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 تقديرالشكر و ال
احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة و السالم  

 بو أمجعني، وبعد.اصحأعلى آلو و لى اهلل عليو وسلم و على حبيب اهلل حممد ص

قررة لنيل كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط امل  الباحث ىف قد مت 
املاجستري يف قسم الرتبية اإلسالمية شعبة قسم تعليم اللغة العربية شهادة املؤىل ملرحلة 

 ىف كلية الدراسات العليا جبامعة السلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

 مها احملبوبني نيالوالد جزيل الشكر و العرفان إىل قدم الباحثيو يف ىذه املناسبة  
ن رمحها اهلل تعاىل عليها ىف القبور والسيما سوتان فارداميئان ىسبوان و تيلننا نسوتيو 

 صاحب الفضيلةو  على زوجيت احملبوبة نور عزيزة خري احلنيفة وبنيت رزقية محرية حسبوان
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 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية ق

اسم قشريف السلطان الامعة الدكتور احلاج برومادي املاجستري نائب املدير الثالث جب .4
 .رياوباإلسالمية احلكومية 

سلطان الامعة  الدراسات العليا جبكلية   رئيس األستاذ الدكتور احلاج أفريزال املاجستري .5
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف ال



 
 

ب  
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 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف ال

 .الذين ساعدوىن ودافعوىن إلمتام كتابة ىذا البحثوأصحاب الفضيلة  مجيع أسريت .9
غة العربية كلية الل عليمت الرتبية اإلسالمية شعبة قسم الفصل أصحايب األعزاء يف  .11
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وباهلل ونقصانا. وأدعو اهلل تعاىل أن جيعل ىذا البحث نافعا يل وجلميع القراء. 
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 صملخّ 
 سودومروّهسبوان

(0202:) 
ّالقرآنا ّفى ّومعانيها ّالغريبة ّوعالقتهاّّأللفاظ ّعباس ّابن ّعند الكريم

ةّوتطبيقهاّفيّتعليمّاسةّوصفيةّتحليليةّعنّعلمّالداللبالشعرّالعربيّ)دّر
ّاللغةّالعربية(

 
 القرآنبأن األلفاظ الغريبة يوجد ىف ىذا البحث نوع من حبث مكتيب الذي يسند إىل إقرتاض 

لديها  الّدراسة ىذه ".القرآنالكرمي عند ابن عباس وقد كتبو اإلمام السيوطي يف كتابو "اإلتقان يف علوم 
ومن أجهزة داللتو أىم لدينا كادلسلمني بأننا  منافع كثرية من أجهزة لغاتو ومعانيو وتوسيع علوم فيو.

 لكتاب الكرمي.فهمنا على ىذا انستطيع أن نفهمو لتجفيظ على حقيقتو وتعميق 
استنادا على مشاكل ىذا البحث, فالباحث يذكر أىداف ىذا البحث على ثالثة أقسام :  

( اإلعالم على معانيو األلفاظ الغريبة 2كرمي لسور مذكورة. ال القرآن( اإلعالم على األلفاظ الغريبة ىف 1
الكرمي  القرآن( اإلعالم على أن لديو عالقة بني األلفاظ الغريبة ىف 3الكرمي لسور مذكورة.  القرآنىف 

  لسور مذكورة مع الشعر العريب عند ابن عباس.
سورة أما النتائج من ىذا البحث فهي بأن الباحث قد حبث عن ىذه السور فقط, يعين 

ياء وسورة احلج وسورة ادلؤمنون وسورة النور اإلسراء وسورة الكهف وسورة مرمي وسورة طو وسورة األنب
ثون لفظا فقط. من مجيع ىذه وسورة الفرقان وسورة الشعراء ادلذكورة على وصف اإلمجايل ثالثة وثال

األلفاظ اليت تذكر ىف السور ادلذكورة, إن علق على الشعراء العربية, فكان ابن عباس ذكر عنده عالقة 
 القرآنطبعا, إن ىذا البحث زيادة خلزانة العلوم لدينا على  هزة ادلعاين.بينهما من أجهزة األلفاظ ومن أج

ونرجو إىل اهلل أن ينفعنا  الكرمي نتعلمو ونريد أن نأخذ فيو من اخلريات واحلسنات الكثرية إن شاء اهلل
      ويشفعنا ىف الدنيا والسيما ىف اليوم األخري, أمني.

 
 

 
 

 



 
 

ABSTRAK 
 

Sudomro Hasibuan (0202): Lafadz-lafadz yang gharib (Asing) dan Maknanya 

dalam Al-Qur‟an Al-karim menurut Ibnu „Abbas 

dan hubungannya dengan Sya‟ir „Arab ( Studi de 

skriptif analisis tentang „Ilmu Dilalah dan 

penerapannya dalam pembelajaran bahasa 

„Arab)  

 

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang didasarkan pada asumsi bahwa 

Lafadz-lafadz yang gharib itu terdapat didalam Al-Qur‟an Al-karim menurut 

pendapat Ibnu „Abbas yang ditulis oleh Al Imam Jalaluddin Assuyuti dalam bukunya 

yang berjudul “Al-itqan Fii „Ulumi Al-Qur‟an”. Kajian ini tentu ada manfa‟at yang 

besar dari sisi kemuliaan Al-Qur‟an itu sendiri dan keluasan khazanah „Ilmu yang 

terdapat didalamnya. Dan juga dari asfek dilalahnya yang tidak kalah penting bagi 

kita ummat Islam agar mampu memahaminya demi menjaga eksistensi dan 

memperdalam pengetahuan kita terhadap kitab suci yang mulia ini. 

Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan 3 tujuan penelitian 1) 

mengetahui Lafadz-lafadz yang gharib didalam Al-Qur‟an dalam surat-surat yang 

disebutkan 2) mengetahui makna-makna dari Lafadz-lafadz yang gharib didalam Al-

Qur‟an dalam surat-surat yang disebutkan 3) Mengetahui bahwa ada hubungan atau 

korelasi antara Lafadz-lafadz yang gharib didalam Al-Qur‟an dalam surat-surat yang 

disebutkan dengan sy‟ir „Arab. Penelitian ini bersifat diskriftik analisis kualitatif 

dengan hanya mengumpulkan Lafadz-lafadz yang gharib didalam Al-Qur‟an pada 

surat-surat yang disebutkan. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa peneliti hanya meneliti 

beberapa surat dalam Al-Qur‟an yaitu : Surat Al-Isra‟, Surat Al-Kahfi, Surat Maryam, 

Surat Thaha, Surat Al-anbiya‟, Surat Al-haj, Surat Al-Mu‟minun, Surat An-Nur, 

Surat Al-Furqan dan Surat Asy-Syu‟ara‟ yang  terhimpun dalam jumlah 33 Lafadz. 

Dari Lafadz-lafadz yang terdapat dalam Surat-surat tersebut, jika dihubungkan 

dengan Sya‟ir-sya‟ir Arab, oleh Ibnu „Abbas menyebutkan terdapat hubungan atau 

korelasi baik dari asfek Lafadz maupun maknanya. 

Tentu penelitian ini merupakan tambahan khazanah keilmuan kita terhadap 

Al-Qur‟an Al-karim yang semakin dikaji semakin baik dan mantap keimsnan kita 

terhadap kitab yang agung ini. Dan kita berharap kepada Allah Ta‟ala bahwa Al-

Qur‟an yang Mulia ini memberi Manfa‟at bagi kita didunia serta syafa‟at kelak di hari 

akhir, Aamiin Ya rabbal‟alamiin. 

 

 

 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Sudomro Hasibuan (2222) : The gharib Lafadz (Extraordinary Words) and Its 

Meaning in the Al-Qur'an Al-Karim according to 

Ibnu 'Abbas as well as its relationship to Arabic 

Poetry (Descriptive Analysis Study of “Al-Ilm Ad-

Dilalah” (Semantics) and its application in learning 

'Arabic) 

This is a library research based on the assumption that the extraordinary 

words are existed in the Al-Qur'an Al-Karim based on the opinion of Ibn 'Abbas 

which is written by Al Imam Jalaluddin Assuyuti in his book entitled "Al-itqan Fii' 

Ulumi Al -Qur'an". This study certainly has great benefits in terms of the glory of the 

Qur'an itself and the vastness of the knowledge contained there. And also from the 

semantics aspect that is obviously important for us Muslims to be able to understand 

it in order to maintain the existence and deepen our knowledge of this glorious holy 

book. 

Based on the background, it was formulated 3 objectives of the study 1) 

knowing the extraordinary words in the Qur'an chapters mentioned 2) knowing the 

meanings of those words 3) knowing that there is a relationship or correlation 

between the words and Arabic Poetry. This study is a descriptive qualitative analysis 

which only collects the extraordinary words in the Qur'an in the chapters mentioned. 

The result of this study was that researcher only examined several chapters in the 

Qur'an, they were: Al-Isra ', Al-Kahfi, Maryam, Thaha, Al-Anbiya', Al-Haj, Al -

Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan and Ash-Syu'ara which were collected in 33 words. 

From the words contained in those chapters, if we connect them to Arabic Poetry, Ibn 

„Abbas mentions there is a relationship or correlation both from the word aspect and 

its meaning. 

This research, indeed, is an addition to our scientific treasures of the Al-

Qur'an Al-Karim which is the more we studied, the better and more certain our faith 

of this great book will be. And we hope to Allah that the Noble Al-Qur'an gives 

benefit to us in the world and blessing in the judgment day, Aamiin Ya 

rabbal'alamiin. 

 



 اإلندنيسية –األصوات العربية 

 احلروفالصامتهوالصائتة .أ

 الرقم
الفونيم 

 اإلندونيسية
الفونيم 
 العربي

 المخرج النوع )مهموس أو مجهور(

1. Tsa بنياألسناناحتكاكيمهموسمفحمث
2. D ذلقيأسناينلثويانفجاريجمهورغريمفخمد
3. T ذلقيأسناينلثويانفجاريمهموسغريمفخمت
4. Sy ذلقيلثوياحتكاكيمهموسغريمفخمس
5. Kh أقصىاحلنكاحتكاكيمهموسغريمفخمخ
6. H جدريحلقياحتكاكيمهموسغريمفخمح
7. Dzh بنياألسناناحتكاكيجمهورغريمفخمذ
8. Z ذلقيلثوياحتكاكيجمهورغريمفخمز
9. Gh أقصىاحلنك احتكاكيجمهورغريمفخمغ

11. `a حدريحلقي احتكاكيجمهورغريمفخمع
11. B شفويةانفجاريجمهورغريمفخمب
12. M شفويةأنفيجمهورم
13. Sy لثويةحنكيةاحتكاكىمهموسغريمفخمش
14. J لثويةحنكيةمركبجمهورج
15. Y وسطياحلنكنصفاحلركةجمهوري
16. Q جزريهلويانفجاريمهموسغريمفخمق
17. Th ذلقيلثويأسناينمهموسمفخمانفجاريط
18. Da ذلقيلثويأسناينانفجاريجمهورمفخمض 

19. N ذلقيلثويأسناينأنفيجمهورن 

21. L ذلقيلثويأسناينجانيبجمهورل



21. K أقضىاحلنكانفجاريمهموسغريمفخمك
22. Za بنيأسنايناحتكاكىجمهورمفخمظ
23. F أسناينشفهياحتكاكىمهموسغريمفخمف
24. Sha ذلقيلثوياحتكاكىمهموسمفخمص
25. R ذلقيلثويتكرارىجمهورر
26. W أقصاحلنكجمهوركلىحركةو
حنجريالجمهوروالمهموسء ? .27
28. Ha حنجرياحتكاكىمهموسغريمفخمه

29. A  __صائتوسطيمركزيغريمدورحركة 
جمهور

حركةمتوسطة
مركزية

31. I _حركةمرتفعةأماميةمدورجمهورصائتعالخلفي_حركة
31. U _حركةمرتفعةخلفيةصائتعالأماميغريمدورجمهورُ_حركة

32. a : _صائتمنخفضمركزيغريمدور_احركة
جمهور

حركةمنخفظة
مركزية

33. i: حركةمرتفعةأماميةصائتعالخلفيمدورجمهور_يحركة
34. u: _حركةمرتفعةخلفيةصائتعالأماميغريمدورجمهور_وحركة
35. Ai قصريمركبأي -صوتلنين
36. Au قصريمركبأو - صوتلنين
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية البحث.أ

اإلنساف َب حياهتم ٭تتاجوف إٔب اهلل عز كجل عن كل األحواؿ كال سيما َب 

امور العقيدة كالعبادة. لذلك, ال بد لديهم دستور كمصدر الستمرار معيشتهم َب 

الكرًن ىو ا١تصدر األكٔب من  القرآفىذه الدنيا ككذلك بعد ا١تمات. كعرفنا أيضا أف 

ىو اإلسم أك العآب الشخصي, ليس  القرآفمصادر اخرل. كقاؿ بعض العلماء أف 

من اإلختالؼ للكتب الذل نزؿ اهلل على نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم. كقد بُت 

يدؿ على أنو ٚتع ا٠تالصة أك النتيجة من  القرآفالعلماء أف التسمية على ىذا 

:  الكرًن  جودة كما قاؿ اهلل تعأب َب القرآفل حىت كل العلـو ا١تو الكتب األخر     

                        ُ   كَب أية

أخرل,                               

                ِ   

                                                             
  ٖٗالكرًن. النحل :  القرآف. ُ
   ّٖالكرًن. األنعاـ :  القرآف. ِ
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فهو كالـ اهلل ا١تنزؿ على ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ا١تتعبد  القرآفأما ا١تراد ب

ىو كتاب اهلل عز كجل ا١تنزؿ على خاًب أنبيائو ٤تمد  القرآفبتالكتو. كقاؿ األخر أف 

صلى اهلل عليو كسلم بلفظو كمعناه ا١تنقوؿ بالتواتر ا١تفيد للقطع كاليقُت ا١تكتوب َب 

  ّا١تصاحف من أكؿ سورة الفاٖتة إٔب أخر سورة الناس.

 لغتو العربية. ك٨تن كا١تسلمُت ال القرآفكبتعلقو عن ىذه التعريفات ا١تذكورة أف 

بد علينا أف نفهم اللغة العربية ألهنا جزء من ديننا. فقاؿ إبن تيمية " إف نفس اللغة 

, كال كاجب , فإف فهم الكتاب كالسنة فرضعُتكمعرفتها فرض  العربية من الدين,

يفهم إال بفهم اللغة العربية كما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب. ٍب منها ما ىو 

كاجب على األعياف, كمنها ما ىو كاجب على الكفاية, كىذا معٌت ما ركاه أبو بكر 

بن أىب شيبة : حدثنا عيسى بن يونس , عن ثور, عن عمر بن زيد قاؿ : كتب عمر 

( كتفقهوا َب ٗ عنو : "أما بعد : فتفقهوا َب السنة  إٔب أىب موسى األشعرل رضي اهلل

 ". ْ, فإنو عريبالقرآفالعربية كأعربوا 

                                                             

 ّّ.  فوستاؾ سيتيا بندكنج( ص. القرآف. رسيحوف أنوار, علـو ُ
ق  ا١تكتبة  ُُْٗ,  دار عآب الكتب, اقتضاء الصراط ا١تستقيم ١تخالفة اصحاب اٞتحيمشيخ اإلسالـ ابن تيمية,  .ِ

 ِْْص  ُالشاملة( ج. 
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. كاف ىذه اللغة كثَتة جدا ٓاللغة ىي الفاظ يعرب ّٔا كل قـو عن مقاصدىم

ك٥تتلفة, أحد منها اللغة العربية. اللغة العربية ىي الكلمات الىت يعرب ّٔا العرب عن 

الكرًن كاألحاديث  القرآفالينا من طريق النقل. كحفظها لنا أغراضهم. كقد كصلت 

الشريفة, كما ركاه الثقات من منثور العرب كمنظومهم. اللغة أيضا ىي العادة أك األلة 

االتصالية َب اٟتياة الىت تستعمل عن اللغة ا١تذكورة. كىذه اللغة البد أف يفهم ا١تتكلم 

 كا١تخاطب من حيث اللفظ كا١تعٌت. 

الكرًن ٭تتاج إليها ا١تسلموف كال بد أف يتعلموىا  القرآفة العربية كلغة فاللغ

كاٟتديث اْب(, مثلو َب خشوع العبادة. كمعٌت  القرآفلفهم اإلسالـ ٔتصادره األصلي  

ىذا لزـك التعلم خاصة على ا١تسلمُت لغَت الناطقُت ّٔا َب تعلم ىذه اللغة ا١تذكورة 

أيضا أنو من لغة ثانية لدينا كاإلندكسيُت, ٔتعٌت أهنا ألف فيها صعوبات كثَتة. كعرفنا 

 لغة أجنبية لنا. 

ا١تسلموف ٭تتاجوف إٔب تعليم اللغة العربية, ليست كمادة تعليمية فقط, بل 

أداة اإلتصاؿ كالفهم. كمسؤكليتو ال ٭تملو كل ا١تدرس اللغة العربية كحده كلكنو ٞتميع 

لة ا١تهمة َب تعليم ىذه اللغة استطاع الطالب ا١تدرسُت على ا١تواد األخرل. كمن ا١تسئ

من قسم تدريس اللغة العربية بالكتابة الرسالة العلمية لنيل شهادة ا١تاجستَت حينما 

                                                             

 ٕا١تكتبة العصرية, بَتكت, ص : العربية,  جامع الدركس الغال يٌت,مصطفى  .ّ
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يتخرج من اٞتامعة. كمن ا١تواد الىت تتعلق باللغة العربية ىي النحو كالصرؼ كالبالغة 

 لك. كاإلنشاء كاحملادثة كالقراءة كالكتابة كعلم اللغة كغَت ذ

فأنا كطالب قسم تدريس اللغة العربية البد علي أف أستطيع القراءة كال سيما 

الكتابة, ألف الكتابة العلمية احد من الشركط إل٬تاد مرحلة ا١تاجستَت َب اٞتامعة 

بإندكنيسي. فلذلك, كاف من ا١تهم َب ىذا البحث مصدر األكٔب من ا١تصادر األخرل 

 سلمُت نطلب كنفهم عن ىذا ا١تصدر ا١تذكور.الكرًن كيف نكوف ا١ت القرآفىو 

الكرًن تكوف من مفردات اللغة العربية, إال  القرآفال ٯتكن رده بأف أيات 

على ىذه ا١تذكورة َب كثَت من أياتو,  القرآفبعض الكلمات بسبب التجمعة. يوافق 

أب على ٤تمد أعجمي. فقاؿ تع القرآفمنها أية تعًتض هتمة الىت يقاؿ بأف يعلم ىذا 

 :                          

        
اللغة العجمية ىي اللغة دكف اللغة العربية, كيًتجم   ٔ

 ٕايضا بلغة العربية غَت جيد.

بثالثُت جزءا كمائة كأربعة عشر  القرآفمتواترا كيتكوف  القرآفكقد أنزؿ اهلل 

سورة كستة االؼ كستمائة ست كستُت أية, ك٢تذا أخذ الباحث احدل سور الىت 
                                                             

  َُّالكرًن. سورة النحل :  القرآف. ٔ
ٕ . M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an (PT Mizan Pustaka, Bandung), 

hal. ّٗ 
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تتضمن على اتفاؽ ا١تعٌت ا١تناسب َب سورة مرًن. سورة مرًن مكية كاياهتا ٙتاف أك تسع 

مة تتعلق بالعقيدة كطريقة كٖتدثت ىذه السورة الكرٯتة عن امور ىا ٖكتسعوف أية.

التفكَت كمسئلة األداب. كأما اتفاؽ ا١تعٌت الذل يتضمن َب سورة مرًن ىو اتفاؽ 

 َُكأما الغريب فهو َب اللغة كاألدب صفة الكالـ البعيد عن الفهم. ٗاأللفاظ الغريبة.

الكرًن الذم حللو ابن عباس َب كتاب  القرآفظ الغريبة َب النعلم األلف

" لإلماـ السيوطي, كقد شرحو مع شواىد ٖتقيق معانيها القرآف"اإلتقاف َب علـو 

بالشعر العريب ينظر با١تصادر الذل يستطيع ّٔا اٟتقيقة َب اللغة العربية الفصحة أك 

ىذا البحث ٍب بتعلقو مع الشعر العريب من مسئلة ا١تهمة ُب  باستعماؿ قواعد اللغوية.

 القرآف: "الشعر ديواف العرب, فإذا خفي علينا اٟترؼ من  ألف ابن عباس ىو يقوؿ :

الذل أنزلو اهلل بلغة العرب رجعنا إٔب ديواهنا, فلتمسنا معرفة ذلك منو". كقاؿ ايضا : 

فالتمسوه َب الشعر, فإف الشعر ديواف العرب". كقاؿ  القرآف"اذا سألتموين عن غريب 

                                                             

 ُّٖكريا طو فوترا( ص. ,  ٝتارانج  مراح لبيد تفسَت النواكل. االماـ اىب اٟتسن على بن اٛتد الواحدل, ٔ 
ٗ. Moh. Matsna Hs, Kajian Semantik Arab Klasik dan Kontemporer, (PT. 

Fajar Interpratam Mandiri, Jakarta) hal. ٖٗ  
  َُٗ,  دار العلم للماليُت( ص. ا١تعجم ا١تفصل َب اللغة كاألدب. إميل بديع يعقوب كميشاؿ عاصى, ٕ 
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, فارجعوا فيو إٔب الشعر, فإنو ديواف القرآفايضا : اذا أشكل عليكم الشيء من 

  ُُالعرب".

الكرًن مع شرح  القرآفأخذ الباحث عن األيات الغريبة َب َب ىذا البحث,  

بالنمط اٟتوار بُت  مع عالقتها بالشعر العريب معانيها الذل أعطاىا ابن عباس

 ؽ" ك "ابن عباس" من األكؿ حىت األخَت.األصحاب ا١توكل "النافع ابن األرزا

 القرآفعن ىذا البحث فوجدنا ا١تثاؿ من األيات الغريبة َب  نافكر ك  نانظر كاذا 

ا١تعٌت من ىذه األية الىت   ُِ      الكرًن كاألية التالية : 

 ٖتتها ا٠تط.

 قوؿ اهلل تعأب "عزين": أخربين عن  ع ابن األرزاؽالناف

 : حلق الرفاؽ  ابن عباس

 : ىل تعرؼ العرب ذلك ؟  النافع

 : نعم, انظر ىذا الشعر "عبيد ابن األبراص" التإب :  ابن عباس

 , معناه اٞتماعةًعزًٍينى فجاءكا يهرعوف إليو حىت يكونوا حوؿ منربه 

                                                             
ُُ. Moh. Matsna Hs, Kajian Semantik Arab Klasik dan Kontemporer, (PT. 

Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta) hal. ٗٔ 
  ّٕالكرًن. سورة ا١تعارج :  القرآف. ُِ
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األية األخرل كىي :                 

            

  ُّ  : ا١تعٌت من األية الىت ٖتتها ا٠تط 

 ا٠تط: أخربين عن األية اليت ٖتتها  النافع ابن األرزاؽ

 : كلد الولد  ابن عباس

 ىل تعرؼ العرب ذلك ؟:   النافع

 : : نعم, انظر ىذا الشعر التإب  ابن عباس

 بأكفهن أزمة األٛتاؿ, معناه كلد الولد الوالئد حو٢تن كأسلمت حفد

اذا نظرنا ا١تثالُت ا١تذكورتُت, فوجدنا فيها الكلمات الغريبة بسبب استعماؿ 

ن " كالنافع. بناء على ذلك, ٬تذب الباحث أف يبحث عاٟتوار بُت ابن عباس 

عند ابن عباس كعالقتها بالشعر العريب "  الكرًن القرآف َب كمعانيها األلفاظ الغريبة

 (.ُب تعليم اللغة العربية كتطبيقها ةداللال عن علم ٖتليلية كصفية  دراسة

 

 

 
                                                             

   ِٕالكرًن. سورة النحل :  القرآف. ُّ
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 مشكالت البحث.ب

ذكر الباحث عن ا١تشكالت َب  مناسبا على خلفية ا١تشاكل ا١تذكورة السابقة,

 ىذا ا١توضوع كما يلى:

  .عند ابن عباس كعالقتها بالشعر العريب الكرًن القرآف صيغ األلفاظ الغريبة َب .ُ

  .عند ابن عباس كعالقتها بالشعر العريب الكرًن القرآف َبمعاىن األلفاظ الغريبة  .ِ

عند ابن  الكرًن القرآف َب كمعانيها طريقة التعليم ا١تطابقة بدراسة األلفاظ الغريبة .ّ

  .عباس كعالقتها بالشعر العريب

عند  الكرًن القرآف َب كمعانيها اسًتاتيجية التعليم ا١تطابقة بدراسة األلفاظ الغريبة .ْ

  .ابن عباس كعالقتها بالشعر العريب

عند ابن  الكرًن القرآف َب كمعانيها تقنية التعليم ا١تطابقة بدراسة األلفاظ الغريبة .ٓ

  .كعالقتها بالشعر العريبعباس 

 حدود البحث .ػج

ْتث قد ىذا البحث  يدة ا١تشاكل الىت هتتم بالبحث, ففتذكَتا على عدي

 : عن الباحث خاصة
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سورة اإلسراء كسورة الكهف كسورة مرًن كسورة طو صيغ األلفاظ الغريبة َب  .ُ

اٟتج كسورة ا١تؤمنوف كسورة النور كسورة الفرقاف كسورة  كسورة األنبياء كسورة

 .بالشعر العريب عند ابن عباس كعالقتها الشعراء

عند ابن عباس  عن تلك السور ا١تذكورة القرآف الكرًن َب معاىن األلفاظ الغريبة .ِ

 كعالقتها بالشعر العريب.

عن تلك السور  القرآف الكرًن َباأللفاظ الغريبة طريقة التعليم ا١تطابقة بدراسة  .ّ

 .بالشعر العريب عند ابن عباس كعالقتها ا١تذكورة

 أسئلة البحث  د.

 .بالشعر العريب عند ابن عباس كعالقتها القرآف الكرًن َب الغريبة ما صيغ األلفاظ .ُ

بالشعر  عند ابن عباس كعالقتها القرآف الكرًن َبما معاىن األلفاظ الغريبة  .ِ

 .العريب

عند ابن  القرآف الكرًن َباأللفاظ الغريبة طريقة التعليم ا١تطابقة بدراسة  ما ىي .ّ

 .بالشعر العريب عباس كعالقتها

 ه. أىداؼ البحث وأىميتو

 أىداؼ البحث .1
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بالشعر  عند ابن عباس كعالقتها القرآف الكرًن َب١تعرفة صيغ األلفاظ الغريبة  .أ

  .العريب

بالشعر  عند ابن عباس كعالقتها القرآف الكرًن َبب. ١تعرفة معاىن األلفاظ الغريبة 

 .العريب

 أىمية البحث  .ِ

أما أ٫تية عن ىذا البحث الذل يسعى الباحث فهي األ٫تية النظرية كاأل٫تية 

 التطبيقية كما يلى :

 األىمية النظرية. أ

األ٫تية النظرية يرجوىا الباحث أف تكوف النتائج عن ىذا البحث لتطور 

عند ابن  القرآف الكرًن َبالعلمية خصوصا َب علم الداللة كالنظرية األلفاظ الغريبة 

 .بالشعر العريب عباس كعالقتها

 األىمية التطبيقية. ب

األ٫تية التطبيقية أف يساعد الطالب على فهمهم عن أساليب األلفاظ الغريبة  .ُ

ككذلك على ا١تسلمُت  .العريب بالشعر عند ابن عباس كعالقتها القرآف الكرًن َب

 تلك السور ليب األلفاظ الغريبة ُبالناطقُت بغَت العربية على فهمهم عن أسا

  .عند ابن عباس كعالقتها بالشعر العريب ا١تذكورة
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 .كعلى الباحثُت األخرين الذين سيبحثوف البحث ا١تتعلق ّٔا .ِ

َب كليات الدراسات  أف يكوف شرطا من الشركط ا١تقررة لنيل شهادة ا١تاجستَت .ّ

تعليم اللغة العربية ٞتامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية  العليا لقسم

 اٟتكومية رياك.

 ات البحث . مصطلحو

ألف ال ٮتطأ القارؤكف َب فهم ا١توضوع, فوضح الباحث عن ا١تصطلحات 

 ا١توجودة َب ىذا البحث كما يلى:

 : ىي ٚتع التكثَت من كلمة "لفظ" األلفاظ  .ُ

:  كلمتها مفرة كمؤنثة ككانت ٚتعها غرائب ٔتعٌت التاجرة كا١تسافرة  الغريبة .ِ

ىي َب اللغة كاألدب صفة الكالـ  ُْكالغرابة.كاألجنبية أك األجانب كا١تعتقَّدة 

 ُٓالبعيد عن الفهم.

معانيها : ٚتع من كلمة معٌت. يعٍت الًتٚتة من اللفظ القرآف. كا٢تاء الضمَت راجع  .ّ

 إٔب كلمة األلفاظ الغريبة.

                                                             
   ِِٗادكنيسي, ؼ ت ٤تمود يونس كذرية, جاكرتا. ص -. ٤تمود يونس. قاموس عريبُْ

  َُٗ,  دار العلم للماليُت( ص. ا١تعجم ا١تفصل َب اللغة كاألدب. إميل بديع يعقوب كميشاؿ عاصى, ُٓ



12 
 

ىو كالـ اهلل ا١تنزؿ على ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ا١تتعبد بتالكتو.  الكرًن : القرآف .ْ

عز كجل ا١تنزؿ على خاًب أنبيائو ٤تمد  تعأب ىو كتاب اهلل القرآف كقاؿ األخر أف

صلى اهلل عليو كسلم بلفظو كمعناه ا١تنقوؿ بالتواتر ا١تفيد للقطع كاليقُت ا١تكتوب َب 

  ُٔا١تصاحف من أكؿ سورة الفاٖتة إٔب أخر سورة الناس.

مناؼ : ىو عبد اهلل بن عباس بن عبد ا١تطلب بن ىاشم بن عبد  ابن عباس  .ٓ

القريشي كىو احد من الصحابة أطوؿ عمره بعد كفاة الرسوؿ صلى اهلل عليو 

 ُٕكسلم.

 كا٢تاء الضمَت راجع إٔب كلمة األلفاظ الغريبة. ُٖ: ٔتعٌت صلة. عالقتها .ٔ

كالشعر بوصفو تعبَتا  كالعريب كلمة تنسب إٔب العربيُت. ُٗفريض. شعر العريب : .ٕ

كيذكر أيضا َب ا١تعجم ا١تفصل َب  َِابداعيا, بلغة اللساف عن معناة إنسانية.

 ُِضها األخر.عالشعر : جعل بعض األبيات مفتقرا, ُب بياف ا١تعٌت, إٔب ب

 

                                                             

 ّّ.  فوستاؾ سيتيا بندكنج( ص. القرآف. رسيحوف أنوار, علـو ُٔ
ُٕ . Moh. Matsna Hs, Kajian Semantik Arab Klasik dan Kontemporer, (PT. 

Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta) hal. ٗٓ 
   ٕٕٔعريب, مكتبة حكمة, جاكرتا. ص. -اندكنيسي اندكنيسي-. على مطهر, قاموس مطهر عريبُٖ
 ٓٓٔعريب, مكتبة حكمة, جاكرتا. ص. -اندكنيسي اندكنيسي-على مطهر, قاموس مطهر عريب .ُٗ
 ّٕٕص. ,  دار العلم للماليُت( ا١تعجم ا١تفصل َب اللغة كاألدبإميل بديع يعقوب كميشاؿ عاصى,  .َِ
21

  ُُّٔ,  دار العلم للماليُت( ص.ا١تعجم ا١تفصل َب اللغة كاألدبإميل بديع يعقوب كميشاؿ عاصى, . 
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 . الدوافع إلختيار الموضوعز

 َبدراسة ٖتليلية داللية عن األلفاظ الغريبة كأما َب اختيار ا١توضوع فهو "

ككذلك على ا١تسلمُت الناطقُت  .بالشعر العريب عند ابن عباس كعالقتها القرآف الكرًن

عند ابن عباس  القرآف الكرًن َببغَت العربية على فهمهم عن أساليب األلفاظ الغريبة 

 فيما يلى :  بالشعر العريب كعالقتها

 الكرًن القرآفىذا البحث متجذب للبحث ألنو يؤثر على فهم  .ُ

 ىذا البحث مناسب بعلم تعٌلمو الباحث .ِ

 البحث متعلقة ٔتا تعٌلم فيو الباحثا١تشكالت ا١توجودة َب ىذا  .ّ
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 الفصل الثانى
 اإلطار النظري

 مفهوم األلفاظ الغريبة أ.

ذكر ُب كتاب التعريفات بأف اللفظ ىو ما يلتفظ بو اإلنساف أك من ُب 

مفرد مذكر كعنده  ظاللف أف كلمة أيضا عرفناك  ِِحكمو, مهمال كاف أك مستعمال.

سيبحث الباحث ُب ىذا ك ظ ٔتعٌت كثَت اللف األلفاظيعٍت ٚتع التكثَت  اٞتمع كىو

 القرآفكيتعلق بكلمة اللفظ أيضا كجدنا َب  .الكرًن القرآفعن األلفاظ َب  اليحث

  :الكرًن كمثل ىذه األية التالية               23  كلكن ُب

عن األلفاظ الغريبة اليت قد معلـو لدينا َب ا١توضوع  الباحث سيبحث ىذا البحث,

 َب األكؿ. السابق ا١تذكور

كطبعا َب التالية سننظر عن التعريف من الغريبة. كالغريبة ىي مفردة مؤنثة 

كترافق أك تناسب لكلمة األلفاظ ألف ٚتع التكثَت ينسب إٔب ا١تؤنث. كالغريبة ىي 

كُب  ِْغَت ظاىرة ا١تعٌت, كال مألوفة اإلستعماؿ. الغرابة يعٍت, كوف الكلمة كحًشيَّةن,

                                                             
  َُِ,  دار الكتب اإلسالمية, جاكرتا( ص. كتاب التعريفات. الشريف علي بن ٤تمد بن علي اٞترجاين. ِِ
  ُٖالكرًن. ؽ :  القرآف. ِّ
 ُٕٔ,  دار الكتب اإلسالمية, جاكرتا( ص. كتاب التعريفاتالشريف علي بن ٤تمد بن علي اٞترجاين.  .ِْ
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َب اللغة كاألدب صفة الكالـ البعيد عن تعريف أخر كجدنا أيضا أف الغريبة ىي 

 ِٓالفهم.

الذل حللو ابن عباس, رجع الباحث  القرآفلنعلم عدد األلفاظ الغريبة َب ٍب 

" لإلماـ السيوطى. ٍب بعد ذلك سيحلل  القرآفإٔب كتاب " اإلتقاف َب علـو 

الذل  يا١تقصودة موافقة مع الشعر اٞتاىلالباحث, ىل الشواىد اٟتقيقية عن ا١تعٌت 

 يكوف مصدرا للفصيحة اللغة العربية أك ال يوافق مع الدراسة اللغوية.

َب الكرًن  القرآفىذا البحث, سيأخذ الباحث عن األلفاظ الغريبة َب  ُب

كسورة الكهف كسورة مرًن كسورة طو كسورة األنبياء كسورة اٟتج كسورة سورة اإلسراء 

فقط اف شاء اهلل َب الباب التأب.  ا١تؤمنوف كسورة النور كسورة الفرقاف كسورة الشعراء

كيبدأ السيوطى تبيينو الذل أعطاه ابن عباس بالنمط اٟتوار بُت األصحاب ا١توكل " 

 ِٔاألخَت.النافع ابن األرزاؽ " من األكؿ حىت 

من السور ا١تذكورة سيأخذ الباحث األلفاظ الغريبة بالنسبة إٔب رأم ابن 

عباس, ٍب يعلق بالشعر العريب كي يكوف من األلفاظ الغريبة. ألف الشعر العريب من 

                                                             

  َُٗ,  دار العلم للماليُت( ص. ا١تعجم ا١تفصل َب اللغة كاألدب. إميل بديع يعقوب كميشاؿ عاصى, ِّ 

26
. Moh. Matsna Hs, Kajian Semantik Arab Klasik dan Kontemporer, (PT. 

Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta) hal.  ٖٗ  
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كلذلك, ٬توز علينا أف نبحثو كي يكوف رسالة علمية. كسيشرح مصدر اللغة العربية. 

 .الباحث ُب التالية عن ابن عباس

 ب. الشعر

يتعلق بالشعر أف الباحث ال يبحث عن الشعر مفصال كلكن ْتثو ٔتعرفة 

قد عرفنا من العادات العربيُت أهنم ٭تبوف الشعر ُب حياهتم حىت يذكر تعريفو فقط. 

كالعريب   ِٕمنهم من عندىم شعر كثَت فكأهنم من ا١تاىرين. شعر العريب : فريض.

كلمة تنسب إٔب العربيُت. كالشعر بوصفو تعبَتا ابداعيا, بلغة اللساف عن معناة 

كيذكر أيضا َب ا١تعجم ا١تفصل َب الشعر : جعل بعض األبيات مفتقرا, ُب  ِٖإنسانية.

 ِٗبياف ا١تعٌت, إٔب بعضها األخر.

 . دراسة عن المعنىجػ

 . أنواع المعنى1

أف اإلنساف يعترب ا١تخلوؽ العإب. ألف اإلنساف من كثرة ا١تخلوقات َب العآب, ب

تورثها باإلستمرار لسبب ىذه لديهم اللغة كمهارة اللغة. انتشرت ثقافة اإلنساف ك 

نساف الذم يفرقو اللغة.ما كجدنا حضارة اإلنساف بدكف اللغة. كاللغة ىي عالمة اإل
                                                             

 ٓٓٔعريب, مكتبة حكمة, جاكرتا. ص. -اندكنيسي اندكنيسي-على مطهر, قاموس مطهر عريب .ِٕ
 ّٕٕ,  دار العلم للماليُت( ص. ا١تعجم ا١تفصل َب اللغة كاألدبإميل بديع يعقوب كميشاؿ عاصى,  .ِٖ
29

  ُُّٔ,  دار العلم للماليُت( ص.ا١تفصل َب اللغة كاألدبا١تعجم إميل بديع يعقوب كميشاؿ عاصى, . 
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كاللغة أيضا ىي  .نظاـ اللغة نافقد عر  على ٥تلوؽ أخر. ككلدنا إٔب ىذا العآب الذم

كسيلة لفهم ا١تعاين كانتقاؿ الرأم كالفكر بُت اإلنساف حىت يستطيعوا أف يتصلوا 

  َّجيدا.

أما "فائز الداية" نقلت من كتاب دراسة الداللة العربية بأنو ينقسم ا١تعٌت إٔب 

 أربعة أنواع كىي :

 أ. الداللة المعجمية 

ي كلمة مناسبة بالقاموس. ىذه الداللة عٌت األساسالداللة ا١تعجمية ىي م

ا١تعجمية تًتجم أيضا معٌت عن الكلمة عامة بأهنا خركج من إصطالح كلمتو بدكف 

تعلق مع الكلمة األخرل َب اٞتملة. ككانت ىذه الداللة ا١تعجمية بأهنا تفضل َب 

   ُّالكلمة القاموس, عادة معٌت أكال أك أصال من ا١تعاىن الىت كجدت َب القاموس.

 ب. الداللة النحوية
عٌرؼ "فارد عاكد حيدار" عن الداللة النحوية ىي الداللة احملصلة من 

على ا١تستول  قةو نطاستخداـ األلفاظ أك الصورة الكالمية َب اٞتملة ا١تكتوبة أك ا١ت
 ِّالتحليلي أك الًتكييب.

                                                             
31. Moh. Matsna Hs, Kajian Semantik Arab Klasik dan Kontemporer, (PT. Fajar 

Interpratama Mandiri, Jakarta) hal. ّٗ 
31. Moh. Matsna Hs, Kajian Semantik Arab Klasik dan Kontemporer, (PT. Fajar 

Interpratama Mandiri, Jakarta) hal. َْ   

32
. Moh. Matsna Hs, Kajian Semantik Arab Klasik dan Kontemporer, (PT. Fajar 

Interpratama Mandiri, Jakarta) hal. َْ 
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 جػ.الداللة السياقية

تتعلق بأحوا٢تا كمكاهنا  القرينة. معٌت ىي معٌت بداخل القرينةالداللة السياقية 

ملت تلك اللغة. قد عرؼ كفهم العلماء اللغويوف ا١تتقدموف كأكقاهتا كبيئتها الىت استع

عن أكرب منافع القرينة لتعيُت ا١تعٌت. "اٞترجاىن" مثال, َب كتابو "دالئل األلفاظ" بأنو 

اظ ا١تقصودة غايتها األلفاظ ا١تفردة ال يذكر لتدرم معناىا بنفسها, كلكن األلفقاؿ : 

    ّّلًتكيب بُت الكلمة كالكلمة األخرل حىت كجد فيها ا١تنافع.

 . عناصر لتعيين اللغة2

كما عرفنا أف ا١تعٌت أك الداللة من ا١تهمة ُب أشكاؿ اللغة. ا١تعٌت ىي الغاية 
 , سواء كاف من أجهزة الصرفية كالنحوية كغَت ذلك.من ٚتيع التدريس اللغويات

سؤاؿ كيف يكوف ا١تعٌت يوجد التعيُت ؟ حقيقة كاف العناصر ا١تتبع كلكن عندنا 
 مشًتكا َب تعيُت ا١تعٌت ا١تقصودة. 

 كأما العناصر ا١تقصودة فهي كما يلي :
 أ. العنصر الصوٌب

 من ا١تتكلم(منخفض عإب أك  يعٍت صوتب. العنصر التنهيم  
 جػ. العنصر البنية الصرفية 

 ّْد. العنصر النحوية
                                                             

33. Moh. Matsna Hs, Kajian Semantik Arab Klasik dan Kontemporer, (PT. Fajar 
Interpratama Mandiri, Jakarta) hal. ْٔ 

34
. Moh. Matsna Hs, Kajian Semantik Arab Klasik dan Kontemporer, (PT. Fajar 

Interpratama Mandiri, Jakarta) hal. ٕٓ 
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 التركيب واإلعرابو . عالقة المعنى 3

حينما تكلم عن العالقة بُت ا١تعٌت كالًتكيب, حقيقة أف اٟتركة أك اإلعراب 

أف اإلعراب يوجد من تركيب  كلم٬توز الت  من تأثَت ا١تعٌت الًتكيب ا١تذكور. إذف,

كلذلك ىنا, أف الًتكيب  .إٔب اٞتملة, ألف اإلعراب ماُب بدكف الًتكيب الكلمات

   ّٓأساس كمصدر كسبب لوجود اإلعراب.

 مفهوم علم الداللة. د

 أسماؤه .1

الداللة َب اٟتقيقة احد من علم اللغة كموقعها أىم من اعطاء ا١تعنوية اللغوية. 

أليس َب عوامل اللغوية أقرب تعلقها ّٔذا ا١تعٌت ؟ كىل اللغة بدكف ا١تعٌت ؟ كاٞتواب 

ليست اللغة بدكف ا١تعٌت. لذلك, الفهم عن الداللة للطالب من تلك السؤاؿ, 

كا١تدرسُت أك للباحثُت اللغوية سواء كاف من أجهزة نظرية أك من أجهزة استخدامية 

 ّٔمهم جدا.

. أما Semanticsأطلق عليو عدة أٝتاء َب اللغة اإل٧تلزية أشهرىا األف كلمة 

َب اللغة العربية فبعضهم يسميو بعلم الداللة كبعضهم يسميو بعلم ا١تعٌت كبعضهم 
                                                             

35. Moh. Matsna Hs, Kajian Semantik Arab Klasik dan Kontemporer, (PT. Fajar 
Interpratama Mandiri, Jakarta) hal. ُٔ  

ّٔ  Muhammad Ainin dan Imam Asrori, Semantik Bahasa Arab ( Hilal 
Pustaka Surabaya : ََِٖ) H. ُ   
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أك الكلمة  Semantics يطلق عليو اسم  السمانتيك( تعريبا من كلمة اإل٧تلزية

أكؿ من استعمل ىذا  Breal. ككاف العآب الفرنسي Semantiqueالفرنسي 

ٖتت عنواف  ََُٗزية لكتابو سنة ـ ٍب ظهرت ترٚتة اإل٧تل ُّٖٖاإلصطالح سنة 

Semantics.ّٕ 

 تعريفو .ِ

 الداللة فى اللغة . أ

دالال أك داللة ٔتعٌت أهنا -يدؿ-عرفنا أف الداللة من كلمة فعل ا١تاضى دؿ

ٍب  ّٖيدؿ على اإلرشاد أك حرفة السمار. كَب معٌت أخر تتعلق بعلم  السمانتيك(.

: تأتى ٔتعٌت ا٢تداية, كىي ذكر أصحاب ا١تعجمات معاىن عديدة ٢تذا اللفظ, منها 

من دؿَّ فالف, إذا ىدل ىو يدؿ على الشيئ دال. قاؿ اٞتوىر : الداللة ٔتعٌت الدليل 

كالداؿ ىو ما يستدؿ بو, كدلو على الطريق, كذكرت الداللة باسم دىاللة كًداللة 

  ّٗكديلولة, كالفتح أعلى.

 

 

                                                             
 ُ,  سوربايا : كلية األداب جامعة سونن أمبل اإلسالمية اٟتكمية( ص. علم الداللة. ٤تمد غفراف زين العآب,  ّٕ

 ِٓٓ,  ؼ ت اكرار منديرل ابادل. جاكرتا(. ص. قاموس مطهر. اؿ مطهر, ُِ 
 ٗ( ص. ُٖٗٗ,   ا١تشرؽ: البحث الدالٔب عند الشريف الرضى. ٣تيد ٤تسن ا٠تفاجي, ّٗ 
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 الداللة فى اإلصطالح . ب

الكلمات كاٞتمل, ام َب علم اللغة كلعلم الداللة ىو علم يبحث َب معاىن 

الداللة اسم أخر شائع ىو " علم ا١تعٌت ". إف ا١ترادؼ لعلم الداللة ىو علم ا١تعٌت, 

كليس علم ا١تعاين ألف علم ا١تعاين فرع من فركع علم البالغة. علم الداللة ىو احد 

. فهو ىاـ ألنو فركع علم اللغة أك اللغويات أك اللسانيات, كىو من اىم ىذه الفركع

يبحث َب امور ٣تردة متشعبة ذات طبيعة فلسفية نفسية. كىو ٦تتع ألنو اقتحامو, 

 َْعلى ما فيو تعقيد يعطى الباحث متعة ذىنية راقية.

كيؤكد على ذلك ٣تيد جابر ٤تسن ا٠تفاجي أف علم الداللة ىي كوف ا١توضوع 

ىو الداؿ كالثاين ىو  ْتالة يلـز من العلم بو العلم بشيئ أخر, كا١توضوع األكؿ

فمن ا١تصطلحات السابقة ٧تد أف علم الداللة ىو أحد فرع من علم اللغة  ُْا١تدلوؿ.

 الذل يدرس ا١تعٌت كموضوع علم الداللة أم شيئ الداؿ كا١تدلوؿ.

 أنواع علم الداللةجػ. 

 أما أنواع علم الداللة فهو كما يلي :

  معركؼ َب لغة التخاطبالداللة اإلجتماعية : ىي داللة اللفظ على معٌت .ُ

                                                             

 
 ُّ علم ا١تعٌت( ص.  علم الداللة. ٤تمد على ا٠توٕب, َْ

 َُ, ص. البحث الدالٔب عند الشريف الرضى. ٣تي جابر, ُْ 
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الداللة اإلصطالحية : ىي داللة اللفظ على ما اتفق عليو علماء علم من  .ِ

, أك العاملوف َب احدل ا١تهن, ٨تو لفظ " الدخيل " الذل يعٌت عند  العلـو

علماء اللغة اللفظ األعجمي الذل دخل العربية, َب حُت أنو يعٌت عند علماء 

 م كاأللف الىت قبل الركم.العركض, اٟترؼ الصحيح بُت الرك 

داللة اإللتزاـ: ىي داللة اللفظ على ما يكوف خارجا عن مفهومو, كداللة  .ّ

 الوطن على الشعب, ألف كجود الوطن يستلـز كجود الشعب.

داللة التضمن أك داللة  التضمُت: ىي داللة اللفظ على جزء من مفهومو,   .ْ

 كالًتبية.كداللة لفظ " ا١تدرسة " على العلم كالتعليم 

(: ىي ٣تموع ا١تعاىن اإلضافية الىت تأتى زيادة Connotationالداللة اٟتافة   .ٓ

على الداللة الذاتية إلشارة معينة, كىي تتكوف من عناصر شخصية ٗتتلف 

باختالؼ األشخاص كآّتمعات, فلإلشارة اللغوية " ْتر " مثال, داللة ذاتية 

ى ٥تلوقات مائية + احد كسائل النقل ثابتة   ماء + كمية كبَتة + االحتواء عل

+ اْب (, َب حُت تتضمن داللتها اٟتافة عناصر ٥تتلفة بل كمتناقضة مثل " 

ا٠توؼ " " ا١توت " " العطلة " "االستجماـ" "فرح االْتار" "فراؽ األحبة", 

 اْب.
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الداللة الذاتية: ىي العالقة بُت اإلشارة اللغوية كبُت ما تدؿ عليو من شيئ أك  .ٔ

أك صفة حدث غَت لغوم. كىي ا١تفهـو الذم ينطوم عليو مدلوؿ شخص 

 , اإلشارة, ام ٣تموع الكائنات أك األشياء الىت تدخل َب عداد ىذا ا١تفهـو

"ثور",  ػبغض النظر عن الوجود ا٠تاص للكائن أك الشيء. فالداللة الذاتية ل

اْب ( مثال ىي مفهـو الثور  حيواف + أربع أرجل + ٣تًت + اكل لألعشاب + 

 الذم ينطبق على ٚتيع الثَتاف الىت كجدت كتوجد كستوجد َب العآب.

الداللة الصرفية: ىي الىت تستفاد من بنػّْيَّة الكلمة كصيغتها, كداللة كزف "فعالة"  .ٕ

على ا١تهنة, ٨تو: زراعة, صناعة, ٕتارة, حدادة, ٧تارة, حياكة, دباغة. ككداللة 

 اب, فعَّاؿ, قوَّاؿ.كزف "فػىعَّاؿ" على ا١تبالغة, ٨تو: كذَّ 

ٖ.  " الداللة الصوتية: ىي الىت تستفاد من نطق بعض الكلمات, ٨تو الفعل "كىقٍػوىؽى

 الداؿ على صوت الدجاج, كاٟترؼ "كا"  الداؿ على الندبة.

 الداللة العقلية: ىي داللة اإللتزاـ كداللة التضمن. راجعهما .ٗ

 الداللة ا١تعجمية: ىي معاىن األلفاظ َب ا١تعاجم. .َُ

الداللة النحوية: ىي ا١تعٌت ا١تستفاد من ترتيب اإلعراب أك من حركات  .ُُ

اإلعراب, ٨تو "دعا مصطفى موسى". فالفاعل ىو "مصطفى" كا١تفعوؿ بو 
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"موسى" ألف مرتبة الفاعل التقدًن, ك٨تو "زار زيدا ٝتَت", فالفاعل "ٝتَت" ألف 

 الفاعل يكوف مرفوعا.

ىي داللة األلفاظ على ا١تعاىن ا١توضوعة ٢تا,  الداللة اللغوية أك الداللة الوضعية: .ُِ

 ٨ِْتو داللة "الكرسي" ك "ا١تدرسة" ك "الكتاب" ك "الثوب" على مسمياهتا.

 . أنواع المعنى فى علم الداللةد

بعض الناس قد يظنُّ أنو يكفى لبياف معٌت الكلمة الرجوع إٔب ا١تعجم كمعرفة 

كافيا بالنسبة لبعض الكلمات, فهو غَت    ا١تعٌت أك ا١تعاىن ا١تدكنة فيو. كإذا كاف ىذا

كاؼ بالنسبة لكثَت غَتىا. كمن أجل ىذا فرؽ علماء الداللة بُت أنواع من ا١تعٌت ال 

بد من مالحظتها قبل التحديد النهائي ١تعاين الكلمات. كرغم اختالؼ العلماء َب 

 حصر أنواع ا١تعٌت فإننا نرل أف األنواع ا٠تمسة األتية ىي أ٫تها:

 األساسي أك األكٔب أك ا١تركزم كيسمى أحيانا ا١تعٌت التصورم أك ا١تفهومي ا١تعٌت .ُ

conceptual meaning أك اإلدراكي ,Cognitive كىذا ا١تعٌت ىو العامل .

الرئيسي لالتصاؿ اللغوم, كا١تمثل اٟتقيقي للوظيفة األساسية للغة, كىي التفاىم 

معينة أف يكونوا متقاٝتُت كنقل األفكار. كمن الشرط العتبار متكلمُت بلغة 

للمعٌت األساسي. كٯتلك ىذا النوع من ا١تعٌت تنظيما مركبا راقيا من نوع ٯتكن 
                                                             

  ّٔٔاليُت( ص. ,  دار العلم للما١تعجم ا١تفصل َب اللغة كاألدب. إميل بديع يعقوب كميشاؿ عاصى,  ِْ
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مقارنتو بالتنظيمات ا١تشأّة على ا١تتسويات الفونولوجية كالنحوية. كقد عرؼ 

Nida  ىذا النوع من ا١تعٌت بأنو ا١تعٌت ا١تتصل بالوحدة ا١تعجمية حينما ترد َب أقل

 حينما ترد منفردة.سياؽ أم 

ا١تعٌت اإلضاَب أك العرضي أك الثانوم أك التضمٍت. كىو ا١تعٌت الذم ٔتلكو اللفظ  .ِ

كىذا النوع من ا١تعٌت عن طريق ما يشَت إليو إٔب جانب معناه التصورم ا٠تالص. 

زائد على ا١تعٌت األساسي كليس لو الثبوت كالشموؿ, كا٪تا يتغَت بتغَت الثقافة أك 

 ربة.الزمن أك ا٠ت

ا١تعٌت األسلويب. كىو ذلك النوع من ا١تعٌت الذل ٖتملو قطعة من اللغة بالنسبة  .ّ

للظركؼ اإلجتماعية ١تستعملها كا١تنطقة اٞتغرافية اليت ينتمي إليها. كما أنو 

يكشف عن مستويات أخرل مثل التخصص كدرجة العالقةبُت ا١تتكلم كالسامع 

-مبتذلة ...( كنوع اللغة  لغة الشعر-ةعامي-رٝتية-كرتبة اللغة ا١تستخدمة  أدبية

 كتابة ...(-خطبة-لغة اإلعالف ...( كالواسطة  حديث-لغة العلم-لغة القانوف

ا١تعٌت النفسي, كىو يشَت إٔب ما يتضمنو اللفظ من دالالت عند الفرد. فهو  .ْ

بذلك معٌت فردم ذاٌب. كبالتإب يعترب معٌت مقيدا بالنسبة ١تتحدث كاحد فقط, 

كيظهر ىذا ا١تعٌت بوضوح َب  بالعمومية, كال التداكؿ بُت األفراد ٚتيعا. كال يتميز
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األحاديث العادية لألفراد, كَب كتابات األدباء كأشعار الشعراء حيث تنعكس 

 ا١تعاين الذاتية النفسية بصورة كاضحة قوية ٕتاه األلفاظ كا١تفاىيم ا١تتباينة.

لذم يتعلق بكلمات ذات مقدرة ا١تعٌت اإل٭تائي, كىو ذلك النوع من ا١تعٌت ا .ٓ

خاصة على اإل٭تاء نظرا لشفافيتتها, كقد حصر أك١تاف تأثَتات ىذا النوع من 

 ا١تعٌت َب ثالثة ىي :

التأثَت الصوٌب , كىو نوعاف : تأثَت مباشر, كذلك إذا كانت الكلمة تدؿ على أ. 

ا بعض األصوات أك الضجيج الذم ٭تاكيو الًتكيب الصوٌب لالسم. كيسمى ىذ

. كٯتكن التمثيل لو بالكلمات العربية : صليل primary onomatopoeiaالنوع 

ك  hissك  crackخرير  ا١تاء( , كالكلمات اإل٧تلزية -مواء  القطة(- السيوؼ(

zoom كالنوع الثاىن : التأثَت غَت ا١تباشرة كيسمى .scondary onomatoela 

مثل القيمة الرمزية للكسرة  كيقابلها َب اإل٧تلزية( الىت ترتبط َب أذىاف الناس 

 بالصغر أك األشياء الصغَتة. 

-hotك  redecorateك  handfulالتأثَت الصرُب , كيتعلق بالكلمات ا١تركبة مثل  . أ

plate  كالكلمات ا١تنحوتة كالكلمة العربية صهصلق  من صهل كصلق( كْتًت ,

 بًت كحًت(للقصَت  من 



27 
 

التأثَت الدالٕب , كيتعلق بالكلمات آّازية أك ا١تؤسسة على آّاز أم صورة       . ج

 ّْكالميةمعربة.

 أنواع النظرية فى دراسة المعنى. ه

 كيصٌنف النظريات ا١تتعددة َب ىذا البحث كما يلي :

 النظرية اإلشارية  .1

رأياف : رأم ىي معٌت الكلمة ىو إشارهتا إٔب شيئ غَت نفسها. كىنا يوجد 

يرل أف معٌت الكلمة ىو ما تشَت إليو, كرأم أخر أف معناىا ىو العالقة بُت التعبَت 

كما تشَت إليو. كأما دراسة ا١تعٌت على رأم األكؿ فتقتضي االكتفاء بدراسة جانبُت من 

الثلث, ك٫تا جانبا الرمز كا١تشار اليو. كأما الرأم الثاىن فتطلب دراسة اٞتواب الثالثة, 

 .ف الوصوؿ إٔب ا١تشار إليو يكوف عن طريق الفكرة أك الصورة الذىنيةأل

 النظرية السلوكية .2

ىذه النظرية عند تركز على ما يستلـز اسنخداـ اللغة َب االتصاؿ, كتعطي 

اىتمامها للجانب ا١تمكن مالحظة عالنية, كّٔذا ٗتالف النظرية التصورية الىت تركز 

 على الفكرة أك التصور.

 لتصوريةالنظرية ا .3
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تقتضى ىذه النظرية بالنسبة لكل تعبَت اللغوم, أك لكل معٌت ٦تيز للتعبَت 

اللغوم أف ٯتلك فكرة الىت البد أف تكوف حاضرة َب ذىن ا١تتكلم, كأف ينتج التعبَت 

الذم ٬تعل اٞتمهور يدرؾ أف الفكرة ا١تعينة موجودة َب عقلو َب ذلك الوقت, 

 كيستدعي نفس الفكرة َب عق السامع.

 النظرية السياقية  .4

السياؽ ىو ا١تكاف الطبيعية لبياف ا١تعٌت الوظيفة للكلمات, فإذا اتضحت 

كظيفة الكلمة. كذلك السياؽ ىنا يصاحب اللفظ ٦تا يساعد على توضيع ا١تعٌت كقد 

يكوف التوضيع ٔتا فيو اللفظة من اإلستعماؿ, كقد يكوف ما يصاحب اللفظ من غَت 

 تكوف الغالقة بُت ىذا الكالـ كبُت شيء أخر. الكالـ مفسرا للكالـ, كقد

 كقد اقًتح تقسيما للسياؽ ذا أربع شعب يشمل :

 السياؽ اللغوم .ُ

 السياؽ العاطفي .ِ

 سياؽ الوقف  .ّ

 السياؽ الثقاُب .ْ
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 كأما. اٞتملة أك العبارة أك بالكلمة ٖتيط الىت اللغوية البيئة كىو اللغوم السياؽ

لغوية  سياقات ُب تقع اليت زين أك حسن بكلمة لو التمثيل فيمكن اللغوم السياؽ

 :ػل كصفا متنوعة

 كلد ....-إمرأة-: رجل أشخاص .ُ

 رحلة ...-حفلة-يـو-: كقت أشياء مؤقتة .ِ

 ماء ...-ىواء-دقيق-: مل مقادير .ّ

فإذا كردت َب سياؽ لغوم مع كلمة  رجل( كانت تعٍت الناحية ا٠تلقة, كإذا 

ألداء  كليس الناحية األخالقية(, كردت كصفا لطبيب مثال كانت تعٌت النقود َب ا

   ْْكللمقادير كاف مهناىا الصفاء كالنقلوه ... كىكذا.

كأما السياؽ العاطفي فيحدد درجة القوة كالضعف َب اإلنفعاؿ, ٦تا يقتضي 

رغم اشًتاكهما  Likeيزية غَت كلمة اإل٧تل Loveتأكيدا أكمبالغة أك اعتداال. فكلمة 

أصل ا١تعٌت, كىو اٟتب. ككلمة "يكره" العربية غَت كلمة "يبغض" رغم اشًتاكهما ُب 

 ْٓأصل ا١تعٌت كذلك.

كأما سياؽ ا١توقف فيعٍت ا١توقف ا٠تارجي الذم ٯتكن أف تقع فيو الكلمة. بل 

استعماؿ كلمة "يرحم" ُب مقاـ تشميت العاطس : "يرٛتك اهلل"  البدء الفعل(, كُب 
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اـ الًتحم بعد ا١توت : "اهلل يرٛتو"  الدء باإلسم(. فاألكٔب تعٍت غلب الرٛتة َب مق

ا١توقف إٔب جانب الدنيا, كالثانية طلب الرٛتة َب األخرة. كقد دؿ على ىذا سياؽ 

 ْٔالسياؽ اللفوم ا١تتمثل َب التقدًن كالتأخَت.

الذم ٯتكن  كأما السياؽ الثقاُب فيقتضي ٖتديد احمليط الثقاُب أك اإلجتماعي

تعترب ُب بريطانيا عالمة على  Looking glassأف تستخدـ فيو الكلمة. فكلمة مثل 

بالنسبة لكلمة  rich. ككذلك كلمة Mirrorالطبقة اإلجتماعية العليا بالنسبة لكلمة 

wealthا١تعاصرة عالمة على الطبقة اإلجتماعية  . ككلمة "عقيلتو" تعد َب العربية

 ا١تتميزة بالنسبة لكلمة "زكجتو" مثال.

, كمعٌت الثالث ككلمة "جذر" ٢تا معٌت عند ا١تزارع, كمعٌت ثاف عند اللغوم

 عند عآب الرياضيات..

تأثر ُب نظرتو السياقية باألنشر كبولوجي البولندم  Firthأف  Leechكقد ذكر 

ُب دراستو للدكر الذم تلعبو اللغة َب  –الذم عرؼ عنو  B. Malinowskiا١تولد 

كأداة ا١تالنعكاس. اللغة أنو يعاِب اللغة كصيغة من اٟتركة, كليس  -آّتمعات البدائية

ُب حركتها, كا١تعٌت كما يستعمل ٯتكن أف ينظر إليهما على أهنما الشعار مزدكج 

 ١ْٕتدرستو الفكرية.
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 وموقعو ابن عباسىػ. 

 نسب ابن عباس وحياتو . 1

ىو عبد اهلل بن عباس بن عبد ا١تطلب بن ىاشم بن عبد ا١تناؼ القريشي 

 ا٢تامشي, ابن عمّْ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. أمو أـ الفضل لبابة بنت اٟتارث

ا٢تاللية. كىو معركؼ بتذكَت ابن عباس. كلد َب مكة ا١تكرمة حؤب ثالث سنوات قبل 

  ْٖا٢تجرة..

عبد اهلل ابن عباس استعماؿ اٟتجّْ َب السنة حينما قتل عثاف بن عفاف ذىب 

على أمره. كَب كقوع غزكة صفُت, يكوف ابن عباس مسافرا. كتؤب ابن عباس رئيس 

الوالية َب بصرة, كيكوف رئيسا َب تلك الدائرة حىت توُب علي ابن طالب, بعد كفاتو 

عباس إٔب اٟتجاز. كتوُب َب طائف  يبدلو عبداهلل بن اٟتارث. كبعد ذلك, رجع ابن

َب السنة الثامنة كستُت من ا٢تجرية أك َب السنة الستمائة كالسابعة كٙتانُت من 

 ْٗا١تيالدية.

كاف ابن عباس ىو احد من الصحابة الىت أطوؿ عمره بعد كفاة الرسوؿ صلى 

ر اهلل عليو كسلم. حينما توُب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يكوف عمره ثالثة عش
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سنوات. لذالك, كاف ابن عباس من الصحابة الشباب الصغَت. كلكن, لو كاف عمره 

صغارا بسبب ذكائو فهو من الرجاء الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم لتبليغ كظيفة َب 

 الكرًن على الناس.  القرآفتبيُت ا١تعاىن الىت كجدت َب األيات 

 عز كجل كما قاؿ : كَب ذلك كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم قد دعا إٔب اهلل

فيكوف نسب ابن عباس من ا١تشرفُت ا١تكرمُت  َٓاللهم فقهو َب الدين كعلمو التأكيل.

ألنو ليس فقط بسبب من الصحابة الرسوؿ, بل ىو من أىل نبينا ٤تمد صلى اهلل 

كبأنو من  عليو كسلم بأنو شعب قريش أيضا. كحياتو قد كقفو لنشر ىذا الدين القيم

كلذلك, عرفنا أف ابن عباس من الصحابة الفضيلة كالذكاء  سرين.أىل العلم كا١تف

 لكثرة علومو كفهمو عن ىذا الدين اٟتنيف.

 منزلتو وعلمو. 2

الكرًن كمثل "حرب ىذه  القرآفكلديو ايضا كنيات بسبب علومو العميقة عن 

 . كلو كاف شبابا صغَتا, َبالقرآف" بسبب ذكائو َب تفسَت القرآفاألمة" ك "ترجوما 

زماف خليفة عمر بن ا٠تطاب فهو يدعى إٔب ٣تالس الصحابة الكربل للمناقشة 

الكرًن. ككاف عمر بن ا٠تطاب يطلب أراه  القرآفكتبادؿ األفكار عن ا١تسئلة ا١تتعلقة ب
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حينما يكوف الصحابة األخرل ال يستطيعوف على اإلجابة الصحيحة عن ا١تسئلة 

 ُٓالكرًن. القرآفالتفسَت َب 

علينا أف نفهم بأف ابن عباس احد من الصحابة الرسوؿ الذكي َب مسئلة 

كالتفسَت  القرآفالعلـو خاصة َب علم التفسَت. لذلك, احسن لنا أف نتعلم العلـو 

 برجوع إٔب رأم ابن عباس ألنو من اىل العلم كالصحابة الكرٯتة.

 نظر ابن عباس عن مصدر اللغة. 3

فكاف ابن عباس ال يؤلف كتاب التفسَت  كلو كاف يذكر من اىل التفسَت,

الكرًن ألنو  القرآفكلكن كثَت التفسَت ركم عنو. اتفاؽ ابن عباس َب تفسَت األيات 

قادر على حفظ الشعر العريب اٞتاىلي يكوف ٣تاال على اللغة العربية الفصحة, كال 

باس : الكرًن على ٤تمد بلغة العربية الفصحة. قاؿ ابن ع القرآفسيما أنزؿ اهلل 

الذل أنزلو اهلل بلغة العرب  القرآف"الشعر ديواف العرب, فإذا خفي علينا اٟترؼ من 

رجعنا إٔب ديواهنا, فلتمسنا معرفة ذلك منو". كقاؿ ايضا : "اذا سألتموين عن غريب 

فالتمسوه َب الشعر, فإف الشعر ديواف العرب". كقاؿ ايضا : اذا أشكل عليكم  القرآف

 ارجعوا فيو إٔب الشعر, فإنو ديواف العرب". , فالقرآفالشيء من 

                                                             
51.  Moh. Matsna Hs, Kajian Semantik Arab Klasik dan Kontemporer, (PT. 

Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta) hal. 96  
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تلك ا١تذكورة من نظر ابن عباس عن أ٫تية فهم الشعر اٞتاىلي لكى يستطيع 

الكرًن حسنا. كمن ا١تعلـو أيضا أف اللغة العربية َب  القرآفالناس َب تفسَت أيات 

القرف مائة  العصر اٞتاىلية فيها شعر ىي اللغة العربية الىت تستعمل آّتمع العريب َب

كٜتسُت سنة حىت ظهر اإلسالـ َب جزيرة العرب. اللغة العربية الىت تستعمل العرب َب 

 ذلك الزماف, لديها عالمات مناسبات َب أحواؿ آّتمع العرب اٞتاىلي.

 تفسير ابن عباس. 4

ككما قد ذكر الباحث عن علـو ابن عباس كذكائو َب مسئلة التفسَت كتعميقو 

الكرًن, سيذكر الباحث عن تفسَته. ينسب إٔب ابن عباس رضي اهلل عنو   القرآفلفهم 

كبَت َب التفسَت, طبع َب مصر مرارا باسم : تنوير ا١تقياس من تفسَت ابن عباس, 

 ".ب الفَتكز أبادل الشافعى. صاحب "القاموس احمليطٚتعو أبو طاىر ٤تمد بن يعقو 

بن ا٠تطاب يشق بتفسَته  " ككاف عمرالقرآفكابن عباس , كاف ْتق "ترجوما 

الكرًن فيو مع  القرآفك٬تلو, كقد أخذ َب بعض ا١تواضع عن أىل الكتاب فيما اتفق 

 52.التورة كاإل٧تيل, كذلك َب دائرة ٤تدكدة

يتعلق بإبن عباس ١تاذا ىو يقاؿ من اىل ا١تفسر من الصحابة ا١تعركفة عن 

 من اىل ا١تفسر األخر : القرآفمعٌت العلـو 
                                                             

52. Syaikh Manna Al-Qatthan,  Dasar-dasar Ilmu  Al-Qur’an, (Cipayung 
Jakarta Timur) hal. ٖٗ 
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َب بيئة النيب صلى اهلل عليو كسلم كال يزاؿ قريب من الرسوؿ, حىت أنو يكرب  .ُ

 يكوف مباشرة يتعلم مع النيب الذل جاء بو منذ صغره حىت كربه

عضد الرحاين, كىو احد من الصحابة الىت يدعوه نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو  .ِ

 كسلم كي يكوف من تفقو َب ىذا الدين كمن اىل التأكيل

يعيش قريب من أكرب الصحابة حىت يستطيع أف يتعلم  بعد كفاة الرسوؿ, ىو .ّ

 معهم كما علمهم التيب.

ّتانب العا١تية, أنو من الذكاء من صغره حىت كربه كيكوف لديو الشعراء 

   اٞتاىلية ككثَت من أساليب اللغة العربية الفصحة. 

 . تطبيقها في تعليم اللغة العربيةو

 . معلم1

اليت ال بد َب التعلم. ُب  ا١تدرس شرط من الشركطكما قد عرفنا أف ا١تعلم أك 

-مفهـو الًتبية اإلسالمية, يذكر ا١تدرس با١تريب كا١تعلم كا١تؤدب. كلمة ا١تريب أصلو رىبَّ 

 القرآفيػيعىلّْمي كما كجد َب -يػيرىبّْ ككلمة ا١تعلم أف صيغتو اسم الفاعل من كلمة عىلَّمى 

الكرًن :                                 
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        يػيؤىًدبي كما قاؿ نبينا ٤تمد صلى اهلل -ككلمة ا١تؤدب أصلو أىدَّبى

 عليو كسلم : أىدَّبىًٍتٍ رىيبٍّْ فىأىٍحسىنى تىٍأًدٍييبٍ.

كا١تؤدب" ٮتتلف العلماء عن مقاصدىا  الكلمة "ا١تريب كا١تعلمكعرفنا أيضا أف 

كلمة "مريب" مثال,   بالنسبة إٔب مواقعها, كلكن ُب مواقع أخرل متساكيا ُب معانيها.

قد لقينا عن ذكره ككاف مراده إٔب الرعاية سواء كاف جسديا أك ركحانيا. تلك الرعاية 

ا أهنم يعملوف اعطاء خدمتهم حسنا لكي تربية أكالده. طبعرأينا الوالدين ُب فعالية 

يكوف أكالدىم بأهنم ينموكف باٞتسم السليم كالعقل السليم كال سيما باألخالؽ 

   ّٓاحملمودة.

 . متعلم2

الذم يذكر الًتبية. ٮتالف مع  تحويلالا١تتعلم ىو ا١تواد ا٠تاـ ُب عملية 

األجزاء األخرل بنظاـ الًتبية ألننا نقبل ىذه ا١تواد بعد كسط الكماؿ, كاألجزاء 

األخرل يرتب بالنسبة إٔب براعة كحاجة موجودة. ُب تكلم ا١تتعلم, عنده على األقل 

.صفات ّ.حاجة ا١تتعلم ِ. قدرة ا١تتعلم ُأربعة مهمة هنتمها ا١تعلم كما يلي :

 ْٓ. مقياس ا١تتعلم الذل سينموهْتعلم. ا١ت

                                                             
53

. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam. (Kalam Mulia, Jakarta). hal. 44   
54 . Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam. (Kalam Mulia, Jakarta). hal. 101 
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عملية خلق الناس على اهلل ليس بدكف ا٠تلفية كالغاية, ذلك قد رأينا عن  

اٟتوار بُت اهلل كا١تالئكة ُب أكؿ خلقو, كمن غاية أدـ أنو أبا الناس الذل خلقو اهلل 

إال لكي يكوف خليفة َب األرض. خليفة اهلل َب األرض ال ٯتكن أف يستعمل كاجباتو 

خليل كما يذكر"رمايوليس" ُب  . رأل ا١تنور ٓٓقدرة ليستخدـ تلك الواجباتعنده 

 "العلـو الًتبية اإلسالمية"أف القدرة ىي ا٢تداية بصفتها العاـ كا٠تاص كما يلي :كتاب

كجود الغريزة أك الفكرة الىت تلصق ٔتنافعو أ. ىداية كجدانية ىي قدرة الناس على 

 األرض.حينما خلق الناس َب 

ب. ىداية حشّْية ىي قدرة اهلل الذم أعطاه إٔب الناس بصورة اٟتشي كماال للهداية 

 األكٔب.

 ىداية عقليةج. 

 د. ىداية دينية

 ٔٓك. ىداية توفيقية

 . الوسائل التعليمية3

ستخدـ اـ ا١تنهج من ا١تؤسسة الًتبوية. تىي أنشطة استخدالعملية التعليمية 

عملية التعليمية ُب تأثَت الطالب لنيل غاية الًتبية العآب الذل عُت اٟتكومة عن 
                                                             

55.  Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam. (Kalam Mulia, Jakarta). hal. 102 
56.  Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam. (Kalam Mulia, Jakarta). hal. 102 
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 عرفنا العربية النظاـ. فلذلك, سيشرح الباحث عن مفهـو الوسائل التعليمية. َب اللغة

أهنا يقاؿ "بالوسيلة" ككانت ٚتعها "الوسائل", يعٌت بأف الوسائل التعليمية ىي أنية 

  ٕٓيقدـ ا١تعلم أك ا١تدرس.الىت من الوصية 

كقاؿ ٚتاؿ بن عبد العزيز الشرداف بأف الوسائل التعليمية تقسم على َ

 أساسُت ٫تا :

 التقسيم على أساس اٟتواس : -ُ

تعد اٟتواس من أىم الوسائل اليت تعرفنا على العآب احمليط بنا كبواسطتو 

ة على أساس اٟتواس نكتسب ا١تعارؼ كا١تهارات ا١تختلفة, كتصنف الوسائل التعليمي

 ُب ٣تاؿ التعليم كىي :اليت ٗتاطبنا كنستخدمها 

 : أ. الوسائل السمعية

اليت من خال٢تا ٯتكن عرض ا١تشَتات السمعية على ا١تتعلمُت  كىي كالوسائل

حيث تعتمد على حاسة السمع ُب عملية التعليم كالتعلم كاكتساب ا٠تربات كعنصر 

الصوتية كالراديو كاإلذاعة كا٢تاتف كغَت  أساسي, كمن ىذه الوسائل التسجيالت

 ذلك.

 ب. الوسائل البصرية :
                                                             

57. Abu Anwar, Media Pembelajaran, ( Suska Pres, Pekanbaru ) 2002 Hal. 
13 
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كىي الوسائل اليت تعرض ا١تثَتات البصرية حيث يعتمد الفرد على حاسة 

البصر ُب عملية التعليم كالتعلم كذلك الكتساب ا٠تربات الالزمة كاليت منها الرسـو 

 ا١تتنوعة كالنماذج كالعينات كغَت ذلك.كالصور بأنواعها كالشرائح الشفافة كاألشكاؿ 

 جػ. الوسائل السمعية كالبصرية

كىي من أىم اٟتواس للتعليم ألهنا تعتمد على حاسيت السمع كالبصر حيث 

تشًتؾ تلك اٟتواس ُب تعليم ا١تعارؼ كاكتساب ا٠تربات ُب عملية التعليم كالتعلم 

كاليت منها : التلفاز كالصور ا١تتحركة اليت تظهر َب السينما أك أفالـ الفديو اليت تعرض 

لصور كالرسـو كاألفالـ ا١تتحركة ا١تصاحبة على شاشات العرض كالتلفاز ككذلك ا

  ٖٓكغَتىا. DVDك  CDبالصوت اليت تعرض على اٟتاسب األٕب من خالؿ 

 التقسيم على أساس طريقة العرض : -ِ

ٯتكن تقسيم أجهزة العرض الضوئي إٔب قسمُت رئيسُت تبعا ١تسار األشعة 

 الصادرة منها كأمكانية عرضها كاليت منها ما يأٌب :

 تعرض ضوئيا بطريقة مباشرة : أ. مواد

كتعرض ا١تواد بطريقة مباشرة على شاشة كىي األجهزة اليت يصدر منها الضوء 

العرض دكف أف يتم تغيَت مسار األشعة الصادرة من ا١تصدر الضوئيواليت منها جهاز 

                                                             
 ُّص. م  ا١تكتبة الغربية السعودية( الوسائل التعليمية كمستجدات التكنولوجيا التعلي .ٚتاؿ بن عبد العزيز الشرداف, ٖٓ
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( Vidio projectorملم, كجهاز عرض أفالـ الفيديو   ٖملم ك  ُٔاألفالـ ا١تتحركة 

(, كجهاز عرض األفالـ الثابتة Slide projectorالشرائح الشفافة   كجهاز عرض

 Film strip projector  كجهاز عرض بر ٣تيات اٟتاسب األٕب ,)Data 

projector.) 

 ب. مواد تعرض ضوئيا بطريقة غَت مباشرة :

كىي األجهزة اليت يصدر منها الضوء كتعرض ا١تواد بطريقة يتغَت فيها مسار 

الضوء مباشرا كإ٪تا يتغَت مساره عن طريق ا١ترأة أك م أف مصدر أشعة الضوء أ

العدسات ا١توجودة ُب أجهزة العرض كاليت تظهر ا١تعلومات على شاشة العرض كاليت 

(, كجهاز عرض الصور ا١تعتمة Overhead projectorمنها جهاز العارض الرأسي  

 (.Apaque projectorكا١تسمى بالفانوس السحرم  

 تعرض بطريقة مباشرة أكال تعرض ضوئيا :جػ. مواد 

كىي ا١تواد اليت تعرض األشياء بصورة مباشرة أم ال ٖتتاج لعرضها إٔب أجهزة 

أك مصدر ضوء يتخللها كإ٪تا ترل مباشرة كاليت منها الرسـو كالصور كاللوحات 

( ِكا٠ترائط كآّسمات كالنماذج كالعينات كاأللعاب التعليمية كغَتىا, كالشكل رقم  

 ٗٓبطريقة مباشرة كغَت مباشرة كاليت ال تعرض ضوئيا.يوضح األجهزة اليت تعرض ا١تواد 

                                                             
59

 ِٗالوسائل التعليمية كمستجدات التكنولوجيا التعليم  ا١تكتبة الغربية السعودية( ص.  ٚتاؿ بن عبد العزيز الشرداف, . 
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    المناسبة . الطريقة4

 ٬تاد أىداؼ التعليم الـز للمدرسُت أف يؤدكا كاجباهتم كىي:إل

 اعداد الدراسة . أ

 استخداـ الطريقة ا١تناسبة . ب

 َٔا١تدرستوجيو انشطة التالميذ لفهم ا١تادة الدراسية الىت ألقاىا  . ج

عرفنا أف الطريقة دكرة مهمة َب عملية التعلمية للحصوؿ أب أغراض الًتبوية. 

 لذلك, كاف أىل العلم ٮتتلفوف َب اعطاء التعريف عن تلك الطريقة, مثال:

, ا١تراد بالطريقة ىي ا٠تطوات اٞتيدة الىت يستعد ا١تدرس "رامايوليس"قاؿ 

قة ا١تذكورة البد أف تقـو بعملية الًتبوية, لتقـو باالعماؿ. اذا تعلقت بالًتبية, فطري

بانتشار موقف ا٠تلق كالشخصية لكى تكوف التالميذ يقبلوف الدركس بالسهولة 

كالفعولة كىضمت حسنا. كمن التعريف حسن لنجغولونج أف الطريقة ىي الكيفية 

ة ىي الزمة لنا البلوغ أك اٟتصوؿ أب الًتبية. كعند عبد الرٛتن غنيمة ا١تراد بالطريق

الكيفيات العمليات َب اٟتصوؿ التعلمى. كعند أبراشى أف الطريقة ىي الكيفية الىت 

 نتبعها العطاء ا١تعلومات على التالميذ عن الطريقات َب الدركس. 

                                                                                                                                                                       
  

 .60 Abu Baker Mhd, Metode Khusus pengajaran Bahasa Arab, Surabaya, 

Usaha Nasional 
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كأما األخر تعرؼ الطريقة ىي ٗتطيطة الكلية الىت تتعلق بطبخة مادة الدراسة 

الطيب اذا كاف التعليم لديو األكقات  . التعليمُٔمنظما كال متضادا كيبٌت على الثقات

 الكافية مع ا٬تاد اٟتصوؿ التاـ كالتفصيل مناسبا.

من التعريفات ا١تذكورات نقدر أف نأخذ العبارة أف الطريقة ىي ا٠تطوات 

كالسبيل كالكيفيات التخطيطية لوجودة التعليمية الفعولية كالصحيحة كاألمنة كالسكينة 

 .حىت ٕتد النتيجة ا١تًتجية

  . التقويم5

النتيجة إٔب عدد " أف التقوًن ىو عملية بسيطة تعطي أك تثبت Daviesقاؿ "

" التقوًن ىو عملية Wand dan Brownالغاية كالعملية كاٟتاصلة كغَت ذلك. كقاؿ "

لتعيُت النتيجة من الشيئ. كا١تفهـو عن التقوًن يعٌت ىو عملية تعطى أكتعُت النتيجة 

 ِٔأساس القدرة ا١تعينة, ىذه قاؿ  "نانا سجانا".إٔب ا١تفعوؿ ا١تعُت على 

عرفنا التقوًن َب اإلسالـ ما كجدنا اعتبار اٟتقيقة, كلكن كجدنا عربة معينة 

 ككانت مرادىا للتقوًن, العبارات ا١تقصودة يعٍت :

                                                             

61
.
 Muljanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing, Bulan Bintang, Jakarta, 

 12 ص ,1724
62

. Dimyati dan mujiono, Belajar dan Pembelajaran (PT. Rineka Cipta, 

Jakarta) 2006 Hal. 171 
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 . اٟتساب, معناه يظن كيفٌسر ك٭تاسب كينظر, مثال كما قاؿ تعأب : ُ   

                             

                          

. البالء, معناه امتحاف كفتنة كما قاؿ تعأب : ِ                

                    بكلمة "  القرآفُب ىذه األية, استعمل

 ُب أجهزة تقوٯتية.أحسن" ليس " أكثر ". لذلك, ىذه األية تعترب 

 . اٟتكم, قضاء أك حكم. قاؿ تعأب :ّ                  

       

 . اإلمتحاف, معناه بالء. ىذا قالو ٤تمد عتية األبراشي.ْ

العبارات ا١تذكورة تكوف من معاىن التقوًن مباشرة, أك تكوف من األالت أك 

 ّٔعملية ُب أنشطة التقوًن.

 البيانات العضدةغ. 

بعد استعماؿ البحوث جيدا, الكلمات الغريبة الىت معناىا تعترب صعوبات 

" مائة كاحد كتسعُت  القرآفالذم قد ٚتع اإلماـ السيوطى َب كتابو "اإلتقاف َب علـو 

                                                             
63
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( كلمات. ٍب بٌُت تلك الكلمات عن معانيها بالشعر العريب اٞتاىلى. من  مائة ُُٗ 

واىد أك دالئل اٟتق ا١تعٌت الغريبة, ( كلمات الذل جعل شُُٗكاحد كتسعُت   

يكوف سبع كسبعُت سيأتى الشعر العريب اٞتاىلى ال يذكر اسم شاعره. أما ا١تعظم 

األخر ينسب إٔب الشعراء ا١تعركفُت ا١تعاشُت َب عصر اٞتاىلى أك يعيشوف َب عصرين 

  عصر اٞتاىلية كعصر اإلسالمية( كبعضهم ينسب إٔب العظماء الكرماء من العربيُت

 الكرباء تأثَتىم.

قدر اٟتقيقية عن الشواىد أك الدالئل اٟتق عن اللغة الىت تعترب إٔب عالمات 

ا١توافقُت اللغويُت الذين يذكركف أف اللغة العربية  اللفظ أك ا١تعٌت( فصحة أك اللغة 

 العربية الصحيحة إذا كاف لديها سببُت : 

 كسط القرف الرابعة من ا٢تجرية.تلك اللغة, إذا استعمل العربيوف البدكيوف حىت األ .ُ

 تلك اللغة, إذا استعمل العربيوف ا١تدينة حىت األخَت القرف الثاىن من ا٢تجرية. .ِ

لذلك, ْتث اللغة العربية الفصحة أحيانا بزيارة الوالية البدكية ٣تتمعهم ٓب 

ٮتتلطوا مع القبائل األخرل حىت يكوف لغتهم نقيّّ, أك بإتياف البدكية إٔب ا١تدينة 

لطلب البياف منهم عن اللغة ٍب ٬تعلوف مصدر اللغوية. الطريقة األكٔب أكثر استعما٢تا 

العلماء َب عصر الصحابة كعصر بٌت أمية, كالطريقة الثانية استعما٢تا العلماء َب عصر 

 بٌت عباسية.
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آّتمع البدكيوف َب ىذا العصر, أهنم من ا١تصدر اللغة كأداب اللغة مباشرة. 

األخركف يتبعوف ماذا قاؿ البدكيوف, حىت العربيُت دكف البدكيُت يعجبوف كالعربيوف 

بعبارهتم. حقيقة, بأف ا١تصدر اللغة من العربيُت البدكيُت, ٮتتلف اللغويوف عن ىذه 

ا١تسئلة : بعضهم يراءكف من أجهزة بدكيتهم بدكف النظر إٔب أحواؿ آّتمع ا١تتعُت, 

كيُت إٔب القرف الرابع األكسط من ا٢تجرة حسنا حىت يكوف تلك األحواؿ آّتمع البد

 ْٔكجيدا ك٬تعل مصدر اللغة سواء كاف ٪تطا أك معنويا.

 أما األحبار ا١تعركفوف َب ىذا العصر :

 أمرأ القيس  شاعر اٞتاىلي( .ُ

 عبيد ابن األبراص  شاعر اٞتاىلي( .ِ

 عنًتة العبسي  شاعر اٞتاىلي( .ّ

 أبو سفياف ابن اٟتارث  عآب القريش( .ْ

 بيد ربيئة  شاعر اٞتاىلي(ابن ل .ٓ

 طرافة ابن اٟتارث  شاعر اٞتاىلي( .ٔ

 مالك ابن عوؼ  عآب القريش( .ٕ

 عبد اهلل ابن الزبَت  عآب القريش( .ٖ
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 عادم ابن زيد  عآب القريش( .ٗ

 أمية ابن أىب الصلت  عآب القريش( .َُ

 حسن ابن ثابت  شاعر ا١تسلم( .ُُ

لونو ابن عباس مصدر من ٚتيع األٝتاء الشعراء كاألحبار ا١تذكورة الذين ٬تع

 اللغة َب تفسَت الكلمات الغريبة, ينقسم إٔب ثالثة أقساـ :

 أ. الشعراء َب العصر اٞتاىلي :

 أمرأ القيس .ُ
 زىَت ابن أىب قيس .ِ
 العاش ابن قيس .ّ
 ابن لبيد ربيئة .ْ
 طرافة ابن العبد .ٓ
 عنًتة العبسي .ٔ
 عمر ابن كلثـو .ٕ

 اإلسالـ(ب. الشعراء تعيشوف َب عصرين  عصر اٞتاىلي كعصر 

 . حسن ابن ثابتُ

 . النبيغة اٞتعدمِ

 . كعب ابن زىَتّ
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الشعراء َب ذلك العصر, لغتهم نقي كال ٮتتلف األخطاء أك اللحن بسبب 

الكرًن أفصح كأكثر  القرآفاإلتصالية مع آّتمع ا٠تارجي. كاهنم حينما يعرفوف اللغة 

التأثَت َب عملية تكلمهم حىت يكوف بعض العلماء ك الباحثُت اللغة يفضلوف على 

 ٓٔالشعراء ا١تخضرمُت.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 أ. تصميم البحث

الوصفي الكيفي  فأما ا١تدخل ا١تستخدـ َب ىذا البحث فهو ا١تدخل ا١تنهج

ال يستخدمو التحليل  مو نلفظي كمع ٖتليل حصل إٔبيعٌت البحث الذل قد 

ستخدمو رل. أما ا١تنهج الوصفي فهو منهج ياإلحصائى أك الطريقة الكمية األخ

 الباحث لتحليل البيانات بإعطاء الوصفية. 

 ب. زمان البحث ومكانو

 ََِِ إٔب شهر مارس َُِٗمن شهر مايو  حثقـو الباحث على ىذا الب

 يف قاسم اإلسالمية اٟتكومية برياك.َب مكتبة جامعة السلطاف الشر 

 . مجتمع البحث وعينتوػج

سورة اإلسراء كسورة الكهف َب األيات  ٚتيعآّتمع من ىذا البحث فهو أما 

كسورة مرًن كسورة طو كسورة األنبياء كسورة اٟتج كسورة ا١تؤمنوف كسورة النور كسورة 

ا١تمكن َب ٖتليل ٚتيع صيغ أخذ الباحث عينة بالنظر ما الفرقاف كسورة الشعراء. 

 ركز الباحث على عشر الكرًن من تلك السور. القرآفكمعانيها َب  األلفاظ الغريبة
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ة بُت السورة كلعالق الكرًن لتسهيلها كإلستمرار ىذه السور ا١تذكورة القرآفمن  سور

 كالسورة األخرل.

 د. مصادر البحث

 : نومالتمهيدم كا١تصدر الثار صدأما ا١تصادر َب ىذا البحث فيتكوف من ا١ت

 الكرًن القرآفا١تصدر التمهيدم ىو البيانات الىت كجدىا الباحث من  .ُ

ا١تصدر الثانوم ىو البيانات الىت كجدىا الباحث من الكتب ا١تتعلقة ّٔذا البحث,  .ِ

الدراسة الداللة العربية ٞتالؿ الدين السيوطي,  القرآفاإلتقاف ُب علـو منها : 

حملمد مثٌت ق س, علم الداللة ألٛتد ٥تتار عمر كالقاموس   السلفي كالعصرم(

 "البصر" ألٛتد كرسوف منور كمصطفى بصرل كغَتىم

 ه. أساليب جمع البيانات

ٚتع الباحث بيانات من ا١تصدر التمهيدم ف ىذا البحث ْتث مكتيب. كقد إ

تعلقة بعلـو كا١تصدر الثانوم بأف يقرأ الباحث الكتب ا١تتعلقة ّٔذا ا١توضوع كالكتب ا١ت

 .الداللة
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 و. أساليب تحليل البيانات

بدراسة األيات  هي ٖتليل مضموينفطريقة ٖتليل البيانات ّٔذا البحث أما 

اإلسراء كسورة الكهف  َب سورة كمعانيها الغريبة ليب األلفاظالىت تتحدث عن أسا

النور كسورة كسورة مرًن كسورة طو كسورة األنبياء كسورة اٟتج كسورة ا١تؤمنوف كسورة 

على مصدر التمهيدم كمصدر  , كىذا التحليل بٌت الباحثالفرقاف كسورة الشعراء

 الغريبة َب أساليب األلفاظ الباحث كزث, فالبحث ر الثانوم ا١تتعلق بأسئلة البح

 .كمعانيها عند ابن عباس كعالقتها بالشعر العريب
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 أ. النتائج
بعد ٖتليل البيانات كانتهى الباحث على ما يضمنو من كتابة ىذا البحث, 

 عن ىذا البحث كما يلي : ااستنباطفوجدنا 

, فقط الكرًن الذل قد حللو الباحث من عشر سور القرآف.إف األلفاظ الغريبة َب ُ

كسورة األنبياء كسورة  سورة الكهف كسورة مرًن كسورة طوك  سورة  اإلسراء يعٌت :

آّمالت من  كأما .اٟتج كسورة ا١تؤمنوف كسورة النور كسورة الفرقاف كسورة الشعراء

: ٜتسة ألفاظ ُب سورة اإلسراء كثالثة ألفاظ ُب سورة  فهياأللفاظ ا١تذكورة 

الكهف كٙتانية ألفاظ ُب سورة مرًن كسبعة ألفاظ ُب سورة طو كلفظ كاحد ُب سورة 

سة ألفاظ ُب سورة اٟتج كلفظ كاحد ُب سورة ا١تؤمنوف كلفظ كاحد ُب األنبياء كٜت

ككاف  سورة النور كلفظ كاحد ُب سورة الفرقاف كلفظ كاحد ُب سورة الشعراء.

 ( لفظا.ّّعددىا ثالثة كثالثوف  

الدراسة اليت ْتث الباحث, كجدت النتيجة بأف ابن عباس معًتؼ برائد ُب  .إفِ

دخل الدالالت أك علم ا١تعٌت, ٍب تفسَته يعترب كجنُت تفسَت األيات القرآف ٔت

بالشعر  النشأة الكتب اليت تبحث عن معاين األلفاظ الغريبة َب القرآف الكرًن

العريب اٞتاىلي. كىذا أيضا يعترب من عجيب القرآف كإعجازه على الكتب األخرل 
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تفكرين. كقوؿ بأف لديو علوما كمعرفة كثَتة ليأخذ بو اإلنساف حىت يكونوا من ا١ت

   . ِاهلل عٌز كجل : إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوف. يوسف : 

.كىذه األلفاظ ا١تذكورة عندىا عالقة بالشعر العريب من نوع ألفاظها كمعانيها. ككاف ّ

تطبيقها ُب تعليم اللغة العربية ٬توز بالطريقة السمعية الشفوية كبالطريقة الًتٚتة 

 ألهنا تتعلق ٔتعرفة األلفاظ أك ا١تفردات.على رأم الباحث. 

  ب. اإلقتراحات

اٟتمد هلل كالشكر هلل على انتهاء ىذا البحث بتوفيقو كعونو ٖتت ا١توضوع 

" عند ابن عباس كعالقتها بالشعر العريب  َب القرآف الكرًن "األلفاظ الغريبة كمعانيها

الباحث م اللغة العربية(. ككاف ة كتطبيقها ُب تعليداللال ٖتليلية عن علم  دراسة كصفية

كاقًتحات على ٖتسُت ىذه الرسالة ككي يكوف  انقد يرجوا من القارئُت أف يعطوا

 فعا على القارئُت األخرين فيما يتعلق ّٔذا ا١توضوع.تمن



 36....... ........................................علم ..................... مت2
 37.. ..........................................التعليمية .............. الوسائل 3
  41..... ....................................................... الطريقة املناسبة 4
 42......... ...................................................... التقومي .....5

 43............ ................................................ عضدةح. البيانات ال
 الفصل الثالث : منهجية البحث 

 48............... ...............................صميم البحث ...................أ. ت
 48................. .............ب. زمان البحث ومكانو ............................

 48................... ..........و .............................ج. جمتمع البحث وعينت
 49..................... ........................................مصادر البحث ...د. 

 49.................. ..............نات ..........................ه. أساليب مجع البيا
 52............... .................انات .........................و. أساليب حتليل البي

 عرض البيانات وتحليلها الرابع : الفصل
 مرمي اإلسراء وسورة الكهف وسورة  الغريبة ىف سورةاأليات الىت تشتمل على األلفاظ أ. 

 51....................... ................................. وسورة طو وسورة األنبياء
 املؤمنون  وسورة النور ب. األيات الىت تشتمل على األلفاظ الغريبة ىف سورة احلج وسورة

 54............. .....................وسورة الشعراء ................. وسورة الفرقان 
 اء وسورة الكهف الغريبة ىف سورة اإلسر  األلفاظ جـ. حتليل األيات الىت تشتمل على

 56....... ....................نبياء...................طو وسورة األوسورة مرمي وسورة 
  سورة النورو سورة املؤمنون و  يف سورة احلج الغريبة األلفاظ على حتليل األيات اليت تشتملد. 

 94............ ........................................ وسورة الفرقان وسورة الشعراء
 114 ..............................ة ىف القران ................. اجلدوال األلفاظ الغريبه

 الفصل الخامس : الخاتمة
 122 ....................................................................... أ. النتائج

 121 ......................................ب. اإلقًتاحات ...........................
  المصادر والمراجع

 


	غلاف الرسالة .1.pdf
	2. تقرير لجنة المناقشة.pdf
	3. تقرير المناقش.pdf
	4. تقرير المشرفين.pdf
	5. موافقة المشرفين.pdf
	6. رسالة مشرف الأول.pdf
	7. رسالة مشرف الثاني.pdf
	8. إقرار الباحث.pdf
	9. الإهداء.pdf
	10. الشكر والتقدير.pdf
	11. ملخص.pdf
	12. الأصوات العربية.pdf
	13. المحتويات.pdf
	14. الفصل الأول.pdf
	15. الفصل الثاني.pdf
	16. الفصل الثالث.pdf
	18. الفصل الخامس.pdf
	19. المراجع والمصادر.pdf
	20. السيرة الذاتية.pdf

