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 األول الباب

 املقدمة

 البحث خلفية:  األول الفصل

 لتكون مستخدمة معجزته وكانت اخلالدة اإلسالم معجزة الكريم القرآن

 ليخرج حممّد رسوله على القرآن اهلل وأنزل واملعارف العلوم اكتشاف على دليال

 ، القطان خليل منع) املستقيم الصراط اىل ويهديه النور اىل الظلمات من الناس

:  1891 ، قرضاوي يوسف) اهلل كالم هي القرآن مزايا ومن(.1:   2112

 عندى من العظيم اهلل كالم هو بالقرآن املسلم   يؤمن أن أوىل وجه فمن( 11

 : تعاىل قاله كما. احلق كالم القرآن إن نقول أن نبالغ ال ربه،

                .... 

 غري منزه اهلل كالم هو احلق ألن القرآن، اهلل أنزل الذي اجلوهر من واحلق

 كله البشرفهو واحنرافات بتحريفات وال البشر، أهواء وال البشر، بأوهام مشوب

 قيم جندضمن القرآن أن شك ال(. 11:  1891 ، قرضاوي يوسف) اهلل من
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 التعليم عملية على مصدراألول القرآن أن تدل كثرية إشارة هناك الوافرة، الرتبية

 معان فهناك والذكر والقراءة الكتاب منها امسه صيغ على بنسبة مثال والتعلم

 من الذكر ثم والقراءة الكتابة هي اللغوية املهارة من والقراءة الكتاب العميقة،

 الدراسة احلفظ و والقرأة الكتابة أن العجيب من املقررة، الدراسة احلفظ عملية

 . اإلسالمية و اللغوية الرتبية بوجه أساسية عملية من

 اللغة فهم على مقيّدا املستحسن من القرآن، فهم على اليسري من ليس

 من العربية اللغة أن. ومعنىً لفظا القرآن فهم شروط من العربية اللغة أن. العربية

 هي العبادة يف املسلمون يستعملها الذي ولفظيا صوتيا القرآن عناصر أمهية

 اساس العربية اللغة نأ ذلك ىلإ بنسبة(. 11 ،2111:  عزا أمحد)  الصالة

 . مشوليا فهما القرآن فهم لنيل

 مَن لكل ان القرآن معجزة كتابه يف(   03 ،2112)  شهاب قريش قال

 املستخدمة الكلمة منها القرآن معجزة اجلوانب انواع فيكتشف القرآن على ترتكز

 كميلة، مركبة وكانت وبعكسه اخرى كلمة حتتاجها اليت معجزة األية سياق يف
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 شهاب قريش يفتى.سياقات بقيات على واحلصانة الباحثني فعل بعد من حتى

 .املستخدمة الكلمات بني اليلق جيدالتوازن القرآن يف

 سيمامن ال العظيم القرآن معجزة إىل التفت الباحثف ذلك، ىلإ إضافة

 تركيب بكل وغرض ضمن فهناك القرآن ماسياقأ.والرائية املناسبة سياقاته

 يلتفت علمية وقيمة سرا يفيد بل قصدعمد غري من األمر هذا لفظه، ذكر على

 احلقائق الباحث جيد. مكثفا له والتحليل للبحث البشر وفهم نظراإلنسان إىل

 السميع منها العديدة، القرآن ايآت معظم من واحدة آية يف الكلمة تركيب هي

 لنيل حسّية أجهجزة و عملية على بنظر والبصري السميع ألفاظ. والبصري

 .اخلاصة البحثية األغراض لبحث يستخدمهما واملعارف املعلومات

 يف مرّة 11 يذكرها شأنه جل اهلل كان املناسبة، األيات عدد وبذكر

 مسيع  " ألفاظ تركيب مرات، اربع" والبصري السميع" ألفاظ تركيب الكريم، القرآن

 اهلل ان وفائدهتا مرات، ثالث" بصرياً مسيعاً" تركيب ثم مرات اربع" بصري 

 . عباده فعل كل على ويبصر يسمع بقدرته
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 23 بعدد العليم بلفظ السميع لفظ يرتكب قد السياقات تلك من خيرج و

 يف بل.  الكريم القرآن يف املوقفي سياق على القرآن عجاعب من هذا امر مرة،

 اما بقدر فحسبه، والبصري السميع ألفاظ حل على الباحث يرتكز اجملال هذا

 .والبصري السميع الصيغة نوع على والتعلم التعليم بوسائل يتعلق

 تنافر هناك الداللة علم وجه علي القرآن مزايا من والبصري السميع ألفاظ

. والبصري السميع بني التنافر بل الكلمة ضد ليس والبصري السميع ألفاظ الكلمة،

 أن وفائدته البصري علي مقدم السميع القرآن آيات عدد يف أن املعروف كماهو

 .امه اجلنني يف يرتقي الطفل حني املستخدمة األوىل حسية من( األذن) السمع

  منهما، يشتق وما والبصري السميع ألفاظ تركيب على امثلةً الباحث ذكر

1                  

                          

        {،1: 11 اإلسرءا} 

 

2                        

                    

      {،11: 42الشورا} 
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2                    

     {،13:  22 احلج} 

 

4                 

 {29:  21 لقمن،} 
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        {،2:  17 اإلنسان} 

 

 برغب ومشتقهما والبصري السميع ألفاظ تركيب على الباحث التفت قد

 مثل الوافرة الرتبية ضمن هناك الظن على يغلب مرات، عدد واملزاياه السر يف

 الرتبية، جوانب يف. والبصرية السمعية بطريقة والتعلم التعليم وسائل قيمة إهلام

 و آلة الرتبية ألن الرتبية، مشكالت حسب على العظيم االهتمام يعطي القرآن

 اهلل كماخلقه األرض يف وظيفةً الوجوديته يدل حتى البشر متكني على وسيلة

 (.131:  1882نتا، الدين أب) اخلليفة وظيفة

 2112 الوطين الرتبية نظام حبث على اإلندونسية اجلمهورية القانون يف أما

 البيئة خلق( 1) على جيب الرتبوي وموظف الرتبية:  يذكره 2 اية 41 فصل
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 التزامات( 2) احلوارية ابتكارياوحوارية إبداعيا، فرحاسرورا، الرتبية واجلو

 و املؤسسة اإلسم وحيفظ اسوة كان( 2) الرتبية القدرات لرتقية املوظفي

 .هلم الغري اهتمام حسب على املقام املرتبة و املوظفني

 القانون يف والتعلم التعليم عملية على املعلّم جوهر أن باملالحظة جدير

 دراسة يف املوظفي التزامات حبسن يظهر كماسبق، اإلندونسية اجلمهورية

 األوىل النمرة كمايف والتفاعلية السعادة جبرية جتري الدراسة وكانت.املقررة

 القرآن معجزة مظاهر من والبصري السميع ألفاظ تركيب جيد الباحث ثم(. 1)

 حتوي سوف الداللية احلقول بعض أنّ  املعروف ومن  الداللة، علم عدد على

 بعض لتحليل ضروريا يكون قد العالقات بعض أنّ كما. العالقات هذه من كثريا

 الضرورية العالقات أنواع حيدد أن اللغوي على فإن ولذا. األخرى دون اللغات

 الكلمة، تنافر هي الداللية العالقات إحدى ومن. معينة لغة مفردات لتحليل

 . دقيقيا الباحث عنه ستبحث الذي

 السمع حسية يستخدم التعلم و التعليم عملية يف أن املعروف كماهو

: تعاىل بقوله العظيمة احلكمة جيد والبصر،         
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      .حممّد الكريم عبده يعلم اهلل كان األية هذه من مناسبا 

 والتعلم التعليم عملية كانت ثم واألفئدة والبصرية السمعية العملية ترتيب بواسطة

 .السابقة األية ذكر مناسبابرتتيب اإلستماع مهارة هي اللغة اكتشاف يف

  البحث حتقيق:  الثاني الفصل

 :يلي كما ، املذكورة املشكالت عن البحث فتحقيق بيانه وكماسبق

 الكريم؟ القرآن يف والبصري السميع ألفاظ عن املعجمية املعاني ماهي  -1

 الكريم؟ القرآن يف والبصري السميع ألفاظ عن السياقية املعاني ماهي -2

 ناحية من والبصري السميع ألفاظ معاني من الرتبوي التضمني ماهي -2

 اإلسالمية؟ الرتبية

 البحث أغراض:  الثالث الفصل

 :لتعريف البحث هذا أغراض

 .الكريم القرآن يف والبصري السميع ألفاظ عن املعجمية املعاني معرفة -1
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 .الكريم القرآن يف والبصري السميع ألفاظ عن السياقية املعاني معرفة -2

 ناحية من والبصري السميع ألفاظ معاني من الرتبوي التضمني معرفة -3

 .اإلسالمية الرتبية

 البحث فوائد : الرابع الفصل

 :النظرية املنافع

 الفكر تسهم و الرتبية يف نفعا البحث هذا من نتيجة تزيد أن يرجى  -1

 الكريم القرآن يف اللغوية مزايا عن

 الكريم القرآن يف الرتبية قيمة يف نفعا البحث هذا من تزيد أن يرجى  -2

 : العملية املنافع

 واملعارف العلوم لتوسيع املنافع إعطاء:  للجامعة .1

 : للمدرس .2

 على التعليم بوسيلة التعلم و التعليم عملية بصالح املنافع إعطاء -أ

 .والبصرية السمعية طريقة
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 املهارة نظر على التعلم و التعليم عملية ترتيب على املنافع إعطاء -2

 .اللغوية

  التفكري أساس: اخلامس الفصل

 هناك املمكن فمن املختلفة، هلماالصياغ الكريم القرآن يف والبصري السميع

 يف علم أو الداللة مظهر من البحث وكان السابقة األيات كمايف املختلفة املعاني

 اجملال يف مصطلح هو الداللة علم( 2:2112) اخلري عبد وقال .املعنى دراسة

 بعبارة فيقال ومدلوالهتا، اللغوية الرموز بني العالقات عن يدرس الذي اللغوي

 . املعنى يدرس اللغة علوم من علم هو  الداللة علم إنّ أخرى

 العربية اللغة يف املعنى أنواع( 41-27:1882) عمر خمتار أمحد قال

. النفسي املعنى األسلوبي، املعنى اإلضايف، املعنى ،األساسي املعنى :كمايلي

 علم بوسيلة املعاني حتليل على الباحث حيث السابق املعنى عدد على بنسبة

 .املعنى حول من والبصري السميع ألفاظ أن الباحث ذكر على مناسبا الداللة،
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 :التالية الصورة يف كما الباحث تصور السابق التفكري فأساس
 

 

 

 

 

 

 املعجمية املعاني

  (ومبا يدركه احلواس الواقعياملعنى اللفظي أواملعنى املناسب مبراجعه )

 

 والبصري السميع ألفاظ على املشتملة اآليات 

 

 التحليل الداليل

  القرآن الكريم

 السياقية املعاني

 ( على سياق الكلمات أوسياق املوقف املعنى الذي حتصله عملية الرتكيب)

 

 

 

 والبصري السميع ألفاظ معاني من الرتبوي التضمني
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 املناسبة السابقة البحوث:  السادس الفصل

 كلية.  الكريم القرآن يف والنظر والرأية اإلبصار:  نفيسة حسنا سيت  -1

 باندونج احلكومية اإلسالمية جاتي غونونج سونان جامعة والتعليم الرتبية

 املرتادفات حسب على املعنى دراسة يف ةالباحث حللت. 2114

 حتليلية و داللية حتليلية طريقة هي النستخدمة طريقة و. املعنى بنفس

 هو املعنى نفس هناك والنظر والرأية اإلبصار األلفاظ  لكل. مضمونية

 . خمتلفة بسياقة بل النظر

 املعنى مبرتادفات ةالباحث قدحللت فيها أن السابقة، الرسالة إىل إضافة

 على الباحث حلل اجملال هذا يف بل والنظر، والرأية اإلبصار بني فحسبه

 القرآن يف الكلمة تنافر نوع على والبصري السميع ألفاظ املعنى دراسة

 . الكريم

 


