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ملخص البحث

تتناول هذه الدراسة جتربة الباحثة يف تدريس علم العروض يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا .وقد استعانت
الباحثة باألنغام املوسيقية يف تدريس علم العروض؛ نظرا لتوافر العالقة القوية بني هذا العلم واملوسيقى ،فضال
عن أنه يعىن بدراسة موسيقى الشعر العريب وإيقاعاته .ومن األهداف العامة من دراسة علم العروض قدرة
الدارسني على تقطيع الشعر العريب وقراءته قراءة صحيحة مع مراعاة أوزان البحور الشعرية .وعلى الرغم من
ذلك ،وجد كثري من الطالب املاليويني املتخصصني يف اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا
يواجهون صعوبة يف اإلقبال على دراسة علم العروض ،بل إن بعضهم ينفر منها؛ نظرا لعدم استطاعته أن
ينسب بيتا من األشعار إىل حبره .وانطالقا من هذا الصدد ،جلأت الباحثة إىل توظيف إيقاعات الفنّان املاليوي
(يب.رملي) املوسيقية يف علم العروض .وهتدف هذه الدراسة إىل إعانة هؤالء الطالب يف تعلّم العروض بشكل

ميسر جنبا إىل جنب أهنا تسهم يف إظهار إبداعية (يب.رملي) يف صياغة إيقاعاته املوسيقية .وتعتمد الباحثة يف
ّ
هذه الدراسة على منهج الوصف؛ إذ تقوم يف بداية الدراسة بالعرض عن الوضع العام لعلم العروض يف قسم
اللغة العربية وآداهبا بكلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا ،كما أهنا تقوم
بوصف طرق التدريس املتبعة لتعلّم علم العروض يف هذه اجلامعة ،إضافة إىل إبراز أنغام (يب .رملي) املوسيقية
املناسبة للبحور الشعرية .ومما توصلت إليه الباحثة من خالل هذه الدراسة أن إيقاعات (يب .رملي) املوسيقية
املستخدمة يف أفالمه الغزيرة تصلح أن تكون أداة من األدوات التعليمية املساعدة لدراسة علم العروض ،منها:
"أجي أجي بوكا فينتو" ،و"هاي أوبات هاي أوبات" ،وغريمها كثري ،بل أصبحت دراسة العروض مادة حية
تطبيقية ،ميكن استشعار حالوهتا لدى الطالب الناطقني بغري العربية.
الكلمات المفتاحية :علم العروض – البحور الشعرية – إيقاعات (يب.رملي) – اجلامعة اإلسالمية العاملية

مباليزيا.

ABSTRACT
This study exposed the experiences of researcher in teaching Arabic prosody at International
Islamic University Malaysia (IIUM), by using melodies as a method of teaching; since there
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are correlation between Arabic prosody and melodies. The objectives of learning Arabic
prosody is to assist the students to recite Arabic poems with sound understanding and to help
them identify perfect poetic meters from the defective and to distinguish between their various
kinds. Nevertheless, most of the students who specialized in Arabic language and literature at
IIUM have difficulty in learning this course, even some of them did not engage with the lesson
seriously; as they do not know how to distinguish between the various kinds of meters.
Therefore, the researcher suggested to use the melodies of prominent and versatile Malay star,
P.Ramlee in learning Arabic prosody. This study aims to assist the students in learning Arabic
prosody by using easy approaches as well as to identify the creativity of P.Ramlee in
constructing his melodies. The design of this research is a descriptive study, in which the
researcher explained generally about Arabic prosody that being taught at Department of Arabic
Language and Literature, Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences,
IIUM. The researcher revealed the methods of teaching that are being used in learning Arabic
prosody, and also described some of melodies of P.Ramlee which are suitable to the Arabic
poetic meters. The finding of research showed that the P.Ramlee’s melodies from his abundant
films, are useful for educational teaching materials especially in learning Arabic prosody, for
instance, the rhythm entitled “Aci aci buka pintu”, “Hai ubat hai ubat” and etc. By using this
method, the students paid more attention in learning Arabic prosody, hence they could
understand the course in an effective way.
Keywords: Arabic prosody – Poetic meters – The melodies of P.Ramlee – International Islamic
University Malaysia.

مقدمة
) من قول الزخمشري يف كتابه7 :3102(  كما استفاد محّود،يتشعب علم العروض من أصناف العلوم األدبية
ّ

، علم اللغة: األول: "اعلم أن أصناف العلوم األدبية ترتقي إىل اثين عشر صن ًفا:)(القسطاس يف علم العروض
 علم: والسادس، علم املعاين: واخلامس، علم اإلعراب: والرابع، علم االشتقاق: والثالث، علم األبنية:والثاين
 واحلادي، قرض الشعر: والعاشر، إنشاء النثر: والتاسع، علم القوايف: والثامن، علم العروض: والسابع،البيان
) من تعريف األخفش2 :3112(  وقد استفاد جمدي حاج إبراهيم." احملاضرات: والثاين عشر، علم الكتابة:عشر
 إنه "علم يعرف به وزن الشعر واستقامته من انكساره" أو هو "ميزان:لعلم العروض يف كتابه؛ حيث قال
، به يعرف معربه من ملحونه" (ابن عباد، كما أن النحو معيار الكالم، به يعرف مكسوره من موزونه،الشعر
 وتكمن أمهية تعلّم. أنه علم يُعىن بدراسة علم موسيقى الشعر وإيقاعاته، وباختصار شديد.)77 :0827
"العروض يف أنه يعني الدارسني "على فهم الشعر العريب وقراءته قراءة صحيحة والتمييز بني سليمه ومكسوره
 أصبحت دراسة علم العروض أمر ال يستغىن عنه خاصة ملن يريد االطالع، لذا.)03-00 :3112 ،(جمدي
.على الشعر العريب
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يسجلون
وإذا تتبّعنا املسارات التعليمية يف ماليزيا ،وجدنا أن مادة علم العروض يدرسها الطالب الذين ّ
المتحان الشهادة العالية الدينية املاليزية ( .)STAMواستخدمت هذه املادة أو امسها الكامل "العروض والقافية"
نظرا ألن الذين اجتازوا هذا االمتحان غالبًا يواصلون
املقررات الدراسية التابعة جلامعة األزهر يف القاهرة؛ ً
صرحت وزارة
دراساهتم يف تلك اجلامعة ،وهذا ما جند يف كتبهم املستخدمة يف مجيع املدارس املاليزية .وقد ّ
التعليم املاليزية أن الكتاب الرئيس املستخدم يف تدريس علم العروض يف املدارس املاليزية هو الكتاب بعنوان:
"اللُباب يف العروض والقافية" الذي ألّفه األستاذ كامل السيد شاهني ( .)3107وقد أعطت جامعة األزهر
خصوصا للطالب الذين يسجلون لالمتحان
الشريف وزارة التعليم املاليزية تصرحيًا الستخدام ذلك الكتاب؛
ً
املذكور آن ًفا.
درس يف بعض املؤسسات التعليمية
أيضا أن علم العروض يُ َّ
وإىل جانب املدارس املاليزية ،وجدنا ً
العالية ،ال سيما يف اجلامعات اليت تق ّدم لطالهبا جمال الدراسات العربية وآداهبا ،منها :اجلامعة اإلسالمية العاملية
مباليزيا ( )UIAMوجامعة السلطان زين العابدين ( .)UniSZAوقد ق ّدمت كلتا اجلامعتان مساق "العروض

درس علم العروض يف اجلامعات األخرى من ضمن املواد األدبية املتوفرة،
والقافية" بوصفه مادة مستقلة ،بينما يُ َّ
مثل :نصوص أدبية أو نصوص شعرية جاهلية وإسالمية .وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن الطالب
يف غري هاتني اجلامعتني ال يدرسون هذا العلم إال مقتطفاته فقط .ولعل هذا األمر يرجع إىل عدة أمور ،منها:
علما أن كل جامعة هلا أهدافها اخلاصة ،ختتلف من جامعة إىل
حواصل التعلّم اليت ح ّددهتا كل جامعةً ،
عموما تتّجه إىل تنمية املهارات األربع
جامعة أخرى ،كما أن عملية تعليم اللغة العربية وتعلّمها يف ماليزيا ً
(القراءة والكتابة واحملادثة واالستماع) لدى الطالب؛ مما جعل هذه العملية ترّكز أكثر على إتقان علم النحو،
وعلم الصرف ،وعلم البالغة دون علم العروض الذي يهتم بالدراسة املتعلقة مبوسيقى الشعر العريب .وانطالقًا

من هذا الصدد ،طلعت يف ماليزيا بشكل كبري البحوث اليت هلا عالقة بالدراسات النحوية ،والصرفية ،والبالغية،
تعزز املهارات اللغوية ،وهذا خيتلف عن البحوث املتوافرة يف إندونيسيا اليت تتمحور – إىل
ووسائل التعلّم اليت ّ
أيضا.
جانب دراسات النحو والصرف والبالغة – حول الدراسات العروضية ً
أما إذا اطلعنا على املساقات اليت ح ّددها قسم اللغة العربية وآداهبا بكلية معارف الوحي والعلوم
اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية – ماليزيا ،فقد وجدنا أن مادة علم العروض تندرج حتت املساقات األدبية
مفصل .ومن خالل هذه
االختيارية ،وهي مادة يدرسها الطالب املتخصصون يف اللغة العربية وآداهبا بشكل ّ

يلموا بالطرق األساسية للتحليل العروضي والقافوي للشعر العريب ،وأن يقرأوه قراءة
املادة ،استطاع الطالب أن ّ
3

علم العروض وتدريسه :جتربة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا

صحيحة .ومن هذا املنطلق ،يتناول هذا البحث جتربة الباحثة يف تدريس علم العروض باستخدام األساليب
املختلفة .ويسهم هذا البحث يف إثراء الدراسات يف مسرية تعليم وتعلّم اللغة العربية وآداهبا يف ماليزيا وال سيما

يف تعليم علم العروض.
دراسات سابقة

جدا؛ وذلك ألن القضايا التعليمية املاليزية
تتطرق إىل تعليم الشعر العريب يف ماليزيا إال قليلة ً
مل جند حبوثًا علمية ّ
تتمحور يف تنمية املهارات األربع ،وإتقان علم النحو ،وعلم الصرف ،وعلم البالغة .وإذا قارنّا بني الدراسات

يهمها الباحثون
املتعلقة بطرق تعليم األبيات الشعرية وبني الدراسات العربية األخرى ،وجدنا أن األوىل ال ّ
املتخصصون يف الدراسات األدبية .وهذا ما أ ّكد به حممد شهريزال وحممد عزيزي
كثريا ،وغالبًا يتناوهلا
ّ
املاليزيون ً
( )20 :2102اللذان استفادا من رأي تنقكو غين تنقكو جوسوه أن جمال الشعر العريب مل يرقْه الطالب املاليزيون؛
درسون يف قاعة الفصل
تعرضهم للشعر العريب .وإىل جانب ذلك ،أن الطرق التقليدية اليت يوظّفها امل ّ
نظرا لقلة ّ
ً
وعدم استغالهلم للتكنولوجيا يف عملية التدريس ،جتعل الطالب ميلّون من الدراسة ،فأصبحوا ينفرون منها.
صرح به عبد احلليم ووان حممد ( )27-30 :)0(0 ،3102يف حبثهما الذي أجراه مع  021طالب
وهذا ما ّ
بكالوريوس متخصص يف الدراسات العربية يف مجيع املؤسسات التعليمية العالية احلكومية املاليزية ،حول رغباهتم

وسلوكياهتم جتاه علوم اللغة العربية .وقد وجد الباحثان أن النسبة املئوية اإلمجالية للطالب الذين رغبوا يف حفظ
األبيات الشعرية ،كما يلي :نسبة مئوية عالية ،%21.2 :ونسبة مئوية متوسطة ،%28.3 :ونسبة مئوية منخفضة:
 .%31وعلى الرغم من أن هناك النتائج األخرى اليت تدل على أن النسبة املئوية للطالب الراغبني يف تعلّم اللغة

العربية عالية ،وهي تساوي بـ ،%72.7 :إال أن هذه النسبة املئوية تشري إىل رغباهتم يف التح ّدث بالعربية بطالقة،
كما أهنم أرادوا أن يستوعبوا اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة .أما بالنسبة للشعر العريب فهم غري
جدا .وهذ إن دل على شيء فإمنا يدل
معجبني به ،بل أن عددهم الذي رغب يف تعلّم الشعر العريب ضئيل ً
على أن الدراسات اليت هلا عالقة باألدب العريب ومن ضمنها دراسة عن علم العروض ،مل يلتفت إليها الباحثون
كثريا ،ومل تكن هلا مكانة يف حبوث تعليمية عربية يف ماليزيا ،بل يرّكز مدار املناقشة حول قضايا تعليم
املاليزيون ً
اللغة العربية على املشاكل اليت يواجهها الطالب الناطقني بغري العربية يف تعلّم هذه اللغة ،وعلى توظيف
التكنولوجيا والوسائط املتعددة يف تدريس اللغة العربية ( Hazrul Affendi Mohmad Razali, Zamri Arifin
& Hakim Zainal 2016: 1-22, Hairun Najuwah Jamali, Awatif Abd. Rahman & Ku Fatahiyah
Ku Azizan 2015, Ab. Halim Mohamad & Mohd Azidan Abdul Jabar 2017: 21-32; Ab.Halim

.)Mohamad & Wan Muhamad Wan Sulong 2016: 21-37
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جدا،
متاما عما وجد يف إندونيسيا؛ إذ إن الدراسات املتعلقة بعلم العروض متوافرة ً
وخيتلف هذا الشأن ً
لدرجة أننا ال نستطيع أن نعدها بأصابيعنا .وقد ذكر مسعان يف مقدمة كتابه أن علم العروض يستطيع أن
يعني الطالب على استيعاب األشعار العربية؛ ألهنا مكتوبة يف أغلب األحيان يف ثنايا كتب الدراسات العربية،
أيضا – بشكل غري مباشر –
أمثال :كتب النحو ،والصرف ،والبالغة ،واآلداب القدمية .وأضاف مسعان ً
التخصصات الرئيسة لطالب اجلامعة الذين يتخصصون
قائال إن جمال علم العروض يف إندونيسيا مل يكن من
ّ
يف اللغة العربية وآداهبا فحسب ،بل أن هذا العلم يدرسه طالب الكتاتيب واملعاهد الدينية اإلسالمية ( Mas’an,
 .)1995: viوهذا بالتأكيد يشري إىل أن علم العروض حظي مكانة عظيمة يف إندونيسيا ،ال سيما لدى
الباحثني وطالب اللغة العربية ،إما يف املدارس اإلسالمية أو يف املؤسسات التعليمية العالية.
ومثة حبوث عديدة ودراسات كثرية يف إندونيسيا تتناول موضوع علم العروض وتطبيقاته ،كما نالحظ
ذلك يف البحث العلمي الذي كتبه نووي ( .)73-28 :)0(01 ،3112وقد كشف لنا الباحث عن وظائف
علم العروض يف فهم اللغة الشعرية ،وبالتايل تبلورت أمهية علم العروض يف جمال تعليم األدب العريب .وإىل
جانب هذه الدراسة ،وجدت الباحثة حبثًا أكادمييًا آخر يف جامعة نكري سونان كاليجاكا لإلسالمية كتبه
فرحان فردوس .ورّكز الباحث على األنغام املوسيقية املستخدمة يف اجلزء الثاين من الديوان الشعري للرافعي،
وكانت عملية التحليل تعتمد على دراسة عروضية وقافوية (فرحان .)3102 ،وقد أفاد هذا البحث التطبيقي
الطالب الذين حباجة إىل معرفة صياغة األبيات الشعرية واستيعاهبا بشكل أدق .وهناك دراسة تطبيقية أخرى
وسعت الباحثة الدراسة حيث إهنا حللت العناصر
أي زكية ،وهي تعاجل شعر االعرتاف أليب نواس .وقد ّ
كتبتها ْ
البالغية فيها مستخدمة العلمني؛ علم العروض وعلم البالغة ملعرفة أشكال األبيات الشعرية املدروسة ومعانيها
(.)Ai Zakiyah, 2013
إن املشاكل اليت يواجهها الطالب يف تعلّم علم العروض مل تقتصر على الطالب الناطقني بغري العربية
فحسب ،بل جتاوزت تلك املشاكل الطالب العرب .وقد تناول نبيل احللباوي ( )722-722 :3112هذا األمر
يف حبثه العلمي جبامعة دمشق؛ حيث ناقش فيه مشكالت تدريس علم العروض يف املدارس الثانوية يف اجلمهورية
حلل
العربية السورية ،مما يؤثر على رغبات الطالب يف تعلّم هذا العلم .وقد ق ّدم الباحث ً
أيضا عدة مقرتحات ّ
هذه املشاكل ،منها :ما جاء على صعيد علم العروض ،وعلى صعيد األهداف ،وعلى صعيد املنهج واحملتويات،
وعلى صعيد الكتاب املدرسي ،وعلى صعيد الوسائل التعليمية ،وغريها كثري .وإذا واجه الطالب العرب مشكلة
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يف تعلّم علم العروض ،فما بال الطالب املاليزيني الناطقني بغري العربية ،فهم يواجهون املشكلة نفسها أو أكثر
من تلك؛ فضالً عن أهنم ليسوا أبناء اللغة.
علم العروض في الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا
وقبل اخلوض يف تناول علم العروض يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا ،فمن املستحسن أن نعرض تعريف
أيضا يطلق على الطريق يف عُرض اجلبل ،وعلى مكة
موجزا .فالعروض لغة :الناحية ،وهو ً
هذا العلم ً
عرضا ً
أيضا على وسط البيت من الشعر أو البناء (بكار8 ،0881 ،؛ Mas’an,
واملدينة وما حوهلما ،كما تطلق ً

اصطالحا فهو "ميزان الشعر هبا يعرف
1995: 75؛ جمدي2 :3112 ،؛ الدمج .)30 :3102 ،أما العروض
ً
صحيح أوزان الشعر العريب وفاسدها واملنكسر منها ،وما يدخلها من زحافات وعلل" (بكار8 :0881 ،؛ محود،
 .)8 :3102ومن خالل دراسة علم العروض ،نستطيع أن نعرف أساس الوزن وكيفية ت ّكونه ،والتمييز بني حبر
وآخر ،وتقطيع البيت ،ومعرفة اخلطأ أي املعرفة نظريًا بالعروض (محود.)8 :3102 ،

وقد اتفق الباحثون على أن صانع هذا العلم هو اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي أو
الفرهودي .ولد هذا العامل الفذ بالبصرة عام 011هـ ،وتويف سنة 077هـ (احلموي ،د.ت .)0321 :)2( ،وله
مؤلفات عديدة ،من أمهها :كتاب (العني) ،وكتاب (اجلمل) ،وكتاب (الشواهد) ،وكتاب (النقط والشكل)،
وكتاب (العروض) ،وكتاب (اإليقاع) ،وكتاب (النغم) .أما كتاباه (اإليقاع) و(النغم) فهما "يدالن على معرفته
بعلم اإليقاع واملوسيقى ،حىت قيل إن من أسباب اخرتاع اخلليل للعروض معرفته بالنغم" (بكار.)02 :0881 ،
حبرا ،مث أضاف
حبرا شعريًا يف علم العروض؛ إذ وضع اخلليل يف بادئ األمر مخسة عشر ً
مثة ستة عشر ً
املتدارك؛ ألنه تدارك به على اخلليل (ابن خلكان .)322 :)3( ،0828 ،وعلى
حبرا آخر مسّاه َ
تلميذه األخفش ً
قسمها بعض الباحثني إىل ثالث جمموعات ،أوهلا :جمموعة
الرغم من ذلك ،تتفاوت هذه البحور شهرة؛ إذ ّ
شهرية وهي البحور اليت كثر استعمال الشعراء هلا ،وتضم حبر الطويل ،وحبر البسيط ،وحبر الوافر ،وحبر الكامل.
وثانيها :جمموعة أقل شهرة من األوىل ،وهي :حبر الرمل ،وحبر اخلفيف ،وحبر الرجز ،وحبر السريع ،وحبر املتقارب،

قل من نظم عليها من الشعراء،
وحبر املتدارك ،وحبر اهلزج .وثالثها :جمموعة نادرة االستعمال وهي البحور اليت ّ
اجا يف الشعر احلديث) ،وحبر املقتضب ،وحبر
وتنحصر يف حبر املديد ،وحبر املنسرح ،وحبر اجملتث (بدأ يلقى رو ً
املضارع (الدمج.)27 :3102 ،
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وقد ُد ّرس علم العروض يف قسم اللغة العربية وآداهبا يف كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،باجلامعة
اإلسالمية العاملية – ماليزيا ،مع علم القافية حتت مساق "العروض والقافية" ورمزه ( .)ARAB 4518وله ثالث
وحدات ،وكان من ضمن املواد اإلجبارية على مستوى القسم ( ،)Department Required Coursesقبل أن
يتحول بعد ذلك إىل مادة من املواد االختيارية ( ،)Elective Coursesوذلك بعد أن متت مراجعة اخلطة
ّ
الدراسية ( )Study Planقبل سنوات عديدة .لذا ،الطالب يف مرحلة البكالوريوس ،الذين هم أصحاب األرقام
يسجلون مساقًا
يسجلوا مساق "العروض والقافية" أو ّ
اجلامعية من  070وما فوقها ،بإمكاهنم أن خيتاروا إما أن ّ

آخر.

وإذا اطلعنا على توصيف هذه املادة ( ،)Course Outlineوجدنا أن حصيلة التعلم

( Learning

 )Outcomesترتّكز على قدرة الطالب على قراءة النصوص الشعرية وتشكيلها بصورة صحيحة ،والتمييز بني
حبر وآخر ،كما أهنا تعينهم على تنمية املهارات الذاتية خاصة ما يتعلق بتحليل الشعر العريب حتليالً عروضيًا
وقافويًا ،إىل جانب تعزيز املهارات اللغوية عرب تدريس الشعر العريب ،مثل :مهارة الكالم ،ومهارة االستماع،
ومهارة الكتابة ،ومهارة القراءة .ومل تقتصر فوائد دراسة علم العروض عند هذه األمور ،بل هي قادرة على جعل
تسهل الدارسني أن يقرأوا النصوص الشعرية؛ عل ًما أن الشعر ميأل
ض الشعر العريب ،كما أهنا ّ
شخص متميّز قَـ ْر َ
كبريا من أدب العرب ،وجانبًا غري يسري من تارخيهم .لذا ،ال ميكن االستغناء عن دراسة علم العروض
جانبًا ً
– يف فهم الشعر ،ودراسته ،ونقده ،وتصحيح دواوين الشعراء القدامى وشعرهم ،والكشف عن حماسن الشعراء
ومعايبهم – ال سيما متعلّمو العربية واملتخصصون فيها؛ فعليهم اإلملام بعلم العروض ،حىت تكون معرفتهم
بعلوم الشعر العريب غري ناقصة وغري مبتورة.
علم العروض وتدريسه :تجربة في الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا
 )0الكتب المستخدمة في تدريس علم العروض
اعتمدت الباحثة يف تدريس علم العروض على املراجع املتعددة .ومن أمهها ،الكتاب بعنوان "مدخل إىل علم
العروض والقافية" الذي كتبه جمدي حاج إبراهيم ،وهذا الكتاب منشور يف مطبعة اجلامعة اإلسالمية العاملية
مدر ًسا ملادة "العروض والقافية  "ARAB 4518 -منذ
مباليزيا يف سنة 3112م .وقد قال جمدي الذي كان ّ

سنوات عديدة ،إن كتابه "يسعى إىل تقدمي علم العروض يف ثوب عصري جديد ،وذلك من خالل إعادة
تأليف تدوين أهم فصول علم العروض مبا يتناسب مع احتياجات الطالب املاليزيني( "...جمدي :3112 ،ل).
7

علم العروض وتدريسه :جتربة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا

نظرا الستيعابه مدى
ومن أجل ذلك ،جلأت الباحثة إىل استخدام هذا الكتاب الذي ألّفه الناطق بغري العربية؛ ً
املدون مبستوى الطالب املاليزيني املبتدئني الذين ليست لديهم سابق
مناسبة املوضوعات املطروحة يف الكتاب ّ

معرفة بالعروض والشعر وموسيقاه.

وإذا تصفحت الباحثة الكتب العربية اليت تتعلق بعلم العروض ،واليت كتبها املؤلّفون العرب ،وجدت

وتضم هذه الكتب يف أغلب
أن ُجلّها تعرض البحور الشعرية بناء على الدوائر العروضية اليت ابتدعها اخلليلّ .
تستهل بالكشف عن حبر الطويل أوالً على ِغرار
أيضا ،بل مثة كتب
حبورا خمتلفة التفعيالت والشهرة ً
األحيان ً
ّ
تقسيم البحور لدى اخلليل ،وهذا التقسيم بطبيعة احلال ال يتالءم مع مستوى الطالب املاليزيني ،ولعل هذا
التقسيم – كما ورد يف الكتاب الذي استعانت به الباحثة يف تدريس علم العروض – "ما جعل العروض صعبًا
لدى كثري من الطالب املبتدئني" (جمدي.)37 :3112 ،

حبرا
أما كتاب جمدي فقد اعتمد يف تقسيم البحور الشعرية على عدد أشكال التفعيالت اليت تكون ً
احدا .وقد انقسمت تلك البحور إىل جمموعتني ،أوالمها :البحور ذات التفعيلة الواحدة اليت تندرج منها سبعة
و ً
حبوٍر ،وهي :حبر الوافر (مفاعلنت) ،وحبر اهلزج (مفاعيلن) ،وحبر الكامل (م ِ
تفاعلن) ،وحبر الرجز ( ُمستفعلن)،
ُ
َ
ُ
وحبر الرمل ( ِ
فاعالتن) ،وحبر املتقارب (فعولن) ،وحبر املتدارك (فاعلن) .وثانيتها :البحور ذات التفعيلتني
املزدوجتني اليت تتشعب منها تسعة حبوٍر ،وهي حبر الطويل (فعولن مفاعيلن) ،وحبر املديد ( ِ
فاعالتن فاعلن)،
ّ
َ
مفعوالت) ،وحبر املنسرح (مستفعلن
وحبر البسيط (مستفعلن فاعلن) ،وحبر السريع (مستفعلن مستفعلن
ُ
مفعوالت مستفعلن) ،وحبر اخلفيف (فاعالتن مستفع لن فاعالتن) ،وحبر املضارع ( َمفاعيلن فاع التن َمفاعيلن)،
ُ
مفعوالت مستفعلن مستفعلن) ،وحبر اجملتث (مستفع لن فاعالتن فاعالتن) (جمدي:3112 ،
وحبر املقتضب (
ُ
.)32-37

وإىل جانب كتاب جمدي ،استخدمت الباحثة كتبًا أخرى يف تدريس علم العروض ،منها :الكتاب

بعنوان "علم العروض والقافية :دراسات تطبيقية" لعمر األسعد ،الذي نشر يف سنة 3112م يف عامل الكتب
جدا للباحثة خاصة وللطالب عامة؛ حيث ق ّدم الكاتب حمتويات
احلديث بإربد ،األردن .وهذا الكتاب نافع ً
منسق ال سيما عندما تناول أنواع البيت الشعري (األسعد ،)22-23 :3112 ،والفرق بني جمزوء
املادة بشكل ّ
الوافر وبني اهلزج (األسعد ،)82 :3112 ،وكذلك الفرق بني الرجز والكامل؛ إذ اشتبهت تفاعيل البحر الكامل
بالرجز؛ ألن (مْتفاعلن) يف الكامل على وزن (مستفعلن) يف الرجز (األسعد.)012 :3112 ،
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ومن املراجع العربية األخرى اليت استعانت هبا الباحثة ،الكتاب الذي ألّفه عبد الرؤوف زهدي مصطفى
وسامي يوسف أبو زيد بعنوان "مهارة علم العروض والقافية "Metrics skill :الذي صدر يف دار عامل الثقافة
بعمان ،األردن يف سنة 3117م .ويفيدنا الكتاب للغاية؛ إذ عرض فيه الكاتبان عدة مترينات بعد أن تتم
قسم الكاتبان
البيانات عن كل حبر شعري حىت تبلغ التمرينات لكل حبر شعري تقريبًا عشر صفحات .وقد ّ
هذه التمرينات إىل سبعة أقسام ،وهي :أسئلة التقومي الذايت ،والتدريب على الكتابة العروضية وحتديد التفعيالت،
والتدريب على تشكيل األبيات الشعرية بناء على التفعيالت املستخدمة يف حبور شعرية معيّنة ،والتدريب على

ترتيب الكلمات لألبيات الشعرية من حبور معيّنة كي يستقيم وزن البيت ومعناه ،والتدريب على كتابة الكلمات
يف فراغ يف األبيات الشعرية املذكورة ،والتدريب على تقطيع األبيات الشعرية وكتابة تفعيالهتا وزحافها وعلّتها،
والتدريب على تعيني األبيات الشعرية املناسبة لبحور معينة (مصطفى وأبو زيد.)78-28 :3117 ،
 )3األنشطة الصفية

قسمت الباحثة األنشطة الصفية إىل أنواع عديدة ،وهي:
ّ

أ) تقديم الموضوعات المح ّددة باستخدام برنامج الحاسوب بوربوينت ()Power Point

وبعد أن قدمت الباحثة بعض املوضوعات املهمة يف علم العروض مستخدمة برنامج احلاسوب بوربوينت
( ،)Power Pointكلّفت الطالب املتخصصني يف اللغة العربية أن يق ّدموا موضوعات البحور الشعرية مستعينني

بالربنامج نفسه ،ويشرتط أن يكون التقدمي مجاعيًا باللغة العربية الفصيحة .تعتقد الباحثة أن هذا النشاط مفيد
جدا للطالب؛ ألنه يكشف لنا مدى فهم الطالب واستيعاهبم للدروس اليت يق ّدموهنا بشكل أوضح ،كما أنه
ً
يرسخ املفاهيم والتعاون يف التعليم والتعلم لديهم (حممد فهام وحممد ناصر .)008 :3103 ،وباإلضافة إىل
ّ
ميرن هذا النشاط هؤالء الطالب على التح ّدث بالعربية أمام اجلمهور بطالّقة ،وهذا جيعلهم بشكل غري
ذلكّ ،
مباشر أكثر شجاعة يف ممارسة العربية دون خوف وقلق.

ومن ناحية أخرى ،الحظت الباحثة أن التقدمي باستخدام برنامج احلاسوب بوربوينت

( Power

 )Pointيقدر أن جيذب انتباه الطالب املستمعني ()Mohd Shahrizal &Mohammad Azizie, 2012: 23؛
نظرا ألن الربنامج املستخدم هو "مجلة من وسائط االتصال من الصوت ( )audioوالصورة ( ،)visualأو فيلم
ً
فيديو بصورة مندجمة ومتكاملة( "...حممد فهام وحممد ناصر ،)018 :3103 ،وهو بالتأكيد يسهم يف حتقيق
نوعية أفضل من التعلم .لذا ،وجدت الباحثة أن عملية التعليم والتعلّم باستخدام هذا النوع من الربامج يقوم
احدا؛ فالطالب املستمعون يطرحون األسئلة واملالحظات والتعليقات حسبما مسعوا
بني الطرفني ،وليس طرفًا و ً
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ويردوا على كالمهم
وشاهدوا أمامهم ،أما الطالب الذين قاموا بتقدمي الدروس فهم حياولون أن جييبوا زمالئهم ّ
بقدر اإلمكان مع توضيح الباحثة يف ذلك إذا تطلّب األمر.

صور أول شرحية أعدّها الطالب يف جمموعاهتم
ب) كتابة الجمل المفيدة بناء على تفعيالت البحور الشعرية

ومل يكتف الطالب بتقدمي بعض املوضوعات احمل ّددة يف علم العروض فحسب ،بل طلبت منهم الباحثة أن

يأتوا باجلمل املفيدة اليت تتناسب مع تفعيالت البحور الشعرية اليت يق ّدموهنا ،مع مراعاة القواعد النحوية
والصرفية ،والزحافات والعلل لكل حبر شعري إن ُوجدت .وبعبارة أخرى ،قام هؤالء الطالب فيما بينهم مبناقشة
صحة كتابة اجلمل اليت يق ّدموهنا ،سواء كانت اجلمل صحيحة حنويًا وصرفيًا وأسلوبيًا مع إرشاد الباحثة
مدى ّ
يف ذلك األمر ،وهذا بطبيعة احلال يعطي هلم اجملال األوسع ليتذ ّكروا تفعيالت البحور الشعرية ،كما أن الطالب
يدركون بشكل غري مباشر مدى صعوبة كتابة القصيدة .ومن األمثلة اليت كتبها الطالب فيما يأيت:

 – 1حبر الوافر :يتألف من (مفاعلنت) ست مرات (تام):
اجلملة املفيدة:

ت َحبِ بيَبتِي تَْ بب ِكي َو َعْ ْ ْانَ بق
َرأَيبْ ْ ْ ي

التقطيع العروضي:
ـت ح ـ ـ ) (بـ ــيت ت ـ ـب ـ ـكـ ــي)
الكتابة العروضية( :رأي ـ ـ ـ ُ
(وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق)
التفعيلة:
(مفاعلنت)(مفاع ْلنت)(فعولن)
()1/1//( )1/1/ 1//( )1// /1//

 – 2حبر املتقارب :يتألف من (فعولن) مثان مرات (تام):
اجلملة املفيدة:

بت لِ َمايَا َحيَاتِي َح ِزيبْنَ بة
َسْ ْ ْ ْ ْ ْاَل ي

التقطيع العروضي:
ـت (مل ـ ــاذا) (حي ـ ــايت)
الكتابة العروضية( :س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل ـ ـ ُ
()1/1//( )1/1//( )1/1//( )/1//
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ت ِعنَْ ْا ِي
تيْ َهْ ْا لَ ِكنْ َهْ ْا َدفَْ َعْ ْ ب

()1/1//( )1/// 1//( )1/1/ 1//

(هت ـ ـ ــا الكــن) (هن ـ ـ ــا دفـع ـ ـ ــت)

(ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي)
(مفاع ْلنت)(مفاعلنت)(فعولن)
ف تَ يك بو ين َحَياتِي َسْ ْ ْ ْ ْ ْ ِع بي َد بة
َوَك بي َ
()/1//()/1//

()1/1//()1/1//

(وكـ ـي ــف) (تـ ـك ــون) (حـ ـي ـ ـ ــايت)
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التفعيلة:

(حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْة)
فعول فعولن فعولن فعولن
ُ

(س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ْة)
)(فعول)(فعولن)(فعولن)
(فعول ُ
ُ

 – 3حبر البسيط :يتألف من (مستفعلن فاعلن) يف ست تفعيالت (جمزوء):
اجلملة املفيدة:

يا ص ْ ْ ْ ْ ْ ِ
احبِي ي بل َك َالما َس ْ ْ ْ ْ ْالِما
َ َ

التقطيع العروضي:
الكتابة العروضية( :ي ــا ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ) (ق ــل كال) (من
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن)
التفعيلة:
(مستفعلن) (فاعلن) (مستفعلن)
()1//1/ 1/( )1// 1/( )1//1/ 1/

ص َك َالمْ ْ ْا َبِبيحْ ْ ْا َ ْ ْ ْا ِرحْ ْ ْا
َوانبْ يق ب
()1//1/ 1/( )1// 1/( )1// 1/1/

(ونـ ـق ــص ك ــال) (م ــن قـ ـ ) (ح ــن
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن)
(مستفعلن) (فاعلن) (مستفعلن)

ت) التدريب على التقطيع العروضي ،والكتابة العروضية ،وتحديد التفعيالت لألبيات الشعرية

وبعد ما انتهى التقدمي عن البحور الشعرية ،ق ّدمت الباحثة لطالهبا األسئلة التطبيقية حول التقطيع العروضي،
والكتابة العروضية ،وحتديد التفعيالت لألبيات الشعرية مع الزحافات والعلل إن ُوجدت .وقد اختارت الباحثة
ليتدرب عليها الطالب ،حىت تتأكد الباحثة أهنم
بعض األبيات الشعرية من الدواوين الشعرية واملراجع املتعددة ّ
جيدا .وبعد أن تعطي الباحثة الطالب مدة زمنية يف احلصول على اإلجابة ،نادت الباحثة
فهما ً
فهموا الدروس ً
بعض الطالب كي يكتبوا يف السبّورة إجاباهتم مع الطرق املوصلة إليها ،حىت يستفيد منها الطالب اآلخرون.
ومن األمثلة اليت أجاب عنها الطالب فيما يأيت:

 – 1حبر الطويل :يأيت على مثانية أجزاء؛ (فعولن مفاعيلن) أربع مرات:
البيت الشعري:

ِ َف ْا نَْ بب ْ ِ
ِ ِم بِ ِي بك َرب َحبِبي ْ ن
ب َوَم بن ِزِل

التقطيع العروضي:
الكتابة العروضية( :ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب)(ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ذكـ ـ ـ ـ ــرى)(ح ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ )(وم ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــزيل)
التفعيلة:
ت ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــالت يف (فعولن)(مف ــاعيلن)(فعولن)(مف ــاعلن)
(صحيحة)(صحيحة)(صحيحة)
احلشو:
العروض والضرب :العروض مقبوضة
()1//1//()1/1//()1/1/1//()1/1//
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بِ ِس ْ ْ ْ ْ ْ ْ بق ِ ِ
الل َوب َبْ بي َِ الْ ْ ْ َد ي بو ِل
فَْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َح ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ بوَم ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِل

()1//1//()/1//()1/1/1//()1/1//

(بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــل)(لـ ـ ـ ـ ـوابـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــد)
(دخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول)(فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي)
(فعولن)(مفاعيلن)(فعول)(مفاعلن)
(صحيحة)(صحيحة)(مقبوضة)
الضرب مقبوض

علم العروض وتدريسه :جتربة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا

 – 2حبر الرمل :يتألف من (فاعالتن) يف أربع تفعيالت (جمزوء):
البيت الشعري:
التقطيع العروضي:
الكتابة العروضية:
التفعيلة:

طَْ ْ ْ ْلَ ْ ْ ْ ْ َع ال ْ ْ ْ ْبَ ْ ْ ْ ْ بد ير َع ْ ْ ْ ْلَ ْ ْ ْ ْ بيْ ْ ْ ْ ْنَ ْ ْ ْ ْا

(1///

)1/

)1/1//

(/

ِم ْ ْ ْ ْ ِْ اَْ ْ ْ ْ ْنِ ْ ْ ْ ْ ْي ْ ْ ْ ْ ْ ِ
ات الْ ْ ْ ْ ْ َْو َدا ِ
ب
(1/

)1/1//

(1/

)1/1//

(طـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـ ــد) (رعـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا)

(مـ ـ ــن ث ـ ـ ـن ـ ـ ـي ـ ـ ـي ـ ـ ــا) (ت ـ ـ ــل وداعـ ـ ــي)

(ف ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــالت ـ ـ ـ ـ ـ ــن) (ف ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــالت ـ ـ ـ ـ ـ ــن)
تفعيالت يف احلشو( :خمبونة)
العروض والضرب :العروض خمبونة

(ف ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــالت ـ ـ ـ ــن) (ف ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــالت ـ ـ ـ ــن)
(صحيحة)
الضرب صحيح

 – 3البحر الكامل :يتألف من (متفاعلن) ست مرات (تام):
البيت الشعري:

ت أ ََوا ِْ ْليْ ْنَْ ْ ْا
لَ بسْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْنَْ ْ ْا َولِ بن َك ْ ْ يرَمْ ْ ْ ب

التقطيع العروضي:
الكتابة العروضية( :لس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ــا وإن) (كرم ــت أوا) (إلن ــا)
(مـْتـف ـ ـ ــاعـلــن) (مـتـف ـ ـ ــاعـلــن) (فـعـلــن)
التفعيلة:
تفعيالت يف احلشو( :مضمرة)(صحيحة)
العروض والضرب :العروض ح ّذاء
(1/1/

)1//

(1///

)1//

()1///

َحس ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِ
اب نَْت ِكْ ْ يل
يَْ بومْ ْا َعلَى األ ب َ

()1///( )1/ /1/1/( )1// 1/1/

(يومن عل ـ ــل)(أحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ن ـ ــت)
(تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو)

(مْتف ـ ـ ــاعلن) (مْتف ـ ـ ــاعلن) (فعلن)
(مضمرة)(مضمرة)
الضرب أح ّذ

ث) استخدام برنامج "كاهوت" ( )Kahootفي الدراسة

وحىت تتأكد الباحثة أن الطالب يقدرون على استيعاب املوضوعات املدروسة ،فقد جلأت إىل استخدام برنامج

"كاهوت" ( )Kahootيف قاعة الفصل .وهذا الربنامج عبارة عن تطبيق يستخدم جمموعة من األسئلة املتعددة
اخليارات ،كما أنه يق ّدم مفهوم التعلم باللعب يف الفصول الدراسية بطريقة سهلة ومفيدة ج ًدا عرب استخدام
التكنولوجيا؛ حيث يقوم كل متعلم باإلجابة بسرعة باستخدام أجهزهتم الذكية ضمن فرتة حمددة .وميكن أن
يتم اللعب ضمن فريق أو بشكل فردي؛ إذ تظهر أمام الطالب على الشاشة أمساؤهم واألسئلة اليت أع ّدها
املعلّم (شذى اجلميعه .)3102 ،الحظت الباحثة أن هذا الربنامج يضيف التشويق واإلثارة للحصص الدراسية
يشجعهم على االنتقال من اجلو التقليدي إىل جو احلماس واملتعة والتنافس ،حىت الذين
لدى الطالب ،بل ّ
يعزفون عن املشاركة واالخنراط يف األنشطة الصفية داخل الفصول .ونستطيع أن نرى بعض األسئلة اليت جهزهتا
الباحثة يف برنامج "كاهوت" ( )Kahootيف الرابط اآليت:
https://create.kahoot.it/share/bc616bb0-615e-4188-b3a4-3804eef7e50f
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صورة برنامج "كاهوت" ( )Kahootيف الشبكة العنكبوتية
 )3األنشطة الالصفية
قسمت الباحثة األنشطة الالصفية إىل نوعني اثنني ،ومها:
ّ

أ) تسجيل الفيديوهات بشكل فردي

وإىل جانب األنشطة الصفية ،على طالب علم العروض أن يقوموا بأنشطة خارج قاعة الفصل؛ إذ طلبت
عددا من األبيات الشعرية املتوفرة يف الدواوين الشعرية حتليالً عروضيًا ،ويشرتط أن تكون
منهم الباحثة أن حيلّلوا ً
األبيات الشعرية املختارة من قصيدة واحدة ،وختتلف من شخص إىل شخص آخر ،وتكون عملية التحليل

مسجلة يف الفيديوهات ملدة أقل من عشر دقائق .وعلى كل طالب أن حيلّل على األقل مخسة أبيات شعرية
ّ
مع ذكر البحر الشعري املستخدم ،وعملية التقطيع العروضي ،والتفعيالت املستخدمة ،والزحافات والعلل إن
يتعرفوا بأمساء الشعراء
وجدت .وهذا النشاط الالصفي بالفعل مفيد ً
ْ
جدا للطالب؛ ألنه مل جيعل الطالب ّ
يدرهبم على التحدث بالعربية أمام املشاهدين بالثقة
القدامى واحملدثني وقصائدهم الشعرية فحسب ،بل أنه ّ
العالية بالنفس .ومن خالل هذا النشاط ،تكشف الباحثة مدى استيعاب الطالب لعملية التحليل العروضي
لألبيات الشعرية املختارة ،كما أهنا تستطيع أن تقيس مستواهم يف التعبري الشفهي بالعربية الفصيحة .ومن
الروابط للفيديوهات اليت أع ّدها هؤالء الطالب فيما يأيت:

)https://youtu.be/VrTRskewOrI(Sara Khalilah binti Akmal - 1516904 -0
)https://youtu.be/KsYTZ6P53TU (Nurlyana Fatihah binti Sulaiman - 1421300 - 3
)https://youtu.be/XqHOcj5l7C8 (Amir Anuar bin Azmi - 1511319 - 2

ب) مراجعة البحث العلمي املتعلق بعلم العروض

أما النشاط الالصفي اآلخر الذي كلفْته الباحثة الطالب مراجعة البحث العلمي املتعلق بعلم العروض؛ حيث
منشورا يف سنة 3111م وما بعدها .وتكون هذه املراجعة مجاعيًا ما بني  11-5صفحات على أن تتضمن
كان
ً
ملخص البحث العلمي املختار ،والنقد املوضوعي للجوانب اإلجيابية والسلبية فيه من حيث :مقدمة،
فيها ّ
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ومضمون البحث (أفكار الباحث) ،ولغة وأسلوب ،وخامتة ،وعالمات الرتقيم ،وغريها من اجلوانب الشكلية.
ويشرتط أن يكون البحث العلمي املختار خيتلف من جمموعة إىل جمموعة أخرى ،وأن يطبع نص منت املراجعة
خبط  ،Arabic Traditionalوحجم ( ،)02ومنط  ،Normalوبأسطر  .1.15الحظت الباحثة أن هذا النشاط
يفيد الطالب للغاية؛ حيث إنه يعطي اجملال هلم ليطّلعوا على القضايا املعاصرة املتعلقة بعلم العروض وعلى
يدرهبم على إبداء اآلراء واألفكار ووجهات النظر.
أساليب كتابة البحوث العلمية ،كما أنه يستطيع أن ّ
 )4ا تما النشاط الصفي والالصفي :توظيف موسيقى (بي .رملي) في تدريس علم العروض

وقد استعانت الباحثة باألنغام املوسيقية يف تدريس علم العروض؛ نظرا لقوة العالقة بني هذا العلم واملوسيقى،
فضال عن أن هذا العلم يُعىن بدراسة موسيقى الشعر العريب وإيقاعاته (جمدي .)12 :2112 ،وعلى الرغم من
ذلك ،ترى الباحثة أن استخدام اإليقاعات العربية قد ال تساعد الطالب الناطقني بغري العربية يف تعلّم علم
تذوقهم هبذا النوع من اإليقاعات .ورمبا استطاع هؤالء الطالب أن
نظرا لعدم ّ
العروض بشكل ّ
مشوق؛ وذلك ً
يتذ ّكروا تفعيالت البحور الشعرية باستخدام األنغام العربية ليوم أو ألسبوع أو لشهر إال أهنم بعد هذه الفرتات
الزمانية نسوا ما درسوا ،وكأهنم مل يتعلموا شيئًا .ومن أجل ذلك ،تعتقد الباحثة أنه من املستحسن أن جند
الطرق املناسبة لتدريس علم العروض يف ماليزيا عامة واجلامعة اإلسالمية العاملية خاصة فضالً عن أن الطالب
املتخصصني يف العربية فيها ليسوا أبناء العرب.

وحىت تتأكد الباحثة أن الطالب يتمكنوا من تقطيع الشعر العريب وقراءته قراءة صحيحة مع مراعاة
أوزان البحور الشعرية ،وأن يقدروا على نسب ٍ
بيت من األشعار إىل حبره ،وأن يتذ ّكروا تفعيالت البحور الشعرية
بشكل أسهل ،فقد اعتمدت الباحثة على موسيقى الفنّان (يب .رملي) يف تدريس علم العروض؛ وذلك من
جراء أهنا مألوفة لدى مجيع الناس بل بلغت شهرهتا إىل أرجاء العامل املاليوي .وقد متيّز الفنّان (يب .رملي)
بإبداع اإليقاعات املوسيقية الكثرية ،بل عددها أكثر من مائتني ومخسني موسيقى ( Arkib Negara Malaysia,
 ،)2008وما زلنا نشعر بأنه يعيش بني أيدينا لتوافر أنغامه املوسيقية املمتعة إال أنه يف احلقيقة قد تركنا منذ
سنوات طويلة مبؤلفاته الغزيرة .وعلى الرغم من أن هذا الفنّان املنقطع النظري انتقل إىل جوار ربّه تعاىل إال أن
ترتدد على ألسنة الناس .وإىل جانب ذلك ،وجدت الباحثة أن نغماته املوسيقية
امسه مل يزل يُذكر وأغنيته مل تزل ّ
تتناسب بالتفعيالت املستخدمة يف البحور الشعرية؛ وهذا مما جيعل علم العروض مادة حية تطبيقية ،ميكن
استشعار حالوهتا لدى الطالب املاليزيني.
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وضوحا ،تتناول الباحثة يف هذا البحث بعض اإليقاعات املوسيقية للفنّان
وحىت يكون األمر أكثر
ً
(يب .رملي) مع عرض تفعيالت البحور الشعرية اليت تعد شهرية ،وهي :حبر الطويل ،وحبر البسيط ،وحبر الوافر،
وحبر الكامل ،وبعض البحور اليت تعد أقل شهرة ،وهي :حبر املتدارك ،وحبر اهلزج (الدمج ،2112 ،ص.)55
وبعد أن توظّف الباحثة موسيقى الفنّان (يب .رملي) اليت تتناسب بتفعيالت البحور الشعرية ،تطبّقها الباحثة
معا بعد أن عرضها الباحثة ،وفيما يلي البيانات عما قامت به
مرة أخرى يف أبيات شعرية ،ويغنّيها الطالب ً
الباحثة يف قاعة الفصل:

أ – حبر الطويل :يأيت على مثانية أجزاء؛ (فعولن َمفاعيلن) أربع مرات ،وعروضه مل تستعمل إال مقبوضة ،وذلك
على النحو التايل (جمدي 21 :2112 ،و.)23
فعولِ مفاعيلِ فعولِ مفاعلِ  #فعولِ مفاعيلِ فعولِ مفاعيلِ
جلأت الباحثة يف تدريس هذا البحر إىل استخدام موسيقى (يب .رملي) بعنوان "إيتوله ساينق" ()Itulah Sayang
من فِلم من أفالمه "أنقكو سزايل" (:)Anakku Sazali) (Arkib Negara Malaysia, 2008: 28
تفعيالت بحر الطويل

النص المكتوب في موسيقى "ليتوله ساينق"

فعولن مفاعيلن  /فعولن مفاعلن

Tanya sama pokok / Apa sebab goyang

فعولن مفاعيلن  /فعولن مفاعيلن

Nanti jawab pokok / Angin yang goncang

البيت الشعري الذي يستخدم بحر الطويل
ِ
ص ِحْيـ َف ِ ْيت  #فَـلَ ْم أ ُْع ِط ُك ْم ِيف الطَْوِع َم ِايل والَ ِع ْر ِضي
أَبَا ُمْنذ ٍر َكانَ ْ
ت غُ ُرْوًرا َ
(فعولن)(مفاعيلن)(فعولن)(مفاعلن) ( #فعولن)(مفاعيلن)(فعولن)(مفاعيلن)
ب – حبر البسيط :يأيت البسيط التام على مثانية أجزاء؛ (مستفعلن فاعلن) أربع مرات ،وعروضه (التامة) مل
تستعمل إال خمبونة ،أما ضروبه (التام) فهو إما خمبون أو مقطوع ،وذلك على النحو التايل (جمدي45 :2112 ،
و:)42
مستفعلِ فاعلِ مستفعلِ فعلِ  #مستفعلِ فاعلِ مستفعلِ فعلِ
استعانت الباحثة يف تدريس هذا البحر باستخدام موسيقى (يب .رملي) بعنوان "سالمت هاري رايا" ( Selamat

:)Hari Raya) (Arkib Negara Malaysia, 2008: 54
تفعيالت بحر البسي

النص المكتوب في موسيقى "سالمت هاري رايا"

مستفعلن فاعلن  /مستفعلن فعلن

Selamat hari raya / Aidilfitri mulia

مستفعلن فاعلن  /مستفعلن فعلن

Ampun maaf dipinta / Mensuci hening dosa
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البيت الشعري الذي يستخدم بحر البسي
ِ
ِ
ِ
ك
ني ِمْن ُك ْم بِ َداهيَ ٍة َ #ملْ يـَْل َق َها ُس ْوقَةٌ قَـْبل ْي َوالَ َمل ُ
يَا َحا ِر الَ أ ُْرَم َ ْ
(مستفعلن)(فاعلن)(مستفعلن)(فعلن) ( #مستفعلن)(فاعلن)(مستفعلن)(فعلن)
ت – حبر الوافر :يأيت الوافر جمزوءًا يف أربع تفعيالتُ ( :مفاعلنت) ،وعروضه (اجملزوءة) صحيحة ،أما ضربه
(اجملزوء) فهو إما صحيح أو معصوب ،وذلك على النحو التايل (جمدي 24 :2112 ،و:)35
يمفاعلتِ يمفاعلتِ  #يمفاعلتِ يمفاعلتِ

اعتمدت الباحثة يف تدريس هذا البحر على استخدام موسيقى (يب .رملي) بعنوان "سدنقكن ليداه الكي
ترجيجيت" ( )Sedangkan Lidah Lagi Tergigitمن فِلمه "تيكا عبدول" ( Tiga Abdul) (Arkib Negara
:)Malaysia, 2008: 54
تفعيالت بحر الوافر

النص المكتوب في موسيقى "سدنقكِ ليداه الكي
تر يجيت"

ُمفاعلنت ُ /مفاعلنت

ُمفاعلنت ُ /مفاعلنت

Sedangkan lidah / Lagi tergigit
Apa pula / Suami isteri

البيت الشعري الذي يستخدم بحر الوافر
اع َد طَْرفَهُ ال َق َد ُر
َغَز ٌال َزانَهُ احلََوُر َ #و َس َ
فاعلنت)(مفاعلنت)
(م
(م
ُ
فاعلنت)(مفاعلنت) ُ #
ُ
ُ

تاما يف ست تفعيالتُ ( :متفاعلن) ،وذلك على النحو التايل
ث – حبر الكامل :يأيت الكامل ً

(جمدي:2112 ،

:)53

يمتفاعلِ يمتفاعلِ يمتفاعلِ  #يمتفاعلِ يمتفاعلِ يمتفاعلِ

وظّفت الباحثة موسيقى (يب .رملي) بعنوان "بولن دفاكار بينتْنق" ( )Bulan di Pagar Bintangمن فِلمه
"فنديكار بوجنق الفوق" ( )Pendekar Bujang Lapuk) (Arkib Negara Malaysia, 2008: 9يف تدريس
هذا البحر:
تفعيالت بحر الكامل
ُمتفاعلن ُمتفاعلن /

النص المكتوب في موسيقى "بولِ دفاكار بينت بنق"

Malam bulan dipagar bintang /

ُمتفاعلن ُمتفاعلن /

Makin indah jika dipandang /
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ُمتفاعلن ُمتفاعلن

Bagai gadis beri senyuman

البيت الشعري الذي يستخدم بحر الكامل
ِ
وإِ َذا امرٌؤ م َدح امرءا لِنَـوالِِه  #وأَطَ َ ِ ِ
ال فْيه فَـ َق ْد أ ََرا َد ه َجاءَهُ
َ
َ ُْ َ َ ًَْ َ
( ُمتفاعلن)( ُمتفاعلن)( ُمتفاعلن) ُ ( #متفاعلن)( ُمتفاعلن)( ُمتفاعلن)

ج – حبر املتدارك :يأيت الوزن التام للمتدارك يف مثان تفعيالت( :فاعلن) ،أربع منها يف كل شطر (جمدي،
:)45 :2112

فاعلِ فاعلِ فاعلِ فاعلِ  #فاعلِ فاعلِ فاعلِ فاعلِ
استخدمت الباحثة موسيقى (يب .رملي) بعنوان "أوبات" ( )Ubatمن فِلمه "دو ري مي" ( )Do re Mi
 )(Arkib Negara Malaysia, 2008: 67يف تدريس هذا البحر:
النص المكتوب في الكورس أو الجزء األساسي مِ موسيقى

تفعيالت بحر المتدارك

"أوبات"
فاعلن فاعلن  /فاعلن
فاعلن

Hai ubat hai ubat / Mari beli ubat

فاعلن فاعلن  /فاعلن
فاعلن

Kalaulah terlambat / Tak dapat

البيت الشعري الذي يستخدم بحر المتدارك
جاءنَا ع ِامر سالِما ص ِ
احلًا  #بـَ ْع َد َما َكا َن َما َكا َن ِم ْن َع ِام ِر
ََ َ ٌ َ ً َ
(فاعلن)(فاعلن)(فاعلن)(فاعلن) ( #فاعلن)(فاعلن)(فاعلن)(فاعلن)
ح – حبر اهلزج :ال يُستخدم هذا البحر إال جمزوءًا ،وهو يأيت يف صورة أربع تفعيالتَ ( :مفاعيلن) ،وذلك على
النحو التايل (جمدي:)34 :2112 ،
َمفاعيلِ َمفاعيلِ َ #مفاعيلِ َمفاعيلِ

جلأت الباحثة إىل موسيقى (يب .رملي) بعنوان "أجي أجي بوكا فينتو" ( )Aci Aci Buka Pintuمن إحدى
أفالمه الغزيرة بعنوان "ناسيب سي البو اليب" ( Nasib Si Labu Labi) (Arkib Negara Malaysia, 2008:
 )1يف تدريس هذا البحر:
تفعيالت بحر الهزج

النص المكتوب في موسيقى "أ ي أ ي بوكا فينتو"
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َمفاعيلن َمفاعيلن
َمفاعيلن َمفاعيلن

Aci aci / Buka pintu
Nana balik / Hai pukul satu

البيت الشعري الذي يستخدم بحر الهزج
م َشيـنَا م ْشيةَ اللَّي ِ
ضبَا ُن
ث َغ ْ
ث َ #غ َدا واللَّْي ُ
َ ْ َ َ ْ

فاعيلن)(مفاعيلن)
(م
(م
َ
فاعيلن)(مفاعيلن) َ #
َ
َ
ومن املالحظ ،بعد أن وظّفت الباحثة األنغام (يب .رملي) املوسيقية يف تعلّم علم العروض ،وجدت
أن الطالب يستطيعون اإلقبال على هذا العلم والتمتّع به ،بل أهنم يُظهرون رغباهتم يف دراسة البحور الشعرية؛
ومشوق .وهذا
يسر ّ
نظرا ألن هذه الطريقة تعينهم يف تذ ّكر التفعيالت املستخدمة يف كل حبر شعري بشكل م ّ
ً

أيضا أن طريقة األناشيد أكثر فعالية يف تعلّم الدروس اللغوية
ما أ ّكدت به الباحثة أمسه مسعود (ً )114 :2111
لدى الطالب الناطقني بغري العربية؛ ألهنا دفعت امللل والسأم عند تعلّمهم لكوهنا أكثر جذابة وممتعة .وانطالقًا
من هذا الصددُ ،كلّف الطالب باستخدام إيقاعات (يب .رملي) املوسيقية املقرتحة – يف قاعة الفصل – يف
مفاتيح البحور الشعرية وتفعيالهتا واألبيات الشعرية ،مث قاموا بتسجيل هذا النشاط اجملموعي يف الفيديوهات،
ونستطيع أن نرى ذلك يف الرابط اآليت:
https://drive.google.com/open?id=1UU5YNSHl_OcKFUWTGYpTUAjAA986Loxf

اتمة
شاركت الباحثة يف الصفحات السابقة جتربتها الشخصية يف تدريس علم العروض باجلامعة اإلسالمية العاملية
مباليزيا .وقد استعانت الباحثة بكتب خمتلفة يف عملية التدريس ،ومن أمهها" :مدخل إىل علم العروض والقافية"
جملدي حاج إبراهيم ،و"علم العروض والقافية :دراسات تطبيقية" لعمر األسعد ،و"مهارة علم العروض والقافية:
 "Metrics skillلعبد الرؤوف زهدي مصطفى وسامي يوسف أبو زيد .وقد استخدمت الباحثة الكتاب األول
علما أن صاحب الكتاب هو الناطق بغري العربية ،وهو يستوعب مدى مناسبة
بوصفه ً
مرجعا أساسيًا؛ ً
املوضوعات املطروحة مبستوى الطالب املاليزيني املبتدئني الذين ليست لديهم سابق معرفة بالعروض والشعر
كلفت الباحثة الطالب بتقدمي املوضوعات احمل ّددة باستخدام
وموسيقاه .أما بالنسبة لألنشطة الصفية فقد
ْ
برنامج احلاسوب بوربوينت ( ،)Power Pointوكتابة اجلمل املفيدة بناء على تفعيالت البحور الشعرية،
والتدريب على التقطيع العروضي ،والكتابة العروضية ،وحتديد التفعيالت لألبيات الشعرية وكذلك استخدام
قسمت الباحثة األنشطة الالصفية إىل نوعني اثنني ،أوهلما:
برنامج "كاهوت" ( )Kahootيف قاعة الفصل .وقد ّ
18
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تسجيل الفيديوهات اليت تتضمن عملية حتليل األبيات الشعرية حتليالً عروضيًا ،وثانيهما :مراجعة البحث
العلمي املتعلق بعلم العروض.
وإىل جانب األنشطة املذكورة ،فقد جلأت الباحثة إىل توظيف موسيقى الفنّان (يب .رملي) يف تدريس
موسيقى الشعر العريب؛ لكوهنا مألوفة لدى مجيع الناس عامة ودارسي علم العروض املاليزيني خاصة ،فضالً عن

أن نغماته املوسيقية تتناسب بالتفعيالت املستخدمة يف البحور الشعرية ،وعلى سبيل املثال ال احلصر :املوسيقى
بعنوان "إيتوله ساينق" ( )Itulah Sayangتتناسب بتفعيلة حبر الطويل ،واملوسيقى بعنوان "سالمت هاري رايا"
( )Selamat Hari Rayaتتناسب بتفعيلة حبر البسيط ،واملوسيقى بعنوان "بولن دفاكار بينتْنق" ( Bulan di
 )Pagar Bintangتتناسب بتفعيلة حبر الكامل ،واملوسيقى بعنوان "أجي أجي بوكا فينتو" ( Aci Aci Buka
 )Pintuتتناسب بتفعيلة حبر اهلزج ،واملوسيقى بعنوان "أوبات" ( )Ubatتتناسب بتفعيلة حبر املتدارك ،وغريها
كثري .الحظت الباحثة من خالل طريقة األناشيد أن الطالب يستمتعون بدراسة علم العروض؛ ألهنا دفعت
امللل والسأم عند تعلّمهم هلذا العلم ،بل تعينهم هذه الطريقة يف تذ ّكر التفعيالت املستخدمة يف كل حبر شعري
ومشوق .ومن هنا ،ختلص الباحثة إىل أن إيقاعات (يب .رملي) املوسيقية املستخدمة يف أفالمه
ميسر ّ
بشكل ّ
الغزيرة تصلح أن تكون أداة من األدوات التعليمية املساعدة لدراسة علم العروض ،بل أصبحت دراسة هذا
العلم مادة حية تطبيقية ،ميكن استشعار حالوهتا لدى الطالب الناطقني بغري العربية.

شكر وتقدير
)This study is funded by IRAGS18-031-0032 (International Islamic University Malaysia
under research grant: “The Usage of Malay Melodies in Science of Prosody (‘ilm al-‘Arudh):
”An Exploration Study .

ا مة المرا ع بالعربية
ابن خلكان ،مشس الدين أمحد بن حممد بن أبو بكر ( .)1424وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمن .حتقيق:
إحسان عباس .بريوت :دار صادر.
ابن عباد ،صاحب ( .)1424اإلقناع يف العروض وختريج القوايف .ط .1حتقيق :إبراهيم حممد أمحد اإلدكاوي.
األسعد ،عمر ( .)2115علم العروض والقافية :دراسات تطبيقية .ط .1إربد-األردن :عامل الكتب احلديث.

19

علم العروض وتدريسه :جتربة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا

أمسه مسعود ( .)2111فاعلية طريقة األناشيد يف تعليم املهارات اللغوية يف املدارس الثانوية احلكومية مباليزيا:
دراسة وصفية وتقوميية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،كلية معارف الوحي
والعلوم اإلنسانية – اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا.
بكار ،يوسف ( .)1441يف العروض والقافية .بريوت :دار املناهل.
اجلميعه ،شذى ( .)2112ورشة عمل :املعلم التقين .قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية باخلرج ،جامعة
األمري سطام بن عبد العزيز (غري منشور).

احللباوي ،نبيل ( .)2112مشكالت تدريس العروض يف املرحلة الثانوية يف اجلمهورية العربية السورية :دراسة
ميدانية يف ثانويات حمافظيت مدينة دمشق وريفها ،جملة جامعة دمشق ،مج ،5ع ،1ص.522-523 :
محود ،حضر موسى حممد ( .)2113الراقي يف حداثة علم العروض والقوايف .بريوت :دار الكتب العلمية.
احلموي ،ياقوت ( .)1443معجم األدباء :إرشاد األريب إىل معرفة األديب .ط .1بريوت :دار الغرب

اإلسالمي.
الدمج ،خالد مصطفى ( .)2112النخبة الكافية يف العروض والقافية .ط .1بريوت :دار الكتب العلمية.
شاهني ،كامل السيد ( .)2115اللباب يف العروض والقافية .برتاجايا-ماليزيا ،وزارة التعليم املاليزية – شعبة
اللغة العربية.
فرحان فردوس ( .)2115موسيقى الشعر يف ديوان الرافعي (اجلزء الثاين) ملصطفى صادق الرافعي :دراسة حتليلية
عروضية وقافوية ،حبث علمي بكالوريوس غري منشور ،كلية اآلداب والعلوم الثقافية – جامعة سونان

كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا.
قسم اللغة العربية وآداهبا ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا ،توصيف
مادة العروض والقافية (رمز املادة( )ARAB 4518 :غري منشورة).
جمدي حاج إبراهيم ( .)2112مدخل إىل علم العروض والقافية .ط .1كواال ملبور :مطبعة اجلامعة اإلسالمية
العاملية مباليزيا.
حممد فهام حممد غالب وحممد ناصر حممد صربي ( .)2112تعليم اللغة العربية عرب الوسائط املتعددة وعالقتها
بالتعليم احلاسويب على ضوء النظرية اإلدراكية ،جملة الدراسات اللغوية واألدبية ،ديسمرب  ،2112العدد

الثاين.
مصطفى ،عبد الرؤوف زهدي ،وأبو زيد ،سامي يويف ( .)2114مهارة علم العروض والقافية.Metrics skill :
ط .1عمان :عامل الثقافة للنشر والتوزيع.

20

Tinta Artikulasi Membina Ummah 5(2), 2019 1-21, e-ISSN: 2289-960X

ا مة المرا ع بغير العربية
Ab. Halim Mohamad & Mohd Azidan Abdul Jabar (2017), Faktor Kesalahan Bahasa Yang
Mempengaruhi Pelajar Melayu dalam Mempelajari Bahasa Arab, Jurnal Al-Anwar,
Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah (PBMITT), Vol. 1 (3), 21-32 .
Ab.Halim Mohamad & Wan Muhamad Wan Sulong (2016), Minat dan Sikap Pelajar Bacelor
Bahasa Arab di IPTA Malaysia Terhadap Bahasa Arab, Jurnal Al-Anwar, Persatuan
Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah (PBMITT), Vol. 1 (1), 21-37.
Ai Zakiyah (2013), Puisi I’tiraf Abu Nawas: Analisis Bentuk dan Makna Berdasarkan Ilmu
Puisi dan Balaghah, Jurnal Ilmiah, Program Studi Sastra Arab, Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok.
Arkib Negara Malaysia. (2008). Senandung Warisan. Kuala Lumpur: Kementerian
Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia .
Hairun Najuwah Jamali, Awatif Abd. Rahman & Ku Fatahiyah Ku Azizan (2015), Tahap

Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Arab
di USIM, UNISZA dan Pusat Asasi UIAM, The Journal of Sultan Alauddin Sulaiman
Shah, Vol. 2 (1).
Hazrul Affendi Mohmad Razali, Zamri Arifin & Hakim Zainal (2016), Analisis Item Ujian
Tahap Penguasaan Ilmu Nahu Pelajar Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) , Jurnal
Al-Anwar, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah (PBMITT), Vol. 2 (2),
1-22.
Mas’an Hamid (0887), Ilmu Arudl dan Qawafi, Surabaya: Penerbit al-Ikhlas .
Mohd Shahrizal Nasir & Mohammad Azizie Aziz. (2012). Pemanfaatan Teknologi dalam
Pengajaran Puisi Arab, In. Kamarul Shukri Mat Teh, et.al., Dinamika Pendidikan
Bahasa Arab: Menelusuri Inovasi Profesionalisme Keguruan, Kuala Terengganu:
Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin .
Nawawi (2004), Peranan Ilmu ‘Arudh dalam menelaah bahasa syair, Al-Turas Vol. 10, 1, h.
39-52.

21

