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 البحث ملخص

 (الفتنة لفظ عن تربوية و داللية دراسة) الرتبوي" وتضمنه الكريم القرآن يف الفتنة "لفظ :أمـــــــناه

 يف الفتنة لفظ معنى توضيح وأنمعناه هو التهمة،  اإلندونيسية اللغة كثرية، وأن لفظ الفتنة يف معان لهالكريم  القرآن يف الفتنة لفظ

 هو وما الكريم القرآن يف الفتنة معنى هو ما عن املسائل منه فظهر إندونيسيا. يف الفتنة معنى مدخل بطريقة ميكن ال الكريم القرآن

 على املسائل هذه يعرب البحث هذا يف الباحثة كانت وبذلك. وخمارجها املسائل هذه جواب هو البحث هذا فكان. الرتبوي تضمنه

 و داللية دراسة) الرتبوي وتضمنه الكريم القرآن يف الفتنة لفظ" وهو املوضوع على ضعهوت. الداللة علم وتعليم القرآني السياق سبيل

 ("الفتنة لفظ عن تربوية

 الكريم ومعرفة القرآن يف الفتنة للفظ السياقي املعنىالفتنة ومعرفة  للفظ املعجمي املعنى وإن األغراض يف هذا البحث هي ملعرفة

 .التعليم عملية يف وتطبيقه القرآن يف الفتنة للفظ املتضمنة الرتبية نتائج

 القرآن من اآليات يف مكتوبة كلمة أيضا وتعترب العربية اللغة كلمات من كلمة تعترب الفتنة لفظ أن على اإلطار الفكري يعتمدو

 .لغوية عالقة هلؤالء الداللة وعلم الكريم القرآن من واآليات الفتنة لفظ أن وهو العالقة وجود على يدل الكالم فذلك. الكريم

 بتلك للحت حيث واألنرتوبولوجية، والدينية الداللة علم ومدخله وصفية، حتليلية طريقة هي البحث هذا يف املستعملة والطريقة

 .الفتنة واملعنى املعجمي والسياقي ونتائج الرتبية والتضمن يف عملية التعليم للفظ الفتنة يف القرآن القرآنية املتعلقة بلفظ اآليات ةالباحث

 السياقي املعنىفساده، و من صالحه لتبني النار على الذهب عرضفهي  الفتنة للفظ املعجمي املعنى هي البحث هذا ونتائج

 (واملعذرة5العذاب ( و4اإلسالم  عن والصد واملرتد والكفر الشرك ( و3والضيق  والضرار الشر ( و2واإلبتالء  ( اإلختبار1له فهي 

االختبار يف التعليم ( 1فهي  كريمال القرآن يف الفتنة للفظ الرتبية نتائجاملعذبة، و املهلكة ( السلطة7وإفسادهم  اجلماعة ( تفريق6واجلواب 

مناجاة اهلل عندما أصاب الشر والضيق اجملموعات أو ( و2اخلري واملنفعة للناس لم يف موضع لتقوية النفس والعطفة مقابلة لتطبيق الع

الصرب ( و4 االبتالء واألخذعن ذر يف األعمال الصاحلة للتح حماسبة األنفس واألعمال واالستقامة( و3جلماعة يف التعبد والتقرب إليه ا

تربية العقيدة أهم من (و5العقيدة واالستقامة يف األعمال  ملمات لتقويةوالضيق واحلياة وا على ما أصاب األفراد من اخلري والشر والسعة

مسببا حلضور العذاب يف يف العقيدة التحذر عن كثرة اللعبة ( و6الفردية واألخالق اإلجتماعية الرتبية األخر ملصلحة العقيدة واألخالق 

 ،لتعيني السلطان الذي يرحم رعيته ينجيها عن املعاصي واملنكرطلب اهلل ( 8 تقوية الصفوف للتحذر عن التفرق والضعف( و7املسلمني 

 الدراسة أغراض على احملصولة الطالب مهارات ملعرفة االختيار نشاط( 1 فهي التعليم للفظ الفتنة يف القرآن الكريم عملية يف التضمنو

لطالبة اخلاصة أحيانا كاالختبار لطالبة العامة لتقوية إعطاء االختبار ( و3 جعل اجملموعات من الطالب إلمتام الواجابات الدراسية( و2

إعطاء الثواب ملن جنح يف اإلختبار من الطالب ( و5 تبار من اإلمكانية السهلة إىل اإلمكانية الصعبةخإعطاء أمكنية اإلو( 4الذهن 

إنشاء اختيار املسؤول يف الفصل أو  (7 تنمية العقيدة يف كل الدراسة كالدعاء قبل التعلم( و6 وإعطاء العقاب ملن مل ينجح منهم

 .همتعلمموعات من الطالب لتنظيم عملية اجمل


