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 وطريقة تدريسه سيياالندون   SAJAKو  العربي السجع التحليل التقابلي بين
 
 

رسالة علمية     
مقدمة لتكملة الشركط البلزمة للحصوؿ على الدرجة اعبامعية األكىل ُب كلية الًتبية 

 كالتعليم جبامعة رادين انتاف اإلسبلمية اغبكومية النبونج
 إعداد :

 شفاء اولياء الفطري
ََُُُُُِّٓ:  رقم القيد  

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
  كلية التربية والتعليم

دين إنتان اإلسالمية الحكومية النبونججامعة را  
 م2ٕٔٓ/ه ٓٗٗٔ

 
 
 
 



 

 ح
 

 وطريقة تدريسه سيياالندون   SAJAKو  العربي السجع التحليل التقابلي بين
 
 

رسالة علمية     
الدرجة اعبامعية األكىل ُب كلية الًتبية مقدمة لتكملة الشركط البلزمة للحصوؿ على 

 كالتعليم جبامعة رادين انتاف اإلسبلمية اغبكومية النبونج
عدإد :  إ 

 شفاء اولياء الفطري
ٖٕٔٔٓٓٔٔ٘ٔرقم القيد :   

 
ور جونتور جاهايا كسوما, الماجستيرالمشريف األول : الدكت  

 جستير االم ,دياالمسريف الثاني :كمران أسعد إرش
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
  كلية التربية والتعليم

بونجدين إنتان اإلسالمية الحكومية لمجامعة را  
ه ٓٗٗٔ / م2ٕٔٓ  
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   ملخص البحث
 وطريقة تدريسه االندونيسي  SAJAKو  التحليل التقابلي بين السجع العربي  

 شفاء اولياء الفطر
السجع تشابه األحركؼ  يبحث البديع، ُب علم أحد من دراسة الببلغة السجع هو 
ُب تعليم السجع صعوبات كثَتة  الطبلب يواجه . صلة)الكلمة األخَتة( ُب صبلةا الف ُباألخَتة 

تستخدـ الباحثة طريقة التحليل  م السجع، يلتسهيل الطبلب على تعل حىت يقوموف باألخطاء.
 هه  اؼبادة بتحليل اكجه التقابلي بُت السجع العريب ك السجع االندكنيسي لزيادة مفاهم الطبلب ُب

مشكلة البحث ُب هه  الرسالة اإلختبلؼ ك التشابه بُت السجع العريب ك السجع االندكنيسي ك 
كيف ؟  االندكنيسي sajakك  التحليل التقابلي بُت السجع العريبكيف كاف   العلمية كما يلي:

 . طريقة لتدريس السجع ؟
 sajakك  السجع العريبك التشبه بُت  اإلختبلؼأكجه هه البحث ؼبعرفة   يهدؼ 

استحدمت الباحثة البحث النوعي بوصف البحوث اؼبكتبية, ككهالك باستخداـ  ,االندكنيسي
األسلوب صبع البيانات الطريقة كثيقية, كأما منهج ربليل البيانت هو التحليل التقابلي. إٌف التحليل 

هل اؼبدرس على التعليم ك التعلم ليفهم التقابلى هي مدخل تعليم اللغات. كبهالك التحليل يس
  الطبلب  ُب تعلم اللغة األجنبية.  

 ناحية االندكنيسي sajakك  السجع العريب بُتأظهرالتحليل اإلختبلؼ ك التشابه 
معادلة الصوت  السجع االندكنيسي-أك أكثر حبرؼ كاحد انتهاء كل صبلتُتع العريب السج(التعريف
 يس تسمية للكلمة فل السجع االندكنيسي, تسمية للكلمة األخَتة )السجع العريب-)اؼبتكررة
 -(السجع االندكنيسي ستة أجزاء, ثبلثة أجزاء العريبالسجع ) قساماال ناحيةمن .)األخَتة

 العريب السجع) -ألكزاف(ا الشكل هليس لفالسجع االندكنيسي ألكزاف, ا له الشكل العريب السجع)
صبل  العريب السجع) الخصائص ناحية. (سجع األكؿه اللف  االندكنيسي , السجعسجع األكؿالله 

السجع  شكلُت، العريبالسجع ) الشكل ناحيةمن . (ًضعف هل السجع االندكنيسي ,متوازنة
بعدد  السجع االندكنيسييهتم  بًتتيب اللفظ، العريب السجع )يهتم-(االندكنيسي طبسة أشكاؿ

 هها البحث. ُب السجع ُب تعلم  jigsawجيكسو  طبق الباحثة طريقةت .(اػبطوط
 

 السجع., sajakالتحليل التقابلي, الكلمات المفتاحية : 
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 شعار
 

  كال اختلفوا إال لًتكهم لساف العرب ما جىهلى الناسي 
 

“tidaklah menjadi bodoh manusia dan tidaklah berselisih mereka, kecuali karena 

mereka meninggalkan bahasa arab” 

 

(Imam Asy-Syafi’i) 
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 إهداء 
 

 اغبمد هلل رب العاؼبُت, بالشكر إىل اهلل أهديت هه  الرسالة العلمية إىل : 
ربياين كيرضباين باإلخبلص منه صغارم حىت اآلف, فكانت  الهافأيب ك أمي  .ُ

أكرب دفع يدفعٍت إىل الصراط اؼبستقيم ك يشجع نفسي  اإرشداهتما كدعائهم

 بالنشاط ك إلجتهاد.

الهاف  أدنساء رضبة كورنياالصغَتة  ؿبمد رشيد ريضا ك أخيت  الصغَت  أخي .ِ

 شجعاين باؽبمت كالنشاط.

( ك KKNقسم التعليم اللغة العربية كأصدقائي ُب )زمبلئي كأصدقائي احملبوبوف ب .ّ

(PPL. الهين يعطونٍت اؼبداحلة ك اإلقًتاحات طواؿ إنتهاء هه  الرسالة العلمية ) 

قسم تعليم اللغة العرابية كلية الًتبية كتعليم جبامعة ردين اينتاف اإلسبلمية  .ْ

 ؼببونجاغبكومية 

  



 

 ح
 

 ترجمة الباحثة
 

كهي  . ُٕٗٗمن ابريل    ,ُٔب فاجار بوالف ؼببونج الوسطى  كلدت الباحثة
 سيد أدراء ك سيدة مستوىن.  اؼبتزكج األكىل من ثبلثة إخوة منإبنة 

بدأت تربيتها من ركضة األطفاؿ دار اؼبٌتقُت سَتنج بنتاف ُب سنة 
اإلسبلمية اغبكومية حىت السنة  ُكاستمرت اىل مدرسة اإلبتدائية سيليجوف ََِٓ
كبعد ثبلث سنوات انتقلت الباحثة اىل مدرسة اإلبتدائية ظببو اغبكومية  ََِٔ

ٍب استمرت تربيتها اىل معهد  َُِِبوجونغار سَتنج بنتاف كزبرجت منها ُب السنة 
اؽبامشية الًتبية اإلسبلمية اغبديثة لست سنوات مع استمرار تربيتها ؼبدرسة الثانوية ك 

 . َُِٓالعالية ُب مؤسسة كاحدة, حىت السنة 
ُب قسم تعليم  رادين انتاف اإلسبلمية اغبكومية ٍب استمرت دراستها اىل اعبامعة 

حىت اآلف. كُب أثناء ؿباضرهتا ُب َُِٓاللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم, من سنة 
 ُِّاربعوف يوما مع اصحاب من أنواع الكليات بفرقة KKN اعبامعة قد انتهت عملية 

كعملية تدريس ُب مدرسة حسن الدين اؼبتواسطة اإلسبلمية منه    Enggal Rejoُب قرية 
 نوفمرب.    ِٖمن أكتوبر حىت  َُ
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 كلمة شكر و تقدير
 

ضبدا هلل عٌز كجٌل على صبيع رضبته حىت أستطيع أف أستكمل هه  الرسالة العلمية  
شرطا , كطريقة تدريسه االندكنيسي  sajakك العريب السجع  لي بُتباالتحليل التقدبوضوع 

من شركط النجاح من الدراسة ُب قسم تعليم اللغة العرابية بكلية الًتبية جامعة رادين 
إينتاف اإلسبلمية اغبكومية ؼببونج. الصبلة كالسبلـ دائمُت متبلزمُت على أشرؼ األنبياء 

 من كإماـ الرسل كهو سٌيدنا ؿبمد صلى اهلل عليه كسٌلم, كعلى آله كأصحابه كالتبعُت
 أٌمته  أصبعُت )أٌما بعد(.

 فبهه اؼبناسبة أكٌد أف أقٌدـ جزيل الشكر إىل :  
األستاذ الدكتور اغباٌج ؿبمد موكرم, اؼباجستَت كرئيس اعبامعة رادين إينتاف  .ُ

 اإلسبلمية اغبكومية ؼببونج.
األستاذة الدكتورة اغباٌجة نَتفا ديانا, اؼباجستَتة كعميدة كلية الًتبية كالتعليم  .ِ

 جبامعة رادين إينتاف اإلسبلمية اغبكومية ؼببونج.
الدكتور سفرم داكد, اؼباجستَت ك ؿبٌمد عفيف أمراهلل, اؼباجستَت كرئيس ك  .ّ

 سكريًت قسم تعليم اللغة العربية.
الدكتور جونتور جاهايا كوسوما, اؼباجستَت ك األستاذ كمراف أسعد إرشادم  .ْ

ك أفكارنبا ألعطاء التوجهات ك , اؼباجستَت اؼبشرفاف على توزيع أكقاهتما 
      إلرشدات لئلستكماؿ هه  الرسالة العلمية.

أٌمي مستوين ك أيب أدراء نبا ؾباهدا حياٌب اٌلهاف شيعاين ك شٌجعتٍت  .ٓ
.  بدعائهما كرضىانبا إلسباـ الدراسة منه صغار اىل يـو



 

 ح
 

إينتاف صبيع اؼبدرسُت كأعضاء اؼبوٌظفُت لكلية الًتبية كالتعليم جبامعة رادين  .ٔ
 اإلسبلمية اغبكومية ؼببونج.

زمبلئي احملبوبوف من طلبة قسم تعليم اللغة العربية أشكرهم على التشجيع  .ٕ
 لكتابة هه  الرسالة العلمية ك خاصة صٌف أ .

 الهين نٌورك حياٌب بألواف اعبهاد كالسركر ُب اغبياة. PPL ك   KKN أصدقائي .ٖ
 كتابة الباحثة على كقتها.معاشر الناس الهين قد ساعادكاين حىت سٌبت   .ٗ
أخَتا أقوؿ إٌف هها البحث ال يزاؿ بعيد من الكماؿ كلهالك أرجو على أف تفيد  

هه  الرسالة العلمية دبصلحة كبو اجملتمع عاما كعبميع اؼبعلمي ك متعلمي اللعة العربية 
 كعسى أقدر على إسباـ النقصاف بيـو اخر باإلقًتاحات من القارئُت. 

     
 َُِٗيوليو  ِِدار ؼببونج, بن      
 الباحثة        

 
 

 يشفاء اولياء الفطر        
        ٕٖٔ٘ٔٔٓٓٔٔ 
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 محتويات البحث
 

 أ ..................................................................... صفحة اؼبوضوع 
 ب ..................................................................... ملخص البحث 

 ج ............................................................................. اؼبوافقة 
 د ............................................................................. تصديق
 ق  .............................................................................. شعار 
 ك  ...............................................................................إهداء

 ز  ........................................................................ ترصبة الباحثة
 ح  ............................................................... كلمة الشكر ك التقدير

 م .................................................................... ؿبتويات البحث 
 ـ ...................................................................... قائمة اعبدكاؿ 

 
 الباب األّول : المقّدمة

 ُ  ................................................................ البحث خلفية أ 
 ٗ  ................................................................ ربديد البحث ب 
 ٗ ............................................................... مشكلة البحث ج 
 ٗ .............................................................. أهداؼ البحث  د 
 َُ ................................................................ فوائد البحث  ق 
 ُُ ............................................................ الدراسات السابقة ك 
 ُْ .............................................................. هيكل البحث   ز 

 الباب الثاني :اإلطار النظري
 1ٔ .............................................................. السجع  العربي . أ

 ُٕ ................................................. العريب  تاريخ تطور السجع .ُ
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  ُٗ ..................................................... العريب  تعريف السجع .ِ
 َِ ...................................................... العريب  أقساـ السجع .ّ
 ُِ .................................................. العريب  خصائص السجع .ْ
 ِّ ...................................................... العريب  شكل السجع .ٓ

 ٕٗ ................................................. (Sajakالسجع  اإلندونيسي) . ب
    ِْ .................................... (Sajakالسجع  اإلندكنيسي)تطور  تاريخ .ُ
 َّ ........................................ (Sajakالسجع  اإلندكنيسي)تعريف  .ِ
 ِّ ......................................... (Sajakالسجع  اإلندكنيسي)أقساـ  .ّ
 ّٓ ...................................... (Sajakالسجع  اإلندكنيسي) خصائص .ْ
 ّٔ ......................................... (Sajakالسجع  اإلندكنيسي)شكل  .ٓ

 1ٖ ............................................................. التقابليالتحليل  .ج 
 ّٕ .................................................... تعريف التحليل التقابلي .ُ
 ّٖ .................................................... أهدؼ التحليل التقابلي .ِ
 ّٗ ................................................. خصائص التحليل التقابلي .ّ
 َْ .................................................. خطوات التحليل التقابلي .ْ

 ٕٗ ......................................................... طريقة تدريس السجع .د 
  ِْ .................................................... تعريف طريقة ك التدريس .ُ
 ّْ ....................................................... سجعال دريسطريقة ت .ِ
 ْٔ .......................................... (jigsaw جيكسو ) خصائص طريقة .3

 ْٖ ........................................... (jigsaw جيكسو ) خطوات طريقة .ْ
 ْٗ ..................................  (jigsaw جيكسو ) ُب طريقة كالنقصافاؼبزية  .ٓ

 الباب الثالث : منهج البحث
 ّٓ ................................................................. نوع البحث .أ 
 ْٓ .............................................................. مصادر البيانات .ب 
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 ٓٓ .......................................................... طريقة صبع الببيانات .ج 
 ٓٓ .......................................................... طريقة ربليل البيانات .د 

 
 2٘ ................................................ الباب الرابع : نتائج البحث ومناقشها

 ِٔ ............... . (Sajakالسجع  اإلندكنيسي)السجع العريب ك  بُت التحليل التقابلي .أ 
 ٖٔ ....................................... ُب تدريس السجع.  jigsawتطبيق طريقة  .ب 

 
 الباب الخامس : الخالصة واإلقتراحات واإلختتام

 ُٗ  ..................................................................... اػببلصة .أ 
 ِٗ ..................................................................اإلقًتاحات  .ب 
    ّٗ .................................................................... كاإلختتاـ .ج 

 و المصادر المراجع
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 قائمة الجدول
 

  ِٓ .................................... خصائص األدب القدًن كاألدب اغبديث ُ.ِاعبدكؿ
 َٔ ..................................................... األمثاؿ السجع  العريب ُ.ْاعبدكؿ 
 ٓٔ ................................................ األمثاؿ السجع االندكنيسيِ.ْجدكاؿ
 ٖٔ ........................................ التقابلي من ناحية التقسيم تحليلال ّ.ْاعبدكؿ 
 ُٕ ........................................ التقابلى من ناحية اػبصائص تحليلالْ.ْ اعبدك

 ْٕ ........................................ الشكل التقابلي من ناحية تحليلال ٓ.ْاعبدكؿ 
  ُٖ .................... االندكنيسي Sajak ك  العريب السجع  أكجه اإلختبلؼ بُتٔ.ْاعبدكؿ 
 ٖٓ ...................... االندكنيسي  Sajak ك  العريب السجع  التشابه بُت أكجهٕ.ْاعبدكؿ 
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 الباب األول    

 المقدمة

 البحث ةخلفي . أ

 األدباءعتمد ت بية للحياة احمليطة هبا.إف األدب على األصل نتيجة من التجربة األدي

اجملتمع الهم اغبياة الواقعية ُب  ُب إنشاء األعماؿ األدبية على اػبربة اليت اكتسبها من

 حدث ُب دكر الشخصيات ُب اغبياة الواقعية كيتم التعبَت عنه ُب شكل أعماؿ أدبية،

جبانب كسيلة  مشاعر خاصة ربتوم على قيم صبالية، اللغة ُب األدب هي أداة لتنمية

االتصاؿ، كاليت هي قادرة على نقل اؼبعلومات اؼبختلفة للجمهور أك القراء. يبكن النظر 

ماؿ ُب األعماؿ األدبية من جانبُت ـبتلفُت، كنبا من حيث اللغة كاعبماؿ إىل جانب اعب

حصل اعبانب األكؿ ُب االهتماـ ألف اللغة هي الوسيلة الرئيسية  ُب ؾباؿ األدب، نفسه.

 ُلؤلدب.

، كما ُب التاريخ، يتأثر تطور اللغة كاألدب العريب  دائمنا باألدب ستكوف اللغة مرتبطة

عٍت "القراءة الكاملة" هي كاحدة من أظباء االختيار الصحيح دب قرآفال كثَتنا بالقرآف.

ال توجد قراءة مثل القرآف الهم ًب  مع القرآف، ساكمتوجد قراءة  يبكن أف تحيث ال 

                                                             
1NurianaIstiqomah ,Much.Doyin Dan Sumartini, SikapHidup Orang JawaDalam Novel 

Orang-Orang ProyekKarya Ahmad Tohari, JurnalSastra Indonesia, Vol. 3 No.1 (2014), h.1. 
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التحريرم كاختيار اؼبفردات، كلكن أيضنا احملتول ك تعلمه ليس فقط من حيث التكوين 

 ِىبلقه.اؼبعرب عنه، ضمنينا حىت ُب االنطباع الهم 

القرآف كالكتاب اؼبقدس للمسلمُت الهم لديه امتيازات على جانب اؼباهية، ككهلك 

كأمر كحكمة كما إىل  جانب استخداـ بنية لغتها. ماهيةن، وبتوم القرآف كرسالة كتعليم

ذلك بالنسبة للمسلمُت الهين يعيشوف حياهتم، بينما ُب جانب استخداـ اللغة، يرتب 

لقد ثبت هها  .يقارنه أشياء من كتب غَت ة بشكل صبيل للغاية كال العربيالقرآف اللغة 

لغة ال يبكن أف يضاهيها جبماؿ ك  منه اؼباضي، أف العرب الهين يرغبوف ُب صنع شعر

 ّ.القرآف

دكف سياؽ. كرسالة تاريخ القرآف ال ينزؿ  ثقافة راسخة. كسطنزؿ القرآف أيضنا ُب 

ثقاُب يهمل  الوحي ُب سياؽ اجتماعي  إف إطبلؽ ، الوحي له هدؼ كغرض.اهلل

عبلقة الوحي كالسياؽ بإنشاء مفهـو مكية  اعبانب التارىبي كالواقعي. ادعى خرباء القرآف

ة ك اؼبدينية، كأسباب النزكؿ، كالناسخ  ك اؼبنسوخ. ال تنطبق حوار القرآف بالثقافة العربي

 ْاللغة.أسلوب  عفحسب، بل تنطبق أيضنا على نو يات احمللية على جانب احملتو 
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حرؼ كنربة اليت االنسجاـ اإليقاعي ك فيه صوت ك  يوجد القرآف هو عمل أديب رائع

اعبماؿ كاألدب كأسلوب  عنيبحث  إحدل الدراسات العلمية اليت . يسمى بػ "السجع"

ة إىل ثبلثة أقساـ هي علم البياف، كعلم اللغة هي علم الببلغة، كينقسم علم الببلغ

السجع  يبحث ،البديع ُب علم راسة الببلغةبديع. السجع هوأحد من د، كعلم الاؼبعاين

ؿبمد غفراف زين  كقاؿ .الفصلة)الكلمة األخَتة( ُب صبلة ُباألخَتة  تشابه األحركؼ

أىٍف لبىًٍتمى كيلَّ صبيٍلىتػىٍُتً أىٍك أىٍكثىر حًبىٍرؼو كىاًحدو كىتيسىمَّى الكىًلمىةي األىًخرىةي ًمٍن  العامل السجع هو :

 كما يلي :مثاؿ السجع العربيٓكيلِّ صبيٍلىةو فىًصلىةه 

 اللَّهيمَّ أىٍعًط ميٍنًفقنا خىلىفنا كىأىٍعًط فبيًٍسكنا تػىلىفنا . .ُ
أى اٍلقيليوًب. كىاللَّجىاجي سىبىبي اغبيريٍكًب. .ِ  اغًبٍقدي صىدى
نػىزىٍلتى ًبوىادو غىٍَتً مىٍنطيٍورو . كىًفنىاءو غىٍَتً مىٍعميٍورو. .ّ

ٔ 

 كجدنا الكلمةكالثانية  ، كالفقرة األكىليتكوف من فقرتُت )اعبملة( األكؿ،ُب اؼبثاؿ   

، (ب)رؼ حب ينتهياف فقرتاف . ُب اؼبثاؿ الثاين، يتم(ا)رؼ حب ينتهياف"خىلىفنا" ك "تػىلىفنا"، 

يسمي توافق حرؼ اآلخر من كل فقرة   (.ر)رؼ حب ينتهياف فقرتاف يتم كُب اؼبثاؿ الثالث

 ة من كل فقرة تسمى الفاصلة.سجعا كالكلمة اآلخر 
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 29. ،ح (1991: دار السالم بر ، اوكنورووف) ديع ،البالغة في علم الب  ، مالعال محمد غفران زين
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 ح
 

فقد ًب تطوير األدب  ليس فقط ُب اؼبنطقة العربية ككهلك أيضا ُب إندكنيسيا   

كهي األدب القدًن كاألدب ندكنيسي إىل ثبلثة أجزاء ، كتنقسم فًتة األدب اإللفًتة طويلة

 ٕ التاريخ األديب. م استخداـ هه  فًتة  معظم الكاتباالنتقايل كاألدب اعبديد. يت

، كهي أٌب من الكلمة العربيةي sajak،  sajakأحد األدب ُب إندكنيسيا يسمى   

صوت الواردة ُب اعبملة أك السجع هو مساكمة ال فبا يعٍت تأليف الشعر، "سجع"

.السجع هو الشعر اؼببليو اغبديثة   اتالكلم أكاخر كأ، أكسط كاألكائل, أ، َب الكلمة

مرتبط بعدد السطر, كلمات، كمقطع ،كضاعفة ، ُب شكل تأليف مضاعف,ك حر كغَت 

 ٖكما إىل ذلك.

 أمثلة من السجع هو:

 
1. Kalau tidak karena bulan 

                       Tidaklah bintang meninggi hari 

                        Kalau tidak karena tuan  

                        Tidaklah saya sampai kemari 
 

2. Berdiri aku ditepi pantai 

Memandang lepas ketengah laut. 

Ombak pulang peceh berderai 

Keribaan pasar rindu berpaut.  
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كجدنا اغبركؼ اؼبتساكم  الثالثالشطر  ك األكؿ الشطرُب من األمثلة السابقات   

ُب شطر األكؿ حبرؼ )ف( ك تؤخر الكلمة  bulanُب اآلخر الشطر. تؤٌخر الكلمات 

tuan  ُب شطر الثالث حبرؼ )ف( أيضا. كُب شطر الثاين ك كالرابع تؤخر هناية الشطر

كهها ظبي بالسجع ُب  .(iحيث كبلنبا ينتهياف حبرؼ ) kemariك الكلمة  hariبكلمة 

 اؼبثاؿ فنمط السجع االندكنيسي ُب اللغة االندكنيسية, كالسجع االندكنيسي له مبط, 

ُب شطر األكؿ لديه اغبركؼ   pantaiالكلمة  . كُب اؼبثاؿ الثاين.a-b-a-bعلى شكل األكؿ

ُب شطر الثالث حيث كبلنبا ينتهياف    berderaiاؼبتساكية ُب اػبركؼ األخر بالكلمة 

  berpautك الكلمة  laut(  كُب شطر الثاين ك كالرابع تؤخر هناية الشطر بكلمة iحبرؼ )

قبد هناية اعبملة بنفس الصوت هو كلمة كُب شطر   .(tنبا ينتهياف حبرؼ )حيث كبل

 . a-b-a-bعلى شكل فنمط لسجع ُب اللغة االندكنيسية ُب اؼبثاؿ األكؿالشاطئ متساكم 

لديهما تشابه  ص أف السجع باللغتُت العريب كاإلندكنيسيخلي  ىاؼبثالُت أعل من  

، لديهما االختبلؼ: هوالسجع  باللغة ذلكمة األخَتة. على اعبانبُت من ؽبما الكل

 لها مبط السجع.السجع العربي العربية نفس اغبرؼ ُب كل هناية للبيت, بينما

ف، إف تعليم اتنعهد اؽبامشية العصرية جيلوغاف ببعد إجراء االستطبلع اؼبسبق دب  

بلـ الببلغة َب ذلك اؼبعهد يستخدـ كتابا الببلغة َب علم البديع من معهد دار الس

غونتور العصرم فنوركغا الهل ألفه غفراف ؿبمد عامل. إف النظاـ ذلك الكتاب متساكم 



 

 ح
 

حيث تبدأ اؼببحث بأمثلة  بكتاب الببلغة الواضحة من تأليف علي جرًن كمصطفى أمُت

، فالتفسَت كالقوائد ُب هناية اؼببحث.بعد اؼبثاؿ يوجد اإليضاح )الشرح( كتقسيم كل من 

كأما اؼبادة  السجع   وضيح األمثلة ٍب يتم تعريفها كزبليصها.هه  األمثلة ، بعد ت

االندكنيسي فوجد ُب صف التاسع عند اؼبدرسة اؼبتواسطة ك ُب صف الثاين عشر عند 

 اؼبدرسة الثنوية. 

هها اؼبكاف كموقع للدراسة ألنه تعليم الببلغة ت ، فقد اختار باحثةأما بالنسبة لل  

ؿ أف يستخدـ الطرؽ التقليدية اليت ذبعل الطبلب أقل ، كال يزاـبيف للطبلبال تزاؿ 

اهتمامنا بالدرس،ال يزاؿ أف يعترب تعلم الببلغة درسنا يصعب فهمه قبل الطبلب ، كهها 

 هو العامل الهم هبعل الطبلب ال ينجهبوف إىل تعلم الببلغة.

سة إف تعليم الببلغة ما زالت وبتاج إىل تطوير بطرؽ يبكنها جهب الطبلب ؼبمار   

على حد سواء بشكل فردم،  ةبشكل مكثففهم اؼبفاهيم اؼبوجودة, مع إشراؾ الطبلب 

، كاؼبائوية ، كربليل النص.مع ذلك تعترب أساليب مبوذج التعلم كإشراؾ الفريق ُب الفصل

 التعاكين قادرة على جهب اهتماـ الطبلب بالتعلم الببلغة.

: طريقة النصي التعاكنية  هناؾ عدة طرؽ لنماذج التعلم التعاكين أال كهو  

 جيكسو،أسلوب حديث العصا ، تكوين القراءة بطريقة تعاكنية متكاملة ، طريقة 

(jigsaw)الباحثة، اختار ُب هه  الدراسة. ، كهلم جرا، قسم ربصيل التحصيل الدراسي 



 

 ح
 

هي أحد مباذج التعلم  (jigsaw) ك جيكسُب التعلم.طريقة  (jigsaw) جيكسوطريقة 

اؽبدؼ من هه   التعاكين حيث الطبلب ليسوا معلمُت يتحملوف مسؤكلية كبَتة ُب التعلم.

هو تطوير العمل اعبماعي كمهارات التعلم التعاكين كإتقاف  (jigsaw) جيكسو طريقة

طريقة  الباحثةاختار  ٗاؼبهارات العميقة حيث ال وبصلوف عليه عند الدراسة دبفردهم.

عبهب الطبلب حبيث ال يبدك التعلم فببلن كأيضنا حىت  لسجعُب تعلم ا (jigsaw)  سوجيك

 يصبح الطبلب أكثر نشاطنا كيتعلموا العمل مع الطبلب اآلخرين.

، كعادة ما ال عملية ميكانيكية لتشكيل العادات تعلم لغة أجنبية ُب األساس  

حىت ُب كثَت من األحياف (B1)يزاؿ الطبلب ُب تعلم لغة أجنبية ملزمُت بلغتهم األـ

لتسهيل الطبلب على تعلم السجع باللغتُت العربية كاإلندكنيسية ،  يقوموف باألخطاء.

من الضركرم ربسُت األسلوب بطريقة مقارنة ربليل اللغتُت كغَتها من الطرؽ ،طريقة 

 حىت(B2)كلغة اؼبغركضة  (B1)مقارنة اللغة اليت هي عن طريق مقارنة لغة اؼبصدر كاحد

ىتسهيل فهم الطبلب للغة اؼبستهدفة ؽبه  الطريقة ُب الدراسات اللغوية اؼبشار إليها 

بالتحليل التقابلي كما كصفها أضبد عبد اهلل بصَت:"التقابلي هو اجزاء عملي ؼبقارنة بُت 

كيعتمد ذلك على  .أنظمة لغتُت اك أكثر غبصر أكجه التشابه ك أكجه اإلختبلؼ  بينهما 
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النظمُت موضوع اؼبقارنة يقـو  على اسس من اؼبنهج الوصفي ال ربليل لكل من 

 َُالتارخي."

هها العنواف ألف التحليل التقابلي هو ؿباكلة لتحفيز  الباحثةأخه اهتماـ تأما   

، من خبلؿ إظهار أكجه التشابه اللغات األجنبية، كخاصة العربيةالطبلب على تعلم 

، مع إعطائهم معرفة أف كاللغة األجنبية اليت تعلموهاية بُت اللغة اإلندكنيس كاالختبلؼ

من خبلؿ النظر ُب أكجه التشابه كاالختبلؼ  اللغة العربية ليست صعبة كما يعتقدكف.

اليت ستجعل من السهل على الطبلب تعلم اللغة األجنبية ، فهه  هي األشياء اليت ذبعل 

 زبتار هها اؼبوضوع. الباحثةخلفية 

 ثالبحتحديد  . ب

ك  السجع العريب التقبلي تحليلال ا لواسع هها اؼبوضوع , يكتفي الباحثة جبهةنظر   

sajak   ك طريقة تدريسهه. يالندكنيسا 

 البحث لةكمش . ج

 :انطبلقا خبلفية البحث السابقة تتحدد مشكبلت البحث ُب أمور تالية  

  ؟االندكنيسي sajakك  السجع العريبالتقابلي بُت  ربليل كاف  كيف .ُ

 ؟ كاف طريقة تدريس السجع كيف   .ِ

                                                             
 ٖٖ( ، ح. ُٕٗٗأضبد عبد اهلل بشَت ، التحليل التقابلي بينا النظرية كالتطبيق ، )جاكرتا: ليبيا ، 10
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 أهداف البحث . د

 : إستنادا إىل مشكلة البحث السابقة,  يهدؼ هها البحث اىل أهداؼ التالية  

 اؽبدؼ العاـ .ُ

ك  السجع العريباؽبدؼ العاـ من هه  الدراسة هو تسهيل الطبلب ُب تعلم   

sajak من خبلؿ الطريقة الصحيحة. االندكنيسي 

 اؽبدؼ اػباص .ِ

 اؽبدؼ اػباص من هها البحث هو ربديد : 

  .االندكنيسي sajakك  السجع العريبالتقابلي بُت تحليل ال . أ

  .السجعطريقة تدريس  . ب

 حثبفوائد ال .ه 

 تنقسم فائدة هها البحث إىل قسمُت نبا:  

 النظرية .ٔ

من الناحية النظرية ، من اؼبتوقع أف يثرم هها البحث خزانة اؼبعرفة كالنظرية 

 ، كاليت ستضيف الحقنا موسوعة ُب ؾباؿ اللغة. sajakك السجع حوؿ 

 العملية  .ٕ

 :ة, يرجى هها البحث أف تكوف مفيدة ؿ  العمليمن ناحية 



 

 ح
 

، كخاصة مدرسي اللغة العربية الهين يقوموف مساعدة فبارسي التعليم .ُ

 التعلم الصحيحة.طريقة بالتدريس ُب اؼبدارس حىت يتمكنوا من استخداـ 

 .sajakك  العريب الهين يرغبوف ُب معرفة السجعكمرجع إضاُب للقراء  .ِ

الباحثة ُب تطوير اؼبوسوعة العلمية اؼبتعلقة  ةكمظهر من مظاهر أكاديبي .ّ

 بتدريس اللغة العربية كاإلندكنيسية.

  .االندكنيسي sajakو السجع العربيمساعدة القارئ على فهم حوؿ  .ْ

  الدراسات السابقة .و 

تستخدـ الدراسات السابقة ؼبعرفة عبلقة الرسالة القادمة عٌما يتعلق بالتحليل   

التقابلي بالرسالة ستقدـ الباحثة, هناؾ بعض الدراسات اليت ترتبط بشكل غَت مباشر أك 

    :مشاهبة ؽبها البحث, ك هي 

ُب هها البحث حلل  ,التقابلي في دراسة لغة التحليل ،6102 لتاج الدين النور .ُ

بُت هها البحث مع البحث الفرؽ الباحث عن التحليل التقابلي ُب دراسة لغة. 

 كيف التحليل   يبحث  تاج الدين النوريعٍت أف  تاج الدين النورالهم كتبه 

البحث مباشرة  تناقض بُت لغة  التقابلي كالغرض منه ُب دراسات اللغة، أما هها

 التدريس. طريقةكلغة أخرل كتصف كيفية 
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اللغة العربية  في )مورفولوجيالتحليل التقابلي ،َُِْرضبواٌب نورفؤادة ل .ِ

قض بُت  هها البحث هو التنا اؼبساكاة. وآثارها في تعلم اللغة العربية ويةوالسندا

الصرُب بينما ُب  يبحث عن حُت أف الفرؽ هو أف حبث رضباكاٌب نورفؤادة ُب لغتُت،

الفرؽ التايل هو أف حبثها يتناقض بُت اللغتُت  ،السجع يبحث عنهه  الدراسة 

بُت اللغتُت العربية  الباحثةتناقض تالعربية كالسندانية، بينما ُب هه  الدراسة 

 ُُكاإلندكنيسية.

و  للغة العربيةفي العطف  التحليل التقابلي،  َُِٕنور رفعة احملمودة ل   .ّ

نور لمع حبث البحث  اتشابه هه .تخطيط تدريسه و ةللغة اإلندونيسيا العطف

بُت اللغتُت كالفرؽ هو أف نور رفعة  التقابلي رفعة احملمودة يدكر حوؿ التحليل

احملمودة يتناقض من اعبانب النحوية للغة, أم العطف, ُب حُت أف التناقضات ُب 

،كالفرؽ التاليأف الدراسة  sajakك كهو السجع  علم الببلغةهي جانب  البحث اهه

لنور رفعة ؿبمودة ،تناقش زبطيط التعلم بينما يناقش الباحثة ُب هه  الدراسة 

 ُِطريقة تعلم السجع.
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 majas وفي اللغة العربية   التقابلي التشبيه التحليل  ،َُِٕويبة اإلسبلميةثل  .ْ

perbandingan  اليت  مساكمة هها البحث مع البحث  ،هتعلمة اإلندونيسية وخط

ويبة البحث لث هفرقكأٌما  ويبة اإلسبلمية تتناقض دراسة علم الببلغةث كتبها

علم البديع، ك يبحث عن  البحثعلم البياف بينما ُب هه   عنحث تباإلسبلمية 

باللغتُت العربية  لسجعتدريس اطريقة أيضنا ُب هها البحث العلمى يصف كيفية 

 majasكاإلندكنيسية ، بينما تصف حبثها كيف أف خطوات تدريس التشبيه ك 

perbandingan  ُّاللغة العربية.ُب 

مل يكن هناؾ أم عٌينت الباحثة بأف ، اعتمادا على الدراسات السابقة اؼبهكورة  

 ةكطرقندكنسية ُب اللغة اف sajakو السجع العربيبُت  تحليل التقابليال بحثحبث ؿبدد ي

السجع  تحليل التقابليالبإجراء حبث مع موضوع مقارنة  الباحثة.مع هها ، يهتم درسهات

 ,كبالتايل ُب كل لغة. سجعناسبة ليتم تطبيقها ُب تدريس الاؼب تدرسهاكطرؽ  sajakك 

ال تساكم مساكمة بالبحوث السابقة ، كلكن يبكن استخداـ  بحثيقاؿ إف هه  ال

 البحوث كالكتب اغبالية من قبل الباحثُت كمرجع ؽبه  الكتابة.

 البحث هيكل .ز 
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 :البحث على بياف كالتايل اكوف ههيت 

 الباب األول: مقدمة

ؼ البحث ق( اهدأد(  مشكلة البحثج(  البحث ربديدب(  البحثأ( خلفية  

البحث, كهها القسم هو مرجع ُب هيكل السابقة ز(  دراساتالبحث ك( ال ائدةو ف

 مناقشة األباب التالية.

 الباب الثاني: أساس النظرية

 بُت السجع نظرم أك دراسة للنظريات حوؿ ربليل التقابليالوبتوم على إطار  

 اليت تتكوف من: تدريسه كاإلندكنيسيةككهلك طرؽ العريب

( ّ) السجع العريب( تقسيم ِ) السجع العريب( تعريف ُ) العريب السجع . أ

  شكاؿ السجع العريب. (ْ) السجع العريبخصائص 

  sajak تقسيم ( ِ) االندكنيسي  sajak( تعريف ُ) االندكنيسي Sajak . ب

 sajak( شكاؿ ْ) االندكنيسي  sajak( خصائص ّ) االندكنيسي

 االندكنيسي

التحليل  أهدؼ ( ِالتقابلي ) التحليل( تعريف ُج.  التحليل التقابلي )

 ( خطوات التحليل التقابلي.ْالتقابلي. ) ( خصائص التحليلّالتقابلي )

 السجع تدرسد. طريقة 



 

 ح
 

( النقصاف ّ) (jigsaw) جيكسو ( طريقةِ) تدريسطريقة ال تعريف( ُ) 

 (jigsaw) جيكسو ( خطوات طريقة ْ) (jigsaw)  جيكسوكاؼبزية طريقة 

 الثالث: طريقة البحثالباب 

، ب( مصادر نواع البحث: أ( البحث اليت تتكوف من  منهجوبتوم على  

 د( ربليل البيانات. صبع البيانات، طريقةالبيانات ، ج( 

 تحليلوال البحثالباب الرابع: نتيجة ا

 وبتوم على نتيجة الدراسة كاؼببحث اليت تتكوف من: 

ب( تطبيق طريقة االندكنيسي   sajakك  السجع العريببُت ربليل التقابلي  ( أ

 .ُب التعلم السجع (jigsaw)جيكسو 

 تامالباب الخامس: الخ

 . ك التوصيات كاؼبقًتحات الباب اػبامس يتكوف من اػببلصة  

 

 
 
 
 
 
 



 

 ح
 

 الباب الثّاني

 اإلطار الّنظري

  العربي السجع . أ

 العربي تاريخ تطور السجع .ٔ

العلم البديع كثَت اإلستعماؿ ُب األلسنة إٌف هه النوع من احملسنات اللفظية ُب 

البلغاء, فقد كجدكا كتاب اهلل كسنة نبيه ككبلـ علي رضي اهلل عنه فبلؤا به, كلو كاف 

مستكرها ؼبا كرد ُب الكبلـ البالغ الفصاحة كألجل كثرته ُب ألسنة الفصحاء ال يكاد 

على السجع, كالرسوؿ  البليغ يرذبل خطبة أك وبٌرر موعظة إال كاف  أكثر كبلمه  مبنيا

عليه السبلـ مل ينكر على إطبلقه, كأنكر منه السجع الكهاف فحسب, ألهنم يريدكف به 

 ُْاإلبطاؿ حق فتتشدؽ ألسنتهم للتأثَت به على السامع كما يؤدم إليه من فورة انفعالية.

احتل السجع مكانة مهمة ُب تاريخ األدب العريب، كاإلتياف بالكبلـ اؼبسجوع 

العرب كجها من كجو  الببلغة، كقد تبارز أشراؼ العرب كفصحاؤهم ُب إتقاف عدته 

 .السجع ُب القوؿ كاػبطابة نظرا للقيمة االجتماعية العالية ؼبن يبتلك تلك القدرة

كأكلت كتب األدب العريب السجع عنايتها به نظرا لكونه مرحلة فنية ُب تطور األدب 

د إىل تعريفه، كحفظ نوادر  كتوضيح أسسه، العريب، كألجل ذلك سعى صبلة من النقا

                                                             
 .  ْٔ,ص.َُِِ, .vol ْ, ؾبلة العاصمة, دراسة فنية بديعية للمقامة البغداذية ُب مقامة اؽبمهينعبد السبلـ امُت اهلل,  ُْ 



 

 ح
 

كاستعمل السجع سباما ُب الشؤف الدنيوية طواؿ القرنُت األكلُت من تاريخ  .كأنواعه، كسبييز

 ُٓاإلسبلـ كذالك مهابة من إعجز القرآف

كنظرا ػبصوصية السجع من حيث كقوعه ُب منطقة متاطبة بُت الشعر الهم يعد 

ر، أبقى الببلغيوف العرب ُب بدايات نشأة الدرس الببلغي ديواف العرب بدكف منازع كالنث

العريب على السجع على حاله دكف ؿباكلة إغباقه بفنوف البديع اليت قعد ؽبا كدرسها 

  ُٔ .علماء الببلغة العرب

فبا ال شك فيه أٌف السجع الهم أشرنا إليه شئ قدًن ُب الببلغة العربية كدبرجعة  

ياف ك التبيُت(, )العقد الفريد(, )زهر اآلدب(, )صبهرة كتب التاريخ كاألدب مثل )الب

حطب العرب(, ككبوها قبد الكثَت من السجع ُب الكبلـ البلغاء كالفصحاء ُب اعبهلية 

كصدر اإلسبلـ, كما كاف النثر ُب اعباهلية قبل نزكؿ القرآف الكرًن موسقييا كالشعر 

 ٌلف.تتخلٌله أحيانا صبل موزينة, يأٌب هبا البدكم دكف تك

 العربي تعريف السجع .ٕ

يسجع  –السجع لغة من من فعل سجع  ـكفقا لقموس اؼبنجد ُب اللغة ك اإلعبل

تػىوىفىقى الفىًصلىتػىٍُتً نػىثٍػرنا ُب اغبىٍرًؼ هو سجعا دبعٌت الكبلـ اؼبقفى, كالسجع اصطبلحا  –

                                                             
 .ُُٕ, ص.ْ(, ط. ُُُٗ)القاهرة : دار اؼبعارؼ, تاريخ األدب العرب اعبزء االثي, عبد اغبليم النجار,  ُٓ
, ص َُِْ,  ِِ(,ِ, ؾبلة دراسات ُب العلـو اإلنسانية ,)شبهة استعماؿ السجع كتنميق الكبلـ ُب هنج الببلغة كالرد عليهاعلی حاجی خانی, ُٔ
ُُٕ. 



 

 ح
 

صبيٍلىتػىٍُتً أىٍك أىٍكثىر أىٍف لبىًٍتمى كيلَّ كأما عند ؿبمد غفراف زين العامل السجع هو   .ُٕاألىًخرً 

حًبىٍرؼو كىاًحدو كىتيسىمَّى الكىًلمىةي األىًخرىةي ًمٍن كيلِّ صبيٍلىةو فىًصلىةه 
. قاؿ السكاكي كمن جهات ُٖ

. ُٗاغبسن األسجاع: كهي ُب النثر, كما القواُب ُب الشعر, كمن جهات الفواصل القرآنية

, كهو معٌت قوؿ َِر علي حرؼ كاحدلتُت من النث كعٌرفه اػبطيب التربيزم هو تواطؤ الفا

من بعض التعريف اؼبهكورة تستنتج الباحثة أف السكاكي هو ُب النثر كاالقافية ُب الشعر. 

 السجع هو أف لبتم كل الفاصلة من كل الفقرة حبرؼ كاحد.

كاألصل َب السجع إمبا هو اإلعتداؿ ُب مقاطع الكبلـ, كاإلعتداؿ مطلوب ُب 

سبيل إليه بالطبع, كمع هها ليس الوقوؼ ُب السجع عند اإلعتداؿ صبيع األشياء كالنفس 

فقط كال عند توافق الفواصل على حرؼ كاحد هو اؼبراد من السجع, إذا لو كاف األمر  

 كهالك  لكاف كل اديب من األدباء سجاعان.

 العربي أقسام السجع .ٖ

 كالسجع عند اؽبامشي ينقسم اىل ثبلثة اقساـ : 

فاصلتا  ُب الوزف, كاتفقتا ُب اغبرؼ األخَت, كبو كقوله  كهو ماختلف, المطّرف .ٔ

-ُّ( نوح: ُّ( كىقىٍد خىلىقىكيٍم أىٍطوىارنا )ُّمىا لىكيٍم ال تػىٍرجيوفى لًلًَّه كىقىارنا )تعاىل: 

. ٕ-ٔالنباء :  (ٕ)كىاعٍبًبىاؿى أىٍكتىادنا  (ٔ) أىملٍى قبىٍعىًل اأٍلىٍرضى ًمهىادنا. ك كقوله ُْ
                                                             

 .ِٗ, ص. ُ)كويت : مكتبة أهل العاش,(, ط.دركم الببلغة, حفٍت ناصف,  ُٕ
 . ِٗ(, ص. ُُٗٗ, )فونوركو : دارالسبلـ, الببلغة ُب العلم البديعؿبمد غفراف زين العامل,  ُٖ
 . ُّْ, ص.  مفتاح العلـوالسكاكي,   ُٗ
  .ّٕٗص.التلخيص ُب علـو الببلغة, اػبطيب التربيزم,  َِ



 

 ح
 

كجدنا فقرة األكىل  متشاهبتاف الفاصلة ُب اغبرؼ األخر يعٌت )را( ك اؼبثاؿ األكؿ 

)را(, كلكن ـبالفتاف الفاصلة ُب الوزف, الفقر األكىل من اؼبثاؿ األكؿ بالوزف 

)فعاؿ( ك الفقرة الثانية بالوزف )أفعاؿ(. ك ُب اؼبثاؿ الثاين متشاهبتاف الفاصلة 

الوزف )فعاؿ( لفقرة األكىل, ك  باػبرؼ )دا( ك )دا(. ك ـبالفتاف الفاصلة ُب

 )أفعاؿ( لفقرة الثانية.

ما كاف فيه الفاظ احدل الفقرتُت كلها اك اكثرها مثل ما يقابلها كهو  ,المرصع .ِ

كىًإذىا اعٍبًبىاؿي سييػِّرىٍت، كىًإذىا اٍلًعشىاري  :كبو كقوله تعاىل, من الفقرة األخرل كزنا كتقفية

 يىٍطبىعي األىٍسجىاعى جًبىوىاًهًر لىٍفًظًه، كىيػىٍقرىعي األىظٍبىاعى بًزىكىاًحرً هيوى  كقوله اغبرير :   .عيطِّلىت

كىٍعًظهً 
. ُب اؼبثاؿ األكؿ ك اؼبثاؿ الثاين كجدنا الفاصلة األكىل كالفاصلة الثانية ُِ

متشاهبتاف ُب الوزف ك كهالك ُب حرؼ اآلخر, كلكن كل الفاظ من فقرة األكىل 

 ُب الوزف.متشبه أللفظ الفقرة الثانية 

تػىٍُتً ااٍلىًخرى تػىٍُتً فػىقىطٍ المتوازي,  .3 تػِّفىاؽي ًفٍيًه ًَب اٍلكىًلمى , اؼبراد هنا اتفاؽ ُب مىا كىافى اإٍلً

كىمبىىارًؽي ( ُّ) ًفيهىا سيريره مىٍرفيوعىةه الوزف ك اغبرؼ اآلخر. كبو قوله تعاىل : 

ات متساكيتاف ُب من هه   آية كجدنا الفاصلت. ُْ-ُّ( الغاشية: ُْ) مىٍصفيوفىةه 

 الوزف )مفعوؿ( ككهالك ُب اغبرؼ اآلخر. 

                                                             
 .َّّ)بَتكت : اؼبكتبة العصرية,(, ص.جواهر الببلغة, أضبد اؽبامشي,  ُِ



 

 ح
 

رأل السكاكي أٌف السجع ينقسم اىل أربعة أقساـ يعٍت اؼبطرؼ, اؼبرصع, اؼبتوازم 

أف يكوف لكل شطر من البيت قافيتاف مغايرتاف أٌما اؼبشطور فهو  ك اؼبشطور. 

سباـ : تىٍدبًري ميٍعتىًصٍم . كهها القسم اػباص بالشعر. كقوله أيب ِِلقافية الشطر الثاين

فنجد ُب شطر األكؿ قافياتاف كنبا  .بًاهلًل ميٍنتىقم لًلًَّه ميٍرتىًغبو ُب اهلل ميٍرتىًقب

( تنتهي باغبرؼ  )ميٍعتىًصٍم( ك )ميٍنتىقم( ك ُب شطر الثاين قبد قافية األخر )ميٍرتىًغبو

 جع اؼبشطور.الباء ك )ميٍرتىًقب( تنتهي  أيضا باغبرؼ الباء ك هها هو الس

 العربي خصائص السجع .ٗ

 من خصائص السجع اِب ميل يعٍت :

أحسن السجع كأشرفه منزلة لئلعتداؿ الهم فيه هو ما تساكات فقرته ُب  .ُ

( ك قوله كىطىٍلحو مىٍنضيٍوضو .  سيريٍكرو ـبىٍديٍكدو ُبٍ عداد الكلمات, كبو قوله تعاىل )

 تعاىل أيضا )فىأىَـّ اليىتًيمى فىبلى تػىٍقهىر كى أىمَّا سىاًئلى فىبلى تػىنٍػهىر(. 

ٍب ما طالت به الفقرة الثانية عن األكىل طوال ال ىبرج هبا عن اإلعتداؿ كثَتا  .ِ

كذالك لئبل يبعد على السامع الوجود القافية فتههب اللهة, كبو قوله تعاىل 

(. ك قوله تعاىل )كقالوا ازبد كما غول  صاحبكمكالنجم إذا هول . ما ضل )

الرضبن كلدا كقد جئتم شيئا ادا. تكاد السماكات يتفطرف منه ك تنشق األرض 

 كزبر اعبباؿ هدا( فإف الفقرة األكىل شباف لفظات كالثانية  تسع. 
                                                             

 .َِِ, ح. ِ)بَتكت : دار النهضة العربية,(, ط. علم البديع, عبد العزيز عتيق,  ِِ
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 (خهك  فغلو . ٍب اعبحيم صلو ٍب ما طالت فقرته الثالثة كبو كقوله تعاىل ) .ّ

 ِّيؤٌب بالفقرة الثانية أقصر من األكىل كثَتا. كال وبسن أف .ْ

السجع قد استوَب أمد  من الفقرة األكىل حبكم طوله, ٍب ذبيء الفقرة الثانية 

القصَتة عن األكىل, فتكوف الشئ اؼببتور فيبقى اإلنساف عند ظباعها كمن يريد اإلنتهاء 

 عند الغاية فيعثر دكنه.

 

 العربي ل السجعشك .٘

 اإلختبلؼ شكله على ضربُت :يأٌب السجع على 

السجع القصَت, كهو ما كاف مؤلفا من ألفظ قليلة, كأقٌل القصَت ما كاف   .ُ

ًت عيٍرفنا )من لفظتُت, كقوله تعاىل :   (ِ( فىاٍلعىاًصفىاًت عىٍصفنا )ُكىاٍلميٍرسىبلى

ثػِّري ).  كقوله تعاىل أيضا ِ-ُ( اؼبرسبلت:   (ِ)( قيٍم فىأىٍنًهٍر ُيا أىيػُّهىا اٍلميدَّ

بػٍِّر )  .ٓ-ٌُ(. اؼبدثر : ٓكىالرٍُّجزى فىاٍهجيٍر ) (ْ)كىثًيابىكى فىطىهٍِّر ( ّكىرىبَّكى فىكى

كمنه ما يكوف مؤلفا من ثبلثة ألفاظ, أك أربعة, أك طبسة ك ينتهي إىل 

اعىةي كىاٍنشىقَّ اٍلقىمىري اقٍػتػىرىبىًت السَّ تسع الكلمات أك اىل عشر كقوله تعاىل : 

بيوا كىاتػَّبػىعيوا  (ِ)كىيػىقيوليوا ًسٍحره ميٍستىًمر   يػىرىٍكا آيىةن يػيٍعرًضيوا( كىًإٍف ُ) كىكىهَّ

 . ّ-ُ(. القمر ّ) أىٍهوىاءىهيٍم كىكيلُّ أىٍمرو ميٍستىًقر  
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كتتفاكت درجاته, فمنه من ما يتأٌلف من إحد عشرة  ,السجع  الطويل .ِ

. كمثاله قوله ِْلفظة, كلكن آخرين اشًتطوا أال يتجاكز طبس عشرة لفظة

نى ًمنَّا رىضٍبىةن ٍبيَّ نػىزىٍعنىَٰهىا ًمٍنهي إًنَّهي تعاىل :  نسىَٰ  (ٗ (لىيىػ يوسه كىفيوره  ۥكىلىًئٍن أىذىقٍػنىا ٱإٍلً

يِّئىاتي  قيولىنَّ ذىهىبى السَّ هي لىيػى ٍت رَّاءى مىسَّ دى ضى اءى بػىٍع مى نىا ي نػىٍع ٍن أىذىقٍػ لىًئ كى

وره  ۚ  عىٍتِّ  نَّهي لىفىرًحه فىخي  .َُ-ٗهود  (َُ)ًإ

يدؿ السجع القصَت على قٌوة  منشئة ك سبكنه, لصعوبة األدركه. كهو أصبل 

الصورة ك أحلى كقعا على األذف. كالسجع الطويل أسهل تناكال ألٌف طوله ىبٌفف العبء 

 على منشئة. 

 (Sajak) اإلندونسيالسجع  . ب

 (Sajak) اإلندونسي السجعتاريخ تطور  .ٔ

منه أكائل القرف السابع اؼبيبلدم خبلؿ فبلكة عرؼ الشعب اإلندكنيسي الشعر  

 ، أصبحوش مع الكتابة. باإلضافة إىل ذلكهها كاضح من اكتشاؼ النق سريفيجايا.

سريفيجايا مركز التعليم ككتبت كتبه ُب شكل الشعر كالنثر. ُب ذلك الوقت ًب كتابة 

ُب شكل شعر أك  تتم كتابة النقوش النقوش كاؼبخطوطات باستخداـ لغة اؼببليو القديبة.

يطيعوا.  لكياؼبلكيُت  منصبتتضمن الكتابة أيضنا اسم ك  ملكية. نظاـقسم أك لعنات ك

، كلكن ًب تطويرها أيضنا حىت اجملتمع كتابات مل تستخدـ فقط ُب اؼبملكةحىت تلك ال
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تشمل برامج الطقوس  كاستخدمت على نطاؽ كاسع ُب األحداث التقليدية.

 لزكاج كغَتها من الطقوس كاالحتفاالت.كاالجتماعات التقليدية كا

يقرؤكف أك معٌت كصباؿ معينُت لؤلشخاص الهين  ااألدب هو نوع من الكتابة ؽب 

على أساس نوع األدب ينقسم إىل ؾبموعتُت رئيسيتُت نبا  ،لؤلشخاص الهين يستمعوف

اليت تظهر ُب كل ؾبموعة على أساس  أما العبلمةاألدب القدًن كاألدب اغبديث 

 اعبوانب اؼبوجودة فيه هي كما يلي:

 ُ.ِاعبدكؿ      

 خصائص األدب القدًن كاألدب اغبديث   

 ى العمل األدبياغبديث العمل األديب القدًن ناحية  رقم

ُ 

 

 ،ك اللمريكية، اؼبقلد الشعر الشكل

 ك الديواف،كاغبكاية،

األسطورة ، كاألسطورة ، 

 خرافة.

 ،كالدراما، الشعر اغبر

 ،كالقصص القصَتة

 .نشاءكاال ،كالركايات

اؼببليو ،  احمللية، لغةال اللغة  ِ

 العربية.

اإلندكنيسية ، 

كبعضها يستخدـ 

مفردات أجنبية ، 



 

 ح
 

مثل اإلقبليزية 

 كاليابانية كالفرنسية.

 ،كاإلنسانية،اإلبداعية باطٍت ،قاسية ، ، قصر اؼبوضوع ّ

 كالتحديث

متأثر باألدب اؽبندكسي  نشاءاال خلفية ْ

كاإلسبلـ كالثقافة التقليدية 

 كعدـ الكشف عن هويته

تتأثر األدب الغريب 

كالثقافة اغبديثة 

كاإلبداع من الكتاب 

 الفردية.

ديناميكي ُب  مبلوغ نقل ثابت عن طريق الفم. التطوير ٓ

أنواع ـبتلفة من 

 ِٓ.كسائط االتصاؿ

كما   وى عناصر من الشعر ُب إندكنيسيا هتوم علوب هلالقدًن ال شعرأنواع الأما  

 يلي:
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Ernawati Waridah, Kumpulan Majas Pantun Dan Pribahasa Plus Kesustraan, (Bandung : 

Ruang Kata Inprint Kawan Pustaka, 2014), Cet.Ke-1, h.248.  



 

 ح
 

، هو أقدـ نوع من الشعر ،ُب تعويهة ينعكس جوهر الشعر (mantera)أ. تعويهة

فيما قوة سحرية أك قوة خارقة. اظهارالهم هو تركيز قوة اللغة اليت هتدؼ إىل 

 :ةويهيلي أمثلة التع
Assalamu’alaikum putrid satokong besar 

Yang beralun berilir si mayang 

Man, kecil kemari 

Man, sini kemari 

Man halus kemari 

Aku memaut lehermu 

Aku menyanggul rambutmu 

Aku membawa sadap daging 

Akan membasuh mukamu 

Sadap gading merancung kamu 

Kaca gading menadahkanmu 

Kolam gading menanti dibawahmu 

Bertepuk bercikar dikolam gading 

 Kolam bernama maharaja bersalin 
26 

جول  شكبلن من أشكاؿ الكراما من كلمةالقصيدة، يعترب (Pantunالقصيدة ) .ِ

الدكتور  ,اليت تعٍت اؼبثل أك اؼبثل ُب لغة اؼببليو pari دبعٌت jawa parik فريك

 من الكلمة (Pantun)القصيدةإف  يقوؿ نة لغةمقارً  (Brandstetterبريندستتَت)

على سبيل اؼبثاؿ من اللغة  نوسنتارا اؼبوجودة ُب لغة األرخبيل (tunتوف)

تعٍت التحدث  (tontonطنطن )، هناؾ ،ُب لغة التغالوغ الًتتيبتعٍت  فمفاقبا

يعٍت  ك أطينطين كفقنا لقواعد معينة ُب اللغة اعباكية القديبة تعٍت اػبيط

ن اليت تعٍت الشرؼ أك طى الباتاؾ طوبا هناؾ أيضا كلمة بانُب لغة  ،الًتتيب
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Warisman, Pengantar Pembelajaran Sastra, (Malang : UB Press. 2017), Cet.Ke-1. h.185-

186. 
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بأف االلقصيدة كانت  رأمهها الرأم من قًبل ر. كينستيد ، أكد   .لتههيبا

ؿ من اثاؼب ِٕاليت كانت تتألف ُب كل من النثر كالشعر. نوسنتارا لغة األرخبيل

 كما يلي:  وه (pantunالقصيدة)

 Pokok keranji ditengah halaman 

 Tidak disangka berbuah lagi 

 Sudah berjanji bersalam tangan 

 Tidak disangka berubah lagi
 28.  

 

ّ.  ,Gurindam هو نوع من الشعر القدًن الهم ظهر بعد أف كاف أجدادنا

كاحد  بيت( ُمرتبطُت كمتأثرين بثقافة التاميل.خصائص جورينداـ هي )

( الصف األكؿ من  ّمركبة ) ةيشكبلف صبلسطراف ( ِيتكوف من صفُت )

( كاحملتول هو ْالشركط البلزمةلتشكيل الصف الثاين ) يعطيرطسكل 

  Tanda orang yang mat celakaكما يلي:  وؿ من جورينداـ هاثالنصائح اؼب

Aib dirinya tiada ia sangka 

Bakhil jangan dibr singgal 

Itulah perompak yang amat gagah 

Barang siapa yang sudah besar 

Janganlah kelakuannya membuat kasar 

Barang siapa perkataan ketor 

Mulutnya itu umpama ketor 

Dimanakah salah diri  
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Liaw Yock Fang, Sejarah Kesustraan Melayu Klasik, (Jakarta : Airlangga, 2011). 

Cet.Ke-2, h. 556. 
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Pupun Yulianti, Kamus Lengkap Sastra Asli Indonesia, (Tangerang : Lembar Pustaka 

Indonesia,2014), h.9. 
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Jika bukan orang lain yang berperi 
29

 

هو شكل من أشكاؿ الشعر ُب األدب القدًن اؼببليو. كلمة  الشاعر، الشاعر .ْ

من .اغبس أك العاطفة ، فبا يعٍت الشعورتأٌب من اللغة العربية ، كهي  الشاعر

يدركوف أهنا ربييد كتطور  نوسنتارا ، من الواضح أف أهل األرخبيل هاظب

.أقدـ الشعر العريب نوسنتارا التعاليم اإلسبلمية ، خاصة الصوفية ُب األرخبيل

ُب باسيه ،  اّبصالسلطاف مالك الة قرب ماؼبسجل ُب األرخبيل هو سجل ُب 

عر ُب نقش ااؼببليو هي الش شاعر أقدـ أف أما ـ ، ُِٕٗآتشيه ، بتاريخ 

مالكلمات الشعرية اؼبسجلة على  ُُّٖ، آتشيه ، كتب ُب ميجي توجو 

 شاهد قرب السلطاف مالك الصاّب هي:
Ini kubur adalah kepunyaan almarhum hamba 

Yang dihormati, yang diampuni, yang bertaqwa 

Yang menjadi penasehat, yang terkenal, yang berkeluhuran. 

Yang mulia, yang kuat beribadah,penakluk, 

Yang bergelar dengan sultan Malik Al Sholeh .30  

بينما الشعر هو  نوسنتارا هها هو نوع من الشعر القدًن اؼبوجود ُب األرخبيل 

 ُّكُب هنايتها. ةمنتصف الكلم ك،  ةُب اعبملة أك بداية الكلم تسوية الصوت
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Soni Sukkmawan, Menyemai Benih Cinta Sastra, (Malang : UB Press, 2015), Cet.Ke-1, 

h.214-215.  
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Hermansyah Zulkhoiri, Transformasi Sya’ir Jauharat Attauhid Di Nusantara, 

(Denpasar : Pustaka Laran, 2014), Cet,Ke-1, h.30-31.  
31

Surastina,  Pengantar Teori Sastra, (Yogyakarta : Elmatera, 2018), Cet.Ke-2, h.23. 
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 (Sajak) اإلندونسيالسجع  تعريف .ٕ

عبارة عن  Sajak.  ِّ" اليت تعٍت الشعر،عجسالعربية " ةمن الكلم Sajak يأٌب  

هناؾ أصوات تتكرر هبدؼ  السجع كلمات تنطلق من مبدأ التكرار. ُبلعبة صوتية لل

ّّ. ذبميل الصوت الناتج
 Sajak تأليف ًضعفي اؼببليو اغبديثة اليت ُب شكل وشعره 

 الًضعفك  ،كاؼبقاطع اؼبضمنة فقرتية،بطة بعدد األسطر كالكلمات ال،حرة كغَت مرت

ال يقتصر الصوت نفسه . أك تكرار الصوت تسويةهو السجع كما إىل ذلك. عركضكال

ّْ. على هناية السطر كلكن أيضنا على اػبط بأكمله ، حىت اؼبقطع
 

 تسويةهي  الريبا أك لسجعا أيضا ريبا ُب الشعر كفقا لسيًتينجرـك Sajakكيسمى 

متكررة للصوت سواء ُب هناية السطر ، بداية ، أك كسط كالغرض منه هو مبو تأثَت 

 على سبيل اؼبثاؿ: ّٓاعبماؿ.
Air dalam bertambah dalam 

Hujan di hulu belum lagi teduh 

Hati dendam bertambah dendam 

Dendam dahulu belum lagi sembuh. 
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George A Makdisi, Cita Humanisme Islam, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2005), 

Cet.Ke-1, h.147. 

 
33

Burhan Nurgiyanto, Stilistika, (Yogyakarta:  Gajah Mada Press 2018), h.155 
34

Sulkifli, Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas VIII SMP Negeri1 Atap 3 Langgikima 

Kabupaten Konawe Utara, jurnal Bastra vol.1 no.1 , ( 2016) h 10-11. 
35

Dina Merdika Citraningrum, Menulis Puisi Dengan Teknik Pembelajaran Yang Kreatif, 

vol.1 No.1 , februari, 2016. 
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عنصر يشكل اؼبوسيقى ُب الشعر.لهلك ههاف  Sajakأكضح سوجيونو أف  

السجع  يبكن رؤية ،الصوت التقطع راتكر تظهر ريبا ُب الشعر كالعنصراف نبا اؼبوسيقية.

اػبط ، ؼبوقع ُب الصف ، كاؼبوقع ُب كالشعر ُب الشعر العاـ حسب ا ،من اػبط إما

ّٔ. كمعٌت الصوت
 

 تسويةالصوتهو  Sajakأف  تلخيصهكصفها ، يبكن ًب  Sajakمن عدة تعاريف  

على توازف صوت  Sajakطبيعة  لكال سب .بنتوفُب هناية الكلمة الطيبة ُب النثر كالشعر كال

 جيد بُت احملتول كاللغة. تكيفثابت كلديها 

 (Sajak) اإلندونسيالسجع  أقسم .ٖ

 إىل ستة أنواع ، كهي: Sajakكتنقسم  

 (Sajak Awal)األكؿسجع لا .ُ

 وجودة ُب بداية اعبملة ، مثل:هو تسوية الصوت اؼب 
Kalau tidak karena bulan 

Tidaklah bintang meninggi hari 

Kalau tidak karena tuan 

Tidaklah saya sampai kemari 
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Yusida  Gloriani, Analisis Diksi, Rima, Dan Gaya Bahasa Pada Puisi Karya Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 1 Sindangagung , Vol.1 No.1 , 2013, h. 3. 
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، أم أف نفس اعبملة تبدأ بالصف الثالث ُب الصف األكؿ هي نفساعبملةبداية  

كبداية اعبملة ُب الصف الثاين هي نفس السطر الرابع الهم  Kalauبااعبملة 

 . a-b-a-bهو سجعال اههبنمط ال. Tidaklahتسبقهاعبملة 

 (Sajak Tengah)األكسط السجع .ِ

 ُب منتصف اعبملة ، مثل: ساكمةهي م

 Guruh petus penuba limbat 

 Ikan lumba berenang-renang 

 Tujuh ratus jadikan ubat 

 Badan berjumpa maka senang. 

 

 petus ,كلمةاليت تقع ُب منتصف اعبملة ، كهي  اؼبساكمة أعبل  كجدت  بيتُب ال 

 مع ؽبا نفس صوتlumbaككلمةratus نفس الصوت مع الكلمة الديهالتى 

 .berjumpaالكلمة 

ُب هناية اعبملة. على سبيل  هوالسجع اؼبوجود ,(Sajak Akhir)رخآلالسجع ا .ّ

 اؼبثاؿ:
Berdiri aku di tepi pantai 

 Memandang lepas ketengah laut. 

Ombak pulang pecah berderai 

Keribaan pasar rindu berpaut. 

مع pantai، قبد النهاية ُب اعبملة بنفس الصوت الهم هو الكلمةىُب اؼبثاؿ أعل 

 .berpautةكلممع  بنفس الصوت lautةككلم، berderaiكلمة 



 

 ح
 

كلمات أك اعبمل. الصوتية الواردة ُب ال ساكمةاؼب (Asonansi) ,ار الصوٌبالتكر   .ْ

 :على سبيل اؼبثاؿ

Kini kami bertikaipandai 

Diantara dua mana mutiara 

Jauhari ahli lalai menilai 

Lengah langsung melewat abad 

ُب الصف األكؿ يتم ، ةبُت الكلم صوتيةساكيةقبد حرؼ  ىُب اؼبثاؿ أعل

 اين ُب الصف الثاين ، يتم إهناءبينما ينتهي السطر الث، iصوتيةحرؼ تبإهناءالكلما

صوتية  الكلمات حبركؼيتم اهناء ،كيتم الصف الثالث aالكلمات حبرؼ صوتية
i . 

 (Sajak Sempurna)لمالكا السجع .ٓ

،هناؾ دائمنا صوت يقع سبامنا على الصوتيةاؼبساكاة  صيلُب اختيار الكلمات لتح 

 السجع يسمى صحيح.الصحيحنفس الصوت ، كبعضها متشابه كبعضها على 

 ل:مالكا
Gabak hariawan pun mendung 

Pandang terkulai menderita 

Sejak mati ayah kandung 

Makan berhurai air mata 

 



 

 ح
 

  مثالية مساكاةهناية اعبملة ُب الصف األكؿ كالثالث ؽبا  ىثاؿ أعلُب اؼب

mendungكkandung ،الثاين كالرابع ؽبا أكجه تشابه ُب هناية  ككهلك الصف

 الكلمة.

 (sajak tidak sempurna)سجع غَت كاملال  .ٔ

 نفسه تقريبا ، مثل: والصوت فقط ه  

Uncang buruk tak bertali 

Kian kemari bergantung-gantung 

Bujang buruk tak berbini 

Kian kemari meraung-raung
37

 

األكؿ كالثالث فقط على تشابه الصوت  بيت، وبتوم ىُب اؼبثاؿ أعل

 فقط كلكن ليس له نفس شكل الكلمات كما ُب السطور الثاين كالرابع.

 (Sajak) اإلندونسيسجع خصائص ال  .ٗ

له  سجعاؼبميزة لشيء ما ، ُب حُت أف ال ةأك السم جودةاػبصائص هي  

 اػبصائص التالية:

 ليس ؽبا توازف ثابت سجعال .ُ

أك قافية ُب هناية كل سطر أك  صوتعن تناقض  سجعهبب أال تعرب ال  .ِ

 آية.
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Surastina, Pengantar Teori Sastra, (Yogyakarta : Elmatera, 2018), Cet.Ke-2, h.26. 
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سطر الفقرة لكل تكرار غَت  عدد، لكن  ضعفُتعلى  سجعربتوم ال .ّ

 ثابت.

 .ضعفُتصفوؼ من اآليات اليت تستيقظ ُب  هل .ْ

 ّٖاللغة.ك تعديبلت جيدة بُت ؿبتول له تناسق  .ٓ

هو شكل من أشكاؿ العمل األديب الهم يتم عرضه ُب الصفوؼ  السجع 

هو  سجعاللغة ،هناؾ من يقوؿ أف ال دببلئم صوت هتمسجعيال ارتبطة ههاؼبنتظمة ك اؼب

ف وجودة ُب اعبمل أك الكلمات اليت هي ُب بداية ، ُب منتصمساكاةمه  مساكاةالصوهت

 .أك ُب هناية اعبملة أك الكلمة 

 (Sajak) اإلندونسي شكل السجع .ٕ

بالضركرة. يبكن  سجعهو الشعر ، لكن الشعر ليس ال (Sajak) اإلندكنسيالسجع  

كثَت من ُب  ، حىت  الشعر ُب النثر مثل القصص القصَتة أك الركايات أك اؼبقاالت أف هبد

، له معاين الشعر تعبَتنا ضمنينا غامضناصبح ي. شعرية هصبلاألحياف يقوؿ الناس أف 

، سجعأف ال بينما حيث سبيل الكلمات إىل اؼبعٌت ، كفقنا لبوتو آريا تَتتاكيريا.,  ضمنية

، كنه يتضمن بالفعل مادة ؿبتول شعرعلى نطاؽ أكسع ، ليس ؾبرد شيء ضمٍت ، كل

ر ُب بعض ت.لهلك ، يتم تفسَت الشعلآلثار اليت تسببها ، مثل الصو  حىت بالنسبة

 كما يلي:من السجع  شكل اما صوت. كاألحياف  
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 Pupun Yulianti, Op.Cit., h.138-139 .  

 



 

 ح
 

 .ضعفسطرين لكل مبٍت على ، (Distikon)ديسيتقاف . أ

 .ُب كل ضعف  ثبلثة أسطرمبٍت على ، (Terzina)تَتزينا  . ب

 بنتوفال مثل. ُب كل ضعف على أربعة أسطر مبٍت، (Quantrainج. قوانًتين)

 كالشعر.

 .ُب كل ضعف طبسة أسطر أك صبل مبٍت على، (Quantain)د. كوينيت

 .أسطرستة  مبٍت على، (Sextetسكتيت) ق.

 ّٗ.أسطرشبانية  مبٍت على، (Oktaf)ك. أككتاؼ 

 ضعف مبٍتضعف كأف كل  هل سجعأف ال الباحثة ستنتجتأف ، أعبل  بيافمن ال 

 اعبملة. سطور على

 قابليتحليل التال . ج

 قابليتحليل التالتعريف   .ُ

contrastiveمن  قابليالتةتأٌب كلم 
 ،to contrasمن الكلمة حاؿ ، كهي كلمة َْ

 عبد اهلل البشَت بأف: قاؿدبعٌت ـبتلف أك متناقض. 
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التقابلي هو اجزاء عملي ؼبقارنة بُت أنظمة لغتُت اك أكثر غبصر أكجه التشابه ك أكجه 

كيعتمد ذلك على ربليل لكل من النظمُت موضوع اؼبقارنة يقـو  .اإلختبلؼ  بينهما 

 ُْعلى اسس من اؼبنهج الوصفي كال التارخي.

هو مقارنة بُت نظامُت لغويُت ، على التقابلي تحليل الأكضح هانرم جونتور تارهباف أف 

 ِْ. سبيل اؼبثاؿ أنظمة الصوت كاألنظمة النحوية

فرع لغوم يدرس اؼبقارنة بُت لغتُت  وه التقابليالتحليل  تعريفأف فسيئاؾ يقًتح 

 أك أكثر أك أنظمة فرعية للغات هتدؼ إىل إهباد اختبلفات كالتشاهبات بُت اللغتُت.

أك سهولة متعلمي اللغة ُب  ةلوصف صعوب كيفيةهو   قابليقنا لبلدك، فإف التحليل التكف

عناصر الليس فقط ؼبقارنة  قابليالتحليل الت ، تعلم اللغات الثانية كاللغات األجنبية

( ،كلكن ُب نفس الوقت ؼبقارنة B2ثانية )اللغة ال( مع B1ُب اللغة األكىل ) ويةاللغ

ككصف اػبلفية الثقافية للغاتُت حبيث يبكن استخداـ النتائج ُب تدريس لغة ثانية أك لغة 

 ّْأجنبية.

اؼبقارنة  لسانيات تدرس لهلك يبكن االستنتاج أف التحليل التبايٍت هو دراسة 

 اللغوية ُب األشكاؿ الصوتية كاؼبورفولوجية كالنحوية. ساكاةكاؼب
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 قابليالتحليل الت أهدف. ِ

االختبلفات أك عدـ اؼبساكاة عٌرؼ جوانب تلهو  التقابليمن التحليل  ألهدؼا

، كنبا  قابليُب التحليل الت قاربةبُت لغتُت أك أكثر يتم مقارنتهما.هناؾ نوعاف من اؼب

ههاف . كالتحليل النقيض النقي( اؼبطبق قابليالتحليل الت) اؼبطبق قابليالتحليل الت

نبا مقارنة اللغتُت األكىل كالثانية كلكنهما ـبتلفاف ُب الغرض.يهدؼ التحليل  قاربتافاؼب

إىل دراسة أنواع قابلي ، ُب حُت يهدؼ الت الًتبويةي اؼبطبق إىل حل اؼبشكبلت قابلالت

وصيات كل لغة ، ، سيتم اغبصوؿ على خص يقابلالتقاربةمن خبلؿ هها اؼب.اللغات

الثقافية )بُت  أيضنا من كشف أف االختبلؼ يكشف، س ةالتقابليكمن خبلؿ الدراس

 ْْثقافة اللغة األكىل كاللغة الثانية( ؽبا آثار على االختبلفات ُب مظاهر اللغة.

 التقابليخصائص التحليل . ٖ

ب اللغوم كاعبانب انله جانباف نبا اعبالتقابلي  "التحليليهكر اللغويوف أف 

مقارنة لغتُت. ُب  َب إطاريتعلق بتوفَت اللغة  التقابلي" اعبانب اللغوم للتحليل النفسي

نب النفسي ااعب أما مقارنته. قارف ، ككيفذاسيما ووههه  اغبالة هناؾ شيئاف مهمان

القاء اؼبواد التعليمية ككيفية  أليفككيفية تعلى صعوبة التعلم التقابلي هو يتعلق  لتحليلا

 ْٓاؼبواد التعليمية.
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العديد من اػبصائص اؼبتعلقة بعملية تعلم  هه  ؽباالتقابلي إف طريقة التحليل 

 اللغة العربية. يبكن رؤية اػبصائص اؼبهكورة ُب السياؽ التايل.

 . هه  الطريقة هي دراسة لغة كصفية كعملية.ُ

 بُت لغتُت أك أكثر. قابليالطريقة مع الت. تتناقض هه  ِ

 ْٔ. تعطي هه  الطريقة أيضنا األكلوية لدراسة اؼبواد التعليمية ُب عملية التعلم.ّ

 التقابليلتحليل اخطوات . ْ

 هي كما يلي: التقابلي اػبطوات ُب التحليل

الوصف هو كصف اللغة اؼبراد ب، الوصف هو أكؿ نشاط يتم تنفيه . الوصف  .ُ

ا الوصف من ًقبل مدرس كاللغة اليت تعلمها الطبلب.غالبنا ما ال يتم تنفيه ههاألـ 

، كلكن يتم إجراؤ  بواسطة لغويُت كصفيُت / مزمنُت ألف كل هها هبب اللغة نفسه

النتائج  أف يقـو به اؼبعلم نفسه سيستغرؽ كقتنا طويبلن. يستفيد اؼبعلموف من

 .الوصفية اؼبوجودة

عناصر ال ـبتلفة. الىت نبوئتهاالعناصر اللغوية  اختيارتقـو باألنشطة عٍت التصفية ت .ِ

، يصنف . ُب هها النشاطكالنحوم ،ك الصرؼ، اؼبختارة تشمل علم األصوات

 اؼبعلم العناصر اللغوية اليت يتم التنبؤ هبا معنا كيتنبأ بالعناصر اللغوية اؼبختلفة.

                                                             
46

Dzulhanan. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,(Jakarta: rajawali pres, 2014), 

Cet.Ke-1, h. 62. 

 

 



 

 ح
 

اؽبدؼ من هها هو العناصر اليت يتم التنبؤ هبا بشكل ـبتلف. يظهر اختبلؼ .ّ

ٍب يتم ة متماثلة سبامنا ،نبئكأف العناصر اؼبت ـبتلف سباما ةنبئالعناصر اؼبت د منيلتأك

 األخطاء اليت سوؼ يرتكبها الطبلب. عيُتأخه اؼبواد لت

ي. استنادا إىل االختبلفات اليت لتقابلربديد األخطاء هو آخر نشاط للتحليل ال .ْ

يتسبب ُب حدكث أخطاء للطبلب. عادةن  بهظن وبدد اؼبعلم اعبزء الهم ، كجدها

اؿ اللغوية األكثر اختبلفنا هو ؾباؿ األخطاء األكثر تكرارنا كالهم اجملما يكوف 

لن تتسبب ُب  صغَتااليت تظهر اختبلفنا  أما اجملاؿ سيتم تنفيه  من قبل الطبلب.

 ْٕحدكث أخطاء لدل الطبلب.

سيكوف هناؾ اختبلؼ.باإلضافة إىل استخدامه   قابليمن نتائج التحليل الت 

، يبكن أيضنا استخداـ الفرؽ لتحديد بؤ باألخطاء اليت يرتكبها الطبلبكأساس للتن

 صعوبات الطبلب.سلسلة 

 

 

 سجعالدريس . طريقة تج

 دريستق و يتعريف الطر . ُ
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هه  الطريقة ال يبكن على ، كرفض كجود القبوؿ التدريس طريقهناؾ العديد من  

للغاية ُب دعم إحدل الطرؽ من خبلؿ  ناشط َتهناؾ خبفصلها عن نقاش طويل.

كفقنا ألضبد فؤاد  التفاخر دبزاياها اؼبختلفة كإظهار نقاط الضعف ُب الطرؽ األخرل.

أفندم ، فإف الطريقة عبارة عن خطة شاملة لتقدًن اللغة بشكل منهجي استنادنا إىل 

 ْٖاؼبقاربة احملددة.

هي خطوات عامة حوؿ تطبيق النظريات اؼبوجودة ُب هنج معُت. يوجد  طريقةال 

ككيفية  ، كاؼبواد اؼبعركضة، ُب هها اؼبستول اختيار اؼبهارات احملددة للتدريس 

ة ، ألف الطريقة قد بر قامن اؼب تطبيقال هنا أف هه  الطريقة أكثر ترتيبها.يبكن أف نر 

 ْٗ. تطورت على مستول التنفيه ُب اجملاؿ

، كهها ما يستخدـ ُب إيصاؿ اؼبواد.ُب بعض لطريقة هي أداة ُب تنفيه التعليما إف 

 كيفيةمن قبل الطبلب ، ألف الطريقة أك ال قبوالاك متطوير  أسهل الدرس يصعب األحياف

سيقبل س الدر  أصعب، ، على العكس من ذلكلكن. غَت الصحيحةاؼبستخدمة 

 َٓ.كجههبا سهل فهمها كدقتهاياليت  ةقيالطر منبسهولة من قبل الطبلب نظرنا 

                                                             
48

Ahmad Fu’ad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Mysikat, 

2012)Cet-ke 5, h. 8.  
49

Chaedar Alwasih, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 168. 

 

 
50

Siti Maesaroh, Peranan Metode Pembelajaran Terhadap Minat Dan Prestasi Belajar 

Pendidikan Aga ma Islam, Jurnal Kependidikan, Vol 1, No.1, (2013). 



 

 ح
 

دليل " anالنهاية " " كpem، فإف البادئة "ajarيأٌب من كلمة  التدريسأف  أما 

تدخل" من أجل حدكث عملية التعلم.لها فإف الهي "ك  خارجيةالعنصر أف هناؾ على 

 األفراد نفسحىت تكوف هناؾ عملية تعلم ُب امل خارجية التعلم هو جهد تبهله ع

 ُٓ.اؼبتعلم

 سجعال دريسطريقة ت .ِ

أسلوبه أف يكوف مفهوما من جانب مفهـو القواعد ك تعلم الببلغة ال يكفي  

ا عن ذلك، هناؾ  انب اؼبعرفية(.)اعب كربقيق لتقدًن  ممهمة للمعل كظيفةكلكن بعيدن

( اليت يتم توجيهها أكثر كبو مهارات التفكَت كالشعور بدراسة الهكؽأخرل ) مهارة

اؼبناقشة، كاأللعاب يبكن أف تتحقق هه  اؼبهارات مع متكامل.األدب العريب بشكل 

إىل أف  بلؼخب، كغَتها.، كدركسة النقدية األدبية لنثرار كاشعليل األاللغوية ، كرب

 ُِٓب عملية التعلم. فاعل، كلكن أيضنا ك موضعفقط ك كوفالطبلب ال ي

إىل جهود التطوير بطرؽ فعالة لدعوة الطبلب إىل  ةغبلال يزاؿ وبتاج تعلم ب 

بشكل مكثف  الطبلب يشاركوف  الببلغة، التدرب على فهم اؼبفاهيم اؼبوجودة ُب علم
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، يعترب مبوذج التعلم تبادؿ، كربليل النصال، ك ، كالعرض التقديبييةالفصل ةفرقال، إما فردم

 التعاكين قادرنا على إثارة اهتماـ الطبلب كضباسهم.

، دبا ُب ذلك ع يشمل صبيع أنواع العمل اعبماعيالتعلم التعاكين هو مفهـو أكس 

ها اؼبعلم.بشكل عاـ ، يعترب التعلم التعاكين أكثر رشداليت يقودها اؼبعلم أك اليت ي النماذج

اؼبواد كاؼبعلومات  هزكاألسئلة كهب وظيفاتاؼبعلم، حيث وبدد اؼبعلم ال توجيهنا من ًقبل

عيُت اختبار الطبلب على حل اؼبشكلة اؼبعنية.عادة ما يقـو اؼبعلم بت اؼبصممة ؼبساعدة

 .وظيفةمعُت ُب هناية ال

الدراسي  قبازحقيق نتائج التعلم ُب شكل االًب تطوير مباذج التعلم التعاكين لت 

كالتسامح كقبوؿ التنوع كتطوير اؼبهارات االجتماعية.لتحقيق نتائج التعلم ، يتطلب 

األهداؼ  سلسلةك  وظيفةال سلسلةين تعاكف الطبلب كترابطهم ُب عاك مبوذج التعلم الت

اؽبدؼ  سلسلةتشَت  معية،ُب اعبلوظيفةبكيفية ا سلسلة الوظيفةتتعلق اؼبكافأة. سلسلةك 

 ّٓكاؼبكافأة إىل درجة التعاكف أك الكفاءة البلزمة لتحقيق األهداؼ كاؼبكافآت.

-، فكرجيكسو( jigsaw) على تشملطرؽ التعلم ُب مبوذج التعلم التعاكين  

 ،(numbered heads together)، رؤكس ميرقمة معنا(think-pair-share)مشاركة-زكج

، إجراء (two stay two stray)، إقامة اثنُت طائشة(group investigation)ربقيق صباعي
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 ، دائرة من الداخل إىل اػبارج(listening team)، فريق استماع(make a match)مباراة

(inside-outside circle)رقص اػبيزراف ، (bamboo dancing)نقطة نقطة ، (point-

counter-point) قوة اثنُت ، (the power of two)ُب هه  الدراسة ، يريد اؼبؤلف .كغَتها

هي إحدل طرؽ التعلم التعاكين jigsaw.سجععلى تعلم ال( جيكسوjigsaw)يق طريقة تطب

الدركس ُب تعلم  . يبكن تطبيق هه  الطريقة علىك فرحة متعةاليت يبكن أف ذبعل التعلم 

كالقراءة كالكتابة.عند استخداـ هه  الطريقة اليت هبب مراعاهتا عند  كبلـاالستماع كال

استخداـ هه  الطريقة ، هبب أف يكوف اؼبعلم إىل أم مدل هبب على قدرات الطبلب 

ُب التعلم التعاكين هو نوع من jigsawتعريف  .متنشيط ـبطط الطبلب استنادنا إىل خربهت

عة كاحدة يكونوف مسؤكلُت عن التعلم التعاكين الهم يتكوف من عدة أعضاء ُب ؾبمو 

مواد تعليمية كيكونوا قادرين على العمل ألعضاء آخرين ُب  وظيفت

مفهـو التعلم مع األصدقاء أك الزمبلء ُب اجملموعة  بُت جيكسو (jigsaw)اجملموعة.هبمع

للمساعدة ُب التعلم. ًب تصميم بانوراما لزيادة الشعور باؼبسؤكلية عن التعلم  ُب ؿباكلة

 ْٓالهاٌب كتعلم اآلخرين.

يبكن أف يزيد من ضباسة الطبلب ( jigsaw) جيكسوأف استخداـ طريقة  رجومن اؼب

 .بحث  عن السجع، كخاصة ُب مةبلغزيادة اهتماـ الطبلب ُب التعلم بك 
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 jigsaw خصائص طريقة. ّ

( jigsaw) جيكسو لنماذج التعلم التعاكين من نوع  أف خصائص ساقباياقاؿ  

 يتكوف من : 

و اؼبكاف للوصوؿ إىل التعلم التعاكين هو التعلم اعبماعي. الفريق ه  . أ

هبب أف يكوف الفريق قادران على جعل الطبلب يتعلموف.  اؽبدؼ.لهلك 

أهداؼ  هبب على صبيع أعضاء الفريق مساعدة بعضهم البعض لتحقيق

 التعلم.

 أربعة كظائف رئيسية ، كهي:ؽبا إلدارة اعلى أساس اإلدارة التعاكنية اعتمادا   . ب

لتعاكين يتطلب زبطيطنا أف التعلم اتدؿ على كظيفة التخطيط اليت   .ُ

 تسَت عملية التعلم بفعالية.لدقيقنا 

أنه هبب تنفيه التعلم التعاكين كفقنا للتخطيط  تدؿ على كظيفة التنفيه  .ِ

، من خبلؿ خطوات التعلم اليت ًب ربديدها دبا ُب ذلك األحكاـ 

 اؼبتفق عليها.

أف التعلم التعاكين هو عمل مشًتؾ لكل تدؿ على  كظيفة اؼبنظمة  .ّ

 عضو.
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َب ، من الضركرم على أنه ُب التعلم التعاكين دؿكظيفة التحكم، ت  .ْ

 .لنجاح من خبلؿ االختبار كغَت االختبارمعايَت اربديد 

دئ العمل معا ال بد من التأكيد عليها ُب عملية مبك ج. الرغبة ُب العمل معا 

هتم التعلم التعاكين.ال هبب تنظيم كل عضو من أعضاء اجملموعة فقط بواجبا

دة بعضهم البعض. على سبيل ، كلكن أيضنا اغباجة إىل مساعكمسؤكلياهتم

 األشخاص األذكياء األشخاص األقل ذكاءن.، يساعد اؼبثاؿ

من خبلؿ األنشطة اليت يتم  يطبق الرغبة ُب العمل معناك اؼبهارات التعاكنية د. 

، هبب تشجيع الطبلب على الرغبة كعندئهتصويرها ُب اؼبهارات التعاكنية. 

 ٓٓ. كالقدرة على التفاعل كالتواصل مع األعضاء اآلخرين

 ( jigsaw )جيكسو  خطوات طريقة. ْ

من خبلؿ دكرة أنشطة التعلم ( jigsaw) جيكسو يبكن كصف خطوات طريقة 

 النحو التايل: على

 كقراءة اؼبواد اؼبطلوبة للعثور على َتع اػببو يتلقى الطبلب موض, اءةقر ال . أ

  إىلهو مشاركة كل موضوع طريقة جيكسو اؼبعلومات.كاف النشاط األكؿ ُب 
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القراءة  كظيفةالطبلب ٍب قراءة كحبث عن اؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبوضوع. يبكن 

 هه  ُب اؼبنزؿ

أف هبمعوا  ُ َتع خبو يبكن للطبلب الهين لديهم موض, َتاءمناقشة فريق اػبب  . ب

 ( ،ُمع أصدقاء ـبتلفُت الفريق الهم وبصل على نفس اؼبوضوع )اؼبوضوع 

مع  ِمع الطبلب حوؿ موضوع  ِمع الطبلب الهين شاركوا ُب اؼبوضوع كهب

أعضاء آخرين ُب الفريق )كليس بالضركرة من الطبلب ذكم األداء اعبيد(.تتمثل 

القائد ُب أف يكوف مشرفنا عند إجراء اؼبناقشة ، كتعيُت أعضاء اجملموعة  كظيفة

حىت يشارؾ أصدقاؤهم ُب كالتحفيز  لقاء األرلالهين يوجهوف أيديهم كيريدكف ا

 مشاركة َتدقيقة للمناقشة. هبب على صبيع فرؽ اػبب َِاؼبناقشة.أعط حوايل 

كل لاؼبعلم هي قضاء بعض الوقت  كظيفةاؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبواد اليت تعلموها.

 رئاسة اؼبناقشة.كظيفة  ويلي هؾبموعة ، لكن ال هبوز ل

اؼبعلمُت هي  كظيفة عليم زمبلئهم.عاد اػبرباء إىل فرقهم لت, تقرير الفريق  . ج

 التأكيد على أف عليهم مسؤكلية أف يكونوا معلمُت جيدين لزمبلئهم ُب الفريق.

يعمل الطبلب على االختبارات اليت توافق مع موضوع , اختبار أك مسابقة  . د

اؼبناقشة أك اؼبواد اليت يتم تدريسها ُب طريقة بانوراما.بعد االنتهاء من كرقة 
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ن تبادؽبا مع األصدقاء اآلخرين كمطابقتها كإعطاء درجة ، أك يبكن اإلجابة يبك

 صبعها إىل اؼبعلم كتصحيحها من قبل الطبلب أنفس

حساب الدرجات على بانوراما هو حساب النتيجة األكلية , فريق االعًتاؼ .ق 

للفرؽ اليت حصلت  ةأك الشهاد ةئز اكنقاط التقدـ لكل طالب.يبكن منح اعب

 ٔٓ. على أعلى الدرجات

 (jigsaw) جيكسوطريقة  المزية والنقصان. ٘

 هي كما يلي:( jigsaw) جيكسوكأكضح نورهادم أف مزايا طريقة 

 ة التعاكف لدراسة اؼبواد اؼبعينة.ترقي .أ 

 ة شعور الطبلب باؼبسؤكلية عن تعلمهم كتعلم لآلخرين.ترقي  .ب 

، مساعد كيوجه الطبلب إىل ؾبموعة من اػبرباء  دكر كمرشد اؼبعلم  لعبي  .ج 

 اؼبواد لزمبلئهم.بشرح  اؼبكلفُت 

 كالتفكَت. كلمتدريب الطبلب على الت  .د 

 ُٕٓب كقت قصَت. احملققةواد اؼب عميمت  .ق 

 ما يلي:هو ك( jigsaw) جيكسوتعلم  أما نقصاف
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 تصبح أقل. قبازمسانبات الطبلب منخفضي اال . أ

ألف دكر  سيوجهوف إىل الندامةإقبازات أعلى  لديهمالطبلب الهين  . ب

 األعضاء األذكياء هو اؼبهيمن.

للطبلب حبيث يكوف من الصعب ربقيق أهداؼ  طويل كقتتاج إىل ج. وب

 اؼبناهج الدراسية.

  د. يتطلب كقتنا أطوؿ للمعلم حىت ال يرغب اؼبعلم عمومنا ُب استخداـ التعلم 

 التعاكين.

ػباصة حبيث ال يستطيع صبيع اؼبعلمُت القياـ بالتعلم ق. يتطلب مهارات اؼبعلم ا

 التعاكين.

 ٖٓطلب بعض الصفات لدل الطبلب ، على سبيل اؼبثاؿ طبيعة التعاكف.يك. 

أنه ُب التغلب على نقاط  الواردة أعبل  ، يستنتج اؼبؤلف بياناتاستنادنا إىل ال

، يبكن للمعلم ( jigsaw) جيكسوالضعف ُب مبوذج التعلم باستخداـ طريقة 

توجيه الطبلب األقل نشاطنا ُب التحدث.كل تعلم يقـو به اؼبعلم له هدؼ 

ؿبدد هبب ربقيقه لتحقيق هه  األهداؼ الطرؽ البلزمة لتقدًن اؼبواد التعليمية 
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هبا اؼبعلم اؼبواد التعليمية هي ما  لقىالطريقة اليت ياليت سيتم تقديبها للطبلب.

 كطريقة التعلم. يسمى باستخداـ مبوذج التعلم
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 الثالث بابال

 البحث طريقة

البحث  إف طريقة هي إجراء أك خطوات منهجية ُب الدراسة. طريقة البحث

 ٗٓمعُت.  ياف ذات غرض كاستخداـأهنا طرؽ علمية للحصوؿ على بتعٌت بشكل عاـ 

ياف ذات غرض ُب األساس طريقة علمية للحصوؿ على ب وه طريقة البحث

، كهي اهتمامها، هناؾ أربع كلمات أساسية هبب بناءن على ذلكمعُت.  كاستخداـ

الطريقة العلمية ألنشطة البحث اليت تستند إىل اػبصائص العلمية ، كهي العقبلنية 

 البشر، حبيث يبكن أنشطة البحث بطرؽ منطقية هو كالتجريبية كاؼبنهجية.العقبلين

التجريبية أف األساليب اليت يتم تنفيهها يبكن مبلحظتها الوصوؿ إليها عن طريق العقل ،

بل حواس اإلنساف ، حبيث يبكن لآلخرين مراقبة األساليب اؼبستخدمة.منهجي من قً 

هه  َٔيعٍت أف عملية البحث اؼبستخدمة ُب الدراسة تستخدـ بعض اػبطوات اؼبنطقية.

 . من تكوفالدراسة ت

 نوع البحث . أ

النوعي الوصفي باستخداـ بيانات اؼبكتبة.البحث البحث هو البحث  نوع هها 

ز البحث هو يترك أف النوعي هو البحث الهم وبتوم على كجهات نظر أك معتقدات
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حاكؿ الباحث التواصل مع اؼبشاركُت ُب صبع البيانات )االفًتاضات ،  اعبودة أك اؼبعٌت

أسلوب الكتابة  الباحث ، مع رةاؼبشارؾ بدالن من نظ ةالباحث نظر  فٌضل اؼبعرفية( ،

 ُٔ. السردم

حبث اؼبكتبة مكانة مهمة للغاية ُب ؾباؿ البحوث.على الرغم من أف بعض  تبوأ 

اين ، فإف كبلنبا يتطلب األشخاص يبيزكف بُت البحوث اؼبكتبية كالبحث اؼبيد

متأصلة ُب البحوث اؼبكتبية كالبحث اؼبيداين ، كالفرؽ الرئيسي اختبلف.هناؾ البحثاؼبكتيب

ُب كل من هه  الدراسات.البحث  دراسة اؼبكتبة لغرض أك كظيفة أك موقفهو ُب ا

اؼبيداين ، البحوث اؼبكتبية كخطوة أكىل من أجل إعداد إطار حبثي يهدؼ إىل اغبصوؿ 

 حبث اؼبكتبة أكثر النظرية.كُب الوقت نفسه ، ُب ةى معلومات فباثلة ، يعمق الدراسعل

صوؿ على بيانات البحوث.يقتصر حبث اؼبكتبة الوظائف اؼبهكورة ُب اغب خدمةمن ؾبرد 

 ِٔ. على أنشطة صبع اؼبكتبات فقط دكف اغباجة إىل البحث اؼبيداين

باللغتُت العربية  السجعيريد حبث اؼبكتبة هها العثور على التشابه كاالختبلؼ بُت  

كاإلندكنيسية لتحليل اؼبشكبلت كحل اؼبشكبلت اليت تواجهها ،حاكؿ الباحث ذبميع 

 كجعل النص ربليبلن. خزانة اؼبطبوعاتبيانات البحث من 

 در البياناتامص . ب
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صبع  اعتمد بيانات البحوث هي مواد مكتوبة كغَت مكتوبة.الدر امصإف أساس  

 الثانوية. صادراؼب األكلية ك صادرؼبانات ُب هه  الدراسة إىل االبي

 ساسيةاأل صادراؼب  . أ

باشرة من اؼبصدر األصلي ، اؼبؼبعلومات ا م مصدر ساسيةاأل صادراؼب

 من هه  الدراسة هي كما يلي: ساسيةاأل صادراؼب

a. Al-Qur’an al karim, departemen agama, PT. insan media pustaka, 

2013. 

b. Mumammad ahmad mahyuddin diib, Ulumul Balaghoh, Libanon : 

Al Mu’assasah Al Haditshah Lil Kitab, 2003. 

c. Louwis Ma’luf, Al Munjid Fill Lugoti Wal I’lam, Beirut : Darul 

Masyriq, 2011. 

d. Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, 

Jakarta: Kencana Premeda Media Group,2010. 

e.  Heru Kurniawan,Pembelajaran Kreatif Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Prenada Group, 2015. 

 الثانوية صادراؼب . ب

يتم اغبصوؿ عليها من مصدر ليس له سلطة  الهم الثانوية هي صادراؼب 

هي الكتب اؼبساعدة اليت ك  مباشرة كمسؤكلية مباشرة للمعلومات اؼبوجودة.

دبوضوع هه  الدراسة ، مثل اجملبلت كاؼبقاالت  مناسبةتكوف مناقشتها 

 ككهلك عمل شخص ما يتعلق هبها البحث. على سبيل اؼبثاؿ:
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1.  Yusida Gloriani, 2013, Analisis Diksi, Rima, Dan Gaya Bahasa 

Pada Puisi Karya Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Sindangagung 

, Vol.01 No.01. 

2. Abdurochman, 2016, Bahasa Arab Dan Metode 

Pembelajarannya, Bandar Lampung: Aura Publishing. 

3. Umi Hijriyah , 2014, Analisis Kontarstif Pembelajaran Bahasa 

Arab Dan Bahasa Indonesia ,Bandar Lampung : Fakta Press. 

4. Ahmad Fu’ad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 

Malang: Mysikat, 2012 

5. Chaedar Alwasih, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011 

 جمع البيانات طريقةج. .

األكراؽ  أك من الكتب بالتعيُت الباحثة تقـوبيانات، ُب هه  اغبالة صبع ال طريقة 

وضوع ها من اؼبعلومات اؼبتعلقة دب)اإلنًتنت( أك غَت  شبكةأك الأك اؼبقاالت أك اجملبلت 

للبحث عن األشياء أك اؼبتغَتات ُب شكل مبلحظات ، نصوص ، كتب ، الكتابة

 :باػبطوات التالية دراسةفيقـوالصحف ، ؾببلت كما إىل ذلك تتعلق ب

 (.شبكةات كؾببلت اإلنًتنت )اللفمن خبلؿ الكتب كاؼب يدةصبع البيانات اعب .ُ

 مشكلة الدراسة.البيانات حىت يتمكن الباحث من االستنتاج حوؿ ربليل   .ِ

ُب صبع البيانات حوؿ هه  الطريقة ، كلكن  خاصال يوجد مرجع  اغبقيقةُب  

الوظيفي يعطىالرشد ليس فقط البيانات اليت ًب صبعها هي نتيجة البحث ،ألف عقل البشر 

لتقنيات حىت تكوف خاصةبشكل منهجي ككفقنا ؽبدؼ الدراسة.لهلك هناؾ حاجة 

 .كموضوعيةن  نتائج الدراسة منهجيةن 



 

 ح
 

 تحليل البيانات  طريقةد. 

ربليل البيانات هو عملية البحث عن البيانات اليت يتم اغبصوؿ عليها من  

حبيث يبكن  بشكل منهجي ،اؼبقاببلت كاؼببلحظات اؼبيدانية كاؼبواد األخرل كذبميعها 

 ّٔ. على نتائجها لآلخرين عبلـفهمها ، كيبكن اال

عبارة عن عملية لتبسيط البيانات ُب مبوذج سهل القراءة   ربليل البيانات هه 

كشاملة باستخداـ هها  سباماجابة عليه إاختبار ك مبلحظة ك تركيز البحث ك حبيث يبكن 

 البحث:

 قابليطريقة التحليل الت . أ

ُت تهي الطريقة اليت تقارف بنياف لغقابلي التهه  الطريقة ُب التحليل  

االختبلفات  عٌرؼـبتلفُت ، نبا اللغة اليت يتم دراستها مع اللغة اؼبصدر ،ٍب 

 لديه اػبطوات التالية: قابليالت تحليلالاللغة.  تلك كالتشاهبات ُب

 بُت لغتُت. كصف االختبلؼ إلدراؾ .ُ

تكوف نتائج مقارنة التعلم كأخطاء اللغة. التنبؤ أك تقدير صعوبات .ِ

ُب اللغة  سجعبُت ال االختبلؼ فيعر الًتكيب اللغة ُب شكل ت

ُب اللغة اإلندكنيسية.من هها التعريف ، هناؾ تقدير  سجعالعربية كال
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باللغة العربية  السجع لصعوبات التعلم اليت ستواجه الطبلب ُب تعلم

 باللغة اإلندكنيسية. سجعكال

 فيعر اللغوية إىل ت بنيافواد التعليمية. تؤدم مقارنة الؼبترتيب ا .ّ

ُب اللغة  سجعُب اللغة العربية كال سجعبُت ال االختبلؼ

 اإلندكنيسية.

اؼبواد ، كل طالب يتعلم اللغة العربية لديه بالفعل  أك إلقاء تقدًن .ْ

عادات معينة ، كهي اللغة األـ )اإلندكنيسية( ، هبب التغلب على 

 ْٔ.  ال تتدخل باللغة العربيةهه  العادة حىت

 الوصفى طريقة التحليل  . ب

تستخدـ هه  الدراسة التحليل الوصفي لتحليل البيانات ، كهي ؿباكلة  

ُب ربليل البيانات اليت سبت . عبمع البيانات كذبميعها ، ٍب التحليل كالتفسَت

مناقشتها مع عقلية استنتاجية كاستقرائية ، تعترب العقلية االستنتاجية عقلية 

 .خاصةل مشاكل غبلنتائج اتستند إىل حقائق عامة ٍب يتم فحصها كيبكن 

ٍب تقـو  معينةأف العقلية االستقرائية هي عقلية تستند إىل حقائق  أما

 ٓٔ.ؼبعينةةاشكلاؼبكيبكنها حل  فحصبال
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  الرابع بابال 
 و مناقشها بحثال ائجنت

تحديد البحوث هبدؼ إهباد إجابات ل ةجيربليل البيانات كنت البابيشرح هها 

نيسية ، كهي ي للغة العربية كاإلندك بلاتقه  الدراسة طريقة التحليل التستخدـ ه ،اؼبشكلة

 أما ،هدريستطريقة ك نيسي اإلندك جع سك ال العريبجع سال يبلاتقالبحث عن التحليل ال

إجزاء عملي للمقارنة بينلغتُت أك أكثر ؼبعرفة أكجه التشابه ي هو بلاتقأف التحليل ال

افًتاض أف اللغات ال تتم مقارنتها بالكماؿ.التحليل  من ناحية، كاالختبلؼ بُت االثنُت

 .B2مشكلة تدريس عبلج ي هو مفهـو يهدؼ إىل بلاتقال

 B2ك بنية اللغة الثانية  B1ي هو نشاط يقارف بنية اللغة األكىل بلاتقالالتحليل 

 ي عنبلاتقالبالنسبة لبلختبلفات اليت تنتج التحليل  ،ؼبعرفة االختبلفات بُت اللغتُت

، يبكن أف تساعد الطبلب على مواجهة الصعوبات  السجع العربيو السجع االندكنيسي

 .جعسالكخاصة ُب فهم B2كذبعل من السهل تعلم 

يت يواجهها ككهلك االختبلفات بُت اللغتُت هي كسيلة ؼبعرفة الصعوبات ال

تسهل على الطبلب  B2ك  B1بُت اللغتُت  فاؼبساكاة ،األجنبية ةالطبلب ُب تعلم اللغ

فهي كما يبلاتقالالتحليل مناألساسية  ةكفيما يتعلق باالفًتاض( ،B2تعلم اللغة األجنبية )

 يلي:
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لتقدير أخطاء الطبلب ُب تعلم اللغات  يبلاتقاليبكن استخداـ التحليل  .ُ

(.نقاط االختبلؼ ستجعل الطبلب يواجهوف صعوبات ُب B2األجنبية )

ستجعل من السهل على  ساكاةانية بدالن من ذلك بينما اؼبتعلم اللغة الث

 الطبلب تعلم اللغة الثانية.

كن أف يب كأيضا سقةنامسانبة شاملة كمت عطييبكن أف ي يبلاتقال التحليل .ِ

يبكن ترتيب اؼبواد ُب  ك يكوف أداة فعالة إلعداد مواد تعليم كتعلم اللغة الثانية. 

 كل مستول من مستويات الصعوبة.

ُب تقليل عملية التداخل من اللغة األكىل  يبلاتقلاهم التحليل ايبكن أف يس .ّ

 إىل اللغة الثانية.

 العربية اللغة كتب تعلم اللغة األجنبية ، كخاصةن   رٌتب، يي من ناحيةهه  االفًتاضات

ال تتأثر اللغة الثانية باللغة األكىل أك اللغة األـ.كمن هه  كي لغات أخرل  إىل 

االفًتاضات يبكن أف تسهل أيضنا معرفة صعوبات تعلم اللغات األجنبية اليت يواجهها 

ُب اختيار الطريقة الصحيحة اؼبعلموف  كخاصة ُب تعلم اللغة العربية ،مساعدة اؼبعلمُت 

 ، ككهلك زبطيط اؼبواد كتقييمها. تاجةتدريس اللغة احملك لتعلم 

 إىل أربع خطوات ، كهي: بحثُب هه  الالتقابلي ينقسم تطبيق طريقة التحليل 

 .B2ك  B1أنظمة اللغة  اثبات .ُ



 

 ح
 

 اختيار عناصر االثنُت اليت سيتم مقارنتها. .ِ

 عليها.ح من اؼبقارنة اليت ًب العثور ا اشر  .ّ

االختبلفات الناذبة عن اللغة األكىل كاللغة   من اػبطأ أك صعوب عيُتت .ْ

 الثانية.

ستخدـ تك  السجعأف يقارف بُت  الباحثةريد تالباحثة،  هاالهم أكضحالبياف من 

السجع  كالسجع العريب بُت  الباحثةقارف ت.ُب هه  اغبالة ، سالتقابليالتحليل  بو أسل

، كاالنقساـ، كاػبصائص  تعريف، كهي من حيث ال عناصر مقارنة أربعةُب  االندكنيسي

 .السجعىُتل ، كشك

 

 

 سجع اللغة االندونيسيو السجع العربي  بينتحليل االختالف  . أ

 التعريف من ناحية  .ٔ

السجع  اؼبنجد معجم ُب ا"سجع, يسجع سجع" من الكلمة أيخه السجع العريب

السجع هو "توافق الفاصلتُت علي جرًن كمصطفى أمُت  قاؿ. ك ٔٔلغة هى الكبلـ اؼبقفى
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 322( ح. 2011لويس معلوف, المنجد فى اللغة و االعالم )بيروت : دار المشرق 



 

 ح
 

أىٍف لبىًٍتمى كيلَّ صبيٍلىتػىٍُتً أىٍك جع هو "عامل السال ؿبمد غفراف زينقاؿ ك .ُٕٔب اغبرؼ األخر. 

أىٍكثىر حًبىٍرؼو كىاًحدو كىتيسىمَّى الكىًلمىةي األىًخرىةي ًمٍن كيلِّ صبيٍلىةو فىًصلىةه 
عتيق عبد العزيز  قاؿك "  ٖٔ

تػىوىفىقى الفىًصلىتػىٍُتً نػىثٍػرنا ُب اغبىٍرًؼ األىًخرً السجع هو " أكضح أف  علم البديعابه ُب كت
ٔٗ " 

. َٕ" اليت تعٍت الشعرسجعمن الكلمات العربية " ع االندكنيسي السج أما أف

هناؾ أصوات  السجعُب عبارة عن لعبة صوتية للكلمات تنطلق من مبدأ التكرار. سجعال

هو معادلة أك تكرار الصوت.ال يقتصر  سجعالُٕالصوت الناتج. تتكرر هبدؼ ذبميل

 ِٕ.بيتالصوت نفسه على هناية السطر كلكن أيضنا على اػبط بأكمله ، حىت ال

العامل  ف زينافر غالباحثة نظرية ؿبمد  ت، أخهىأعل سجعلامن عدة تعريفات 

من العديد من النظريات حوؿ  الباحثةها ت اليت أخه تلخيصمع ال فرؽلتحليل ال

من  السجع اللغة األندكنيسي له اختبلؼك السجع العريب التعريف بُت إف .السجعتعريف 

 خبلؿ األمثلة التالية:

 مثاؿ السجع ُب العريب ُ.ْاعبدكؿ 
( ُّمىا لىكيٍم ال تػىٍرجيوفى لًلًَّه كىقىارنا )

( نوح: ُّكىقىٍد خىلىقىكيٍم أىٍطوىارنا )
 اؼبطرؼ
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Burhan Nurgiyanto, Stilistika, (Yogyakarta:  Gajah Mada Press 2018), h.155. 

 
72

Sulkifli, Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas VIII SMP Negeri1 Atap 3 Langgikima 

Kabupaten Konawe Utara, jurnal Bastra vol.1 no.1 , ( 2016) h 10-11. 
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ُّ-ُْ 
( كىًإفَّ ًُّإفَّ اأٍلىٍبرارى لىًفي نىًعيمو )

( ُْاٍلفيجَّارى لىًفي جىًحيمو )
 ُْ-ُّاإلنفطار : 

 اؼبرصع

ًت عيٍرفنا فىاٍلعىاًصفىاًت  ( ُ) كىاٍلميٍرسىبلى
 ِ-ُ( اؼبرسبلت : ِ)عىٍصفنا

 اؼبتوازم

 
 , مثاؿ السجع االندكنيسيِ.ْاعبدكاؿ 

Aku merindukan matahari 

Karena aku dikerumuni mata gelap 

AkumerindukanmataanginKarena aku di 

sekap matamerah saga 

 

 السجع البدائى

Pendidik petus penuba limbat 

Ikan lumba berenang-renang 

Tujuh ratus jadikan ubat 

      Badan berjumpa maka senang. 

 السجع األكسطى

 

Angin dan langit dalam diriku 

Gelap dan terang di alam raya 

Arah dan kiblat di ruang waktu 

Memesona rasa duga dan kira 

 

 السجع النهائى

Kini kami bertikai pandai 

Diantara dua mana mutiara 

Jauhari ahli lalai menilai 

Lengah langsung melewat abad 

 

 

 التكرار الصوتى

Gabak hari awan pun mendung 

Pandang terkulai menderita 

 Sejakmati ayah kandung  

Makan berhurai air mata 

 

 السجع الكامل

Uncang buruk tak bertali 

Kian kemari bergantung-gantung 

Bujang buruk tak berbini 

Kian kemari meraung-raung .73
 

 

 السجع غَت الكامل 
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 ح
 

 
 السجع )اللغة العربية( كالسجع )اللغة االندكنيسية(التعريف مع أمثلة  من ناحية

 اؼبهكورة أعبل  ؽبا اختبلفات ، االختبلفات هي:

السجع  أما)اعبملة اإليقاعية(.  الكبلـ اؼبقفى هو لغة السجع العريب .ُ

عمل هو  السجع األصوات أك األدب بالشعر. مبلئم يعٍت االندكنيسي لغة

أك  اإلختبلؼ، سواء من حيث وات اللغويةاألص ساكاةأديب يويل أنبية كبَتة ؼب

يعٍت  إف السجعىُتُب اللغة هو  السجعىُت بُت ك أكجه اإلختبلؼ التشابه.

وزف أك مبلءمته يكمن ُب ال السجع لكن إيقاع صوت  مطابقة الصوت

ُب  سجع يقعُب حُت تكمن مبلءمة الصوت ُب ال)فصلة(  كالكلمة األخَتة

 النمط.

ُب حُت أف اؼبساكاة  إهناء كل صبلتُت أك أكثر باغبرؼ إف السجع العريب .ِ

عبارة عن معادلة متكررة للصوت على حد سواء ُب هناية  سجع االندكنيسةال

 فرؽالسطر أك البداية أك الوسط حيث يكوف اؽبدؼ هو مبو تأثَت اعبماؿ.ال

هبب أف يكوف له نفس اغبرؼ ُب الكلمة  السجعمن هها التعريف هو أف 

ُب األندكنيسية تعطي األكلوية للمساكاة كأمباطها سجع ينما الاألخَتة ب

 الصحيحة.



 

 ح
 

صلة، أما  اله تسمية ؿبددة للكلمة األخَتة من فقرة، كهي الفالعريب  السجع .ّ

 ليس له تسمية ؿبددة للكلمة األخَتة.(sajak ) السجع االندكنيسي

 

 قساماال من ناحية .ٕ

 سجعيقوؿ اؽبامشي إف الالسجع  قسيمهناؾ رأياف ًب التعبَت عنهما حوؿ ت 

إىل  سجعقسم السيكاكي الك  كاؼبتوازم. رصى، كهي اؼبطرؼ كاؼبينقسم إىل ثبلثة أجزاء

 السجعر.ؼبعرفة الفرؽ بُت سطو اؼبك كاؼبتوازم ، رصى، ، كاؼبأربعة أجزاء ، هي: اؼبطرؼ

كيعترب  استخدـ الباحثة رأم اؽبامشي ألنه غالبا ما يستخدـَب اللغة األندكنيسة عسجك 

السجع إىل ستة أجزاء ، كهي  السجع َب اللغة األندكنيسة تنقسم بينماأسهل للفهم.

الكماؿ ،  السجع،السجع غَتاألكسط ،  السجعالنهائية ،  السجع، الداية

سجع َب اللغة كال السجع.يبكن االطبلع على ربليل لبلختبلفات ُب السجعالكمايلك 

 :التايل كالبياف ُب اعبدكؿ األندكنسية

 

 

 

 



 

 ح
 

 ّ.ْاعبدكؿ 
التقابلى السجع العريب كالسجع االندكنييسي  من ناحية  تحليلال

 االقساـ
 اؼبقارنة 

 السجع العريب السجع االندكنيسي أكجهاإلختبلؼ
إىل ستة  سجعنقسم اليك  االقساـ

 أنواع ، كهي:
 السجع األكؿ .ُ

هي اؼبعادلة 
الصوتية اؼبوجودة 
 ُب بداية اعبملة.

 السجع األكسط  .ِ
معادلة الصوت 

ُب منتصف 
 اعبملة.

 السجع اآلخر .ّ
إهنا اؼبعادلة 

الصوتية اؼبوجودة 
ُب منتصف 

 اعبملة.
 السجع  .ْ

الصوتية  ةاؼبعادل
حرؼ )حركؼ 

ينقسم إىل ثبلثة  السجع
 أجزاء ، كهي:

 المطرف  .ٔ
فاصلتا  ُب كهو ماختلف

الوزف, كاتفقتا ُب اغبرؼ 
 األخَت  

 المرصع .ٕ

ما كان فيه الفاظ وهو 
 احدى

 الفقرتين كلها او اكثرها مثل

ما يقابلها من الفقرة 
 .األخرل كزنا كتقفية

 المتوازى .ٖ
تػِّفىاؽي ًفٍيًه ًَب   مىا  كىافى اإٍلً

تػىٍُتً اٍلكىلً  مى
ااٍلىًخرى تػىٍُتً 

 ٕٓ. فػىقىط
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 ح
 

العلة( الواردة ُب 
الكلمات أك 

 اعبمل.
السجع غَت  .ٓ

 الكماؿ 
لديها مطابقة 

لصوت ُب ا
اؼبقطع األخَت 
 كل.كلكن ليس  

 السجع الكماؿ  .ٔ
 لسجعتميز ايك 

دبدل مبلءمة 
الصوت ُب 

اؼبقطع األخَت 
 ْٕبالكامل

 

 
ثبلثة أجزاء ، هي  له السجع العريبُب أف  الفرؽ، يتمثل قساـُب جانب اال .ُ

أجزاء ستة إىل  اإلندكنيسي سجع، ُب حُت تنقسم ال، كاؼبتوازمرصعاؼبطرؼ، اؼب

، (asonance)السجع  ،اآلخرالسجع ، السجع األكسط، سجع األكؿكهي ،

 .السجع غَت الكماؿ ك السجع الكماؿ
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 ح
 

 الشكل ديهاالندكنيسي ليس لالسجع كأٌما  ألكزافا له الشكل العريب السجع .ِ
 . مثاؿ: ألكزافا

 ٕٔكعظه  هيوى يىٍطبىعي األىٍسجىاعى جًبىوىاًهًر لىٍفًظًه، كىيػىٍقرىعي األىظٍبىاعى بًزىكىاًحرً 

هكر الضمَت اؼب يدؿ على الهل كزف يفعلله  يَ ْقَرع  ك ى   َيْطَبع  ى ُب اؼبثاؿ أعل

أما اؼبثاؿ من اللغة  فعلهو مصدر من الوزف  َوْعِظه ك ،َلْفِظهِ ، كالكلمة

 األندكنيسية كما تلي : 
Kau terbangkan padaku 

Serta pandang yang memastikan untukmu 

 Sudah itu kita sama-sama termangu 
77 

 

 untukmuك padaku أعبل  توجد كلمة السجع االندكنيسي السطر ُبُب هناية 

ألف ُب .ؤنثأك اؼب مهكرغَت معركؼ بالنسبة لل ُب)أنت( muك ()أنا kuفالكلمة 

 ف.إلندكنيسي ال يتعرؼ على مبط الوز ا سجعال

السجع كأٌما على الفصلة،  اغبركؼ اؼبتساكية أف يبلك العريب  هبب السجع .ّ

 السجع. تابع مبط االندكنيسي

 سجع.مثاؿ :

78يقكىصىبػٍرنا إٍف أطىٍقًت كىلىٍن تيًطيه  هىرًٍيًقٍي ًمٍن ديميٍوًعًك كاٍستىًفٍيقي  
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Button Raffle, The Complete Poetry And Prose Of Chairi Anwar, (New York : 
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78

 62أنوار أبى سويالم ، ديوان الخنثى )يوردانيا : دار األمر( الطبعة األولى. ح،  
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أف شرط  بنفس حرؼ كهو ؽ يدؿ على، فقرتُت، يتم إهناء ُب اؼبثاؿ أعبل 

هو أف يكوف له نفس اغبرؼ ُب هناية كل كلمة على الرغم من أف له  السجع

 كما يلي:سجع  َب اللغة األندكنيسي  مثاؿ الأما   .ـبتلف كزف
Bukan kematian benar menusuk kalbu 

Keridlaanmu menerima segala iba 

 Tak kutahu setinggi itu atas debu 

Dan duka maha tuan bertakhta
79 

 
 كل هناية اعبملة   حىتط ُب شكل مب ةاعد، كالق ةاعدله ق سجع العريبال

 ب. -أ-ب-ك مبط السجع أعلى هو أ مبط, معيناسب  هبب أك 

 االندكنيسي السجع كأٌما ُب بداية الفقرة ليس له سجع األكؿ العريب السجع .ْ

(sajak) ُب بداية الفقرة سجع األكؿ لديه. 

 

 

 

 

 الخصائص من ناحية .ٖ

 ْ.ْاعبدكؿ 
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 ح
 

التقابلى السجع العريب كالسجع االندكنيسي من ناحية  تحليلال
 اػبصائص

 اؼبقارنة 
 السجع العريب السجع االندكنيسي  اإلختبلؼأكجه 

ليس له  عسجال .ُ اػبصائص
 توازف ثابت

ال ينبغي أف تعرب  .ِ
عن تناقض  سجعال

أك قافية  صوت
هنائية ُب هناية كل 

 سطر أك آية.
،  ًضعفله  سجع .ّ

عدد بيت  كلكن
ًضعفغَت  لكل االية
 .ثابت

صفوؼ من  هلدي .ْ
 بٍتاآليات اليت ت

 الضعفُب 
كئاـ أك  هلدي .ٓ

تعديبلت جيدة 
 بُت ؿبتول اللغة.

 انفسه يه ةفقر ال .ُ
 أطوؿ يةالثان رةالفق .ِ
 أطوؿ فقرثالثةن  .ّ
أجزاء اعبملة  .ْ

 متوازنة.
تسلسل اعبملة  .ٓ

 .ساذججيد كليس 
خالية من التكرار  .ٔ

. مفيدة غَتاليت 
َٖ 
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مضاعف ؽبا  سجع للغة األندكنيسيةلديه صبل متوازنة بينما الالسجع العريب  .ُ

 .غَت ثابتة أك غَت متوازنةًضعف لكل  يةسطر اآل عدد،لكن 

 الشكلمن ناحية .ٗ

 ٓ.ْاعبدكؿ 
 الشكل االندكنيسي من ناحيةكسجع العريب لسجع االتقابلى  تحليلال

 
 اؼبقارنة 

 السجع العريب السجع االندكنيسيي أكجه اإلختبلؼ
، (Distikonديستقاف). ُ الشكل

ُب  سجع اؼبكتوبال
شكل سطرين لكل 

 سلسلة.
تتكوف ،(Terzina) . تَتزيناِ

من  سجع اؼبضاعفال
 .صفثبلثة 

،  (Quatrain). كواترين ّ
اؼببنية  سجع اؼبضاعفةال
ى أربعة أسطر. عل

 بنتوفالشكل أشبه ال
 كالشعر.

( ،  Quintain) كوينتُت. ْ
تكوف من يم هال سجعال

 طبسة أسطر أك صبل.

الطويل ، هي  .ُ
 ةسلسلتُت من فقر 

من  ( تتكوفة)صبل
 .ةظ قليللفاأ
َت ، هو صالق .ِ

عكس الطويل 
حيث يوجد ُب 

ة سلسلتَت صالق
 أقل كأقصر. لفظ

 منتصف،  سطاؼبتو  .ّ
بُت الطويل ك 

 َت.صالق
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 (Sextet) . سيكستتٓ
تتكوف من ،السجع 
من  تضغيفاستخداـ 

 .اسطرستة 
،  (Oktaf. اككتاؼ )ٔ

تكوف السجع اؼبضاعف ي
أك   اسطرمن شبانية 

 .اتكلم
 

 
السجع ك  السجعالشكل الهم يبكن أف نرل أنه يوجد اختبلؼ بُت من ناحية 

 هي: ، فإف االختبلؼللغة العربية

،  اؼبتوسطك  القصَتك  الطويلثبلثة أشكاؿ فقط هي: السجع العريب  .ُ

: على طبسة أشكاؿ كهيسجع األندكنيسي ال بينماملك

 (Quatrain)كواترين ك   (Terzina) تَتزيناك (Distikon)ديستقاف

  (.Oktaf)اككتاؼ ك  (,Sextet)سيكستتك 

تسلسل الفظ َب تأليف قصَت  ، إذا لفظأكثر اهتماـ بًتتيب إف السجع العريب  .ِ

تسلسل الفظ َب تأليف كثَت أك طويل فهو من  إذاأك قليل فهو من النوع القصَت 

 .اهتم بالصف َب التضعيف باللغة االندكنيسية عسجبينما ُب الالنوع الطويل 



 

 ح
 

بُت اللغتُت هي كسيلة ؼبعرفة الصعوبات اليت يواجهها الطبلب ُب  فرؽككهلك ال 

تسهل على الطبلب تعلم اللغة  B2ك  B1اؼبعادالت بُت اللغتُت فاألجنبية ،ة تعلم اللغ

 هي كما يلي:السجع للغة االندكنيسية ك  السجعالتشابه بُت ما (.أB2األجنبية )

ع االندكنيسي يبلكاف السجك العريب  السجعجانب من جوانب تعريف   .ُ

 على سبيل اؼبثاؿ:.النهائي ُب نفس الكلمة اغبرؼ

ا جيىاعان تىظىمىأ الدهر الى يػيٍركىل   81أىرىل ضبييرنا تػىٍرعىى كىتػيٍعلىفي مىا تػىٍهوىل كى أىٍشدن

 نهائىوهو ل. لديه نفس اليػيٍركىىصبلة هٍتوىل ك صبلة ى من اؼبثاؿ أعبل  
Akan membasuh mukamu  

Sadap gading merancung kamu 

Kaca gading menadahkanmu 

Kolam gading menanti dibawahmu 
82 

 
 عسجك ال ع باللغة العربيةسجالف،  uاؼبثاؿ أعبل  يتم إهناء كل سطر حبرؼ

 .نباعلى حد سواء لديها اغبرؼ األخَت ُب كل سطر  اإلندكنيسي

السجع ي ؽبما اإلندكنيسي عسجك ال  العريب عسجالفمن حيث تقسيم   .ِ

تميز دببلءمة صوت اؼبقطع األخَت والسجع يهالسجع الكامل  ،الكامل

ليس هناؾ دائما الصوت الهم يسقط سباما ُب نفس الصوت ك  بالكامل.
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 .21( الطبعة الثالثة, ح 2005عبد الرحمن المستوى ، ديوان االمام الشافعى ) بيروت : دار المعرفة ،  

 
82

Warsiman, Op.Cit.h.185-186 

 



 

 ح
 

على  .السجع الكامل يسمى تماـال.سباـبعضها متشابه كبعضها على ،

 سبيل اؼبثاؿ:

 عىمٍَّن غىفٍَّرلىكى كىٍجهىهي تىٍهًلبلن  أىـٍ أىٍنتى ميتىجىاًكز

ـٍ أىٍنتى ميٍغًن مٍن شىكىا إًلىٍيكى فٍقرى ي تػىوًٍكبلن    ّٖأ
 ف كهينفس الوز  يبلكاف تَ وِْكالً عبملة اك  ْذِلالً تعبملة جد اكي ُب اؼبثاؿ أعبل  

كجهه ك فقر    لمةكها اعبك  ل هي حرؼكأيضا لديه هناية نفس  تَ ْفعيل

 فعلل كهي الوزفكله نفس مبط  ه هي حرؼهناية نفس  ماكأيضا لديه

 ألنه وبتوم على سلسلة كاملأك   جيد سجعأعبل   السجعذلك يسمى 

 مساكاة. 

 :اإلندكنيسيسجع ال مثاؿ
Gabak hari awan pun mendung 

Pandang terkulai menderita 

 Sejakmati ayah kandung  

Makan berhurai air mata 

األكؿ كالثالث ؽبا تشابه تاـ  ، فإف هناية اعبملة ُب السطر  ُب اؼبثاؿ أعبل

الثاين كالرابع ؽبا أكجه تشابه ُب هناية  ككهلك الصف،  kandungكmendungكهو 

ألنه  سجع كاملأعبل  على أهنا  سجعالكلمة.كمن هها اؼبنطلق ، يتم تصنيف ال

 .بيتوبتوم على أكجه تشابه ُب اؼبقاطع النهائية لكل 
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 . 27 .( الطبعة الخامسة، ح2005محمد غزالي ، مع هللا دراسة فى الدعوة والداعة )محر :نحدثمر ،  



 

 ح
 

وبتوم  على العريب إف سجع  هو هما، التشابه بين صائصحية اػبمن النا .ّ

، سجع للغة األندكنيسيةسلسلة من اعبمل اعبيدة كغَت اؼبصٌنعة ككهلك ال

 فهي ربتوم على تناغم أك تعديل جيد بُت ؿبتويات اللغة.

 لديهما السجع االندكنيسي ُب سجعالناحية الشكل, السجع العريب ك من  .ْ

تكوف من أحد يطويل إذا كاف  السجعاللغة العربية ك َب  الطويل كالقصَت

 ( َُ-ٗلفظمثل )سورة هود اثٍت عشر كعلى األكثر طبسة عشر لعشر ،

نى ًمنَّا رىضٍبىةن ٍبيَّ نػىزىٍعنىَٰهىا ًمٍنهي إًنَّهي  نسىَٰ  (ٗ (لىيىػ يوسه كىفيوره  ۥكىلىًئٍن أىذىقٍػنىا ٱإٍلً
قيولىنَّ  هي لىيػى ٍت رَّاءى مىسَّ دى ضى اءى بػىٍع مى نىا ي نػىٍع ٍن أىذىقٍػ لىًئ كى

يِّئىاتي عىٍتِّ  وره  ۚ  ذىهىبى السَّ رًحه فىخي نَّهي لىفى  (َُ)ًإ

أف أما ، فظلة من أحد عشر لصتتكوف الف التاسعةُب اآلية 

لفظ كنوعه الطويل. تتكوف من ثبلثة عشر الفصلة شرة اعاآلية 

إذا كاف  يعترب نوعه القصَت  .ألفاظ أكثر من عشرة لفظهألف 

مثل لفاظكيتكوف من ثبلثة أك أربعة أك طبسة أك حىت عشرة أ 

 كما تلى :  ّ -ُكرد َب سورة القمر اآلية 

اقٍػتػىرىبىًت السَّاعىةي كىاٍنشىقَّ اٍلقىمىري )ُ( كىًإٍف يػىرىٍكا آيىةن يػيٍعرًضيوا كىيػىقيوليوا 
 ًسٍحره ميٍستىًمر  )ِ( كىكىهَّبيوا كىاتػَّبػىعيوا أىٍهوىاءىهيٍم كىكيلُّ أىٍمرو ميٍستىًقر  )ّ

، كاآلية ألفاظ، تتكوف اآلية األكىل من أربعة يُب اآلية أعل 

، ك تتكوف اآلية الثالثة من ستة  سبعةألفاظالثانية تتكوف من 



 

 ح
 

َت ألف صسبب ُب أف اؼبثاؿ يصنف على أنه ق،هها هو ال ألفاظ

اإلندكنيسي لديه  عسجككهلك ُب ال. قصَتة لةصفظ على الفالل

 سطر مثاؿ:قليل منالتوم على و سجع وبقصَتة كه سجع
sudah gaharu cendana pula 

  sudah tau bertanya pula 
84 

فالسجع الطيل هو الهم يبلك كثَتمن الطويل ،  سجعأمابالنسبة لل
 .البيتاألسطر 

Demi ditentang duli mahkota 

Makinlah hati bertambah cinta 

Laksana mendapat bukit permata 

Menentang istrinya hamil serta 

Beberapa lamanya di dalam kerajaan 

Senantiasa ia bersuka-sukaan 

Datanglah masa beroleh kedukaan 

Baginda meninggalkan takhta kerajaan 

Datanglah kepada suatu masa 

Melayanglah unggas dari angkasa 

Unggas garuda burung perkasa 

Menjadi negeri rusak binasa 

Datang menyambar suaranya bahna 

Gemparlah sekalian mulia dan hina 

Seisi negeri gundah gulana. .85  

 تالهم قام السجع االندكنيسيك التقابلى السجع العريب  تحليلذا ال هواه 

، السجع االندكنيسي كالسجع العريب بُت  التقابلى تفسَت التحليلالباحثة بتحليله. من 

 :كما يلي  وه فرؽيبكن االستنتاج أف ال

 ٔ.ْاعبدكؿ 
 السجع االندكنيسي كالسجع العريب  أكجه االختبلؼ 
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 ح
 

 السجع العريب السجع االندكنيسي أكجه اإلختبلؼ
 االندكنيسيع سجالأ.  التعاريفمن ناحية

اؼببلءمة أك لغة يعٍت حسب 
 التكوين األديب ُب الشعر.

معادالت الصوت ب. 
اؼبتكررة إما ُب هناية السطر أك 

البداية أك الوسط الهم 
 يهدؼ إىل مبو تأثَت اعبماؿ

ليس  االندكنيسيج. السجع 
للكلمة  صصةتسمية ـب يهلد

 األخَتة.
 د. يبلك السجع األكؿ

لغة هو  العريبالسجع أ. 
 الكبلـ اؼبقفى

 السجعمصطلح للكفقنا ب. 
كل صبلتُت   هناية،  العريب

 أك أكثر حبرؼ كاحد
لديه  ج. السجع العريب

مصطلح للكلمة األخَتة 
من فقرة )اعبملة( ، كهو 

 .فصلة
 ليس السجع العريبد. 
 ُب البداية. سويةتؽب

 عسجينقسم ال  . أ قساـمن ناحيةاال
ندكنيسي اإل االندكنيسي

إىل طبسة أجزاء ، هي 
،  لسجع البدائىا
 سجعكسطى ، السجعاألال
 تكرار الصوتىلنهائي ، الا

 غَت الكامل سجع، ال
 كاملال سجعكال
 ال يبلك مبط الوزف . ب

تابع  االندكنيسيج. السجع 
 مبط السجع

من  العريبسجع التتكوف  . أ
ثبلثة أجزاء هي اؼبطرؼ 

 كاؼبتوازم. رصعكاؼب
 العريب السجع يعرؼ  . ب

 الوزفمبط 
السجع  كلهبب أف يبج. 

 رؼنفس اغب العريب
 الفصلةعلى 

السجع العريب لدم إف   . أ له االندكنيسي سجعال . أ اػبصائصمن ناحية



 

 ح
 

ُب  تيب، بالًت شكل معُت 
 خطوط متوازية.

،  مضاعفوبتوم على  . ب
األسطر لكل  عددكلكن 

غَت ثابتة أك  مضاعف
 غَت متوازنة

 عسجأف ال اػبصائص
،  ته ساكيةفقر اعبيد هو 
أطوؿ من  ةالثانيالفقرة 
الفقرة ،  األكىلالفقرة 

الفقرة أطوؿ من  ةالثاني
 .ةلثالث

لديه  إف السجع العريب  . ب
 متوازنة ةصبل

له  االندكنيسي عسجال . أ الشكلمن ناحية
، كهي طبسة أشكاؿ

ك   تَتزيناك  ديستقاف
ك  كوانتُتك   كوانًتين
 أككتاؼ.ك  سيكتيت

سجع ُب ال . ب
من أكثر اإلندكنيسي
عدد اػبطوط باالهتماـ 

 .ضعفُب 

له  العريب السجع . أ
، نبا شكبلف فقط

 .القصَتك  الطويل
 العريب السجعهتتم   . ب

، إذا اللفظأكثر بًتتيب 
ترتيب  تسلسل اللفظ َب
 فنوعهصغَت قصَت أك 

صغَت أك قصَت ، إذا 
  ترتيب تسلسل اللفظ َب

كثَتأك طويل فنوعه 
 ،طويل

 
ك  السجعُب  لفرؽمن اعبدكؿ أعبل  ، يتم توضيح أف االستنتاجات حوؿ ربليل ا 

 هي كما يلي: السجع َب اللغة األندكنيسية



 

 ح
 

لغة ؽبما معٌت مطابقة الصوتلكن إيقاع  السجع األندكنيسيك اعريب  السجع .ُ

كمن بينماي (فصلةكهناية يقوؿ ) الوزفأك مبلءمته يكمن ُب  السجعصوت 

 ُب النمط. سجعمبلءمة الصوت ُب ال

 ،أكثر حبرؼ كاحداء كل صبلتُت أك هو إهنمصطلح السجع العريب  من حيث  .ِ

يعٍت معادلة الصوت اؼبتكررة ُب هناية اصطبلحا  االندكنيسي عسجأف الأما 

 السطر ، أك البداية ، أك الوسط الهم يهدؼ إىل مبو تأثَت اعبماؿ.

فصلة أما لديه مصطلح للكلمة األخَتة من فقرة )اعبملة( ، كهو  السجع العريب .ّ

 لكلمة األخَتة.لك تسمية ؿبددة ليبال  لسجع االندكنيسي ا

السجع لديها  بينما ُب اإلندكنيسي السجع األكؿ ليس لديهالعريب  السجع .ْ

 .األكؿ

 االنقساـمن ناحية . أ

أما  كاؼبتوازم رصعمن ثبلثة أجزاء هي اؼبطرؼ كاؼب العريب سجعالتكوف (. يُ

،  لسجع البدائىندكنيسي إىل طبسة أجزاء ، هي ااإل عسجال

 غَت الكامل سجع، ال تكرار الصوتى، ال لنهائيا سجعكسطى ، السجعاألال

 كاملال سجعكال



 

 ح
 

ال يبلك مبط  ندكنيسياإل عسجالالوزف أمامبط  السجع العريب يعرؼ(. ِ

 الوزف. 

 ندكنيسياإل عسجالالفصلة أماعلى  رؼنفس اغب السجع كلهبب أف يب(. ّ

 تابع مبط السجع

 اػبصائصمن ناحيةب. 

وبتوم على  ندكنيسياإل عسجالأما متوازنة ةلديه صبلالعريب  السجع(. ُ

 غَت ثابتة أك غَت متوازنة مضاعفاألسطر لكل  عدد، كلكن  مضاعف

 الشكلمن ناحيةج. 

ع سجال القصَتأماك  الطويل، نبا له شكبلف فقطالعريب  السجع (ُ 

ك   كوانًتينك   تَتزيناك  ديستقافطبسة أشكاؿ ، كهي  اإلندكنيسي له 

 أككتاؼ.ك  سيكتيتك  كوانتُت

ترتيب  تسلسل اللفظ َب، إذا اللفظأكثر بًتتيب  السجع العريبهتتم (. ِ 

كثَتأك   ترتيب تسلسل اللفظ َب، إذا صغَت أك قصَت فنوعهصغَت قصَت أك 

عدد اػبطوط بمن االهتماـ أكثر  ع اإلندكنيسيسجال أما طويل فنوعه طويل

 اعبدكؿ التايل. : سجعُتبُت ال اؼبساكاةبينما يبكن تلخيص ضعف. ُب 

 ٕ.ْاعبدكؿ 
 سجع َب االندكنيسيةكالالسجع العريب  بُت كأكجه التشابه



 

 ح
 

 العربي السجع ندونيسياال السجع  أوجه التشابه
لديه نفس اغبرؼ النهائي إذا  ريفمن ناحيةالتع

 أ-أ-أ-أكاف على مبط 
هبب أف يكوف له نفس 

 فصلةاغبرؼ األخَت بُت 
 .لدم السجع الكامل السجع الكامللدم  قساماال من ناحية
كئاـ أك تعديبلت جيدة  هلدي الخصائصمن ناحية

 .بُت ؿبتول اللغة
لديه سلسلة من اعبمل 

 سادجةجيدة كغَت 
 لديه شكل طويل كقصَت لديه شكل طويل كقصَت الشكلمن ناحية

 
 هي كما يلي: ىُب اعبدكؿ أعل األندكنيسيالسجع ك العريب  ساكاةبُت السجعأف م أما

أف يكوف له نفس  السجع العريب ك السجع االندكنيسي  هببالتعريف  من ناحية .أ 

 أ-أ-أ-ألديه نفس اغبرؼ النهائي إذا كاف على مبط ك  فصلةاغبرؼ األخَت بُت 

 ندكنيسيةاالالسجع ككهلك  الكامل ه لديالعريب  أف السجع االنقساـ من ناحية .ب 

 سادجةلديه سلسلة من اعبمل جيدة كغَت السجع العريب  اػبصائصمن ناحيةج. 

 . كئاـ أك تعديبلت جيدة بُت ؿبتول اللغة هلدياالندكنيسي السجع ك 

شكل طويل االندكنيسي لديهما السجع ك  السجع العريب إف الشكلمن ناحيةد. 

 كقصَت

 ندكنيسيةاالالسجع  كالعريب  السجع ، يبكن أف نستنتج أفمن اؼبناقشة أعبل 

قساـ كاػبصائص كاال تعريفلديهما اختبلفات أكثر من اؼبعادلة من جوانب ال

 كالشكل.



 

 ح
 

من االندكنيسي  sajakك  أظهرالتحليل اإلختبلؼ ك التشابه بُت السجع العريب 

, السجع العريب له تسمية ؿبددة للكلمة األخَتة من فقرة )اعبملة( ، حيث التعريف

فليس له تسمية ؿبددة للكلمة  sajak االندكنيسيكهي الفاصلة, أما أف السجع 

 ( فلديهsajak)  األخَتة.  السجع العريب ليس لديه السجع األكؿ كأٌما ُب اإلندكنيسية

هبب على السجع العريب أف يكوف له  اغبرؼ اؼبتساكم السجع األكؿ, ك التشابه بينهما 

رؼ اؼبتساكم ُب األخَت ُب األخَت بُت الفاصلة  ك السجع االندكنيسي أيضا لديه اغب

السجع العريب على ثبلثة من ناحية االقسام .  a-a-a-aبيت إذا كاف على مبط 

أجزاء، هي اؼبطرؼ، كاؼبرصع، كاؼبتوازم أٌما  السجع االندكنيسي فيقسم إىل ستة أجزاء 

(، السجع غَت asonansiالسجع األكؿ, السجع األكسطى، السجع األخر ، التكرار)

الكامل, كالسجع الكامل, السجع له الشكل األكزاف كأٌما  السجع االندكنيسي ليس له 

السجع العريب ك ككهلك  السجع االندكنيسي لديهما الشكل األكزاف, كالتشابه بينهما 

, السجع لديه صبل متوازنة أٌما السجع من ناحية الخصائص السجع الكامل.

ك عدد األسطر لكل ًضعف ليس ثابت أك غَت متوازف, ك االندكنيسي فلديها ًضعف 

السجع العريب لديه سلسلة من اعبمل جيدة كغَت سادجة ك السجع التشابه بينهما 

وبتوم من ناحية الشكل االندكنيسي لديه كئاـ أك تعديبلت جيدة بُت ؿبتول اللغة. 

االندكنيسي على على شكلُت، نبا: الطويل، ك القصَت.  وبتوم  السجع العريب السجع 



 

 ح
 

هتتم طبسة أشكاؿ هي ديستقاف ك تَتزينا ك كوانتًتين ككونتُت ك سيكتيت ك أككتف,  

السجع اإلندكنيسي فأكثر من االهتماـ بعدد  أكثر بًتتيب اللفظ ، أماالسجع العريب 

إف السجع العريب كالسجع االندكنيسي لديهما كالتشابه بينهما  اػبطوط ُب ضعف.

 شكل طويل كقصَت. 

ك السجع  العريبالسجع  كبهالك, خيلص أٌف التحليل التقابلي بُت  

( بناء على أربعة أمور, التحليل من حيث التعريف, ك sajakاالندكنيسي) 

 التقسيم, ك اػبصائص, ك الشكل

 سجعال دريسفي ت  (Jigsawجيكسو )تطبيق طريقة  .ب 
 

هي تقنية التعلم التعاكين حيث يتحمل الطبلب ، كليس اؼبعلمُت  jigsawطريقة  

، مسؤكلية أكرب ُب تنفيه التعلم.كالغرض من هها هو تطوير العمل اعبماعي ، كمهارات 

التعلم التعاكين ، كإتقاف اؼبعرفة ُب العمق كهو أمر مستحيل اغبصوؿ عليه إذا حاكلوا 

 التالية الصورة نرل أف يبكننا جيكسو طريقة قلتطبي أفضل لفهم تعلم كل اؼبواد دبفردهم.

: 

 قدمة اؼب . أ

إىل اهلل سبحانه كتعاىل ليحصل على سهولة  دعاءيفتح اؼبعلم التعٌلم بال .ُ

 .كطبلقة ُب عملية التعليم كالتعلم
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ية التعلم اؼبراجعة ، حبفز الطبلب على أنبب ةقـو مدرستبعد ذلك ،   .ِ

 .السجعاؼبادم فيما يتعلق ب

 مبوذج التعلم اؼبستخدـ ك فوائد . عن لطبلباؼبعلما شرح .ّ

الطبلب إىل عدة ؾبموعات )كل ؾبموعة من األعضاء هي  اؼبعلم ينقسم .ْ

أشخاص(.يتكوف من الطبلب ذكم القدرات العالية كاؼبتوسطة  ٖ

كاؼبنخفضة.باإلضافة إىل ذلك ، تعترب معايَت عدـ التجانس األخرل مثل 

 اعبنس كالعرؽ.

 

 

  
  التعريف األقسام الخصائص الشكل    

من  ييبدأ( Jigsawجيكسو )التعاكين من نوع  طبيقاؼبواد ُب التًب تقدًن  .ٓ

 ٍبللطبلب ُب شكل نص  اؼباد التعليمىإعطاء  خبلؿ عرض الفصل.

،  تقسيم السجع،  تعَتؼ السجع فصوؿ فرعية كهيتقسيمه إىل عدة 

قد دراستها اؼباد ل من األفضل .السجعكشكل  السجعخصائص 

حىت ال وبتاج إىل الوقت إال قليل  السابق ، حبيث.أيعطيفى اللقاء 

 الستمرار . 

B B 
B B 
B B 
B B 
 

D D 
D D 
D D 
D D 
 

A A 
A A 
A A 
A A  
A A 
A A 
A A 
 
 

C C 
C C 
C C 
C C 
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 حلة اإلتقافمر  . ب

ؿ الفرعي و هبتمع أعضاء من ؾبموعات أخرل فبن تعلموا من نفس الفص .ُ

خرباء ؼبناقشته.ينضم الطبلب الهين لديهم نفس اؼبادة إىل ُب ؾبموعات 

 .ؾبموعات اػبرباء كوباكلوف إتقاف اؼبادة

     

 

     

    

  

     

    

 مرحلة  . ج

 النقل . ج

، مع توفَت موعة األصليةسيعود كل عضو من أعضاء فريق اػبرباء إىل اجمل .ُ

اؼبعلومات اليت ًب اغبصوؿ عليها أك تعلمها ُب ؾبموعة من اػبرباء.يسهل 

 األصلية.اؼبعلم مناقشات اجملموعة ، سواء ُب فريق اػبرباء أك اجملموعة 

 
A 

B B 

c c 

D D 

A  
A A 

B B 

c c 

D D 

  A A 
A A 

B B B B 

c c c c 

D D D D 
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 ةذبان لتقدًنؾبموعة  تنفيه قرعة احدلتقدًن كل ؾبموعة أك  .ِ

مساكاة تصورات  بحيث يبكن للمعلماجملموعة اليت ًب القياـ هباؼبناقشة

 اؼبواد التعليمية اليت سبت مناقشتها.

 

 اػباسبة . د

 للطبلب بشكل فردم. سؤاؿاؼبعلم يعطي  .ُ

 .ةرتفعالنتائج اؼبحصلت يعطي اؼبعلم جائزة للمجموعة األصلية اليت  .ِ

طريقة جيكسو مفتاح ف عسجُب تعلم ال( Jigsawجيكسو )هها هو تطبيق طريقة  

(Jigsaw  ) أعضاء الفريق الهين يقدموف اؼبعلومات  علىهو الًتابط بُت كل طالب

 كيتعامدكف هها يعٍت أف الطبلب هبب أف يتحملوا مسؤكليات كتعاكف إهبايبف البلزمة.

 . اؼبعطاة ةللحصوؿ على اؼبعلومات كحل اؼبشكل
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 الباب الخامس
   االختتامواالقتراحات و  الخالصة

 الخالصة . أ
ك السجع االندكنيسي من أربعة جوانب،  العريب السجع بُت التحليل التقابلى .ٔ

 :كهي
-أك أكثر حبرؼ كاحد انتهاء كل صبلتُتع العريب السج(التعريف ناحية  .أ 

تسمية للكلمة  )السجع العريب-)معادلة الصوت اؼبتكررة السجع االندكنيسي
 .)األخَتة يس تسمية للكلمة فل السجع االندكنيسي, األخَتة

السجع االندكنيسي ستة , ثبلثة أجزاء العريبالسجع ) قساماال ناحيةمن  .ب 
 هليس لفالسجع االندكنيسي , ألكزافا له الشكل العريب السجع) -(أجزاء

  االندكنيسي السجع, سجع األكؿالله  العريب السجع) -(ألكزافا الشكل
 . (سجع األكؿال هلف

 هل السجع االندكنيسي ,صبل متوازنة العريب السجع) الخصائص ناحية .ج 
  .(ًضعف

السجع االندكنيسي طبسة  شكلُت، العريبالسجع ) الشكل ناحيةمن  .د 
 السجع االندكنيسييهتم  بًتتيب اللفظ، العريب السجع )يهتم-(أشكاؿ

  .(بعدد اػبطوط
 هها البحث. ُب السجع ُب تعلم  jigsawجيكسو  طبق الباحثة طريقةت .ٕ

 
 

 االقتراحات  . ب
 بعض االقًتاحات من الباحثة هي كما يلي :
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مع هها البحث, يتواقع من القراء أف يكوف قادرين على ربديد ك فهم أكجه  .ُ
 (sajak )ة االندكنيسيك السجع َب اللغة  اإلختبلؼ ك التشبه بُت السجع ك

. 
من خبلؿ البحوث التحليلة التقا بلية ك أكجه اإلختبلؼ ك التشبه اؼبعركفة  .ِ

( من اؼبتواقع أف يعرؼ  sajak)االندكنيسيك السجع بُت السجع العريب 
القراء كيفهموف جيدا طريقة التعليم السجع, خاصة للمعلمُت لتكوف قادرة 

بعد مغرفة أين على الفهم طرؽ فعالة كفعالة لتعليم اسم التفضيل 
الصعوبات. ُب تعليم اللغة األجنبية, هبب أف يتم التعليم باستخداـ الكثَت 
من اؼبمارسات, التكرير, ك التعزيز )التدريبات( يبحث يكوف الطبلب 

 معتادكف على سبييز بُت الًتتيبات الببلغية بُت اللغة األكىل ك اللغة الثانية.
 

 اإلختتام  ج 
على النجدة, النعمة, كاؽبداية اليت  نشكر اهلل عٌز ك جلٌ  اغبمد هلل رب االعاؼبُت, 

 منح اهلل لعباد , ألف جبميع هه  كلها قدرة الباحثة على اسباـ هه  الرسالة العلمية.
تدرؾ الباحثة أف هه  الرسالة العلمية ال تزاؿ بعيدة عن الكمل, كهناؾ العديد  

اإلقًتاحات كاإلنتقادات اؼببنية اليت من أكجه القصور ك األخطاء ُب هه  العلمية, لهالك 
 ترجو الباحثة لتحسُت هه  الرسالة العلمية.

نأملت الباحثة أف تكوف هه  رسالة العلمية برضاء اهلل سبحاف كستكوف مفيدة  
للباحة كمن يقرأها كيضيف اػبطاب العلمي ُب عامل التعليم, كخاصة اللقة العربية, حبيث 

للقراء الهين يرغبوف ُب فهم السجع. آمُت. كاهلل أعلم ينكن أف يكوف  مرجعا إضافيا 
 بالصواب.
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