة والتحليل.
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ج -أمثلة االستعراض
 )1العنوان :بين المدرسة اإلسالمية والمدرسة العامة
بقلم :أمحد مرادي
		 املراد بالعنوان هو رمزان يبدوان فيهما التفريق بني العلوم الدينية والعلوم
العامة .وللحديث عنهما فقد تكلّم عنهما كثري من املتحدثني .وواقعيا
مهم .واألول فرض
مهم والثاين غري ّ
أن كثريا من الناس يرون أن األول ّ
النيب صلى
عني والثاين فرض كفاية .وهذا ما يفهمه الناس من حديث ّ
اهلل عليه وسلّم“ :طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة (رواه
مسلم).
 )2يكتسب اإلنسان املعارف واملعلومات يبدأ حني يسمع صوتا من
األصوات .وبالعكس ،إن اإلنسان الذي ال يستطيع أن يسمع ال يعرف
كثريا ما حيدث حوله .ومن البديهي ،أن جهاز اإلنسان الذي يعمل أوال
قبل آخر هو السمع مث البصر مث الفؤاد .فقد جاء واضحا قوله تعاىل:
“

يشوقه .وعلى هذا ،إن الفطرة
ولإلنسان فطرة وقدرة على معرفة ما ّ
وتطور مع تطور قدرة اإلنسان يف اكتساب
اللغوية لدى اإلنسان تنبت ّ
لغته األم .فاملقصود باكتساب اللغة لديه هو يستعيب اللغة على أساس
السمع واالستماع .وجدير بالذكر أن مهارة االستماع مهارة أوىل يف
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ترتيب املهارات األربع ،تتبعها مهارة الكالم والقراءة والكتابة.
 )3العنوان:الموز
من منّا مل يأكل املوز ! من منّا ال حيب املوز ! كلّنا حنب املوز ونتناوله
مع الوجبات ولكن هناك معلومات البد من معرفتها حىت تزيد حمبّتنا
للموز .املوز من الفاكهة االستوائية ،اليت تتوفر على مدار السنة ومن اكثر
الفاكهة املباعة يف العامل ،وطرق تناوله عديدة ،إما بأكلها طازجة أو عن
طريق الطهي بطرق خمتلفة.
تشتهر إندونيسيا كغريها من الدول االستوائية بوجود عشرات األنواع من
املوز ومبختلف األحجام .فمن أنواع املعروفة يف إندونيسيا ،املوز الذهيب
أو بيسانغ ماس مييل لونه إىل الصفرة ،وهو حبجم اإلصبع ،وبيسانغ
راجا ( أي موز امللوك) لذيذ الطعم ولونه مائل للصفرة ،هناك نوع آخر
من املوز يصل طوله إىل نصف مرت ويعرف باسم بيسانغ تاندوك (موز
القرن) ،وهذا النوع يصنع منه أنواع من احللوى فمنها ما يقلى يف الزيت
ويقدم مع الشاي  ،ومنها ما يطبخ على البخار أو يسلق وبعضها يدخل
يف عمل الكيك والعصري.
املوز لذيذ الطعم وسهل احلصول عليه ،وبطبيعته فهو فاكهة صحية
بعيدة عن التلوث ،وتتواجد دائما يف أغلب الوجبات الرئيسية .وقد
ثبت علميا أن مثرة املوزة الواحدة تعادل رغيفني خبز يف القيمة الغذائية،
واجلزء اللحمي للموز يشمل  % 74من املاء ،ونسبة ضئيلة من املعادن
املختلفة وبعض الفيتامينات والربوتينات .وقد ثبت علميا أن للموز
إمكانية يف معاجلة الصداع أو الغثيان نتيجة لشرب الكحوليات ،حيث
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أن الصداع حيدث بسبب نقصان املاء والبوتاسيوم يف اجلسد ،فحبّة املوز
غنية بالبوتاسيوم واملاغنسيوم ،الذي يعمل على راحة اجلسد ،كما حيتوي
املوز على الرتيبتوهبان ( )Tritophanاليت تسبب النعاس ،وعلى فيتامني C
 .ويرجح لألشخاص الذين يسهرون ليال بتناول املوز قبل النوم حىت
ينعمون بالنوم العميق ويشعرون بالصحة.

د -األسئلة
 -1ما تعريف االستعراض!
 -2اذكر أنواع االستعراض؟
 -3بينّ الفرق بني الوصف واالستعراض!

 -5التدريبات
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

احبث عنوانني بشكل كتابة االستعراض من اجملالت واملنشورات
واإلنرتنيت!
اكتب كتابة االستعراض التعييين من عندك!
اكتب كتابة االستعراض املقارن من عندك!
اكتب كتابة االستعراض الوصفي من عندك!
اكتب كتابة االستعراض التحليلي من عندك!
اكتب كتابة االستعراض التصنيفي من عندك!
اكتب كتابة االستعراض التعريفي من عندك!
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الوحدة الرابعة

كتابة الربهنة
أ -أهداف التعليم
هلذه الوحدة هدفان ،مها:
-1

األهداف
العامة:

 )1أن يطور الفكر األساسي،
 )2أن يكتب كتابة الربهنة املؤسسة على الفكر
األساسي الذي خيتاره الطالب.

-2

األهداف
الخاصة:

 )1قدرة الطالب على كتابة احلجات لنيل املنحة
الدراسية.
 )2قدرة الطالب على كتابة احلجات ملواصلة
الدراسة.
 )3قدرة الطالب على كتابة احلجات لتعلمه يف
قسم تعليم اللغة العربية وحتدياته يف عصر
العوملة.
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ب -الوصف
 -1تعريف البرهنة
إن كلمات الربهنة هي الكلمات اليت تعين احلجات واملسوغات ،وكتابة
الربهنة إذن ،الكتابة اليت تعطي حجات قوية ومتيقنة .وفيها يوصل الكتّاب
آرائه مع بياهنا وحجاهتا القوية وتستهدف تأثرا على قارئه .ويف الربهنة جيوز
لنا الدفع على ما ذهبنا إليه مع اهتمام بآراء غرينا اليت ختتلف بآرائنا .الفكر
الصحيح الذي يدعمه استخدام اللغة الصحيحة والفعالة دعم كثري لكتابة
الربهنة.
الربهنة هي شكل الفكر الذي حياول أن يؤثر على سلوك الشخص و رأيه
ليؤمن ويعمل مناسبا مبا يريده الكاتب أو املتحدث .ومن خالل هذه الطريقة،
حياول الكاتب أن يرتب تتابع البيانات مرتبا ترتيبا ،حىت ميكن أن يدل على
أن الرأي أو الشيئ املعني صواب أم ال .وهذه الربهنة أساس رئيسي يف العلوم.
وموقفها يف العلوم إمنا هي احملاولة على استحضار الربهنة أو التدليل تعيينا على
23
رأي وموقف عن شيئ.
على سبيل املثال ،نبحث عن املوضوع املعني بكتابة الربهنة .نضرب
مثال عن اجلامعة .فكاتب الربهنة يعينّ رأيه عن جتديد اجلامعة وإصالحها،
أو ما يقوم منسوبو اجلامعة مبجال الرتبية املتعلق باجلامعة لكي يتيقن القارئ
على ما يبينه الكاتب .والبد للكاتب أن يعرض الدالئل لتقوية آرائه وموقفه.
واألساس للربهنة هو الفكر النقدي واملنطقي.
Gorys Keraf، Argumentasi dan Narasi، Op.Cit.، p.3
40
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وهناك العديد من اهتمامات يف كتابة الربهنة ،وهي كما يلي:
الفكر الصحيح والنقدي واملنطقي
§
البحث عن احلقيقة ومجعها واختيارها املناسبة بأهداف وموضوع،
§
والتمكن على ربطها إلثبات اآلراء أو ما يعتقدها
§ البعد عن العاطفة النفسية والذاتية
§ استخدام اللغة جيدا وصحيحا وفعاال حىت اليظهر املعىن املختلف
كما الشرح سابقا ،أن أسس الربهنة هي الفكر النقدي واملنطقي ،ولذلك
هي حتتاج إىل احلقائق الصحيحة ،وميكن احلصول عليها من طرق خمتلفة،
وهي:
 oاملواد املقروءة (الكتب واجملالت واجلرائد واإلنرتنيت)
 oاملقابالت أو االستبانات
 oالبحث أو املالحظة بشكل مباشر
 -2عالقة البرهنة بالمنطق
اثباتا للصدق ،فتستخدم الربهنة أسس الفكر .و الفكر هو فرع من
فروع العلم الذي حياول عرض استنتاجات بواسطة القواعد الرمسية الصحيحة.
وللربهنة عالقة قوية ووطيدة باملنطق ،فاألشكال واملصطلحات للمنطق
يستخدمها الربهنة ،حىت كأن هذين املوقفني الفرق بينهما .لذلك نأخذ
التمييز بينهما بأن املنطق علم والربهنة كيفيّة.
والفرق بني املنطق والربهنة يف استخدام العبارات أو املصطلح وهو
الصحيح واخلطأ تستخدمهما الربهنة .وأما الصدق وغري الصدق يستخدمهما
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املنطق.

24

 -3أسس البرهنة وأهدافها
ويعترب أسس املنطق وسيلة لكتابة الربهنة اليت تريد أن تغري موقف الناس
وآراءهم .فهناك األسس اليت تكون نقطة االنطالق للربهنة ،وهي كما يلي:
ا) ال بد للمتحدث أو الكاتب أن يعرف املوضوع الذي سيعرض
25
ب) ينبغي للمتحدث أو الكاتب أن ينظر اآلراء املتناقضة بآرائه
وهتدف الربهنة إىل إثبات الصدق عن رأي أو استنتاج ببيانات أو
شهادات .والكاتب يتمىن احلصول على الصدق من قارئ ،والرأي والبيانات
واحلجة تدعيما على ما كتب.
فيمكن ازدهار فقرة الربهنة بنمط فكر القانون السبيب يعين يبدأ بتوصيل
األسباب ومن مث يبني نتائجها يف النهاية .وجيوز أن يعرضها بالعكس .وتسهيال
لكتابة الربهنة ،فيكننا أن نتبع اخلطوات التالية:
تسجل مواضع آراء اليت ميكن أن تطورها
أ)
ّ
ب) ّ
تنظ ْم إطار الفقرات اليت ستكتب
ج) تطور اإلطار الذي يكون فقرات
د) ميكنك استخدام العبارات الرابطة مثل :لذلك ،استناد إىل ،باألضافة
إىل ،بناء على ...إخل( .انظر قائمات العبارات الرابطة)
واخلطوات األخرى على كتابة الربهنة:
24
25

املرجع نفسه ،ص100 .
املرجع نفسه ،ص102-101 .
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أ) تعيني املوضوع
ب) تعيني األهداف
ج) مجع البيانات من مصادر ومراجع
د) ترتب إطار اإلنشاء املناسب باملوضوع املختار
ه) تطور اإلطار كتابة الربهنة
 -4سمات كتابة البرهنة:
أ) إيضاح الرأي وبيانه لكي يعتقد القارئ إليه
ب) حباجة ماسة إىل احلقائق إلثبات مع العناية إىل الصور أو اخلطوط
البيانية.
ج) البحث عن مصادر الفكر من املالحظة و اخلربات والتجارب وما إىل
ذلك.
د) واخلتام حيتوي على اخلالصة.

ج -أمثلة الربهنة
 -1عودة تكليف خريجي كليات التربية بداية تصحيح نظام التعليم
)كتبته هبة على حافظ(
فجر املعلمون خالل مظاهراهتم واضراهبم االخري عن قضية من اهم
واخطر القضايا التعليمية واملتعلقة بعودة التكليف خلرجيي كليات الرتبية للعمل
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يف املدارس وعدم االستعانة خبريج باقي الكليات خاصة لعدم دراستهم للعلوم
الرتبوية والنقص الشديد يف اعدادهم مبا يتناسب مع عملهم كمعلمني وقد
أثار هذا املطلب العديد من التساؤالت خاصة وان االستعانة بغري خرجيي
الرتبية اثر بشكل سليب يف العملية التعليمية.
وكانت الدولة مع بداية التسعينات قد الغت التكليف وفتحت الباب
علي مصراعيه لباقي الشهادات للعمل يف التعليم حيث التوجد وظائف هلم
وحيت اليشعر املواطن ان الدولة التوفر له الوظيفة فتاهت وظيفة املعلم وبالتايل
تاثر الطالب والتعليم بشكل عام سلبيا.
وحول هذه القضية اكدت الدكتورة ماجدة مصطفي عميدة كلية الرتبية
األسبق وأستاذ املناهج وطرق التدريس جبامعة حلوان تأييدها مطلب املعلمني
املتظاهرين وحقهم يف اقتصار مهنة التدريس علي الرتبويني فقط ،وذلك الن
زمالءهم من خرجيي الكليات االخري يفتقدوا اخلربة يف التعامل مع التالميذ
كما اهنم يفتقدون اساليب التدريس احلديثة.
وأوضحت ان التدريس مهنة هلا دور كبري يف تشكيل عقول األجيال
وكليات الرتبية تعد الطالب هلذه املهنة ،فكيف لطالب قام بدراسة 4سنوات
لكي يكون مؤهال هلذه املهنة مث يأيت خريج من كلية أخري ويأخذ مكانه يف
الوظيفة ،فان مثل هذه االمور هي اليت تساعد علي تدهور العملية التعليمية،
وأضافت اننا حنتاج ايل ثورة يف كل االمور وحلول غري تقليدية وغري منطية
حيت ننهض بالتعليم يف مصر .وأشارت ايل انه بالنسبة ملن التحق بالفعل مبهنة
التعليم وليس من خرجيي كلية الرتبية البد التعامل معهم بشكل موضوعي
خاصة يف الظروف اليت متر هبا البالد حاليا ،وان يتم تقييمهم مرة أخري
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حبيث يتم االبقاء علي من يصلح منهم ونقل من اليستحق ايل اي منصب
اداري اخر .واوضح الدكتور فتحي كامل زياد عميد كلية الرتبية جامعة املنيا
واملنتخب حديثا ان هناك نوعني من الربامج اليت تقدمها كليات الرتبية علي
مستوي مصر ،النوع االول ويطلق علية النظام التكاملي وفيه يلتحق الطالب
بكليات الرتبية بعد خترجهم من الثانوية العامة ويدرسون فيه ملدة سنوات مث
حيصلون علي درجة البكالوريوس ،والنوع الثاين يطلق عليه النظام التتابعي وفيه
يتم تقدمي برامج خلرجيي البكالوريوس والليسانس املعادل لدرجة البكالوريوس
من كليات الرتبية مثل كلية االداب واخلدمة االجتماعية واأللسن والعلوم،
ويف هذه احلالة حيصل اخلريج علي الدبلوم العام يف الرتبية ويؤكد أنه المانع
خلرجيي هذه الكليات أن يلتحقوا مبجال التدريس ولكن بشرط أن حيصلوا
علي الدبلوم العام يف الرتبية واليت تسمح هلم بدارسة العديد من العلوم الرتبوية
اليت جتعلهم يف مستوي املعلمني خرجيي كليات الرتبية.
وأيد الدكتور سعيد طعيمه أستاذ أصول الرتبية جبامعة عني مشس مطلب
املعلمني وأكد أن مهنة التعليم تعد حاليا مهنة من المهنة له ،واملعلم يتم
إعداده من خالل 3حماور أساسية أوهلا إعداد اكادميي ختصصي وذلك من
خالل دراسة العلوم الرتبوية اليت تؤهله للتعامل مع الطالب والثاين إعداد تربوي
ونفسي ومهين من خالل إعداده هلذا العمل خالل سنوات الدراسة األربع
والثالث إعداد ثقايف يهتم بتزويد املعلم بكل اوجه الثقافة العامة .وأوضح أن
خرجيي الكليات االخري يكونوا معدين أثناء الدراسة للعمل يف جماالت أخري
غري التدريس ،وليس من املعقول لكي نعاجل مشكلة البطالة يف اجملتمع املصري
أن نأيت بكل من هب ودب وندخله مهنة التدريس و بالنسبة إيل الرأي الذي
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يقول أن خرجيي كليات العلوم أكثر كفاءة من خرجيي كليات الرتبية يف مواد
الكيمياء واالحياء والفيزياء والرياضيات ،وأن خرجيي كليات األداب أقسام
اللغات يكونوا أكثر كفاءة من خرجيي كليات الرتبية يف جمال التدريس فيؤكد
الدكتور أبو السعود حممد أمحد عميد كلية الرتبية جامعة بنها أنه ال توجد
دراسات متخصصة يف هذ اجملال جتزم بأن خرجيي هذه الكليات أقوي وأفضل
من خرجيي كليات الرتبية ،كما أن الطالب ليس مطالب منه أن يتعمق يف
املادة حيت يصبح مرتمجا أو عاملا ،ولكننا نعطيه القدر الكايف من املعلومات
اليت جتعله متفهم للمادة اليت يقوم بدراستها.
(نقلت من جريدة األهرام\ يوم األربعاء  9من نوفمرب 2011م).
 -2اللغة العربية في الثانوية العامة . .علي الهامش!
المعلمون:الطلبة اليحتاجونها للحصول علي وظيفة أو عمل ألن
الشرط إتقان اللغة األجنبية تحقيق :وجيه الصقار
حول أبعاد هذه املشكلة القومية يؤكد أشرف جاب اهلل مدرس أول اللغة
العربية بالثانوي العام؛ أن كل الظروف اليت حتيط هبذه اللغة تدفع الطالب
لنبذها، ذلك أن الطالب ينظر ملستقبله ويهيئ نفسه ألحد األعمال، وليس
هناك أية وظيفة تدفعه ألن يتقن اللغة العربية، ألن أي وظيفة ترتبط باتقان
اللغة االجنليزية، أو أجنبية أخري واجادة الكمبيوتر وهذا اآلمر يشجع علي
اتقان لغة أجنبية أيضا أي أن فكر العصر أو املستقبل اليضع العربية يف أي
ميزان مفيد للطالب  ،يف الوقت الذي اليفيد الطالب رفع مستواه يف هذه اللغة
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اليت التؤهل لاللتحاق بأي كلية متميزة، وحيت قسم اللغة العربية بأي كلية
اليشرتط اجتياز املستوي الرفيع.وقال: إن عدم اهتمام اآلباء باللغة العربية
جعل هناك نفورا عاما منها  ،مما جعل هناك انطباعا بأهنا اصعب من اللغات
األجنبي ة، فالطالب الحيبون البالغة والنصوص وال النحو ألهنا أسئلة إبداعية
وتعتمد علي الفهم يف الوقت الذي يتجهون فيه للحفظ وتفضيل مواد أخري
ميكن حفظها مثل اجلغرافيا للحصول علي درجاهتا وليس حبا يف التعليم،
وحيت اللغة العربية يف املنهج يفضل الطالب احلفظ فيها برغم أن هناك نصوصا
وقواعد سهل ة، وهذا كله يدع الطالب للدروس اخلصوصية، وتبدأ الدراسة
احلقيقية هلا برغم أهنا اللغة القومية، واليت حتمل القيمة والرتاث والشخصية هلذه
األم ة، والننا يف حالة اغرتاب أصبحت اللغة مرحلة دراسة لدرجة أن مدرس
املادة يشرحها بالعامية حيت النص الفصيح، وأضاف أن املشكلة الثانية تتمثل
يف أن مدرس اللغة العربية غالبا اليتقن فنون اللغة  ،فليس هو صاحب خط
مجي ل، وال ميلك موهبة اإللقاء اجلميل، والأسلوبا لغويا جذابا واليتقن قواعد
اللغ ة، ويفضل دائما أن يناديه األوالد بلقب مسرت وليس املدرس كما لو أنه
حريص علي تدمري قيمة اللغ ة.
تناقض النصوص!
ويتحدث مدرس أول اللغة العربية عن أسباب أخري لعزوف الطالب
عن دراسة املستوي الرفيع يف اللغة يف سوء املناهج وتوزيعها يف العربية ويضرب
مثال علي تناقض النصوص يف درس اختيار الصديق الذي يؤكد صعوبة ترك
الصديق مهما حدث منه، وهو البن املقفع، ونص آخر هو جفاء صديق
البن العم ري، وهو حيض علي ترك الصديق إذا ما كان سيئ اخلل ق، كما أنه ـ
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ولألسف فان اللغة العربية تواجه حربا شعواء حيت مل تعد لغة السوق فطالب
القسم العلمي يقول أنا سأصبح مهندسا أو طبيبا وسأدرس باالجنليزية فلماذا
أدرس العربية وهي لن تفيدين يف اجلامعة أو العمل، يف الوقت الذي ترصد
فيه 0 5درجة فقط للغة العربية يف الثانوية العامة متساوية مع اللغة الفرنسية، أو
أية لغة لن تفيد الطالب يف أي شئ مستقبال أو حاضرا، مما يستوجب وبسرعة
تعديل درجات لغتنا العربية ايل الضعف حيت تعيد للغتنا قيمتها وتارخيها
وتراثها ومستقبلها أيضا.
(هذه النسخة نقلت من جريد األهرام يف التاريخ  30أكتوبر
2008م).

د -األسئلة
 -1بينّ تعريف الربهنة!
 -2اذكر أسس الربهنة وأهدافها!
 -3بينّ الفرق بني الربهنة وأنواع الكتابة األخرى!

ه -التدريبات
 -1اكتب إنشاء بشكل الربهنة عن:
أ) هل الطلبة حباجة ماسة إىل الدورة التدريبية لكتابة البحث العلمي
باللغة العربية؟ اذكر حجتك!
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ب) ملاذا تتيقن بأنك تستحق املنحة الدراسية؟ اذكر حجتك!
ج) مارأيك عن قسم تعليم اللغة العربية وحتدياته يف عصر العوملة!
 -2احبث مقالة أو كتابة بشكل الربهنة باللغة العربية يف اجلرائد أو اجملالت
أو املنشورات أو اإلنرتنيت!
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الوحدة اخلامسة

كتابة نصوص اخلطابة العربية
أ -أهداف التعليم
هلذه الوحدة هدفان ،مها:
-1

األهداف
العامة:

ميكن الطالب أن يعرب أفكاره من خالل اخلطابة
العربية

-2

األهداف
الخاصة:

 )1قدرة الطالب على كتابة نص اخلطبة عن
كليمات يف الربنامج املعني .
 )2قدرة الطالب على كتابة نص اخلطبة عن
املوضوع املعني.
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ب -الوصف
 -1تعريف اخلطابة
اخلطابة لغة توجيه الكالم حنو اآلخرين لإلفهام .واصطالحا هي فن
خماطبة اجلماهري لطريقة إلقائية تشتمل على اإلقناع واالستمالة .واإلقناع :محل
26
السامع على التسليم بصحة القول ،وصواب الفعل أو الرتك.
وهناك بعض تعاريف اخلطابة األخرى ،وهي مما يلي:
أ) جمموع قوانني يقتدر هبا على اإلقناع املمكن يف أي موضوع يراد.
ب) خطاب يلقي من فرد على مجاعة بقصد التأثري يف نفوسهم وإقناعهم بأمر
27
من األمور.
فمن تعريفي اخلطابة السابقة ،ميكن اخلالصة أهنا يلقي الكالم من فرد
على اآلخرين بقوانني خاصة بقصد التأثري واإلقناع.
 -2فائدة الخطابة
اخلطابة وسيلة من وسائل السيادة والزعامة ,وكانوا يعدوهنا شرطا لإلمارة،
فهي اليت تكمل اإلنسان ،وترفعه إىل ذرى اجملد والشرف ،وحسب اخلطابة شرفا
الساسة والعظماء،
أهنا مركب أصحاب الدعوات من األنبياء والعلماء ،وَم ِطيّة ّ
28
وامللوك والكرباء ،وهي شأن قادة األمم ،والعاملني من ذوى اهلمم.
تعرف صاحبه كيف ميتلك القلوب ،وسيتميل النفوس،
واخلطابة هي اليت ّ
وحيرك العواطف حنو ما يريد ،وهي اليت تثري احلماسة يف النفوس الفاترة،
26
27
28

إمام مسلمني ،فن اخلطابة العربية (ماالنج :مالكي فريس ،)2011 ،ص1 .
املرجع نفسه
املرجع نفسه ،ص2 .
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وهتدئ النفوس الثائرة وهي اليت ترفع احلق وختفض الباطل ،وتقيم العدل،
وتفض النزاع ،وتقطع
وترد املظامل ،وهي اليت هتدى الضال إىل سواء السبيلّ ،
29
اخلصومات.
 -3أنواع الخطابة
أ) نوع اخلطابة املؤسس على املوضوعات
َّولِية ،خطبة الذكرى،
وهو على سبيل املثال :خطبة حفلة اخلريج ،خطبة ال�ت ْ
خطبة التسريح ،خطبة اإلنتخاب ،خطبة التدشني ،خطبة التقرير ،اخلطبة
العلمية ،وخطبة التنوير.
ب) نوع اخلطابة املؤسس على كيفية أو أسلوب توصيلها
وهو على سبيل املثال :اخلطبة املعرضية ،خطبة تطوير الرتاكيب على
احملتوى ،وخطبة قراءة النصوص.
ج) نوع اخلطابة املؤسس على أهدافها
وهو على سبيل املثال :اخلطبة اإلرشادية ،اخلطبة الدوافعية ،اخلطبة
30
الربهنية ،اخلطبة اإلقنائية ،اخلطبة اإلبكارية وخطبة التقرير.
 -4طرق تحصيل الخطابة
أ) قراءة الكالم البلغاء
29

املرجع نفسه

Iyo Mulyono, Dari Karya Tulis Ilmiah Sampai Dengan Soft Skills (Bandung: Yrama Widya, 2011),
pp. 63-68
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ب) الثروة الكثرية من األلفاظ واألساليب
ج) دراسة أصول اخلطابة
د) االطالع على كثري من العلوم اليت تتصل باجلماعات
ه) ضبط النفس واحتمال املكاره
31
و) التدريب واملمارسة
 -5مراحل اإلعداد للخطبة
أ) مرحلة اخللق أي خلق موضوع اخلطبة
ب) مرحلة تركيب عناصر اخلطبة
ج) مرحلة اختيار األدلة
32
د) مرحلة التعبري البياين

ج -أمثلة نصوص اخلطابة العربية
 -1السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ِّع َم الَّتيِ الَ ُ�ت َع ُّد
بسم اهلل الرمحن الرحيم .اَلحَْ ْم ُد لِلَّ ِه الَّذِي أ ْع َطانَا ال�ن َ
الس َ
ال ِم لَِ�نيْ ِل
لى َما َه َدانَا َوَوَّ�ف َقنَا ُسبُ َل َّ
َوال تحُْ َصى ،نحَْ َم ُد ُه َسبْحانَ ُه َوَ�ت َعاىل َع َ
اآلخ َرِة َوالأُْ ْو َ
ىنَ ،وفيِ ِ
الس َ
الص َ
لى َحبِيْبِنَا الْ ُم ْص َط َفى
ىلَ .و َّ
ال ُة َو َّ
َّ
الس َعا َد ِة َوالْ ُم َ
ال ُم َع َ
لى آلِِه َو َص ْحبِ ِه َوَم ْن تَبِ َع ُه َدا ُه إ َ
ىل
َسيِّ ِدنَا محُ م ٍد ْأك َرِم ُّ
الر ُس ِل َو ِختَا ِم الأَْنْبِيَاءَِ ،و َع َ
31
32

إمام مسلمني ،املرجع السابق ،ص5-3 .

املرجع نفسه ،ص17 .

56

...تعليم مهارة الكتابة ...

َ�ي ْوِم الْلِ َقاءَِّ .أما َ�ب ْع ُد:
املكرمون واحملرتمون ،جمالس احلكماء الفضالء
ّ
أيها إخواين اخلطباء األزكياء
وياأيها أجيال األ ّمة األحبّاء رمحكم اهلل
أشكركم يا رئيس/رئيسة اجللسة ،على ما أتاح يل هذه الفرصة النفيسة
لإلسهام يف هذه املسابقة.
أيها األحبّاء رمحكم اهلل ،امسحوا يل أن أق ّدم عما خطر يف فؤادي وممّا
اشا يف بايل باملنطق الصريح العريب ،حتت العنوان:
َج َ
تحَْقِيْ ُق الجْ ِيْ ِل الْمِثاليِ فيِ الإْ ِ ْسالَم
عصر
عصر
ٌ
عظيم؛ ٌ
عصرنا هذاٌ ،
أيها اإلخوان األحبّاء واألعزاءُ ...
يهتم باملعارف والعلوم والتكنولوجيا .عصر يسابق فيه الناس مسابق ًة شديد ًة
لنيل اإلعالمات الواسعة .عصر يشغل فيه الناس لنيل املعيشة الدنيوية حىت
التنسجم بني احلوائج الدنيوية وبني احلوائج األخروية .والسيما عن املراهق
الذي يوجه أفكاره إىل هذا الصدد .فاألجيال املسلمون ال يتأخرون أيضا يف
هذه املسابقة لنيل املعارف والعلوم والتكنولوجيا .ولكنهم يعرفون مبا حيتاجون
يضرهم ،أينما كانوا ،...وأينما حلّوا ...وأينما
إليه ،وهم يعرفون ما ينفعهم وما ّ
عاشوا.
واملراهقون ال ّ
ِ
النهوض
أسباب
شك أ ّن العناية هبم مهمة ،وَ�تل َُّم ُس
ِ
قوهتا ،هلذا نرى
باألجيال هي َ�تل َُّم ُس ألسباب النهوض باألمة وبقاء األمة يف ّ
ٍ
تؤصل ما ينبغي أن يعمل
أن املراهقني حباجة عظيمة إىل عناية
مبوضوعات ِّ
جتاههم ٌّ
كل حبسب جماله.
أيها اإلخوان األحبّاء واألعزاء ...إن املرحلة املراهقة فرتة انتقالية بني
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«�فْ�ت َرةٌ ُم َزْع َزَع ٌة» واليزال
املرحلة الطفولة والرشدة .وميكن القول أن هذه الفرتة َ
يف حبث عن اإلجياد على النفس .ولذلك يسهل للمراهق أن حيصل ويتعود
اجلمي َع من حيث األفكار والسلوكيات واملفاهيم سواء كانت خريا أو شرا.
فالشخصية والفطرة اليت ميلكها املراهق فضل عجيب ،وتكون وسيل ًة لنفسه
غرسا على اإلميان الصحيح.
إلجياد على النفسَ ،
قوِة اجلسم والروحً ،
مملوء ّ
ولكن من األخبار واألنباء وجدنا فيها أزمة املراهق اخللقية يف هذا العصر
أكثر وأخطر .وليس بقليل أن بعض منهم يشتغلون باملعاصى و يرتكبون
احملرمات ،وال يستفيدون أوقاهتم إىل اخلري...حىت نرى الكثري من مراهقتنا اليوم
يعيش يف ُمتا َه ٍة نَائِيَةٍ ،بعيد عن كل خلق كرمي ،وعن كل تعاليم سامية ،نعوذ
باهلل مث نعوذ باهلل...
فإذن أيها اإلخوة األحباء ...حنن اآلن حباجة ماسة إىل كيفيات ميكن
اجليل املثا َ
هبا أن نحَُ ِّقق َ
يل يف اإلسالم .هل أنتم تريدون معرف َة هذه الكيفية؟
 ...اجلواب بالتأكيد :نعم.
اجليل املثايل يف اإلسالم هي:
الكيفية املقصودة لتحقيق ِ
أ -اإلميان الصحيح واليقني الصحيح
ِق َوَ�ت َرْكنَا
اإلميان هو التصديق لقوله تعاىل:قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا َذ َهْ�بنَا نَ ْستَب ُ
وس َف ِعنْ َد َمتَا ِعنَا فَأَ َكلَ ُه ِّ
ني
الذئْ ُب َوَما أَنْ َت بمُِ ْؤم ٍ
ِن لَنَا َولَ ْو ُكنَّا َصا ِدقِ َ
يُ ُ
|( "¹يوسف\ .)17 :12حمل اإلميان مبعىن التصديق اجلازم هو القلب لقوله
تعاىل:
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« (التوبة\.)45 :9
ال يكون كل فعل وعمل صاحل نافع وفائدة إال باإلميان الصحيح واليقني
الصحيح ،وهذا بسبب أهنما أساسان يف اإلسالم على معىن العبادة .وال
يكون واجبا بدون اإلميان واليقني إىل اهلل تعاىل.
ب -الفهم الصحيح
دستور احلياة هو الذي يتجه إليها وينسجم بني
كل فعل وسلوك يكون
َ
املفاهيم والتطبيقات يف احلياة .فهو منبثق على كتاب اهلل وسنة رسوله،
فاملعيار على السلوكيات احلياة هبما ،مثل تعويدهم على النظافة العامة
الداخلية واخلارجية مع النفس ومع اآلخرين يف البيت وخارجه ،وحنو
ذلك.
ج -الفكرة السليمة
تربز الفكرة السليمة على أهنا تبدأ بفهم صحيح .الفكرة على النفس وفهم
اإلسالم برمحة للعاملني هو الفهم الصحيح بالنفس واإلسالم نفسه حىت
تربز الفكرة ال عوج وال يفهم املفاهيم اإلسالمية اليت كانت اكتملت.
وظهرت الفكرة املفتوحة واملغلقة بسبب الفهم غري صحيح بالدين.
د -اخلربات الصحيحة
ولذلك اخلربات اليت مهمة حلياة املراهق .وقد أثّر الفهم والفكرة يف
اخلربات .ومن ثمََّ حنتاج إىل املفاهيم الشاملة املالئمة باإلسالم عن الذات
والنفس حىت تربز منها الشخصية الوثيقة السليمة.
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هـ -التوجه إىل األهداف الصحيحة
وميكن القول أن املراد باألهداف هذه يعين النيات .والنية شرط من
شروط قبول العمل ،كما قال الرسول
 :إمنا األعمال بالنيات .فالزم
للمراهقني أن ينوي على كل عمل يتسم به النشاط واألفعال.
وياأيها اإلخوة ...اعتربوا ما بقي من أعماركم مبا مضى منها .واعلموا أ ّن
كل آت قريب ،وإ ّن ّ
كل موجود منكم زائل فقيد ،فاعتربوا األعمال قبل
الزوال ،وأبعد املؤثرات الضارة بأخالقنا – فال سيما يف عصرنا احلاضر –
والعمل على ربطنا بديننا وبكتاب ربّنا ،وسن ِة نبينا .مثّ قولوا ّ
لكل إخواننا
جيل املؤمنني األعزاء ،اشهدوا بأنّا ُ
أجيال املؤمنني.
ِ
وأخريا ،أرجو منكم العفو إن وجدمت مين اخلطاءات والغلطات ،وشكرا
على حسن اهتمامكم .مث السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
 -1السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ِّع َم الَّتيِ الَ ُ�ت َع ُّد
بسم اهلل الرمحن الرحيم .اَلحَْ ْم ُد لِلَّ ِه الَّذِي أ ْع َطانَا ال�ن َ
الس َ
ال ِم لَِ�نيْ ِل
لى َما َه َدانَا َوَوَّ�ف َقنَا ُسبُ َل َّ
َوال تحُْ َصى ،نحَْ َم ُد ُه َسبْحانَ ُه َوَ�ت َعاىل َع َ
اآلخ َرِة َوالأُْ ْو َ
ىنَ ،وفيِ ِ
الس َ
الص َ
لى َحبِيْبِنَا الْ ُم ْص َط َفى
ىلَ .و َّ
ال ُة َو َّ
َّ
الس َعا َد ِة َوالْ ُم َ
ال ُم َع َ
لى آلِِه َو َص ْحبِ ِه َوَم ْن تَبِ َع ُه َدا ُه إ َ
ىل
َسيِّ ِدنَا محُ م ٍد ْأك َرِم ُّ
الر ُس ِل َو ِختَا ِم الأَْنْبِيَاءَِ ،و َع َ
َ�ي ْوِم الْلِ َقاءَِّ .أما َ�ب ْع ُد:
املكرمون واحملرتمون ،جمالس احلكماء الفضالء
ّ -1
 -2أيها إخواين اخلطباء األزكياء
 -3وياأيها أجيال األ ّمة األحبّاء رمحكم اهلل
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 -4أشكركم يا رئيس/رئيسة اجللسة ،على ما أتاح يل هذه الفرصة النفيسة
لإلسهام يف هذه املسابقة.
 -5أيها األحبّاء رمحكم اهلل ،امسحوا يل أن أق ّدم عما خطر يف فؤادي وممّا
َجاشا يف بايل باملنطق الصريح العريب ،حتت العنوان:
ِف َّ
َح ِة الإْ ِ ْرَه ِ
اب
َم ْوق ُ
الطلَبَ ِة فيِ ُم َكاف َ
أيها اإلخوان األحبّاء واألعزاء...
إن مما ال شك فيه :أن قضية اإلرهاب أصبحت يف عصرنا هذا من أهم
القضايا اليت دوخت األوساط الدولية ،والدول اإلسالمية كغريها ناهلا نصيب
من اإلرهاب على تفاوت بينها ،ونال بالدنا اإلندونيسيا من ذلك شيء كثري!
فما معىن اإلرهاب؟ وما هي البواعث واألسباب اليت تؤدي إليه ،وما حجم
األضرار اليت تنتج عن تلكم املمارسات اإلرهابية الظامل أهلها.
أيها اإلخوة ،إن اإلرهاب كلمة هلا معىن ذو صور متعددة  ،جيمعها :
اإلخافة والرتويع لآلمنني بدون حق ،وإزهاق األنفس الربيئة وإتالف األموال
املعصومة ،وهتك األعراض املصونة ،وشق عصا املسلمني وتفريق مجاعتهم
واخلروج على إمامهم وهتييج الشباب ضد بالدهم والزج هبم يف مواجهات
ومصادمات مع والة األمر والعلماء يف صور من اإلرهاب الفكري خمزية.
فيعقب ذلك اإلرهاب  :تغيري النعم لتحل حملها الفنت والنقم ويظهر
الفساد يف األرض ،وما أحداث اجلزائر عنا ببعيد ،فقد قتل فيها باسم اجلهاد
والدعوة أكثر من مائة ألف مسلم ،نعم ،إهنا واهلل مثرة أشرطة التهييج واهلمز
واللمز والطعن يف العلماء واألمراء وهي مثرة وشاهد على فساد اجلماعات
اإلسالمية احلركية احملدثة ،واليت أوهلا أناشيد ومتثيل يسمونه إسالميا وهتييجا،
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وآخرها تكفري وتفجري ،فأفسدوا الدين والدنيا ،وخربوا البالد روعوا العباد،
وكل هذا باسم اجلهاد والدعوة إىل حتكيم الشريعة!
أيها الطلبة األزكياء...
يف هذه الفرصة أعطيكم اخلطوات للوقاية من الفكر اإلرهايب الدخيلي،
وهي:
 -1دعوة الشباب لالعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما يف كل األمور
قال تعاىل{واعتصموا حببل اهلل مجيعاً وال تفرقوا} وقال تعاىل {وما اختلفتم
فيه من شي فحكمه إىل اهلل} فاالعتصام بكتاب اهلل هو احلصن احلصني
والركن الركني الذي حيفظ اهلل به من الوقوع يف املهلكة .
 -2االجتهاد يف العبادة وتقوى اهلل عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه
إذ هو سبيل النجاة من كل مكروه قال اهلل تعال {ومن يتق اهلل جيعل له
من أمره يسرا} وقال تعاىل {ومن يتق اهلل جيعل له خمرجا} فتقوى اهلل
تعاىل واالستقامة على شرعه والعمل مبا يرضيه سبب كل فالح وجناح يف
الدارين .
 -3االستعانة بالصرب على الشدائد فالصرب يطفئ كثرياً من الفنت قال اهلل
تعاىل {يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب والصالة إن اهلل مع الصابرين}
وقال تعاىل {واصرب على ما أصابك} وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم « عجباً ألمر املؤمن إن أمره كله له خري إن أصابته سراء شكر
فكان خرياً له وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً له “(رواه مسلم).
 -4معاجلة األمور باحللم واألناة وعدم التسرع يف األحكام والفتوى والبعد
عن االنفعاالت والغضب تلك هي صفة األنبياء واملرسلني واتباعهم قال
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تعاىل {إن إبراهيم حلليم آواه منيب} وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ألشج بين عبد القيس « إن فيك خصلتني حيبهما اهلل ورسوله
احللم واألناة «(رواه مسلم وأبو داود والرتمذي وأمحد) .
 -5التحلي بالرفق وحسن التعامل واللطف يف معاجلة الفنت قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم « إن اهلل حيب الرفق يف األمر كله «(رواه البخاري
ومسلم والرتمذي).
 	-6التثبت يف األمور وعدم اإلصغاء إىل اإلشاعات السيما ما يبث عرب
وسائل اإلعالم املختلفة والفضائيات املشبوهة واليت يهدف الكثري منها
إىل التشويش على املسلمني وتفريق كلمتهم وإضعاف وحدهتم  ،قال اهلل
تعاىل {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما
جباهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني} وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم « إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث “.
أيها اإلخوة ...هذه بعض األمور اليت ينبغي للطلبة املسلمني أن يراعيها عند
ظهور فنت اإلرهاب.
يامعشر الطلبة المجاهدين....
إذا كان الطلبة روح األسرة فإهنم البد من إميان قوي ،وإذا كان الطلبة
قلب اجملتمع فإهنم البد من صدق وأمانة ،وإذا كان الطلبة عامل ناجح فإهنم
البد من معرفة قيمة الوقت واالستفادة منه ،وإذا كان الطلبة حامل املسؤولية
فإهنم البد من قوة وصحة ،وإذا كان الطلبة سواعد املشاريع فإهنم من مهارة
وحرفة ،وإذا كان الطلبة أعمدة املثل فإهنم من صحوة إسالمية.
وأخريا ،أرجو منكم العفو إن وجدمت مين اخلطأ ،وشكرا على حسن
اهتمامكم .مث السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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د -األسئلة
-1
-2
-3
-4

اذكر تعريف اخلطابة لغة واصطالحا!
ما فائدة اخلطابة؟
اذكر طرق حتصيل اخلطابة!
اذكر مراحل اإلعداد للخطبة!

 -5التدريبات
 -1اكتب نص اخلطبة عن كليمات يف الربنامج املعني!
 -2اكتب نص اخلطبة عن املوضوع املعني من عندك!
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الوحدة السادسة

كتابة الرسائل
أ -أهداف التعليم
هلذه الوحدة هدفان ،مها:
-1

األهداف
العامة:

ميكن الطالب أن يعرب أفكاره من خالل الرسالة

-2

األهداف
الخاصة:

 )1قدرة الطالب على التعبري عن الطلب واجلواب
أو اخلرب من خالل الرسالة رمسية كانت أو غري
رمسية.
 )2قدرة الطالب علىكتابة رسالة لألسرة واألقرباء
واألساتيذ واألصدقاء.
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ب -الوصف
إن الرسالة إحدى وسائل فعالة لالتصال بني شخصني أو أكثر غري
مباشرة .وقد تتضمن الرسالة األخبار أو الطلب أو اإلجابة .وبالنسبة على
مضموهنا فلها عناصر معينة .وتنقسم الرسالة إىل قسمني ،مها :الرسالة
الشخصية والرسالة الرمسية.
والرسالة الشخصية هي رسالة يكتبها شخص إىل شخص آخر .يربط
ِ
األخوة والقرابة مثل رسالة صديق لصديقه
املرسل إليه ِحبال ِّ
املرسل و َ
الصداقة و ّ
البن أخيه وغري ذلك 33.وهذا النوع
عم ِ
أو رسالة ول ٍد لوالده ،أو رسالة ّ
املرسل إليه  )3التحيّة،
يتكون من عناصر سبعة هي )1 :التاريخ )2 ،اسم َ
 )4احملتوى )5 ،حتية اخلتام )6 ،التوقيع ،و ِ )7
املرسل.
وأما الرسالة الرمسية فهي تسمى أيضا الرسالة اإلدارية اليت هي أداة االتصال
ٍ
مؤسسة وأخرى أو بني
مؤسسة واحدة 34.ومن
ّ
وحدات إداري ٍة يف ّ
اإلداري بني ّ
أغراضها طلب وظيفة ،أو طلب استفسار ،أو رّد على استفسار ،أو تعامل
35
جتاري أو صناعي.
ال ختتلف عناصر الرسالة الرمسية وكيفيةكتابتها عنها يف الرسالة الشخصية،
إال أ ّن يف الرسائل الرمسية ثالثة عناصر أخرى موجودة يف الرسائل الشخصية.
وحدة ،وهي )1 :رقم الرسالة )2 ،املَُرفَّقات ،و)3
هذه العناصر الثالثة ُم ّ
36
املوضوع.
33
34
35
36

إمام أسراري ،املاهر يف املراسلة (سورابايا :مكتبة اهلالل2009 ،م) ،ص22 .
املرجع نفسه ،ص34 .
مهينب ،الكتابة امليسرة (ماالنج :مشكاة2011 ،م) ،ص108 .
إمام أسراري ،املرجع السابق ،ص36.
68

...تعليم مهارة الكتابة ...

-1

-2

-3
-4

-5

والبيان عن عناصر الرسالة مما يأيت:
الرقم (للرسالة الرمسية)
يقصد به رقم الرسالة حسب ترتيبه يف اإلصدار منذ ّأول رسالة أصدرها
املؤسسة .ويلي الرقم رمز خاص وتوقيت التحرير من الشهر والسنة حيث
أن يفصل ك ّ
ال من الرقم والرمز والسنة خط مائل (\).
املَُرفَّقات (للرسالة الرمسية)
تقصد هبا ما يرفق ما الرسالة من أوراق مثال أو نسخة أو صورة أو
غريها.
املوضوع (للرسالة الرمسية)
أما املوضوع فهو الذي تكتب الرسالة ألجله.
التاريخ
يكتب تاريخ حترير الرسالة غالبا على الزاوية اليمىن يف أول السطر،
وأحيانا على الزاوية اليسرى .وغالبا أيضا أن يسبقه اسم املدينة للمرسل
على نفس السطر كما ظهر فيما يلي:
 حمرم 1434هـ
 12 صفر 1434هـ
1434 / 2 /12 هـ
 بنجرماسني 14 ،ديسمرب 2012م
 الرياض ،ص.ب60235 :
املرسل إليه
يكتب اسم املرسل إليه يف بداية السطر بعد ترك مسافة سطرين من
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التاريخ فليبدأ الكاتب بصيغة اخلطاب املناسبة تبعا للعالقة بني املرسل
للقراء فيما يلي بعضا من صيغ اخلطاب.
واملرسل إليه .ويق ّدم ّ
للرسالة الشخصية:

 أستاذي الكرمي  .................حفظه اهلل
 األخ العزيز  .................حفظه اهلل
 صديقي العزيز (احلميم ،الويف ،املخلص)  .......حفظه اهلل
 والدي احلنون .................حفظه اهلل
 والديت احملبوبة .................حفظها اهلل
للرسالة الرمسية:

 مساحة مدير جامعة أنتساري .................حفظه اهلل
 .................حفظه اهلل
 حضرة عميد كلية الرتبية
 فضيلة رئيس قسم تعليم اللغة العربية .................حفظه اهلل
 -6التحيّة االفتتاحية
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 حتيّة طيّبة
 سالما واحرتما
 حتيّة صادقة
 أرسل إليك سالمي
 حفظك اهلل ورعاك
 أسأل اهلل أن َ
يطيل عمرك ويُدميَ عليك نعمة الصحة والعافية
 أرجو أن تكون خبريٍ وعافي ٍة أنت واأل ْهل مجيعا.
70

...تعليم مهارة الكتابة ...

 -7احملتوى:
من املوضوعات هي األخبار ،والسؤال عن اخلرب ،والسؤال أو االستفسار
عن شيئ ،عرض أو طلب املساعدة ،وغري ذلك.
 -8حتية اخلتام:
تتنوع أساليب التحيات اخلتامية تبعا ملقتضى احلال (املتكلم ،املخاطب،
ّ
وعرض الكالم) .ومن هذه األساليب ما يلي:
للرسالة الشخصية:
 وختاما أسأل اهلل أن حيفظكم ،وحتيّايت ألفراد األسرة
 وُد ْمتُم يف ِ
حفظ اهلل ورعايَتِه
الصحة والعافية
 وختاما أسأل اهلل لك وألسرتك ّ
 وحتيايت اخلالصة لك وألفراد األسرة وُد ْمتُم يف رعاية اهلل
للرسالة الرمسية:
 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام
 وتقبلوا وافر الشكر واالحرتام
أو ما شاهبها من العبارات الدالة على االحرتام
 -9التوقيع و ِ
املرسل (واخلامت إن كانت رمسية)
يكون توقيع املرسل يف اجلهة اليسرى السفلى من الرسالة .ويوقع املرسل رسالته
بإمضائه حتت صفته يف املؤسسة أو الشركة ،ويكتب امسه كامال حتت
اإلمضاء .وال بد من ترك فراغ معقول بني صفة املرسل وامسه هلذا التوقيع.
ختاما ختتم الرسالة بشكل ال مينع قراءة االسم وظهور التوقيع.
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ج -أمثلة الرسائل
أوال :للرسالة الشخصية
ست سلمى
ّ
شارع أمحد ياين 4
الرمز الربيدي  60235بنجرماسني
عزيزتى زلفى حفظها اهلل ومتعها بنجاح
بسماريندا
سالما عاطرا عليك وشوقا عميقا إليك ،وبعد،
هاجرت من مدينتنا احلبيبة ملواصلة
عزيزتى زلفى ،لقد فرقتنا املسافة البعيدة بعد أن
ُ
دراسيت ببنجرماسني يف السنة املاضية .فشعرت منذئذ مبفردي ،رغم أين يف جانب آخر
شعرت بأنك يف قليب قريبة.
عزيزتى ،كيف حالك أنت؟ وكيف باحملاضرة؟ خييّل إ ّ
يل ِ
أنك مشغولة بأنشطتك اجلامعية
وبواجباتك املنزلية .أما أنا ،فإين وجدت حيايت هنا ممتعة واحلمدهلل .أصدقائي اجلدد جبامعة
أنتساري طيبون .وكذلك املدرسون ،هم يعريونين اهتماما ويلقون إ ّ
يل باال .إال أنين وجدت
أيقنت أن املشكلة ستزول مبرور األيام إن شاء اهلل.
املشكلة اللغوية بعض الشيئ .ولكين ُ
عزيزتى ،هذا ما ميكنين كتابته لك .أرجو أن تكتيب يل حلظة وصول هذا اخلطاب.
أخوتنا
تكلمي عن جامعتك الغراء فكل آذاين صاغية .واهلل نسأل أن يدمي صداقتنا ويوثق ّ
رغم أن املسافة بيننا غري قريبة .بلّغي سالمي للجميع.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
بنجرماسني 9 ،ديسمرب 2013م
أختك يف سعادة وكآبة،
سلمى
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ثانيا :للرسالة الشخصية
املكرم األخ أمحد مرادي
حفظه اهلل
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد:
أمتىن أن تكون أنت واألخوة يف بنجرماسني على أحسن ما يرام.
جتد إفادة مرفقة مع هذا اخلطاب تفيد بأنك قد درست يف شعبة الدبلوم
العام مبعهد العلوم اإلسالمية والعربية يف إندونيسيا وكشف الدرجات للفصل الثاين
 1424هـ،
هذا ،وتقبَّل مين خالص التحيات والتقدير...
وسالمي على األخ توفيق واألخ مهيمن .وفقنا اهلل مجيعا فيما
يرضيه...
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
جاكرتا  29من ربيع اآلخري 1425هـ
حممد زيين كشف األنوار
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ثالثا :للرسالة الرسمية
رسالة إلى عميد الكلية
		
...................... :
الرقم
التاريخ 2013/12/14 :م
املوافق 1435/1/19 :ه
املُرفّقات  :نسخة واحدة
املوضوع  :الرحلة العلمية
إىل حضرة عميد كلية الرتبية والتعليم
حفظه اهلل
ببنجرماسني
السالم عليكم ورمحة اهلل و بركاته ..وبعد:
أصحاء ومعافني ،آمني .نق ّدم لكم
حنيّيكم بتحية طيّبة وعسى أن تكونوا ّ
هبذه الرسالة أننا طالب قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية نرغب يف القيام
برحلة إىل مدينة ماالنج لزيارة كلية الرتبية جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج.
وهذه الرحلة ستكون مفيدة لنا يف تأكيد الصداقة بيننا وبني طالب كلية
الرتبية يف تلك اجلامعة وخاصة طالب قسم تعليم اللغة العربية .ولنا مشروعات
خاصة سنقيمها يف تلك الرحلة العلمية ،هي:
 -1مسابقة احملاضرة واجلدل باللغة العربية.
 -2ندوة يومية عن تعليم اللغة العربية.
 -3وجبانب هذين النشاطني سنقيم أيضا مبارتيَ كرة الريشة وكرة القدم.
زعمنا أن هذه الرحلة ذات منافع لنا ولدراستنا ،ولذالك نرجوكم أن
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تسمحوا لنا بتحقيقها يف وقت قصري .عسى اهلل أن يوفّقنا بقبولكم سؤالنا.
واهلل املستعان على ما نريد.
و السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته...
				
رئيس مجعية طلبة قسم تعليم اللغة العربية
التوقيع و اخلامت
(........اسم الرئيس).........
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د -األسئلة
-1
-2
-3
-4

ما تعريف الرسالة الشخصية؟
ما تعريف الرسالة الرمسية؟
ما فرق بني الرسالة الشخصية والرسالة الرمسية؟
اذكر عناصر الرسالة الرمسية!

ه -التدريبات
 -1أرسل إليك صديق لك يسكن يف مدينة أخرى يدعوك للحضور إىل
مدينته الىت تَ ُبع ُد  50كيلو مرتا عن مدينتك لتقضي معه العطلة األسبوعية
القادمة .اكتب إليه خطابا (رسالة) تشكره على هذه الدعوة وتعتذر فيه
عن احلضور وتذكر السبب!
 -2اكتب رسالة إىل فضيلة رئيس معهدك \ رئيس مدرستك تعرض فيها
عن حالك بأنك قد إلتح ْقت جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بقسم
خترجت من اجلامعة! (هذه رسالة
تعليم اللغة العربية وعن آمالك بعد ّ
شخصية)
 -3اكتب رسالة إىل فضيلة عميد كليتك تعرض فيها عن رغبتك ورغبة
موضحا لفضيلته الفوائد
زمالئك للقيام برحلة إىل مدينة “ماالنج” ّ
العلمية اليت سيستفيدها الطالب من رحلتهم!
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نور جنة حممد علي و صويف مان األمة« ،تدريس القصة وأمهيتها ملمارسة اللغة
العربية» ،مقالة قدمت يف الندوة الدولية حول جتربة تعليم اللغة العربية
يف إندونيسيا اليت أقامه الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا
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قصة خطوة خبطوة (املباشر) .الوصول يف  31ديسمرب 2011م
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Iyo Mulyono. 2011. Dari Karya Tulis Ilmiah Sampai Dengan Soft Skills (Bandung:
Yrama Widya)

80

...تعليم مهارة الكتابة ...

املواد اإلضافية

 قائمة المفردات
 أنماط تراكيب العربية وأساليبها
 المصطلحات المعاصرة
 الكلمات الرابطة
 األمثلة اإلنشائية في المقاالت
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قائمة املفردات
Perayaan
Provinsi-provinsi
Penduduk pribumi

 احتفاالتProsa) tidak

bersajak)
 احملافظاتMenunjukkan
 املواطنونPersiapan

نثري
مصبوعة= دالة
=التجهيز
اإلعداد

Udara, cuaca

 طقسSisi

Pengendara

 ركاب م راكبBerangkai/

Jaket

berurutan
 جواكت مMerangsang daya
khayal

الدرافت
يَ َس َّرُد
هتيّج اخليال

جاكت

Sesuatu yang
mendorong atas
pelanggaran
Seteguk air susu

 ما حيمل: منهكةPergumulan

الصراعات

على النهك
 رشفة حليبGelap

إهبار

Puas ,lega

 ارتياحMarah

املأساة

Khayal ,Imajinasi

 اخليالMemejamkan

– غمض
يغمض
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Kesan

 انطباعةEksposisi

identifikasi

Eksposisi
perbandingan

 االستعراضEksposisi analisis

Eksposisi ilustrasi

 االستعراضEksposisi definisi

املقارن
الوصفي

Eksposisi klasifikasi

 االستعراضMencoba
التصنيفي

االستعراض
التعييين
االستعراض
التحليلي
واالستعراض
التعريفي
جيرب
ّ - جرب
ّ

Jelas

 البديهيBubar, menjauh

انصراف

Makan (dalam
sehari)
Mengembalikan

 الوجباتManfaat, faidah

جدوى

 عودةMemproduksi

Beban

 تكليفDiskusi

Alumni

 خرجييMemeriksa

Berlalu

 تدهورSepotong

Kompetensi

 كفاءةUnggul

Perang melawan…
Darmawisata
Surat Resmi
Bahagia
Derita

... حرب شعواءMotivasi
 النزهةDarmawisata
 الرسالة الرمسيةLampiran-

Lampiran
 سعادةPengirim
 كآبةPenerima
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 ينجز- أجنز
املناقشة
 يتفقّد- تفقّد
قطعة
التفوق
ّ
حفز
الفسحة
املَُرفَّقات
ِ
املرسل
املرسل إليه
َ
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Kekacauan yang
hina
Tersingkir lagi
Hilang
Menaklukkan
Kebangkitan

 متاهة نائيةTerbesit

َخ َط َر

 زائل فقيدBerjalan

اشا
َ َج

دوخت
ّ Masa Goncang
 التهييجMelenyapkan

فرتة مزعزعة
إزهاق

Menekan

 اهلمزBersih tanpa dosa

الربيئة

Memukul

 اللمزMerusak

إتالف

Menikam

 الطعنMengoyak

هتك

Merobohkan

Keinginanخربوا
ّ

األعراض

Membentak
Sabar

keinginan yang
terlindungi
روعوا
َّ Membelah
 األناةHina
Tidak
Mendengarkan
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املصونة
شق
ّ
خمزيّة
عدم اإلصغاء
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أمناط تراكيب العربية وأساليبها

 .1مبتدأ  +خبر
هذا الرتكيب ميكن ترمجته إىل اإلندونيسية بزيادة األلفاظini/itu,ini,itu :
 dan ialah,adalah,merupakanبني املبتدأ واخلرب .وبيان ذلك يتمثل
يف الشكل اآليت:
خبر
2

مبتدأ
1

#
[]itu, ini, itu/ini merupakan, adalah, dan ialah
ومثال ذلك كاآليت:
الرقم
1

الجمل اإلندونيسية

الجمل العربية

Muhammad itu utusan
Allah.

حممد رسول اهلل.
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2

الصوم ركن من أركان اإلسالم

3

رئيس جامعتنا حملل سياسي معروف.

4

اإلسالم دين العدالة.

5

القرآن كالم اهلل املنزل على حممد ...

Puasa itu merupakan salah
satu rukun Islam.
Rektor kita ini adalah
seorang analis politik yang
terkenal.
Islam adalah agama
keadilan
al-Qur’an ialah/adalah
kalam Allah yang
diturunkan kepada
Muhammad ….

 .2خبر (جار+مجرور)  +مبتدأ
هذا الرتكيب ميكن ترمجته إىل اإلندونيسية بزيادة لفظ [,...lah
 ]ada ,terdapatبني اخلرب املقدم واملبتدأ املؤخر وقد ال يزاد بينهما أي
لفظ ،ومثال ذلك كاآليت:
الرقم

الجمل العربية

1

ىف الفصل طالب

2

أمام اجلامعة سيارات

3

وإىل اهلل املصري

الجمل اإلندونيسية
Di dalam kelas ada seorang
mahasiswa.
Di depan kampus terdapat banyak
mobil.
Kepada Allah-lah kembali /Allah
”adalah“ tujuan kembali
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4
5

خلالد دراجة جديدة.
من املعروف أن العربية لغة
عاملية

Khalid mempunyai sepeda baru.
[Telah ]diketahui/populer bahwa bahasa Arab adalah bahasa
internasional.

 .3مبتدأ  +خبر جملة فعلية
هذا الرتكيب ميكن ترمجته إىل اإلندونيسية بزيادة لفظ [ ]ini ,ituبني
املبتدأ واخلرب وقد ال يزاد بينهما أي لفظ مع مراعاة زمان الفعل ،ومثال ذلك
كاآليت:
الرقم
1
2
3
4
5

الجمل العربية

الجمل اإلندونيسية

Shalat itu dapat mencegah
الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر
perbuatan keji dan munkar.
Pesantren ini bertujuan mencetak
املعهد يهدف إىل إعداد العلماء.
`ulama
Islam memerintahkan umatnya
اإلسالم يأمر أمته بالعدل واإلحسان
berbuat baik dan adil.
النىب قد أوجب املسلمني اجلهاد ىف

Nabi telah mewajibkan kaum
Muslim berjuang di jalan Allah

التعلم يذهب اجلهل ،واإلنفاق يأيت

Belajar akan menghilangkan
kebodohan; sedangkan infaq
akan membawa keberkahan.

سبيل اهلل
بالربكة

 فاعل+  فعل.4
 وقد يرتجم،هذا الرتكيب ميكن ترمجته إىل اإلندونيسية بتقدمي الفاعل
: ومثال ذلك كاآليت،الفعل أوال مث يليه الفاعل على الرتتيب
الجمل اإلندونيسية
Rasul beriman kepada( kitab
suci )yang diturunkan Tuhan
kepadanya.
Para siswa membaca alQur’an
Dalam al-Mu`jam al-Wasith
kata “tarjama” berarti
menjelaskan pembicaraan…
Gerakan penerjemahan pada
masa Abbasiyah memperoleh
dukungan( motivasi )dari
para khalifah dan menteri,
terutama pada masa Harun
al-Rasyid dan al-Ma’mun.
Telah berlalu suatu masa di
mana umat Islam pernah
mengalami kemajuan.
Akan datang suatu masa di
mana al-Qur’an hanya tinggal
tulisannya.

الجمل العربية

الرقم

آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه

1

يقرأ التالميذ القرآن الكرمي

2

 ترجم الكالم:جاء ىف املعجم الوسيط
»بينه ووضحه

3

وقد لقيت حركة الرتمجة يف العصر
العباسي تشجيع اخللفاء والوزراء وخاصة

4

يف عهد هارون الرشيد واملأمون

مر زمان كان فيه املسلمون متقدمني
ّ لقد
سيأتى زمان ال يكون فيه القرآن إال
سطوره

5

6
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Pengajaran bahasa Arab
bagi orang asing tampaknya
perlu pembaharuan[ dan
reformasi ]kurikulum dan
metodenya.

يبدو أن تعليم اللغة العربية لغري الناطقني
7

بـها يف حاجة إىل جتديد وإصالح يف
مناهجه وطرقه.

 .5فعل [مبني للمجهول]  +نائب فاعل
هذا الرتكيب ميكن ترمجته إىل اإلندونيسية بتقدمي نائب الفاعل ،وقد
يرتجم الفعل املبين للمجهول إىل املبين املعلوم يف لغتنا اإلندونيسية ،ومثال
ذلك كاآليت:
الرقم

الجمل العربية

الجمل اإلندونيسية

1

إذا قرئ القرآن فاستمعوا
له.

Apabila al-Qur’an dibacakan ,maka
hendaklah kalian mendengarkannya.

2

أنزل القرآن يف شهر
رمضان.

3

تقام احلفلة بافتتاح العام
اجلامعي اجلديد ىف
الشهر املقبل.

4

يفتح الباب كل صباح

Al-Qur’an diturunkan pada bulan
Ramadhan.
Perayaan/upacara pembukaan tahun
akademi baru akan dilakukan pada
bulan depan.
Pintu dibuka setiap pagi.
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5

تويف الرسول ومل يعني
خليفة له.

)Rasul meninggal dunia( wafat
sementara beliau belum mengangkat
khalifah penggantinya.

6

جرح كثري من اجلنود
األمريكان يف احلرب
على العراق.

Banyak tentara Amerika mengalami
luka-luka dalam invasi ke Irak.

7

استشهد فلسطيين ىف
اشتباكات نارية مع
اجليش اإلسرائيلي.

Seorang warga Pelestina mati syahid
dalam kontak senjata dengan tentara
Israel.

 .6مبتدأ  +خبر (فعل)  +ضمير (مفعول به)  +فاعل
هذا النمط من اجلملة يرتجم إىل اإلندونيسية بتغيري الفعل ليكون مبنيا
للمجهول ( )pasifمع عدم ترمجة الضمري ،وىف حالة معينة ،ال يرتجم الفعل
مبنيا للمجهول ،وإمنا يرتجم مبنيا للمعلوم ،ومثال ذلك كاآليت:
الرقم
1
2

الجمل اإلندونيسية

الجمل العربية

Mahasiswa yang rajin disukai
الطالب النشيط حيبه املدرس
guru.
Bahasa Arab dipelajari oleh para
اللغة العربية يدرسها كثري من املسلمني
Muslim.
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3

4

5

Shalat merupakan ibadah yang
telah diwajibkan Allah kepada
kaum Muslim sebelum hijrah.
Al-Qur’an merupakan kitab
suci yang tidak mengandung
)kesalahan (kebatilan
Di manapun, kaum Muslim
akan mengalami/menemui
kematian.
Partai Nasional didirikan
oleh Jendral Purnawirawan
Dhiya al-Rahman semasa
pemerintahannya pada dekade
1970-an.

الصالة عبادة فرضها اهلل على
املسلمني قبل اهلجرة
القرآن كتاب ال يأتيه الباطل
إن املسلمني ،أينما كانوا ،يدركهم
املوت.
احلزب الوطين أسسه اجلنرال السابق

6

ضياء الرمحن إبان حكمه يف حقبة
السبعينات.

 .7فعل  +ضمير (مفعول به)  +فاعل
هذا النمط من اجلملة يرتجم إىل اإلندونيسية )1 :بتقدمي الفاعل مث
يليه املفعول به ،أو  )2حبعل املفعول به فاعال ويرتجم الفعل مبنيا للمجهول
ومثال ذلك كاآليت:
الرقم

الجمل العربية

1

يضربىن أمحد

2

أعطاك املدرس هدية

الجمل اإلندونيسية
Ahmad memukulku/Aku dipukul
Ahmad
Guru memberimu hadiah/ Kamu
diberi hadiah oleh guru.
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يسرىن أن تنجح ىف االمتحان

Saya senang kamu lulus ujian
akhir.

النهائي

Tuhan mendidikku (Aku didik
Tuhan) sehingga pendidikanku
menjadi baik

أدبىن ريب فأحسن تأديىب

3
4

 فاعل+  مجرور+  جار+  فعل.8
) بتقدمي الفاعل1 :هذا النمط من اجلملة يرتجم إىل اإلندونيسية
) حبعل اجلار واجملرور كفاعل ويرتجم الفعل مبنيا2  أو،مث يليه اجلار واجملرور
:للمجهول ومثال ذلك كاآليت
الجمل اإلندونيسية

الجمل العربية

Banyak mahasiswa menghadiri
seminar/Seminar dihadiri oleh Banyak
mahasiswa.
Murid-murid memerlukan alat-alat
sekolah/Alat-alat sekolah diperlukan
para murid.
Nabi kita, Muhammad mendakwahkan
Islam/Islam didakwahkan oleh Nabi
kita, Muhammad.
Guru kita membawa informasi baru/
Informasi baru dibawa (disampaikan)
oleh guru kita.
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حيضر ىف الندوة كثري من
الطالب
حيتاج إىل األدوات املدرسية
التالميذ
دعا إىل اإلسالم نبينا حممد
جاء باملعلومات اجلديدة
.مدرسنا

الرقم
1

2

3

4
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 .9فعل  +جار  +مجرور  +أن  +فعل (فاعل)/مصدر صريح
هذا النمط من اجلملة يرتجم إىل اإلندونيسية :حبعل اجلار واجملرور
كفاعل ويرتجم الفعل مبنيا للمعلوم ومثال ذلك كاآليت:
الرقم الجمل العربية
1
2
3
4

جيب علينا أن نصوم

Kita wajib berpuasa Ramadhan.

رمضان
يسهل يل أن أتعلم اللغة
العربية
حيسن بنا أن نفهم
اآليات القرآنية أوال.
يطيب يل أن أقدم للمدير
جزيل الشكر
ميكن لنا أن نرتجم

5

الجمل اإلندونيسية

النصوص العربية إىل
اإلندونيسية.

Saya mudah mempelajari bahasa Arab.
Kita sebaiknya memahami ayat-ayat alQur’an terlebih dahulu.
Saya sebaiknya menyampaikan terima
kasih kepada rektor.
Kita dapat menerjemahkan teks-teks
berbahasa Arab ke dalam bahasa
Indonesia.

 .10فعل  +مصدر (فاعل/نائب فاعل)/فعل  +مصدر (فاعل) +
مضاف إليه
هذا النمط من اجلملة يرتجم إىل اإلندونيسية :برتمجة املصدر كفعل
مبين للمجهول أو كفعل مبين للمعلوم ومثال ذلك كاآليت:
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الرقم

الجمل اإلندونيسية

الجمل العربية

1

ميكن القول إن اإلسالم دين العدالة.

Dapat dikatakan bahwa Islam
merupakan agama keadilan.

2

جيب هتذيب الطفل على الشجاعة.

Anak harus dididik berani.

3

ال جيوز تأويل اآليات احملكمات.

Ayat-ayat muhkamat tidak
boleh ditakwilkan.

4
5

6

اهلدف الذي يراد حتقيقه هو أسلمة

Tujuan yang hendak dicapai
adalah islamisasi ilmu.

قد دخل على املسجد النبوي التغيري

Masjid Nabawi telah
mengalami perubahan dan
renovasi.
Penjelasan ayat-ayat yang
global terdapat dalam
beberapa hadis Nabi.

العلوم
والرتميم.
يأتى شرح اآليات اجململة ىف بعض
األحاديث النبوية

 .11كان  +اسم  +خبر (اسم) أو (فعل ماض) أو (فعل مضارع)
كان ال تعىن دائما ( )adalahوإمنا ميكن ترمجتها بألفاظ إندونيسية
مثل pernah ,memang ,dahulu:ومثال ذلك كاآليت:
الرقم
1

الجمل اإلندونيسية

الجمل العربية

Allah itu memang Maha
Mendengar Maha Melihat.

كان اهلل مسيعا بصريا.
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2

كان خالد بن الوليد رجال شجاعا.

3

كان النيب هاجر من مكة إىل املدينة.

4
5

6

كان أمحد درس ىف بعض املعاهد

Khalid bin Walid adalah seorang
pemberani
Nabi dahulu hijrah dari Mekkah
ke Madinah
Ahmad pernah belajar di
beberapa pesantren.

اإلسالمية.
كانت عائشة تتعلم اللغة العربية ىف

Aisyah pernah belajar bahasa
Arab di Madrasah Aliyah

املدرسة الثانوية
كانت اللغة العربية يستخدمها الناس
وسيلة لالتصال العاملي فيما بينهم.

Bahasa Arab pernah digunakan
orang-orang sebagai alat
komunikasi internasional di
antara mereka.

 .12يكون  +اسم  +خبر (اسم) أو (فعل مضارع)
“يكون” ال تعىن دائما ( )adalahوإمنا ميكن ترمجتها بألفاظ إندونيسية
مثل hendaknya ,menjadi ,sedang ,akan:وأحيانا الترتجم ،ومثال ذلك
كاآليت:
الرقم
1

الجمل اإلندونيسية

الجمل العربية

Mahasiswa belajar agar menjadi
guru.

يتعلم الطالب ليكون مدرسا
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2
3

تكون الظروف السياسية اآلن

Kondisi politik sekarang berubah.

متغرية
مىت سيكون عندنا امتحان هنائي؟

?Kapan kita (ada) ujian akhir

من شروط االلتحاق هبذه اجلامعة
4

Salah satu syarat masuk IAIN
adalah siswa hendaknya
mempunyai ijazah Aliyah.

أن يكون التلميذ حامل الشهادة
للمرحلة الثانوية

5

يكون األساتذة جيتمعون ىف قاعة

Para dosen sedang berkumpul di
aula.

االجتماعات.

 .13تركيب وصفي (منعوت  +نعت/موصوف  +صفة)
هذا الرتكيب ميكن ترمجته إىل اإلندونيسية بإدخال لفظ “ ”yangبني
املنعوت والنعت أو بعدم إدخاله ،وإذا كان النعت أكثر من واحد ،ال يضاف
لفظ “ ”yangإال قبل النعت األخري .وإذا كان النعت سببيا ،حبيث يكون
بعد النعت فاعال ،فتقدم ترمجة الفاعل ،ومثال ذلك كاآليت:
الرقم
1

الجمل اإلندونيسية

الجمل العربية

Saya membaca majalah berbahasa
Arab yang diterbitkan oleh jurusan
bahasa Arab
Kita mempelajari ilmu-ilmu agama
yang menarik.

قرأت جملة عربية أصدرها قسم
اللغة العربية.

2

ندرس العلوم الدينية اجلذابة.
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3

إن ابن خلدون املصلح الديين،
املؤسس للعلوم االجتماعية،
صاحب املقدمة ،قد ساهم
أسهاما كبريا ىف تطوير علم

Ibn Khaldun, pembaharu aga-ma,
pendiri ilmu-ilmu sosial, penulis
al-Muqaddimah, telah memberikan
andil besar dalam pengembangan
ilmu sejarah.

التاريخ.
4

Kita mendapati beberapa siswa
yang luas ilmu mereka (ilmu
mereka) mengenai politik luas.
Tes diagnostik terkadang menekankan pada apa yang tidak
diketahui mahasiswa, seperti
bahasa yang cabang-cabang-nya
dipelajari.

وجدنا بعض الطالب الواسعة
علومهم فيما يتعلق بالسياسة

5

قد تركز اختبارات التشخيص
على ما ال يعرفه الطالب من اللغة
املدروسة فروعها.

 .14تركيب إضافي (مضاف  +مضاف إليه)
هذا الرتكيب ميكن ترمجته إىل اإلندونيسية على حسب الرتكيب العريب،
كما ميكن ترمجته إىل اإلندونيسية بزيادة سابقة “ ”berأو” ”terأو
“ ”mempunyaiإذا كان املضاف امسا من أمساء الصفة ومثال ذلك كاآليت:
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الرقم

الجمل اإلندونيسية

الجمل العربية

1

قد مسعنا أذان املغرب.

Kita telah mendengar azan maghrib.

2

حنن ىف حاجة إىل تطوير

Kita perlu mengembangkan
pengajaran bahasa Arab di jurusan
kita.
Muhammad itu berakhlak baik,
berwajah tampan dan berbadan kuat.

تعليم اللغة العربية ىف قسمنا.
3

حممد حسن اخللق ،مجيل
الوجه ،قوي اجلسم.

4

5

Orang-orang Islam itu adalah umat
إن املسلمني خري أمة أخرجت
terbaik yang ditampilkan untuk
للناس...
masyarakat.
Kita harus mendesain kuriku-lum
ال بد أن نصمم املنهج
sekolah yang mempunyai aspek
املدرسي املتكامل اجلوانب،
integral, cakupan/isi me-nyeluruh dan
الشامل احملتوى ،القابل التغري.
dapat berubah.

 .15تركيب إسنادي فيه نفي واستثناء [ما/ال/ليس + ...إال+.../
].....
هذا الرتكيب ميكن ترمجته إىل اإلندونيسية بأسلوب القصر ،ويكفى بنا
أن نرتجم هذا األسلوب بلفظ  hanya ,hanyalahبدال من ترمجة (ما)
النافية و(إال) االستثنائية ومثال ذلك كاآليت:
الرقم
1

الجمل اإلندونيسية

الجمل العربية

Muhammad hanyalah rasul.

وما حممد إال الرسول
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Tuhan hanya Allah

2

ال إله إال اهلل

3

ال نعبد إال إياه ،خملصني له الدين.

4

لن ينجح ىف االمتحان إال الطالب

Kami hanya menyembah/
mengabdi kepada-Nya, dengan
penuh keikhlasan tunduk kepadaNya.
Hanya mahasiswa yang rajin yang
akan lulus ujian.

اجملتهدون.
5

ليس هناك كتاب مقدس أصيل حىت
اليوم سوى القرآن الكرمي.

Hanya al-Qur’an kitab suci yang
orisinil hingga sekarang.

 . 16تركيب إسنادي فيه ما أو ُم ْن  + ....من البيانية [ما/من .... +
 +من ].....
هذا الرتكيب ميكن ترمجته إىل اإلندونيسية بتقدمي ما –الذي يرتجم
بلفظ  yangبعد [من] البيانية بدون ترمجة [ما أو من] املوصولة ،وقد ترتجم
[من] البيانية بلفظ  berupa/sepertiفال جيوز ترمجة الرتكيب على ترتيب
الكلمات ،ومثال ذلك كاآليت:
قرأت ما

ألفه

أمحد أمني

من

الكتب
التارخيية

رأيت من

علّمين

ىف املدرسة
االبتدائية

من

مدرسي الفقه
واحلديث
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2

4

×

3

yang

1

-Saya membaca buku-buku sejarah yang disusun oleh Ahmad Amin.
-Saya melihat guru fiqh dan hadits yang mengajariku di madrasah
Ibtidaiyah.

الجمل اإلندونيسية

الجمل العربية

الرقم

اشرتى أمحد ما حيتاج إليه من القلم

Ahmad membeli pulpen, buku
tulis, penggaris dan alat-alat
sekolah lainnya yang ia perlukan.

والكراسة واملسطرة وغريها من

1

األدوات املدرسية

Saya berterima kasih kepada
أشكر من قد ساهم ىف هذا
para profesor dan teman-teman
yang telah memberi andil dalam
البحث من األساتذة واألصدقاء
penelitian ini.
Pengajaran yang efektif didasarkan
pada hal-hal yang sesuai dengan
pengajaran itu, seperti/berupa:
يقوم التدريس الفعال على ما
tujuan, materi, metode dan situasi
belajar-mengajar.
يناسبه من اهلدف واملادة والطريقة
Atau: Pengajaran yang efektif
والظروف التعليمة
didasarkan atas tujuan, materi,
.
metode dan situasi belajar
mengajar yang sesuai dengan
pengajaran itu
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 حال+  تركيب إسنادي.17
,dalam keadaan ,sementara itu ,pada :هذه الجملة يمكن ترجمتها إلى اإلندونيسية بزيادة
 سواء أكانت مفردة أم جملة وأحيانا ال تزاد، قبل الحال,dengan saat yang sama, itu ,sambil,sembari,
: ومثال ذلك كاآلتي،أية كلمة قبلها

الجمل اإلندونيسية

الجمل العربية

الرقم

Anak itu membaca al-Qur’an
dengan/sambil di atas kursi.

قرأ الولد القرآن الكرمي جالسا على

Para siswa pergi ke sekolah
dengan berjalan kaki.

يذهب التالميذ إىل املدرسة ماشني

الكرسي
.على األقدام

Janganlah kamu makan dan
minum sambil berdiri!
Peneliti itu mengobservasi
fenomena-fenomena sosial
sembari mengklasifikan permasalahan dan solusinya.
Pemerintah mengeluarkan keputusan mengenai pendidikan
dan pengajaran, semestara itu
(pada saat yang sama) banyak
tokoh pendidikan telah mengusulkan pentingnya peningkat
kualitas keduanya.

!ال تأكل وال تشرب قائما

1
2
3

يالحظ الباحث الظواهر
االجتماعية يصنف مشاكلها

4

.وعالجها
أصدرت احلكومة قرارا بشأن الرتبية
 وقد اقرتح كثري من رجال،والتعليم
.الرتبية بأمهية ترقية مستوامها

103

5

... تعليم مهارة الكتابة...

Janganlah kalian mati kecuali
dalam keadaan Muslim.
Prinsip-prinsip umum syari’at
hadir (mengatur) meliputi seluruh
sendi dan aspek kehidupan
manusia yang beragam.

وال متوتن إال وأنتم مسلمون

6

جاءت املبادئ الكلية العامة
للشريعة شاملة لكل أصول احلياة

7

.اإلنسانية وجوانبها املتعددة

من أجله/له/ مفعول ألجله+  تركيب إسنادي.18
,karena ,lantaran ,untuk ,demi ,semata-mata :هذه اجلملة ميكن ترمجتها إىل اإلندونيسية بزيادة
: ومثال ذلك كاآليت، قبل املفعول ألجلهsebab

الجمل اإلندونيسية

الجمل العربية

Kita berdakwah (Islam) semata-mata
(karena) mencari perkenan Allah.

نقوم بالدعوة اإلسالمية ابتغاء

Janganlah kalian membunuh anakanak kalian karena takut miskin.
Kita pergi (mengunjungi)
perpustakaan untuk mencari refrensirefrensi berbahasa Arab.
Para mahasiswa bersungguh-sungguh
dalam mempelajari kembali pelajaran
mereka karena/sebab (mereka)
khawa-tir gagal dalam ujian.
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مرضاة اهلل
ال تقتلوا أوالدكم خشية
.إمالق
نزور املكتبة املكزية حبثا عن
.املراجع العربية

الرقم
1
2
3

جيتهد الطالب ىف مراجعة
دروسهم خوفا من الفشل ىف
.االمتحان

4
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Peneliti yang serius itu memperoleh
hadiah nobel lantaran ketekunannya
dalam melakukan penelitian.
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نال الباحث اجملد فائزة
«نوبل» ىف الطب مثابرة ىف
.حبوثه العلمية

5
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املصطلحات املعاصرة

الرقم العربية

اإلندونيسية الرقم العربية
الذكاء

1

أسلمة

2

أهلنة

Islamisasi

29

Swastanisasi

30

املوسيقي/
الفين
إعداد
الكوادر

اإلندونيسية
MusicIntellegence
Kaderisasi

3

جتمعة

Sosialisasi

31

تكثيف

Intensifikasi

4

علمانية

Sekularisasi

32

توسيع

Ekstensifikasi

5

توطني

Nasionalisasi

33

تنويع

diversifikasi

6

تشجري

Reboisasi

34

7

توظيف

Fungsionalisasi

35

Humanisasi

36

8

إنسانية
اإلنسان
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إعادة
النظر
إعادة
البناء
إعادة
التسجيل

peninjauan ulang
Rekonstruksi
Registrasi
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Reka ulang/
Peragaan ulang
Reevaluasi

إعادة
التمثيل
إعادة
التقومي

Rekonsiliasi
Recovery
Reorientasi
Reinterpretasi

إعادة
اإلصالح
إعادة
التنمية
إعادة
التوجيه
إعادة
التفسري

Reformasi
Sterilasasi

42

بلورة

44

توصية

45

تعبئة

46

االستمارة

Realisasi

41

Kristalisasi

لربالية
التجارة
تنقيح
،تعصري
حتديث

40

43

تعبئة

Modernisasi

39

ترميم

Pengalengan,
Pengepakan
Pengisian dan
Penyerahan
Formulir

Revisi

38

Renovasi

Rekomendasi

Liberalisasi
perdagangan

37

Amerikanisasi
Israelisasi
Ideologisasi
Yahudisasi
Kristenisasi

47
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9
10
11

حتقيق

12

جتديد

13

تعقيم

14

أمركة

15

أسرلة

16

أدجلة

17

هتويد

18

تنصري

19
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Investasi
Pembuahan,
Pencangkokan
Psikomotorik

Kognitif

استثمار

48

Misionarisasi
(Kristen)

تلقيح

49

Kloning

50

MultiIntellegence

جمال
نفسحركي
جمال
معريف

انفعايل أو

51

IQ– Intellegence

تعميم

استنساخ

21

متعدد
الذكاء

22

/العقلي

23

املنطقي
52

LanguageIntellegence

53

AfektifIntellegence

وجداين

Generalisasi,
Pemerataan

20

الذكاء

جمال

Afektif

تبشري

Aspalisasi,
Pengaspalan

سفلتة

54

SocialIntellegence

Programisasi,
Pemrograman

برجمة

55

SpiritualIntellegence
BodyIntellegence
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الذكاء
اللغوي
الذكاء

24
25

االنفعايل
الذكاء
االجتماعي
الذكاء
الروحي
الذكاء
اجلسمي

26

27
28
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الكلمات الرابطة
اطالعا على
1.
باالطالع على
2.
استنادا إىل
3.
إضافة إىل
4.
باإلضافة إىل
5.
انطالقا من
6.
باإلشارة إىل
7.
بناء على
8.
تأسيسا على
9.
متشيا مع
10.
 . 11تأكيدا على
 .12رغم ....
 .13بالرغم من
 .14على الرغم من
 .15يف هذا الصدد
 .16بالنظر إىل
 .17بصرف النظر إىل
 .18من هذا القبيل
 .19باعتبار....
 .20على سبيل املثال
 .21على وجه اخلصوص
 .22على وجه العموم
 .23على وجه التحديد
 .24على وجه التقريب

 .25على وشك االنقراض
 .26على أحسن وجه
 .27على أية حال
 .28على كل حال
 .29على السواء
 .30على حد سواء
 .31سواء أكان  .....أم
.........
 .32مبثابة....
 .33بوصف ...
 .34لذا
 .35لذلك
 .36ومن هنا
ِن ثمََّ
 .37وم ْ
 .38مبا أن ...
 .39حبكم أن ......
 .40على أساس
 .41يف األصل = أصال
 .42بالفعل = فعال
 .43بالضبط
 .44بشكل تفصيلي = تفصيليا
 .45بصورة إمجالية
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 .46بالنسبة إىل
 .47باملقارنة مع
 .48بالقياس إىل
 .49خبالف
 .50يف هناية املطاف
 .51من الضروري
 .52من الطبيعي
 .53قصارى القول
 .54باختصار
 .55بعبارة أخرى
 .56تقديرا هلذا
 .57على احلد األدىن
 .58على احلد األقصى
 .59على أقل تقدير
 .60بغض النظر عن
 .61بعد االطالع على
 .62اعتبارا من ...
إىل ...
 .63بدءا من .....
 .64جدير بالذكر
 .65جدير بنا أن نذكر
 .66جدير لنا أن نذكر
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األمثلة اإلنشائية
يف املقاالت
.1في بناء الشخصية المراهقة المسلمة
من خالل ESQ
1
بقلم :أمحد مرادي
تمهيد
فقد جاء البيان يف علم النفس أن اإلنسان يف عمر  20-12عاما يعترب
مراهقا يف احلياة البشرية .وأيضا يف هذه املرحلة تظهر عدم الثبات االنفعاىل
وتتغري السلوك ويكون يف حالة بني الثقة بالنفس وعدم الثقة هبا .ويذكر أهنا
عدم الثبات االنفعاىل وتغيري السلوك ألهنا مرحلة منائية انتقالية من عامل الطفل
إىل عامل الكبار اليت يعرف بتغيري اجلسم وكربه .إذا يراه من جهة جسمية فنراه
له جسم كبري وبدن يكرب من قبل ،وتغيري الصوت من صغري إىل كبري ،وميكن
1

حماضر اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية .وهو أحد خرجيي قسم الدبلوم العام لتأهيل
املعلمني مبعهد العلوم اإلسالمية والعربية يف إندونيسيا ( )LIPIAجاكرتا التابع جلامعة حممد بن سعود اإلسالمية الرياض سنة 2004
م
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القول أنه يبلغ ويكرب .وعلى وجه العموم فبالرجل الذي جاءه االحتالم يف
النوم ،واملرأة اليت جاءها احليض.
هذه املرحلة تعترب فرتة يبحث فيها عن إجياد النفس باهتمام اجلنس،
والتجميل وتقدمي شيئا أخرا على الغري .وتعترب أيضا أنه حيب املقارنة بني
التشريع القانوين والواقع يف اجملتمع ،االختالف بني الشريعة والعمل يف اجملتمع.
وغالبا يفرض النقد على ما فعله اجملتمع.
فهناك شيء إجايب ،إن املراهق يف حبث ذاته يف احلياة ومعه التزويد
الكاف على الشريعة اإلسالمية الصحيحة حىت يقدر على أن يقارن بينها
والواقع .ولكن الكثري أهنم يعيشون يف البيئة السيئة اليت تؤثر يف سلوكهم إىل
سلوك غري صحيح.
ولو كان بناء الشخص أو تنمية الرتبية الدينية على األوالد بدأ قبل
والدته .يف وقت اختيار الزوج أو الزوجة ،أو يكون الولد يف الرحيم .فهذا
احلال يستمر حىت ينال مرحلة النضج أو الرشدة .وال يكون صحيحا إال مع
الرعاية واالهتمام ألنه يف طور النمو ،وهذه عملية طويلة غري قصرية ،وميكن
القول أن الرتبية هي احلياة .ألن رجل كان أو امرأة يف أي مكان كان يقابل
حتديات كثرية ولكن مع التعامل اجليد فهي تكون وسيلة لبناء الشخصية
النموذجية.
بناء على ذلك ،فريتكز الكاتب يف حبث عن بناء الشخصية املراهقة
املسلمة من خالل  ESQاملنبثق من الشريعة اإلسالمية.

 .2وظيفة البالغة في تفسير القرآن
فقد خص اهلل القرآن بكثري من الفضائل ألنه قبسة من نوره تعاىل .فمن
يريد أن يعرف فضائله فله علوم يف حبث يف أي جمال كان .واجملال الذي يهتم
به العلماء هو لغة القرآن أي العربية .اختارها اهلل إكراما وتعزيزا هبا ،فهي
وسيلة يف تبليغ الدعوة بلغة مجيلة بديعة .القرآن بلغته البديعة حيتاج املفسر
إىل التدريس وتعليمها .ومن هنا جيهد وجيتهد املفسر بكل جهد ويبذل نفسه
يف حبثها وتعمقها .فمن وسائل يف فهم لغة القرآن هو أهل يف علم البالغة
ويعرف وظيفته وهذا ما يُقصد يف هذه الكتابة.
الكلمات الرئيسية :وظيفة البالغة ،اللغة العربية ،تفسري القرآن
أ -متهيد
إن اإلمام حممود بن عمر الزخمشرى (538هـ) ،هو أحد رجال الذى
له علوم يف تفسري القرآن وقد كشف معاىن القرآن .ومن العلوم املقصودة هو
علم البالغة.
تعلم الزخمشرى مع اإلمام عبد القاهر اجلرجاىن (473هـ) كتايب دليل
اإلعجاز وأسرار البالغة .فتيقن الزخمشرى أن يف تعليم البالغة وأسلوهبا يف
اكتشاف إعجاز القرآن ليس نافعا من جانب اللغة فقط ،ولكن هو وصل يف
2
حبث معىن القرآن العميق مع أسرارها.
ويف املقولة السابقة صورة بأن علم البالغة يعني املفسرين يف حبث معىن
يشمله القرآن مع إعجازه يف ناحية املعىن واللغة على السواء .وليس هبذا العلم
وحده لزم للمفسرين أن جييدوه يف فهم يريده اهلل ورسوله.
2
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فتقدم هذه املقالة بيانا بسيطا عن تعريف البالغة وظيفتها يف تفسري
القرآن الىت تدعمها األمثلة كما سبق.
. 3العيد والتكبير
وبعد أن صام املسلمون رمضان شهرا كامال إميانا واحتسابا وطاعة هلل
تعاىل جاء العيد .والعيد مجعه األعياد .األعياد سنة ماضية منذ فرتة طويلة
تظهر األمة فرحتها ويشرتك مجيعها يف فرح وسرور ،يفرح به الكبار والصغار
وجيتهد فيه الناس.
فما من األمم إال وهلا أعياد .وفيها فعل الناس األشياء اليت جتعلهم الفرح
والسرور .وخرجوا من بيوهتم وذهبوا إىل املكان للرحلة والتنـزه .وقد جيد ما فعله
الناس يف معصية اهلل كشرب اخلمر واخللوة بني الرجل األجنيب واملرأة األجنبية
وغريها.
مثّ جاء دين اإلسالم احلنيف فهو دين فطرة وجعل العيد اعتبارا إلجتماع
الناس لعبودية اهلل سبحانه وتعاىل .وشرع فيه التكبري والتهليل والتحميد.
فالتكبري والتهليل والتحميد إشارة إىل أنه اخلضوع واالنقياد إىل اهلل تعاىل حىت
اجلمادات واحليوانات والنبات يكبرّ ن اهلل بصفات خاصة .والناس اليعلمون
واليفهمون هبا إال ماشرحها اهلل يف الكتاب والكون .فاملاء جيري والرياح
تتحرك وغري
تتحرك والديك يصح واملكينة ّ
يسرف واألشجار تنبت واألوراق ّ
ذلك.
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