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 ملخص

 معاني حروف الواو في سورة يس وتصميم تعليمها

 عصمي خديجة 

ومل يكن يأيت هذا البحث من مشكلة أن الطالب قد درسوا القواعد النحوية، 
الطالب فقط يقدرون على ترمجة حروف  تعليمها تعليما عميقا كمثل حروف الواو. 

هذا البحث وهي : ما ة يف املشكلة الرئيسيو  ".dan " الواو على أهنا حروف العطف مبعىن
هي معاين حروف الواو وأنواعها يف سورة يس وكيف تصميم تعليمها؟. ويهدف هذا 
البحث لتحليل معاين حروف الواو وأنواعها يف سورة يس وتصميم تعليمها من خالل 

عاين حروف الواو وأنواعها يف مبالبحث املكتيب حنو املصادر الرئيسية والثانوية املتعلقة 
 يس وتصميم تعليمها. سورة

فنتائج هذا البحث تدل على أن أنواع حروف الواو ابقة، نظرا إىل املشكالت الس
هي كما يلي : واو القسم، واو العطف، واو اإلبتداء، واو اإلستئناف، واو املعية، واو 

، التثمانية احلالية، واو الزائدة، واو اإلطالق، واو اإلحلاق، واو اإلنكار، واو التذكر، واو
واو رّب، واو الضمري، واو اإلعراب، واو اإلعرتاض، وواو اللثوق. تصميم التعليم يف هذا 

هذه الطريقة القياسية ليقدر الطالب على هتدف البحث باستخدام الطريقة القياسية . 
فهم قواعد اللغة باجليد، ليقدر الطالب على حفظ القواعد ويستحق الطالب معرفة 

يدة وكذلك ليقدر الطالب على فهم خصائص القواعد ومعرفة خصائص املفردات العد
 اللغة األخرى.

 : حروف الواو،  سورة يس،  وتصميم التعليم الكلمات المفاتيح







 

 ه

 

 شعار

 

هاا)البقرة: : ۶۸۲( ُ ناْفًسا إَِله ُوْسعا لُِّف ٱَّلله  َلا يُكا

 

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya” 

 

 خير الناس أنفعهم للناس

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi 

orang lain”. (HR. Bukhari dan Muslim) 
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 إهداء

واذلداية  على مجيع نعمو الكثرية احلمد هلل رّب العادلني، بالشكر إىل اهلل تعاىل

 ىذه الرسالة العلمية إىل:قّدمت   قدرت الباحثة على إمتام ىذه الرسالة العلمية. حىت 

سومسيايت احملبوبة. اشكرمها شكرا جزيال على   وأمي امسنطا احملبوب أيبوالديين  .1

كل طاقة حىت قدرت على استمرار الدراسة يف اجلامعة. ومها اللذان يربياين منذ 

 ار باإلخالص والصرب.الصغار إىل الكب

عائليت احملبوبني جديت سري يتيين ومرية، وأخيت الكبرية احملبوبة فاطمة أفريلياين  .2

S.Ag  الذين قدموين الدافع والنصيحة  عقيلة ميشكة،  وأخيت الصغرية احملبوبة

 للوصول إىل النجاح.

 النقد والدعاء.أخي احملبوب ءاءان فريمان شاه ىو الذي قدمين الدافع واالقًتاح و  .3

 ريرن جهياين، أيو، نبيلى، نوفيتا، فيفي رمحاتيا، م. عرشي، دينا فتحيا قائيأصد .4

"، الذين أعطوين ادلساعدة واالقًتاح  pencak silat ومجيع أصدقائي يف منظمة "

 على إمتام الرسالة العلمية.

ممارسة ي يف يف قسم تعليم اللغة العربية، وأصدقائ 2116مجيع أصدقائي دلرحلة  .5

 اخلربة ادليدانية ويف برنامج خدمة اجملتمع.

 ادلتخرجني احملبوبني جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج .6
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 ةترجمة الباحث

من سبتمبري   6التاريخ  المبونج يف رباندا ولدهتا يفاسم الباحثة عصمي خدجية 

 سومسيايت.  وأمي امسنطامن ادلتزوج أيب ثالث أخوات من ة يلثاننت اوهي الب، 7997

 . استمرت دراستها3002يف روضة األطفال راتو الجني يف السنة  دراستها الباحثة بدأت

والتحقت   ، 3009ها يف السنة أمتتو  بينينجاهان 5يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية 

 وواصلت.  3073يف السنة األهلية ادلتوسطة  بينا موليا مدرسةتوسطة يف دراستها ادل

سنة وأمتتها يف ال مدرسة ادلعهد اإلسالمي ببانغيل جاو الشرقيةيف  الثانوية دراستها

درست الباحثة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية  3076 . ففي السنة3075

 ة احلكومية المبونج.نتان اإلسالميوالتعليم جبامعة رادين إي

 شعبة الطالب يفالباحثة بعض ادلنظمات  مدة الدراسة يف اجلامعة لقد شاركت

يف العام  Pencak Silatة يف ادلنظمة عام ةكسكريرت   الباحثة. و  لقسم تعليم اللغة العربية

 يف السنة تاالنج بدانج قرية سينار بيتونجبرنامج خدمة اجملتمع يف وقد شاركت  . 3008

 70احلكومية  الثانوية درسةادلممارسة اخلربة ادليدانية يف  أيضا شاركت الباحثةمث   3079

 . باندار المبونج
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 تقديركلمة شكر و 

قدر تة حىت باحثوقوتو اليت قد أعطاه للواذلداية  النعمةمحدا هلل عز وجل على مجيع 

 بأحسن ما ميكن، بالرغم من أن ىناك األخطاء والعيوب. ىذه الرسالة العلمية على إمتام

والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني، سّيدنا حممد وعلى آللو وأصحابو أمجعني 

 ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 

 علمية شرط من الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل منىذه الرسالة ال

كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. قسم تعليم اللغة العربية  

ىذه الرسالة العلمية  ويف كتابةعرفت الباحثة أن ىذه الرسالة العلمية بعيدة عن الكمال. 

ومن مشرف ىذه الرسالة العلمية   ادلساعدات من مجيع األررافكثري  ةحصلت عليها الباحث

 :جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل ةفبهذه ادلناسبة أن تقّدم الباحث. خصوصا

ادلاجسترية، كعميدة  كلية الًتبية والتعليم جبامعة  األستاذة الدكتورة نريفا ديانا، .1

 . رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

ربية، قسم تعليم اللغة الع ةكرئيس ةدلاجستري ة أمي ىجرية، االدكتور  ةألستاذا. 2

حبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية واألستاذ إرواندي، ادلاجستري كسكريًت 

 .المبونج



 

  

ة جهييت الدكتور  ةواألستاذ ذو احلنان، ادلاجستري كادلشرف األول ذ الدكتوراألستا .3

التجيهات األوقات و ة، اللذان قدماين الثاني ةرفكادلش ةادلاجستري  ،يوسف

 ىذه الرسالة العلمية.إلكمال واإلرشادات 

الدراسة يف كلية  مدة اللذين أعطوين علوما ومعرفة مجيع احملاضرين واحملاضرات. 4

 .الًتبية والتعليم  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج 

جبامعة االسالمية  ادلركزيةادلكتبة رئيس ستري ك.الدكتور عفيف أنصاري، ادلاج5

 الكت  اليت من خالل توفري احلكومية رادين إينتان المبونج الذي ساعد الباحثة

 حتتاجها الباحثة يف كتابة الرسالة العلمية.

ومل أذكرىم واحدا  مجيع األرراف اليت قد ساعدوا يف كتابة ىذه الرسالة العلمية. 6

 .فواحدا

 

 

 

 



 

  

لباحثة أن حبثها كثري من النقصان واخلطاءات وبعيد عن الكمال وعرفت ا

عسى . واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية نتقاداتالباحثة اال فرجت والصواب.

وعسى أن اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاء على مجيع ادلساعدة وادلشاركة.  اهلل أن يعطيهم

 س القارئني. آمني يا رب العادلني.و نف لنفسهانافعة تكون ىذه الرسالة العلمية 

 م 2222 يوليو  2المبونج باندر 
 ةالباحث

 
 عصمي خدجية           

0600222222 
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 الباب األول

 المقدمة

 أ. توضيح الموضوع

. اسورة يس وتصميم تعليمه حروف الواو يف اينىذا البحث ىو "مع موضوع

ىذا  يف ةالوارد ء فهم القارئ ولتقدمي الصورة الواضحة عن التعريفاتسو عن لتجنب 

 :ادلصطلحات كما يليادلوضوع، فيمكن أن تبني الباحثة بعض 

 المعاني .1

مستويات الداللة. توجد الداللة يف مجيع علم  اعلى أهن ر ادلعاينفسأن تديكن 

. علم الصرف والنحو وادلعجم وىي علم األصوات والصرف والنحوالثالثة اللغة 

علم الذي يدرس األصوات من لغة  علم األصوات ىو بينما اللغة.  قواعدنوعان من 

 1.معينة يعتمد على وظائفها لتمييز ادلعٌت ادلعجمي يف اللغة

 حروف الواو .2

إحدى من أحرف اذلجائية، ألن الواو  ةحروف الواو ىي حرف من ثالث

 إما من احلروف ،حسب اجلملة بًتتيبهاوذلا معان كثرية بذاهتا  تقوماحلروف ديكن أن 

                                                           
1
 Abdul Cher, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 

h.2 
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2ىا.وبعد هاقبل
اجلملة قبلها  ديكن توصيل وبالتايل فتعّرف الباحثة أن حروف الواو  

 .وبعدىا مبعاين سلتلفة

 سورة يس .3

سورة يس ىي السورة السادسة والعشرون يف القرآن ونوع من السورة ادلكية. 

 اآليات الواردة يفيف ىذا البحث حللت الباحثة آية. ثالثة ومثانون ويف ىذه السورة 

 وف الواو.اليت حتتوي على حر  سورة يس 

 تصميم التعليم .4

باستخدام نظرية  يةميمواصفات التعلللمنهجية م كعملية يإن تصميم التعل

م يتصميم التعل من ىذا التعريف، يُعرف 3. يةميودة التعلاجلحتقيق يم يف التعلم والتعل

 .التعلم وأىدافو وتطوير أنظمة التسليم  العملية الكاملة لتحليل حاجة على أنو

 أسباب اختيار الموضوعب. 

 ىي:ها ميتعلو يف سورة يس وتصميم حروف الواأسباب الباحثة يف حبث  معاين 

ر المبونج انداب  2ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  م اللغة العربية يفيتعلكان  .1

مثل حروف الواو. ك اعميق ها تعليماتعليم، ومل يكن القواعد النحويةباستخدام 

                                                           
2
 Jamalludin bin hisyam al-anshori, Muqnil Adhib, Qum: Markash Mudiriyah Al hauzah 

Al ilmiyah, 1431H/Q, h.340 
3
 Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran, (Jakarta: PT Kharisma Putra 

Utama, 2011), h.11 
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 على أهنا حروف العطف مبعٌت "حروف الواو على ترمجة  فقط يقدرون الطالب 

dan." 

 .وأنواع سلتلفةا معان وذلتقوم بذاهتا ديكن أن  حرف حروف الواو ىي .2

  هاومعاني حروف الواو من ادلتوقع أن يتمكن الطالب من التمييز بني أنواع   .3

، حىت يفهم األحرف ادلألوفة بني اجملتمع أو الطالب حروف الواو ىي إحدى من .4

وال يوجد سوء  سورة يف الغالب. تلك ال، ألهنم يسمعون الطالب بفهم دقيق

 الفهم يف فهم أنواع حروف الواو ومعانيها.

 ج. خلفيات البحث

، يعتقد أنو ال خيتلف على اإلطالق عن يف وسط اجملتمع اليومالذي  ىو  القرآن

ىذه احلقائق ال يعًتف  ادلاضي.  عشر آن الذي قدمو النيب زلمد يف القرن اخلامسالقر 

 منهم بالرغم أن العديد، ونن ادلوضوعينو يعًتف بو ادلستشرقو بو ادلسلمون فقط، ولك

 4حياولون يف البحث عن عيوب القرآن.

قدس قادر على التحدث ادل كتابال ادلعجزة األخرى من القرآن الكرمي ىيإن 

األحداث الطبيعية  احلياة القادمة، وحبثيتحدث فيو ، فإن القرآن كمعجزهتا .بعد وقتو

                                                           
4
 H. Abd. Muin Salim, Mardan, Achmad Abu Bakar, Metodologi Penelitian Tafsir 

Maudu’i (Jakarta: Pustaka Mapan, 2012), h.1 
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اخلطأ إذا قيل أن القرآن ىو معجزة يف آخر  . وليساليت مل خيطر ببال اإلنسان من قبل

 5.الزمان

لمعٌت ب األخطاء لفسوف تسبقراءة القرآن النحوية يف قواعد البدون استخدام 

قدرة يف علم النحو. ىي عدم العند قراءة وفهم القرآن  بةو ومن أشياء صع . ادلقصود

 .دلعرفة صواب أو خطأ اجلملةأمر مهم ية فإن معرفة القرآن من ناحية النحو ، وبالتايل

 هةلغة اجل، فإن النحو كما نقل عنو أمحد سحري بن بنوانعبادي  عند 

وأما النحو عند العلماء  . الطريق و القصدالنحو ىو أن ، يوحبسب الراز . الطريقة و

فهو علم خيتص بدراسة أحوال أو أواخر الكلمات من حيث اإلعراب الكالسيكية 

، يعرف هبا الكلمات العربيةالقواعد اليت  والبناء يف اجلملة. مث يعّرف بيك، بأن النحو ىو

 6اإلعراب والبناء. من حيث

ر بعد تطويد سحري بن بنوان، يف ىذا الزمان أمح وعنكما نقل حسني  يرى 

 علملتعريفات يف البحث والدراسة عن حتليل اللغة، اختلف العلماء إىل تغيري وتوسيع ا

اختيار حبث  على يشمل، ولكنو فحسب حبث القواعد والبناءعلى  هال يركز ، و  والنح

                                                           
5
 Ibid, h.2 

6
 Ahmad Sehri bin Punawan, “Metode Pengajaran Nahwu Dalam Pengajaran Bahasa 

Arab”. Jurnal Hunafa, Vol.1 No.1 (April 2010), h.44 
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عينة والعالقة بني ادلصوات يف سلسلة من األ، والعالقة ادلتبادلة بني عدة كلمات اتادلفرد

 1فيها عبارة.  ملة وادلكونات اليت تشكلاجلالكلمات يف 

يف  يف القرآن ةدلوجودحروف الواو ا ة بالبحث عنتم الكاتبالنحو هتعلم ذا هب

 إىل معرفة أنواع حروفذا البحث ىا. يهدف ومعناى ان حيث وظيفتهم سورة يس

الواو  عرفة معاين حروفودل، وظائف حروف الواو معرفةسورة يس، و  يف الواردة  الواو

 سورة يس. يف الواردة 

القرآن الواردة يف  ى من السورإحدسورة يس ألن اختارت الكاتبة سورة يس 

ىي ، اجلعفر الصادقحبسب اإلمام سورة يس ومن فضائل  .باجملتمع وثيقا ارتباطًاوترتبط 

يف هناره قبل أن ديسى، كان يف هناره من احملفوظني وادلرزوقني حىت ديسي". "من قرأىا 

ادلوجود يف م يأنو ال يرتبط بالتعلبيد ، السابق يبحث عن سورة يس وألن ىناك البحث

 .ادلدرسةحول  اتطبيقهالباحثة يف  ترغبادلدرسة ، لذلك ف

روف ىي احلألن حروف الواو  ورغبت الكاتبة أيضا يف البحث عن حروف الواو 

كن الطالب من التمييز بني أنواع أن يتم ةالكاتب . وبالتايل فأرادتذلا أنواع ومعاين سلتلفة

إحدى الواو ف و حر ة يف رسالة عبد الوحيد، فإن مع النظرية ادلدعوم احلروف ومعانيها. 

                                                           
1
 Ibid, h.42  
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 إما من احلروف ،حسب اجلملة بًتتيبهاوذلا معان كثرية تقوم بذاهتا من احلروف ديكن أن 

 4ىا.وبعد هاقبل

 جوانب القواعد م جوانب اللغة يف تفسري القرآن ىيأى واحدة من

 تعلم اللغة العربيةفي ف .والقواعد العربية القرآن ، واليت تتضمن قواعدللغويةا اجلوانب أو 

، مهارة  الكالممهارة ىي رئيسية الهارات ادل 4إىل ادلهارات اللغوية  يقسم اللغويون

ىي سلسلة من ادلهارات  ةىذه ادلهارات األربع . الكتابة االستماع، مهارة القراءة ومهارة

ترتيبو مبحتوى أثناء عملية تعلم اللغة العربية  يف اليت جيب تعلمها وإكمال بعضها البعض

، لكل منها تأثري  من مجيع جوانب لغة القرآن ية. ميستويات التعلادلى من يف كل مستو 

2.كبري من حيث تفسري آيات القرآن
  

ظريات النحوية التقليدية ، ومها الن نك هنجان نظريااس تدريس اللغة ىناأس

وجود على النظرية التقليدية تؤكد  .كالمها وجهات سلتلفة من حيث القواعد .ةوالبنيوي

 10غري متشابو. ىيكل اللغات يف العاملفإن النظرية البنيوية ، وأما عند القواعد العادلية

، ألن علم يشبو البحث عن علم الصرفعن القواعد النحوية كان البحث 

علم الصرف أو و . أجزاء الكلمات حنويًا يف رلال اللغويات يدرس عنالصرف 
                                                           

4
 Abdul Wahid,  “Al-Wawu Dalam Qs Yasin”. (Tesis Program Magister Konsentrasi 

Bahasa dan Sastra Arab Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar, 2011), h. 10 
9
  Juhaeti Yusuf,”Menulis Terstruktur Sebagai Urgensi Pembelajaran Maharah Al-

Kitabah”. Jurnal An Nabighoh” Vol. 21 No. 02 (2012), h.1 
10

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 2011), h.111 
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على شكال الكلمات وتأثري تغيريىا ادلورفولوجي جزء من علم اللغة يدرس عن أصول أ

يدرس عن أصول أشكال الكلمات  علم ورفولوجيادل، أو انيهارلموعات الكلمات ومع

 .النحوية أو الدالليةمن الوظيفة ، سواء اتغرياهتووظائف 

يبحث ىذا البحث أيًضا حتلياًل داللًيا ف، عن قواعد الواوباإلضافة إىل البحث 

ة على مستوى علم اللغفروع فرع من  ألن علم الداللة إلستكمال ىذا البحث، للواو

 .ادلعٌت

م مثل الوارد يف وحدات الكالالداللية ىو ادلعٌت، وىذا ادلعٌت  لدراسةموضوع ا

، صعبة وليست سهلةىي ة ادلعٌت يف الواقع إن مشكل .واجلمل الكلمات والعبارات

عالقة جوانب احلياة البشرية ، لكن عالقتو جبميع شكلة لغويةأن ىذا ادلعٌت ىو م بالرغم

 11قوية.

الذي   1894يف عام  من قبل ادلنظمة اللغوية األمريكية الداللةظهر مصطلح 

تناسب ي الداللةمصطلح  . Reflected Meanings a Point in Semantics كان عنوانو

 12.اليونانيةاللغة يف الفرنسية اليت مت استيعاهبا من  داللةال مع

ستخدم يف رلال اللغويات الذي يدرس ادلصطلح ادلالكلمة الداللية ك اتفقت ىذه

رلال الدراسة يف علم  ،أو بعبارة أخرى .زىاالعالقة بني العالمات اللغوية واألشياء اليت متي
                                                           

11
 Abdul Cher, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia (Bandung: Rineka Cipta, 1225), 

h.21 
12

 Mansoer Pateda, Semantik Leksikal (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.3 
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علم ادلعٌت وىو أحد  الداللةكلمة   فإن وبالتايل  .اللغة الذي يدرس ادلعٌت يف اللغة

 13الداللة.ادلستويات الثالثة لتحليل اللغة: علم األصوات والنحو و 

فكانت   اذلجائي ، من حيث احلروف اذلجائية من ثالثنيأما الواو فهو حرف 

فكانت حروف الواو  يف  األجبدي   من حيثيف رقم سبعة و عشرين، و حروف الواو 

 ، ألنموقع وشليز يف ادلناقشة إن حروف الواو ذلا النحو، م عل دراسة يف رقم السادس. 

حسب اجلملة وذلا معان كثرية تقوم بذاهتا إحدى من احلروف ديكن أن  الواوحروف 

قبلها ما اجلملة  وىذه احلروف ديكن توصيل  ىا.وبعد هاقبل إما من احلروف ،بًتتيبها

 .وبعدىا مبعاين سلتلفة

14ونوع من حروف اجلر. مبعٌت قسم  واوال ىو حرف مواو القس
وواو العطف  .

15ىو حرف الواو ادلتوقع بني ادلعطوف وادلعطوف عليو.
وىناك العديد من  .

الواو  مجيع دراساتتوقع من كشف حىت ي، إلجراء البحث عنها ادلثرية   الواو دراسات

 .وخاصة يف الدراسات الداللية من حيث القواعدسورة يس  يف

                                                           
13

 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia (Bandung: Rineka Cipta, 1225), 

h.3 
14

 Lihat Tahr Yusuf al-Khatib, Mu’jam Mufassal fi al-I’rab, h.410 
15

 Mustafa al-Galayaini, Jami’u al-Durus, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 

2012), h.245 
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خطة تنفيذ التعليم للمنهج   يف وىو درس الذي يتعلق حبروف الواوس در كان ال

الصف ىم طالب  . باندار المبونج 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  ادلدرسة  يف 2113

 وىي حرف العطف.الواو  وفالعاشر الذين يدرسون عن حر 

يؤكد  .عملية لتحديد ظروف التعلم ىو التصميم ، أن Seels and Richey وفًقا ل

 البحث على نطاق، حبيث يشمل يةميظروف التعلاللعملية باإلضافة إىل الرأي على اىذا 

عملية المصادر التعلم أو مكونات النظام ، والبيئة ، واألنشطة ادلختلفة اليت تشكل 

يعد   .وحتسينها وتطبيقها يةميالتعل يم بفهم الطريقةتصميم التعل يتعلق 16.يةميلالتع

ادة ادلرات يف ادلعرفة وادلها تغيريادلناسبة إلحداث  الطريقةتصميم التعلم عملية لتحديد 

 11.يةميالتعل

 حروف الواو عاينتعيني م الطالب علىيقدر ىو  اذلدف من ىذا البحث

تها الكاتبة، بناًء على اخللفية اليت وصف .ادلناقشة بطريقة سورة يسالواردة يف وأنواعها 

اين حروف الواو وأنواعها يف سورة يس عن " ما ىي معالبحث فرغبت الكاتبة يف 

 "؟.اوتصميم تعليمه

 ثتركيز البح  د.

 :على النحو التايل احبثه ةالكاتب تكز يف ىذا البحث ر 
                                                           

16
Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran di Sesuaikan Kurikulum 

2013 (Jakarta: Kencana, 2013), h.5 
11

 Ibid, h.11 
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 سورة يسيف وأنواعها الواو تعيني معاين حروف  .1

 روف الواو يف سورة يسحلتعليم الصميم ت .2

 ه. مشكلة البحث

ادلبحوثة يف ىذا البحث شكلة ة، فإن ادلتها الكاتببناء على اخللفية اليت وصف 

 :ىي

 ما ىي معاين حروف الواو وأنواعها يف سورة يس ؟ .1

 التعليم حلروف الواو يف سورة يس؟كيف تصميم  .2

 وفوائدها أهداف البحث  و. 

 . أهداف البحث1

أىداف ىذا البحث ىي لتعيني معاين حروف الواو وأنواعها يف سورة يس، 

 يف سورة يس.عليم حلروف الواو دلعرفة تصميم التو 

 . فوائد البحث2

ديكن استخدامها كمصدر للقارئ يف معرفة معاين حروف الواو  ،أ. نظريا

 وأنواعها يف سورة يس.

ة للباحثني الالحقني الذين واحدة من ادلعلومات وادلراجع العلميب. عمليا، ىي 

 .ماثلةسسبحثون عن األحباث ادل



ٔٔ 
 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 حروف الواو معانيأ. 

 . العطف1

1والتوحيد باإلطالق )توحيد الشيئ بالشيئ(. لعطف ىو اجلمع حروف ا
ي أ 

سورة يف مثل ت واجلمل أو ادلعطوف عليو مفردا كمبعىن حلقة الوصل بٌن الكلما

َناُه َوَأْصَحاَب السَِّفيَنِة َوَجَعْلَناَىا آيًَة لِْلَعاَلِمٌنَ :  ٘ٔالعنكبوت آية  تقسم  .فََأْْنَي ْ

 حروف العطف إىل عدة أقسام ما يلي :

 (، حنو :ِأّماَ ) العطف ووا  . أ

وًرا ُف اَك مَّ ًراَوِإ اِك ا َش مَّ يَل ِإ ِب اُه السَّ َن يْ  َد نَّا َى  ِإ

ي وليس ىو حروف النف فحبر  وأن تكون مسبوقة واو العطف )ال( . ب

ويفيد مع العطف معىن النفي، فهو بنفي . ماَ قَاَم َزيٌد َواَل اَمرٌ ادلعية. حنو : 

 احلكم عن ادلعطوف.

 

 
                                                           

1
 Jamalludin bin hisyam al-anshori, Muqnil Adhib, Qum: Markash Mudiriyah Al hauzah 

Al ilmiyah, 1431H/Q, h.341 
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)  ج. واو العطف )لكّن

ْم َولَ  حنو :  ُك اِل ْن رَِج ٍد ِم َح ا َأ َب ٌد َأ اَن زُلَمَّ ا َك وَل اللَِّو َم ْن َرُس ِك

يٌَِّن  اََتَ النَِّب اَن اللَّوُ  ۗ  َوَخ ا وََك يًم ِل ٍء َع ْي لِّ َش ُك  )سورة األحزاب(. ِب

 واو العطف يرتبط رقمٌن د.

 واحد و عشر  حنو :

 ه. العطف بعدم ادلعىن 

 اختصم زيد و َعمرٌ حنو : 

 اص و بالعكسو. عطف العام على اخل

َربِّ اْغِفْر ِل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بَ ْيِِتَ على العام، حنو :  اصعطف اخل

 .ا َولِْلُمْؤِمِنٌَن َواْلُمْؤِمَناِت َواَل َتزِِد الظَّاِلِمٌَن ِإالَّ تَ َبارًاُمْؤِمنً 

ْم عطف العام على اخلاص، حنو :  ُه اقَ  يَث يٌَِّن ِم َن النَِّب ا ِم َن ْذ َخ ْذ َأ َوِإ

ى   وَس يَم َوُم َراِى بْ  وٍح َوِإ ْن ُن َك َوِم ْن ْرََيَ  َوِم ِن َم ى اْب يَس ا  ۗ  َوِع َن ْذ َخ َوَأ

يثَ  ْم ِم ُه نْ  اِم يًظ ِل ا َغ  .اًق

 عطف العامل حبذف عاملو، وحتديد ادلعمول عليو العامل ادلذكور يف البداية.  ز.

َر حنو :  اَج ْن َى بُّوَن َم ْم ُُيِ ِه ِل ْب ْن قَ  َاَن ِم مي اَر َواإْلِ وا الدَّ وَُّء بَ  يَن تَ  َوالَِّذ

مْ  ِه ْي َل  (.ٜ)احلشر :  ِإ
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 ه. عطف مرادفة

َا َأْشُكو بَ ثِّي حنو :  . َوُحْزِن ِإىَل اللَِّو َوأَْعَلُم ِمَن اللَِّو َما اَل تَ ْعَلُمونَ قَاَل ِإَّنَّ

 (. ٙٛ)يوسف:

 . عامل الواو لغير العطف2

 رفع الواو باجلملة ما بعدىايأ.  

 واو اإلستئناف ىو ترفع اجلملة اجلديدة أي تشبو واو اإلبتداء.( ٔ
2

وادلقصود  

الواو بعد الواو فيو رتلة لغًن العالقة بٌن اجلملة السابقة معنويا أو  ىنا، 

ُو اعرابا. حنو :  َي َل اِد اَل َى ِل اللَُّو َف ِل ْض ْن ُي ْم يِف  ۗ  َم ُرُى َذ َوَي

ونَ  ُه َم ْع اِِنِْم يَ  َي ْغ  (.ٙٛٔ: . )األعرافُط

لذلك واو احلال ىو الواو  3( واو احلال ىو الواو لبيان حالة اجلملة.ٕ

الذي يدخل عليو رتلة امسية أو رتلة فعلية ومسبوقة باسم ادلعرفة. 

ماذا تقولون إن قال النيّب لكم         ماذا فعلتم و انتم اخر حنو : 

 .االَُممِ 

 

 
                                                           

2
 Jamalludin bin hisyam al-anshori, Muqnil Adhib, Qum: Markash Mudiriyah Al hauzah 

Al ilmiyah, 1431H/Q, h.346 
3
 Ibid  
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 ب. ينصب الواو رتلة بعدىا

4مبعىن ادلصاحبة.فعول معو، ىو الواو ( واو ادلٔ
ال تأخذون حّقا,  حنو :  

 .ودتْنَ ُعونَضيماً قد ُحلِّيُتم و الطريق فالنجاة للُمقتِحم و اذللكُة لِلُمتَ َلّوم

واو الذي يدخل عليو فعال مضارعا منصوبا، ألن العطف من اسم ادلؤول. ( الٕ

 .و لُِبَس عباءٍة وتقرَّ عيين    أحبُّ إِّل ِمن ألُِبِس الشفوفِ حنو : 

( واو اجلزاء ىو ينصب الواو فعال مضارعا، ألن فيو معىن "إن". حنو : ٖ

 .قراءتك للكتب و تستفيد خًن لك من اللهو

 لة ما بعده جير الواو باجلمج. 

( واو القسم ، ىو الواو ادلستخدم ليجّر االسم ما بعده مبعىن قسم. حنو : ٔ

 (. ٕ)سورة يس :  َواْلُقْرآِن احلَِْكيم

ىذا الواو رّب نوع من حروف اجلر جيّر  5واو رّب ،  ىو الواو مبعىن رّب. (ٕ

علي بأنواِع  ل كموج البحر أرخى ُسُدولُو    و لياسم النكرة. حنو :  

 .اذلُُموم لَِيبَتلي 

 فَ َعُلوا( واو الضمًن للمذكر، حنو : ٖ

                                                           
4
 Jamalludin bin hisyam al-anshori, Muqnil Adhib, Qum: Markash Mudiriyah Al hauzah 

Al ilmiyah, 1431H/Q, h.341 
5
 Jamalludin bin hisyam al-anshori, Muqnil Adhib, Qum: Markash Mudiriyah Al hauzah 

Al ilmiyah, 1431H/Q, h.343 



ٔ٘ 
 

 يَ ْفهُعُلونَ  ( الواو عالمة ادلذكرين يف الفعل ادلضارع. حنو :ٗ

لذلك الواو  6و اإلشباع، ىو الواو ادلستخدم لتسهيل لسان العرب.( الوا٘

اإلشباع ىو مصطلح حلروف الواو كاستكمال اجلملة حيث اجلملة ىي 

 .َضرَبْ ُتُموِن صعبة يف القراءة. حنو : 

  يَ ُقوُم َزيدٌ واو التذكر، حنو : ال( ٙ

أَأَِمْنُتْم ستفهام، حنو : ادلبدل عنو حروف اذلمزة االواو ادلبدلة، ىو الواو ال( ٚ

 (.ٙٔ)ادللك:  َمْن يف السََّماِء َأْن ََيِْسَف ِبُكُم اأْلَْرَض فَِإَذا ِىَي دَتُورُ 

 وليس اخو علم كمن ىو جاىل، حنو : الواو حبسب ماقبلها( ٛ

 مسؤول( الواو الزائدة، حنو ٜ

 نيضربو :  الواو الذي يدخل عليو الفعل ادلضارع. حنو( الواو اجلماعة ، ىو ٓٔ
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  1.: َو َرُسوالً ، حنو . واو النداء3

 ب. سورة يس

 . مضمون سورة يس 1

ع نو ىي و وادلنزل يف مكة القرآن  يس ىي السورة السادسة والعشرون منسورة 

. أنزلت سورة يس بعد سورة اجلن )السورة السابعة والعشرون( والِت من السورة ادلكية

 3تتكون من ثالثة وذتانٌن آية بسبع مائة تسعة وعشرين رتلة و ثالثة آالف حرفا.

تقع أحرف . كما Ya Sinة يس ألِنها تبدأ حبرف تسمى ىذه السورة بسور 

األجبدية يف أول بعض السور من القرآن الكرَي. لقد بٌن اهلل  عبارة مهمة يف سورة 

  9يس ىي : والقرآن الكرَي، إّنك دلن ادلرسلٌن. 

كانت سورة يس إحدى من السور الِت قرأىا يف طبيعة اجملتمع اإلندونيسي،  

سورة يس ىي السورة ادلكية، ألن تشرح فيها العقيدة  ادلسلمون خاصة يف ليلة اجلمعة.

10ألخروية.واحلياة اواإلميان 
 وتسمى ىذه السورة بقلب القرآن. 
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 . فضائل سورة يسٕ

روي إمام احلعفر الصادق : إن لكل شيئ قلب، وقلب القرآن يس، من قرأىا 

دلرزوقينحىت ميسي، ومن قرأىا يف يف ِناره قبل أن ميسي، كان يف ِناره من احملفوظٌن وا

ليلة قبل أن ينام، وكل اهلل بو ألف ملك ُيفظونو من شّر كل شيطان رجيم، ومن كل 

 11آفة.

 ج. الداللة

 ة. تعريف الدالل1

كر أن رلال الدراسة اللغوية الذي كان ، يُذ يف األدبيات اللغوية ادلختلفة

ان ىذا ادلصطلح ال يزال إذا ك .لغويالستوى من ادلىو أيًضا و معىن اللغة موضوعو 

، فيجب أن نتذكر أن حالة ادلستوى الدالِل مع ادلستويات الصوتية مستخدًما

يتم بناء وحدة اللغة الِت تسمى اخلطاب من ، ألنو غًن متشاهبةوادلورفولوجية والنحوية 

وحدات اجلمل مبنية  نود ؛وحدات اجلمل الِت َت إنشاؤىا بواسطة البخالل اجلمل ؛

يتم  ادلورفيم، وحدة الكلمات الِت بناىا ؛وحدات العبارة مبنية بالكلمات بعبارات؛
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 Tim Zahra dan Abu Muhammad, Zikir 99 Asma’ul Husna & Fadhilah Surah Yasin, 

(Jakarta: Publishing House, 2001), h.225 
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احد، ولكنو الو مبعىن عنصر البناء . ليست الداللة بواسطة الصوتيات رفيمو ادلبناء 

12.يف كل مستوى  غًن متشابو  أن طبيعة وجوده عنصر على رتيع ادلستويات، بيد
  

 ٜٗٛٔيف عام  الفلسفية األمريكية ادلنظمةتها وقدم الداللةظهر مصطلح 

 ويشبو مصطلح.   Reflected Meanings a Point in Semantics  ن عنوانوالذي كا

 13.اليونانية اللغة اللغة الفرنسية، الذي ميتص من يف semantique الداللة ب

ذكر ،  ٕ٘ٛٔم ظهر يف عاوالذي لغوي التخصص العلمية ك الداللة ىي

تنقسم إىل ثالثة أقسام، وىي علم أصول  القواعدأن   C. Reisig خبًن كالسيكي

 علم الذي يدرس شبو علم الكلمات ىو  .والنحو وشبو علم الكلمات الكلمات

 14.ادلصطلحات الداللية الِت نعرفها اليومب ادلعىن ، وىو رلال يتعلق

َت  سنة اخلمسٌن،يف  الشائعة مصطلح الداللةأن  Geckeler و Coseriu قال

 Coseriu . قالٖٛٛٔيف عام  M. Breal تقدميو ألول مرة من قبل عامل فرنسي يدعى

 الداللة  :، وىي ادلصطلحات ادلتعلقة بعلم الداللة ثالثأن ىناك  Geckeler و

 15ة.العام اللغوية ، علم ادلنطق والداللة
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اسم( ) sema اليونانية اللغة  مشتقة منىي الكلمة الداللية يف اإلندونيسية 

"يرمز" كما قال فرديناند دي أو   semaino ىو وفعلو  ."الِت تعين "عالمة" أو "رمز

 األصوات الأشكيف العنصر ، وىي  األوىل :  من معىن العالمة  سوسًن يتكون

ىي  كل من ىذه العناصر .، تفسًن ادلكون أو معىن ادلكون األولةوالثاني ادللموسة . 

 16.عالمات أو رموز

الكلمة الداللية كمصطلح مستخدم يف رلال ىذه على اخلرباء ق مث اتف

أو بعبارة  .للغويات الذي يدرس العالقة بٌن العالمات اللغوية واألشياء الِت دتيزىاا

وبالتاِل    .رلال الدراسة يف علم اللغة الذي يدرس ادلعىن أو ادلعىن يف اللغة ، أِناأخرى

ادلستويات الثالثة لتحليل  علم الداللة على أِنا علم ادلعىن، وىي إحدىكلمة   فتعرف

 11.صوات والنحو وعلم الداللةاللغة: علم األ

، ىناك أيًضا لحات الداللية يف تاريخ اللغوياتباإلضافة إىل ادلصط

ئية، السيميولوجية، شبو ستخدمة مثل السيمياادلخرى ادلصطلحات األ

. رمزالعالمة أو العىن ادلالِت تدرس ، لإلشارة إىل رلاالت الدراسة السيميائية السمية،

شيوًعا يف الدراسات اللغوية ألن ادلصطلحات  واستخدام الداللةمصطلح  ولكن 
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وما. معاألخرى ذلا نطاق أوسع من األشياء ، والِت تتضمن معىن العالمات أو الرموز 

غطية يف حٌن أن الت .وغًنىا والعالمة يف علم الرياضيةمبا يف ذلك إشارات ادلرور ،  

13.التواصل اللفظيفيما يتعلق باللغة كعىن أو ادلالداللية ىي 
    

القاموس يف  الداللةتعريف  .علم الداللة على أنو نظام للمعىنيعّرف  

معرفة و الكلمات واجلمل يدرس عن معىن  علم( ٔاإلندونيسي الكبًن على أِنا: 

ادلتعلقة مبعىن التعبًنات أو تركيب اللغة ( تركيب ٕها ، ومعاني الكلمات خصوصية

  .معىن الكالم
19

ئي يدرس العالقات ىو جانب سيميا وقال موريس بأن علم الداللة 

بٌن العالمات واألشياء الِت تشًن إليها أو معىن العالمات قبل استخدامها على 

 .مستوى معٌن

ادلقرتحات مع معانيها عن  علم الداللة ىو علم يدرسيرى ريكور أن 

من السيميائية الِت ال تتعامل معو إال مع  يف ىذه احلالة ، تتميز الداللة .ادلرجعية

، أي يف دراسة اخلطاب، تعد الداللة أداة دلعرفة ادلعاِن احمللية .وذجيةالعالقات النم

أو االفرتاضات الِت تبين معاِن معينة يف ِت تنشأ من العالقات بٌن األوقات ادلعاِن ال

 .بناء النص
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19
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ة على أساس كيفية متنوع ظهر البيان السابق، أن علم الداللة لو تعريفات

 تنوعة ادلعاِن عن ادلمن النظريات  رلموعةلينا ىو ما يصل إ كل  ،لذلك استخدامها. 

  هاوتنوعها وجوانبموضوع علم الداللة  . 2

 ةموضوع علم الدالل .أ

حبث اللغة ىي العالمات واجلمل، يف ة الرئيسي ، النقطةعلى وجو عام

إخبارية، العالمة  علم اللغة. تكون واجلمل حقيقتٌن يف  وتعكس ىذه العالمات

 ًئا، بينما تكون اجلملة واقعية ، ألِنا دتثل حالة وىي أيًضا أحداثألِنا دتثل شي

وجود فهم ادلعىن يف ثالثة إىل البحث نظام  يسبب ىذا 20.ادثةاحمل

ل طبيعي ، معىن اجلمل بشكل طبيعي ومعىن الكلمات بشك معىن ؛أشكال

21.يةوظائف االتصالالاجلملة من خالل 
   

، وىي اجلملة دتثل األحداثادلعىن من  علم الداللة ىو العلم الذي يدرس

فإن موضوع  . وبالتاِلواألحداث ىي اخلطابات، شخصالملة يتحدث هبا اجل

 .اخلطابو  اجلملةتركيب يف ىو ادلعىن  ة اللعلم الد

 علم النفس ُيدد من ىنا، تبدو الداللة ذات صلة بعلم النفس وادلعاِن. 

ادلتحدث من عن أغراض التفسًن كجزء من الفهم ويعرف الفهم على أنو فهم 
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22.وجهة النظر األولية يف الوضع األصلي للخطاب
وكما نعلم أن اخلطاب ىو    

 .نحويةالوحدة الأكرب النحوي من  يكون حىت كاملة ،ال لغويةالوحدة ال

كاملة   مفاىيم أو أفكار أو آراءاخلطاب  الكاملة ، ففيلغوية الوحدة الك

ميكن أن يفهمها القارئ )يف اخلطاب ادلكتوب( أو ادلستمع )يف اخلطاب 

، فهذا اخلطاب النحويةوحدة الرب أكمن بصفتها  .الشفوي( ، دون أي شك

  23.بادلتطلبات النحوية ومتطلبات اخلطاب األخرى مل اجليتكون من 

 الجوانب الداللية  .ب

للمساعدة يف حتليل ادلعىن يف بعض وحدات اخلطاب ، تفرتض الداللية 

 :الوحدات ىي. ىذه الليةادلعاِن األساسية الواردة يف الوحدات الد

 كلمةال (ٔ

 leksemمصطلح  ، ىناك أيًضايف دراسة اللغة، باإلضافة إىل الكلمة

ادلعجمية ، فإن اإلشارة  ومع ذلك ، يف الداللة الِت ذلا نفس ادلعىن بالكلمة.

 .إىل الكلمات يوجوادلعىن  اجلانبإىل أصغر 

، تتحدث ومفيلدلالبنيوية ، وخاصة بالقواعد خرباء ، يرى عبد اخلًن

يناقشون ىذا  . ورفيمادلسمى اللغوية واستبداذلا بوحدة يوحدة العن الكلمة ك
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لكلمات الذي وضعتو حدود ا  .ختلفةادلوجهات الوانب و اجلمن  ادلورفيم

حدود الكلمات الِت  الوحدة ادلستقلة.ىو أن الكلمة ىي أصغر  بلومفيلد

وروبية ىي أن الكلمات نواجهها عادة يف العديد من الكتب اللغوية األ

 ىذا  ة.أشكال ذلا ترتيب صويت مستقر وال تتغًن مع إمكانية التنقل يف اجلمل

أواًل ، أن كل كلمة ذلا ترتيب صويت ثابت وال يتغًن  .يعين شيئٌناحلدود 

على سبيل ادلثال ، كلمة األخرى،  بالرتتيب ، وال ميكن أن تتخللها األصوات

sikat  ،تالية برتتيب األصوات ال/ s /  ،/ i /  ،/ k /  ،/ a / و ، / t / ميكن  . ال

، لكل   ثانًيا .  / t / و / i / و / a / و / k / و / s / ، إىل تلك األصوات ًنتتغ

أو  خرى ؛الكلمات األب حرية احلركة يف اجلملة ، أو ميكن استبدال زللوكلمة 

24.ميكن فصلها عن الكلمات األخرى
   

 العالمة (ٕ

: سلتلفة ، منهامعاِن يف القاموس اإلندونيسي الكبًن ، كانت للعالمة 

ب(  أ( كعنوان أو التعبًن عن شيء ما ، على سبيل ادلثال صفارة اإلنذار ؛

دلة ، على سبيل ج( األ ا ؛عالماهتض ، على سبيل ادلثال: تظهر األعرا

د( الرموز ، على سبيل  ثال: ىذه عالمة على إحجامهم عن التعاون ؛ادل
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التعليمات ، على و ى (  تستخدم الوحدة اإلندونيسية عالمة النسر؛ ادلثال ؛

 25.سبيل ادلثال: عالمة توقف األضواء احلمراء

لم الداللة ارتباطًا مباشرًا بدراسة ترتبط دراسة العالمات يف ع

يتعلق مباشرة العالمات  عامل السيميائية، لذلك فإن تعريف العالمات يف

 :ها يف السيميائية الِت تنقسم إىل ثالثة أشكال ، وىيبتعريف

، العالمة، يقسم فرديناند دي سوسور ىذه العالمة إىل عنصرين، أوالً 

، فإن العالمة ىي مظهر . وبعبارة أخرىومها الصور الصوتية أو الصور الصوتية

صار  تم تعريفها على أِنا داللة ومفاىيممن مظاىر الصورة الصوتية الِت ي

. يف السيميائية مدلوال
26

 

 العناصر الواردةإحدى لعالمة ارلز سيندر بًنس بأن اتش ثانًيا ، يعّرف

، وىي العالقة بٌن ادلمثل ، والعالقات  العناصر الثالثة يف نظام التقليدييف

21.باألشياء وادلفسرين
      

، يفرتض موريس أن ثقافة السلوكينهج الثالثًا ، من خالل تقدَي 

، األحداث حنو شابو االستجاباتتعلى أساس تسجيل الدخول يتم حتديدىا 
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سوسور وبيًنس ،  احلادثة ليست صورة ، كما كشف عنو، فإن العملية لذلك

 يوجو العمل".يل "أن ادل
23

   

 الرموز (ٖ

شًن . ت، فإن الرموز ليست مباشرة وطبيعيةختتلف الرموز بالعالمات

 ،على سبيل ادلثال ا. ومباشر  اوليس طبيعي وز إىل شيء آخر تقليديًالرما

ز مبدأ العدالة يتقليديًا لرتم ُتستخدم صورة األرز والقطن داخل درع الطيور

29.االجتماعية
   

وبناًء على  .التقليديةبًنس أن الرمز نوع من العالمات التعسفية و  رىي

ىذا الفهم ، فإن الرمز يعادل فهم سوسور لإلشارة أن ادلخرتعٌن السيميائيٌن 

على  اشائعالرموز يستخدم مصطلح  .حول ىذه القضية ادلهمة اختلفا متبادال

قال اإلنسان دائًما الرموز أو العالمة. مث  احلياة ، يستخدم يف 30.عاِن سلتلفة مب

ال توجد . أرنس كاسًنير ، وىو عامل وفيلسوف أن البشر سللوقات رمزية 

  31.تسمى اللغة ةاللفظي يةمبا يف ذلك أدوات التواصل زو عن الرممفصلة أنشطة 
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 ادلرجع (ٗ

 ذكر . زو قول ببساطة أن ادلرجع كائن مدعوم بعالمة أو رمميكن ال

شًن إىل العالقة بٌن العناصر اللغوية يف شكل على أن ادلرجع مصدر ي بًنس

32اخلربة.و  ةملاجلو  الكلمة
  

 . تصميم التعليمد

 . تعريف تصميم التعليم1

من حيث قدرهتم الطالب  شكل من أشكال التغيًن الِت يواجو ىوالتعلم 

فإن وبالتاِل  33.لتفاعل بٌن التحفيز واالستجابةكنتيجة اجديدة   على التصرف بطريقة

و عملية تغيًن ادلواقف واكتساب الذكاء أو ادلعرفة أو التدريب أو االستجابة التعلم ى

أصل  م من يالتعلبينما  .الِت اكتسبها الطالبة اذلامة بسبب اخلرب 

للقاموس  وفًقا "درس". ، فإنو يأيت من كلمةالتدريس وكذلك "،تعلم" كلمة

 34.لشخص يعرفو أمساء تُعطى ىي التعليمية الكلمات ، فإن اإلندونيسي الكبًن

أن  يف األساس. إعطاء الدروس مبعىن mengajar ىو ajarمن كلمة  فعلال

، بالتدريس بأنو عملية ميتعريف التعلَيتلف   دلواد الدراسية.ىو عملية إعطاء ا التعليم
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ٕٚ 
 

ات ، يف تدريس ادلعلم ىو أداة لنقل ادلعلوموىكذا 35. عل الناس يتعلمونطريقة ، جت

36للطالب ويكون مصدرا للمعلومات. 
  

ضع نفسو كُمسهل ي ستنتاج أن ادلعلماليمكن اف، بناء على البيان السابق

يف أثناء التعلم  ساعدة الصعوبات الِت تواجههمدليرغبون يف التعلم و  يوجو طالبو حىت

 إىل أحسن اإلجتاه.تغيًن سلوك الطالب التجارب ادلختلفة لمن خالل 

، .desognاللغة اإلْنليزية أصل من   تصميمال كلمة مث

بأِنا إطار األشكال   ، القاموس اإلندونيسي الكبًن يف   تصميمال كلمة وتُعّرف

 mendesain  .31 ىو وفعل. و والتصميمات واألَّناط

دلواصفات التعلم باستخدام نظرية التعلم  ةم كعملية منهجييإن تصميم التعل

33 .يةميودة التعلاجللتحقيق 
ىذه التعريفات ، يُنظر إىل تصميم التعلم على أنو  من 

صيل لتكملة لتطوير أنظمة التو العملية الكاملة لتحليل احتياجات التعلم وأىدافو و 

 .االحتياجات

                                                           
35

 Novan Ardy Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), h.19 
36

 Ibid, h.20 
37

 Hasan Alwi dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 

251 
38

 Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran, (Jakarta: PT Kharisma 

Putra Utama, 2011), h.11 



ٕٛ 
 

 أن ، حيثوىو زلاولة دلساعدة عملية التعلم،  Gagne عند ميتصميم التعل

، يعد  Richey و Seels ووفًقا ل . مراحل فورية وطويلة ادلدىلديها  يةميلعملية التعلا

تطبيق التطوير و التصميم و ال، و منظًما يتضمن خطوات يف التحليل تصميم التعلم إجراءً 

ميكن تفسًن أن تصميم التعلم ىو إجراء مستخدم يف عملية التعلم حبيث  39. تقييمالو 

 .ميكن تنفيذه بشكل جيد وحتقيق نتائج جيدة

 مي.  تصنيف تصميم التعل2

 الطالبميم التعلم ادلوجو إىل تص . أ

 لطالب. يعطي ادلعلم ايضع ىذا النهج الطالب يف مركز عملية التعلم

ل االنتباه إىل ، وتدريبهم من خالالذايت ومساعدة بعضهم البعضللتعلم  فرصة

 التقنيات ُيتوي علىنهج ادلتمحور حول الطالب ال أن ة. فعالادلهارات الالزمة ب

مشكلة  وحتديداضرات مع خربات التعلم النشط، احمل، مثل نظام ادلتنوعة

، ة واإلبداعيةالنقدي ِنج ُيتاج عملية الفكرة وىي ،فتوحة النهايةادل تقنياتال

التعلم  و ةادلرحلة الذاتي ، واستخدامالطالب يف احملاكاة ولعب األدواروإشراك 

 40. التعاوِن
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ٕٜ 
 

حول الطالب، ِنج التعلم ااالستنتاج أن يمكن ف، من البيان السابق

 فيجب عليهم أن يتعلموا ادلادة الطالبادلعلم كمساعد، و  وأكده على الطالب.

، مبا يف ذلك االستيعاب ن أن يصل التعلم النشط إىل العقلميك . بنشاط

 .ي يبدأ من الداخلالعضوي الذ

 تصميم التعلم ادلوجو إىل األىداف . ب

نقطة زلورية يف عملية كيعد تصميم التعلم من خالل عرض األىداف  

غًن منهجي  هيؤدي إىل تنفيذف بدون األىدافإن تصميم التعلم  . تصميم التعلم

 41.كامالوليس  

، مثل: س قدراتية تشمل على مخميالتعلفإن األىداف ، وفًقا لغاِن

( ٗ( القدرات ادلعرفية ، )ٖ( القدرات الفكرية ، )ٕ( ادلعلومات اللفظية ، )ٔ)

ىذا النهج يركز على أىداف التعلم و  42.( ادلهارات احلركية٘ادلواقف ، و )

 .نفسها
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ٖٓ 
 

 لطالبتصميم على تطوير أو حتسٌن أداء االيركز  . ج

التحسٌن من حيث اجلودة أو القيمة أو إىل زلاولة التصميم  أن يوجو

يركز تصميم التعلم على تزويد الطالب بالقدرة على القيام  43 .سهولة االستخدام

عقيًدا ، مبا يف ذلك يف بشيء ذي معىن من خالل إظهار قدرات سلوكية أكثر ت

 .التعلم ادلختلفةحل مشكالت 

 صاحلة وموثوقة ادلقاسة من خالل طريقةنتائج ادلوجو إىل ال تعلم ال تصميم . د

ولكن حدثت   .التعليمشيئ متوقع جلميع ىو  نتائج صحة الإن تطوير 

داة وانب ادلقاسة أو ال ميكن تطوير األاجل قياسات غًن صحيحة ألِنا ال تشمل

 44ادلقاس. الكائن ادلناسبة ب

أو  قاِلادل ختبارالأو ا تعددادلختيار الارة من نوع ادلطو إذا كانت األداة 

قياسو ىو  إال إذا كان، فإن ىدف األداء ادلقاس غًن صاحل ،االختبار ادلطابقة

 البعدي االختبارفكان االختبار القبلي و ادلواد التعليمية، استيعاب فهم التعلم أو 

 45.ىاناسبة لتطوير ادلدوات من األ
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ٖٔ 
 

 التجرييب والتكراريلتعلم تصميم ا . ه

رتع البيانات من التحليل يبدأ  ية. ميعملية التعلالالبيانات ىي جوىر 

البيانات خالل  ترتع، على سبيل ادلثال 46.حىت يصل إىل مرحلة التنفيذاألوِل 

  .ميكن مقارنتها مبا فهمو الطالب وما ىو مطلوب لفهموحىت  مرحلة التحليل 

 م ىو جهد الفريقيتصميم التعل . و

تصميم المعظم مشاريع كان ،  حة والنطاق والتعقيد التقينمن حيث ادلسا

ق من خرباء ادلادة تكون الفري، تيف احلد األدىن . اصةاخل ة الفرديةقدر ال حباجة إىل

41. ، ومدير ادلشروعالقوة اخلاصة دعم، و  يمالتعل أو مطور
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