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 الباب الرابع

 تقدمي ونتائج البحث

كتقدًن  ،حيتوم ىذا الباب الرابع على اللمحة عن أحواؿ مكاف البحث

 كحتليل احلقائق. ، كنتائج البحث،احلقائق

 اللمحة عن أحوال مكان البحث .أ 

 ابليتار العصري الكمالموقع جغرايف للمعهد  .1

. ىذا أقيم ادلعهد العصرم الكماؿ يف قرية كونَت كااندادم بليتار

كيلو مًت تقريبا من  ّ كيلو مًت تقريبا من ديواف قرية كونَت، ك ُ ادلعهد يقع 

ليتار بدائرة تولونج أجونح من اجلهة العربية. كأما من اجلهة حد دائرة اب

كيلو مًت تقريبا من معمورية كااندادم كيتحدد بقرية    ٕالشمالية فعو يقع 

كارنكاًن يف معمورية سريعات كولوماايف. كيتحدد من اجلهة الشرقية بقرية  

 ُكيتحدد من اجلهة اجلنوبية بنهر برنتاس.

 

 

                                                           
ي تاريخ يف ادلعهد العصرم الكماؿ ابليتار أستاذ مسهر الف أسنوممع ة دلالحظمصدار احلقائق من اُ

  .5028 يوليو 52، ف 
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 ابليتار العصري الكمالللمعهد  ريخ التأسيسات .2

كأسس الشيخ منصور ادلعهد الكماؿ العصرم اإلسالمي يف سنة 

ـ. كىو أحد أبناء الشيخ إماـ بشرم )أحد ادلشاييخ يف ادلعهد  َُْٗ

ع يف ماعوف سارم تولونج أجونج. ككاف اإلسالمي السلفي الفتاح الذم يق

القياـ بتأسيس ىذا ادلعهد أمانة من الشيخ إماـ البشرم حيث قدمها إىل 

أبنائو. كيريد أف يقيم أحد أبنائو يف األرض ادلفتوحة الواقعة ابلغابة بليتار. 

ككاف الشيخ منصور ىو الذم يستعد ألداء تلك األمانة أم اإلقامة بتلك 

شيخ منصور إبحدل بنات الشيخ عبد هللا إمسها ميمونة. األرض. كتزكج ال

كثورث من ىذا النكاح أبناء كثَتين كأحفاد، كىم أكؿ من يدبر ادلعهد 

 الكماؿ العصرم اإلسالمي كيرعاه يف األايـ ادلقبلة. 

كثالثة منهم قد جاءىم ادلوت عندما   ،كللشيخ منصور ستة أكالد

 كما يلي: كىن   ،كثالثة منهم بنات ،كانوا صغارا

سيت مالكةز كىي تزكجت ابلشيخ صاحل. كيقيماف يف قرية   ،األكىل

كيلو مًتا تقريبا من ادلعهد الكماؿ العصرم اإلسالمي.  ُ كونَت حيث يقع 

 كأقمها معهد صغَتا يف تلك القرية ابسم ادلعهد اإلسالمي منبع اذلدل"
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 ،دسيت متينة. كىي تزكجت ابلشيخ طيب. كتورث سبعة أكال ،الثانية

( ٓ( سيف احلبيب )ْ( سيت ماشطة )ّ( مائة حبة )ِ( سنبلة )ُكىم: )

 ( إماـ أشعارم.ٕ( سيت مسوة )ٔمشس ادلعارؼ )

سيت منورة. كىي تزكجت ابلشيخ احلاج طاىر كجيااي. كتورث  ،الثالثة

( جوىر ْ( أمساكيت )ّ( نور سعيدة )ِ( أستوتيك )ُ: ) كىم ،ستة أكالد

 ( رينا ليلى كايت. ٔ )( ريٍت رمحتوايتٓكرداين )

ـ. كبٌت  ُُٖٗكارحتل الشيخ احلاج منصور إىل قرية كونَت يف سنة 

فيها مسجدا كأنشأ رللسا  للتعليم حيث يكوف زلال لتعلم طالبو من القرل 

فأسس ىذا ادلعهد  ،اجملاكرة. مناسبا ابألاثر ادلوجودة يف ادلسجد اجلامع كونَت

ة الشيخ منصور فأكدع الوظائف ـ. كبعد كفا َُْٗاإلسالمي يف سنة 

الًتبوية إىل زكجي إبنتو. كمها الشيخ طاىو كجيااي كالشيخ طبيب. كقد كقع 

إسم ادلعهد اإلسالمي تغيَت كتبديل حبيث يف أكلو يسمى ادلعهد اإلسالمي  

كونَت كيصَت األف ادلعهد الكماؿ العصرم اإلسالمي. ككانت ىذا التسمية 

  ،ييخ حينئذ كىو الشيخ طاىر كجيااي. كىكذابناء على إستخارة أحد ادلشا



ٖٓ 

كاف ادلعهد اإلسالمي قد قاـ منذ سنوات عديدة كينتمى إىل اليـو مع 

 ِاإلستزادة كاإلكماؿ يف كل رلاالت.

 ابليتار العصري الكمالللمعهد  خأحوال املشايي .3

ككاف يف ادلعهد الكماؿ العصرم اإلسالمي ثالث ادلريب. أكذلم 

ر أمسوم زلفوظ ادلاجستَت الذم تزكجت ابلسيدة احلاجة اليشخ احلاج الدكتو 

إيرييا مسفييا العامل يف العلـو احلكمية كىي إبنة أكىل من الشيخ زلمود محزة 

كالسيدة أستوتيك ىداييت كىي إبنة من السيدة سيت منورة. كيسكن اليشخ 

سجد احلاج الدكتور أمسوم زلفوظ ادلاجستَت يف اجلهة الغربية كاجلنوبية من ادل

دتاما. كىو أيضا بعض ادلعلمُت ككارئيس يف   HMيقع البيت جانب الفرقة 

كلية الشريعة كالعلـو احلكمية كقد دتت دراجة تعليمو يف طبقة الدكتور ىو 

أىم الشيخ من ادلشاييخ ادلوجوة يف ادلعهد الكماؿ العصرم اإلسالمي يف 

 تدبَت الطالب ىنا. 

ين العامل يف العلـو احلكمية كاثنيهم الشيج احلاج أمحد حسن الد

الذم تزكجت ابلسيدة احلاجة أطيك ىتمينيت العامل يف العلـو احلكمية كىي 

إبنة اثنية من من الشيخ زلمود محزة كالسيدة أستوتيك ىداييت كىي إبنة من 
                                                           

2
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Book, (Blitar : Pon. Pes Terpadu Al-kamal Press, 2016). 
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السيدة سيت منورة. كيسكن اليشخ احلاج أمحد حسن الدين العامل يف العلـو 

ية من ادلسجد اجلامع الكماؿ، كىو أم الشيج احلاج احلكمية يف اجلهة اجلنوب

أمحد حسن الدين العامل يف العلـو احلكمية أكثر علما من العلـو الركحنية. 

كاثلثهم الشيخ احلاج حافظ لطفي العامل يف العلـو الدينية كىو إبن من الشيخ 

ية ىي ادلغفور احلاج زين مسركر كاليسدة احلاجة مسبلة العامل يف العلـو الدين

إبنة من السيدة سيت متينة. كيسكن الشيخ احلاج حافظ لطفي العامل يف 

العلـو الدينية يف اجلهة الشمالية من ادلكتب ادلركزم للمعهد الكماؿ العصرم 

اإلسالمي الواقع يف اجلهة الشمالية من ادلسجد. كىو أكثر حاجا من 

ككاف الشيخ من ادلشاييخ األخرم يف كل سنة يذىب إىل مكة إلقامة احلج. 

أىم ادلربُت كأعالىم درجة يف ادلعهد الكماؿ العصرم اإلسالمي. كلو  سيطرة  

يف تقرير التقريرات كالنظم للمعهد الكماؿ العصرم اإلسالمي. كلكن كاف 

 ّالقرارات كالنظم.الشيخ يسثشار ابألساتيذ قبل إثبات 

 ابليتار العصري الكمال معهدلل أحوال الطالب .4

طالب للمعهد الكماؿ العصرم اإلسالمي يف السنة أحواؿ عدد ال

طالبا كمنهم جيلس يف ادلرحلة ادلتوسطة  ِْٕ َُِٖ-َُِٕالدراسية 
                                                           

ي تاريخ يف ادلعهد العصرم الكماؿ ابليتارحارس زلمود أستاذ مع دلالحظة مصدار احلقائق من ّ
 .5028 يوليو 52، ف 
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كمنهم من جيلس يف ادلرحلة العالية، كىذه البياانت الواضحة عن عدد 

 الطالب كما يلي:

 َُِٖ-َُِٕعدد الطالب العاـ الدراسي  ،ُ.ْاجلدكؿ 

 اجملموع الفصل الثالث لفصل الثاينا الفصل األول الفرقة النمرة

 ُٓٓ ّٗ ُٔ ٓٓ الفرقة ادلنصور األكىل ُ

 َُُ ِٖ ّٔ ّٕ الفرقة ادلنصور الوسطى ِ

 ِٗٓ ِٕ ٖٗ ٖٗ الفرقة األدكية ّ

 ُُٔ ِٓ ُٔ ْٖ الفرقة ادلنورة ْ

 ٔٔ ُْ ِِ َّ الفرقة ق.ـ ٓ

 ِْٕ َِٓ ِٗٔ ِٖٔ اجملموع

 الميالتوثق ابدلعهد الكماؿ العصرم اإلس

 ابليتار العصري الكمالللمعهد بعثة وبصرية  .5

 بعثة: .أ 

 ادلؤمن ك ادلتقُت ك يستطيع على تطبيق قيم اإلسالمية  اجليل عدادإ (ُ

 اجملتمع. كأىل السنة كاجلماعة ىف حياة

 إعداد جيل ادلسلم الذكي ك فكرة الكيفية ك يتوىل اللغة العادلية. (ِ
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 .للقيادة مستعددة ك لقيا ادلسلم الذل ىو على استعداد جيل إعداد  (ّ

الذكي  ك جيل ادلسلم ادلؤمن كادلتقُت، أبخالؽ الكرديةكجود :  بصرية .ب 

 .للقيادة مستعدلقيادة ك  الفكرة الكيفية الذل ىو على استعدادك 

 ابليتار العصري الكمالهيكل جملس التدبري وأمساء األساتيذ يف املعهد  .6

قياـ مبساعدة كللقياـ بتدريب الطالب على أداة أنشطة ادلنظمة كال

ادلربُت يف حتقيق السنة كالنظاـ لللمعهد الكماؿ العصرم اإلسالمي، فينصب 

ادلدبر لللمعهد اإلسالمي العصرم الكماؿ من األساتيذ ادلقيمُت فيو ككذلك 

الطالب القادرين على ذلك. كما  جيرم يف ادلنظمة األخرم، فتعقد أيضا يف 

صوؿ على الفهم الواضح فيمكن ىذا ادلعهد ادلشاكرة السنوية. كألجل احل

 النظر اذليكل، كما يلي:

 لبنيويةالصورة ا ،ِ.ْاجلدكؿ  

 

 

 

 مشرف املعهد
 ادلاجستَت أمساكم زلفوظ احلاج .ُ
 أمحد حسن الدين .ِ
 حافظ لطفي احلاج .ّ

 

 الناصح
  مشهر ألف أسنول شاىد .ُ
 انصحُت ادلعز .ِ
 دمحم سيف الدين .ّ

 



ِٔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 رئيس ادلعهد
العامل  نن نور الرحيمم  

 الكاتب
ممخَت اإل دمحم  

 

 أمُت الصندكؽ
 حارس زلمود

 قسم الًتبية قسم األمن قسم اللغة

 منٌسق إدارة الفرقة

 قسم االمن قسم اللغة

 قسم ادلكتبة قسم الرايضة

 قسم الًتبية

 قسم الصلة

دلنصوررئيس الفرقة ا رئيس الفرقة األدكية رئيس الفرقة ادلنورة  

 انئب الرئيس
 زاكي أمحد فوزم

سم النظافةؽ  قسم سبكة قسم البناء 
 الدكلية

ةكيل الفرقة ادلنور كيل الفرقة ق.ـ كيل الفرقة ادلنصور  كيل الفرقة األدكية 

 رئيس الفرقة ق.ـ
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 ْالتوثق ابدلعهد الكماؿ العصرم اإلسالمي

 ْٓالكمػػاؿ بلػػ   ككػػاف عػػدد االسػػاتيذ يف ادلعهػػد االسػػالمي العصػػرم

أسػػػتاذا كبعضػػػهم يسػػػكنوف يف ادلعهػػػد الكمػػػاؿ العصػػػرم اإلسػػػالمي كبعضػػػهم 

االخػػر يسػػكنوف يف بيػػوذم أم ذىػػاعم اىل ادلعهػػد مػػن بيػػوذم. كمػػنهم متخػػرج 

 من ادلعاىد االسالمية السالفية كمنهم من خترج من اجلامات. 

دادم أمسػػاء االسػػاتيذ ابدلعهػػد االسػػالمي العصػػرم الكمػػاؿ كػػونَت كاانك 

 كما يلي: َُِٖ-َُِٕابليتار السنة الدراسية 

 أمساء األساتيذ يف ادلعهد الكماؿ العصرم اإلسالمي ،ّ.ْاجلدكؿ 

 الدراسة عام التدريس الرتبية االمساء النمرة

الدكتورأمساكم زلفوظ،  ُ

 ادلاجستَت
ّ –س   ادلطالعة ََِْ 

ُ-س  حافظ لطفي احلاج ِ  ادلطالعة ََُِ 

الدين أمحد حسن ّ ُ –س    ادلطالعة ََِٖ 

ِ –س  سوجي مصطفى ْ  الصرؼ ُٖٖٗ 

ِ –س  مهشم ٓ  الصرؼ ُٗٗٗ 

                                                           
 .َُِٖيوليو  ِٓيف ادلعهد العصرم الكماؿ ابليتار، يف اتريخ ق التوثي مصدار احلقائق من ْ



ْٔ 

 النحو ُّٗٗ معهد أب الفيض دمحم طاىب ٔ

مشهر ألف أسناكم  ٕ

 شاىد
ُ –س   النحو ُٓٗٗ 

 ادلطالعة ُٕٗٗ معهد أب الفيض مشسورم ٖ

ُ –س  عبد الرمحن ٗ  النحو ُْٗٗ 

العصرل الكماؿادلعهد  خزينة األسرار َُ    

 الصرؼ ُٗٗٗ معهد أب الفيض سللصُت ُُ

 االعرب ََِِ معهد أب الفيض اماـ موىايل ُِ

    خَت اذلدم ُّ

 االعالؿ ََِّ معهد أب الفيض قصطالين ُْ

ُ-س زنيد عباس حبراي ُٓ  اإلعراب َُِٔ 

 االعراب ََِّ معهد أب الفيض دمحم سوراين ُٔ

يضمعهد أب الف اماـ نواكم ُٕ  االعالؿ ََِّ 

ُ-س دمحم حبر الدين ُٖ  الصرؼ َُِٔ 

 االعراب ََِٗ معهد لراباي كديرم سيف ادلصطفي ُٗ

 النحو ََِٖ معهد ادلعلمُت جومبانج يزيد مشكور َِ

ِ –س  دمحم انصحُت ادلعز ُِ  النحو ََِّ 
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ُ –س  دمحم صفاح ادلتقُت ِِ  االعراب ََِّ 

ُ –س  زاكي أمحد فوزم ِّ دلطالعةا َُِٔ   

 ادلطالعة ََِْ ادلدرسة العالية حاذؽ النهى ِْ

    مزكي شيئا ِٓ

ُ –س  قمر الدين ىداية ِٔ  ادلطالعة ُٖٗٗ 

 النحو ََِٗ معهد أب الفيض أمحد فرحاف ِٕ

ُ-س أمحد منانورمحُت ِٖ  النحو ََُِ 

 النحو َُِّ معهد العصرم  الكماؿ خَت األمم ِٗ

ُ-س أمي لطفييت َّ طالعةادل ََُِ   

ُ-س أفريزاؿ نور على ُّ  َُِّ  

ُ-س دمحم سيفودين ِّ  النحو ََُِ 

ِ-س زين عبدين ّّ  التجويد َُِٕ 

ُ-س مولدة الصاحلة ّْ  التجويد َُِٕ 

ُ-س فطٌت فوزينا ّٓ  اإلعالؿ َُِّ 

ُ-س إماـ فحر الدين ّٔ  الصرؼ َُِّ 

    لطفي فاحتة اذلداية ّٕ



ٔٔ 

ُ-س على عثماف ّٖ اباإلعر  َُِّ   

ُ-س إماـ سانوسي ّٗ  النحو َُِّ 

ُ-س بك نصر هللا َْ  النحو َُِْ 

ُ-س مصباح اخلَتاف ُْ  ادلطالعة َُِٕ 

ُ-س حارس زلمود ِْ  النحو َُِّ 

ُ-س عارؼ رفاعي ّْ  قواعد اللغة ََِْ 

ُ-س خَت األنوار ْْ  ادلطالعة َُِْ 

ْٓ 
 دمحم عز ادلتقُت

معهد الكماؿ العصرم 

 اإلسالمي
عالؿاإل َُِٓ  

ْٔ 
 لطفي مفتاح األمر هللا

معهد الكماؿ العصرم 

 اإلسالمي
 اإلعالؿ َُِْ

ْٕ 
 دمحم اساد الغيفار

معهد الكماؿ العصرم 

 اإلسالمي
 النحو َُِْ

ْٖ 
 كومسياسية

معهد الكماؿ العصرم 

 اإلسالمي
 النحو َُِٓ

 الصرؼ َُِْمعهد الكماؿ العصرم  فينا فائقة احلسٌت ْٗ



ٕٔ 

 اإلسالمي

 َُِٖٓ-َُِٕ: كثيقة ادلدرسة الدينية الكماؿ  *ادلصدر

 ابليتار العصري الكمالللمعهد  أنشطة الطالب .7

أنشطة الطالب ابدلعهد االسالمي العصرم الكماؿ اليت جتر  ،ْ.ْاجلدكؿ 

  َُِٖ-َُِٕخارج الدراسية الرمسية  يف السنةالدراسية 

 األنشطة األكقات النمرة

ُ َْ،ََ  االستيقاظ من النـو 

ِ َْ،ََ  _َٓ،ََ  االتعداد لصالة الصبح مجاعة ك القياـ عا 

ّ َٓ،ََ – َٔ،ََ سقـو الطالب الفصل األكؿ ابالضافية اللغوية ك  

يشًتؾ الطالب الفصل الثاين كالثالث يف قراء ة 

 الكتب

ْ َٔ،ََ – َٕ،ََ االستعداد للدراسة يف ادلدرسة الرمسية كاالستحماـ ك  

 تناكؿ الفطور

ٓ َٕ،ََ – ُّ،َّ  يقـو الطالب ابلدراسة يف ادلدرسة الرمسية 

ٔ ُّ،َّ – ُْ،ََ  تناكؿ الغذاء ك االسًتاحة 

                                                           
 .َُِٖيوليو  ِٓيف ادلعهد العصرم الكماؿ ابليتار، يف اتريخ التوثيق مصدار احلقائق من  ٓ



ٖٔ 

ٕ ُْ،ََ – ُٔ،ََ  برانمج اللغة التكثيفية )االضافة( 

ٖ ُٔ،ََ – ُٔ،ّٗ  االستعداد للقياـ بصالة العصر مجاعة 

ٗ ُٔ،َّ – ُٕ،َّ  صالة العصر مجاعة ك الكلية العامة قبل ادلغرب 

َُ ُٕ،َّ – ُٖ،ُٓ  تناكؿ العشاء كالقياـ بصالة ادلغرب مجاعة 

ُُ ُٖ،ُٓ – ُٖ،ّْ التقوًن عن سَت نظاـ اللغة الرمسية أك إعطاء ادلفردات  

 اجلديدة

ُِ ُٖ،ّْ، - ُٗ،ََ  االستعداد للدراسة يف ادلدرسة الدينية 

ُّ ُٗ،ََ – َِ،َّ  عملية التعلم ك التعليم يف ادلدرسة الدينية 

ُْ َِ.َّ – ُِ،َّ  القياـ بصالة العشاء مجاعة ك تعلم قراءة القرأف 

ُٓ ُِ،َّ – ِّ،ََ  ادلطالعة أكادلذاكرة للدركس العامة أك الدينية 

ُٔ ِّ،ََ – َْ،ََ  االسًتاحة أك النـو 

 َُِٖٔ -َُِٕادلدبر ادلركزية سنة التدبَت *ادلصدر : كثيقة رللس 

 

 

                                                           
 .َُِٖيوليو  ِٓيف ادلعهد العصرم الكماؿ ابليتار، يف اتريخ توثيق المصدار احلقائق من ٔ



ٔٗ 

 تقدمي احلقائق .ب 

جرومية لرتقية مهارة القراءة يف املدرسة األاستخدام تعليم كتاب ختطيط  .1

 راتيابل الدينية ابملعهد العصرى الكمال

 قدـبعد إجراءت ادلقابلة ادلتعمقة، كادلالحظة ادلشاركة، كالتوثيق، فسيي 

اليت تتعلق  . كأما احلقائق احملصولةمن موقع البحث احملصولةى  احلقائقى  الباحثي 

يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد العصرم  ةكتاب األجركميالقراءة مع   تعليمعن 

ٌددكف ختطي  التعليم قبل تطبيق ادلدٌرًسُت الذين حي مجيعى أٌف  ،الكماؿ ابليتار

 . كتلك احلالة اليت تناسب مع قوؿكتاب األجركميةعملية تعليم القراءة مع  

  )كتاب األجركمية(كادلدرس يف مادة النحو  دمحم اسد الغيفارماألستاذ 

  ٕ:كمايلي 

أٌف مجيع ادلدٌرسُت يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد العصرم الكماؿ "
 ين حيددكف ختطي  التعليم قبل تطبيق أنشطة التعليم."الذ ابليتار

 ٖ : أستاذة كومسيسية حيث مايلي كما قالتٍ 

                                                           
مصدار احلقائق من ادلقابلة مع أستاذ دمحم اساد الغيفارم )مدرس درس اجلركمية االكىل ا,ب( يف ادلعهد العصرم الكماؿ   ٕ

 .َُِٖيوليو  ِٗابليتار، يف اتريخ 
)مدرسة درس اجلركمية االكىل ب( يف ادلعهد العصرم الكماؿ ابليتار، مصدار احلقائق من ادلقابلة مع أستاذة خومسيسية   ٖ
 .َُِٖيوليو  ِٖيف اتريخ 



َٕ 

"مجيع ادلدٌرسُت الذين جيرؤكف أنشطة ختطي  التعليم قبل إجراءت 
يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد  يةكتاب األجركمالقراءة مع   تعليمعملية 

الذم حيتوم العصرم الكماؿ ابليتار. كأما ختطي  التعليم يف ىنا، 
حتديد موضوع التعليم، كأىداؼ التعليم، كطريقة التعليم، على 

كحتديد أك اختار موضوع التعليم يف  ككسائل التعليم، كتقوًن التعليم.
ؿ: اختار ادلدٌرس ادلثا كتاب األجركميةالقراءة مع   تعليمختطي  

, فاعلالفعل، ك الكادلبتدأ، كاخلرب، كادلفعوؿ بو، ك موضوع التعليم  
  " كاجلار كاجملركر كغَتىا

أٌف مجيع ستنادا من نتائج ادلقابالت أعاله، ديكن أٍف يستنتاج ا

ادلدٌرسُت يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد العصرم الكماؿ ابليتار الذين حيددكف 

. كأما كتاب األجركميةالقراءة مع   تعليمجراءت عملية ختطي  التعليم قبل إ

ختطي  التعليم الذم حيتوم على حتديد موضوع التعليم، كأىداؼ التعليم، 

كطريقة التعليم، ككسائل التعليم، كتقوًن التعليم. كحتديد أك اختار موضوع 

 ادلثاؿ: اختار ادلدٌرس كتاب األجركميةالقراءة مع   تعليمالتعليم يف ختطي  

, كاجلار كاجملركر فاعلالفعل، ك الكادلبتدأ، كاخلرب، كادلفعوؿ بو، ك موضوع التعليم  

 .كغَتىا

 



ُٕ 

جرومية لرتقية مهارة القراءة يف املدرسة استخدام تعليم كتاب األتطبيق  .2

 راتيابل الدينية ابملعهد العصرى الكمال

يلـز أف تكوف يف تعليم اللغة العربية طريقة مستخدمة حىت جتعل 

ب فهم ادلادة بسهولة كما ديكن ذلم احلصوؿ على تعليم اللغة العربية للطال

تعليم كتاب اجلركمية.  استخداـخاصة على مهارة القراءة ادلدركسة بطريقة 

كادلدرس يف مادة   دمحم اسد الغيفارمكىذه مناسبة بنتيجة ادلقابلة مع األستاذ 

 ٗ : كقاؿ ،)كتاب األجركمية(النحو

كمية لًتقية مهارة القراءة يف ادلدرسة الدينية "إف تعليم كتاب اجلر 
ابدلعهد الكماؿ ابليًت جيرم ابستخداـ اخلطوات ادلناسبة كفهم 
الدراسة قواعد اللغة العربية كلها. كإذا كاف الطالب جيدكف 
ادلشكالت عنها فيجب على ادلدرس بٌينتها مباشرة. كفضال عن 

س فرصة ذلم يف لو مازاؿ الطالب مل يفهموا فيعطي ادلدر  ،ذلك
األسئلة. كإنو يقوؿ على أف األىم يف تعليم اللغة العربية مبهارة القراءة 
فهو زلافظة عن القواعد اليت مستعملة يف ىذه ادلدرسة الدينية 
)حفظ منت اجلركمية من األكؿ حىت األخر الذم قد عيلًٌم 

 للطالب(".  

                                                           
يف ادلعهد العصرم الكماؿ  ادلقابلة مع أستاذ دمحم اساد الغيفارم )مدرس درس اجلركمية االكىل ا,ب(مصدار احلقائق من   ٗ

 .َُِٖيوليو  ِٗابليتار، يف اتريخ 



ِٕ 

 اجلركميةتعليم كتاب  تتعلق ابدلوضوع كجد الباحث احلقائق اليت

يف ىذه  لًتقية مهارة القراءة تعليم كتاب اجلركمية ككاف. لًتقية مهارة القراءة

، ك تعليم اللغة االكىل ا كفصل االكىل ب  لتالميذ فصل مجير  الدينية ادلدرسة

أما األغراض  .ىؤالء الطالبكاجب على  الذم يتعلق بقواعدىا ىناالعربية 

 ة الطالب أف يفهموا قواعد النحو ادليسرة: األكؿ، قدر  من ىذا التعليم فمنها

قدرة الطالب يف كتابة نصوص اللغة العربية  . الثاين،)بكتاب االجلركمية(

جيدا ككل ما يتعلق ابلكتابة, كألف لو كاف الطالب مل يفهموا عن تركيبها 

قدرة  ،ابلقواعد الصحيحة فتوجد عليهم ادلشكالت يف الكتابة. الثالث

لكلمة كاجلملة ابللغة العربية صحيحة من جهة إعراعا الطالب أف يقرؤكا ا

ادلادة ىي  هأٌف ىذعلى  مر مهمٌ األستطاعة لتحليل عند موقع مجلتها. ىذا اك 

يريد لتعليم اللغة  م، ك كاجب لفهمها على كل الشخص الذةسياادلادة األس

 .كخاصة يف كيفية قراءذا اليت تسمى مبهارة القراءة العربية

 َُ قابلة مع األستاذة كومسيسية حيث يقوؿ :كما نتيجة ادل

 تزاد كتاب اجلركميةتكوف ىذه مادة   أف درسُتو مجيع ادليرج"
أف يقركءا كتب الدينية  اليت كلها ليست للطالب حُت يريدكف 

                                                           
يف ادلعهد العصرم الكماؿ ابليتار،  ()مدرسة درس اجلركمية االكىل ب ابلة مع أستاذة خومسيسيةدلقمصدار احلقائق من ا  َُ

 .َُِٖيوليو  ِٖيف اتريخ 



ّٕ 

كإنو يقوؿ أيضا . ابحلركات ككتاب الفقو مثل ادلبادل الفقو كغَتىم
دلعهد العصرل الكماؿ أف تعليم كتاب اجلركمية للمدرسة الدينية اب
يف تعليم اللغة العربية  يستطيع أف جيعل الطالب ذكية ك ماىرة

. ككاف إلعراب الصحيحاب اليت تناسبالقراءة  خاصة يف ترقية مهارة
استخداـ كتاب اجلركمية يف غَت ترقية مهارة القراءة لسهولة الطالب 

 يف فهم قواعد النحو ادليسرة ىي ابحملافظة عن متنها".

يف تعليم كتاب اجلركمية ابدلعهد الكماؿ مباشرة ىو  ل الباحثي رأك 

يف ادلدرسة الدينية االكىل أ كادلدرسة االكىل ب. كاف ادلدرس يعٌلم الطالب يف 

النحو عذا الكتاب القصَت الذم بعضو لًتقية مهارة القراءة. أما الكتاب 

كوف من  ادلستعمل يف درس ادلطالعة فهو من جهة كتاب الفقهية اليت تت

كتاب مباد الفقهية للمدرسة الدينية االكىل. كأما كيفية ىذه الدراسة فهي  

كاف األستاذة أيمر الطالب أف يقراءكا الصفحة اليت قد عٌُت قبلو من كتاب 

مباد الفقهية, كالطالب يشاكركف بينهم عن تلك الصفحة حىت تيقَّنى ادلدرس 

دلدرس ثالثة الطالب بينهم لقراءة أهنم يستعدكف يف القراءة اجليدة. مث خيتار ا

ى قواعدىا كترمجتها, مثال زيد للقراءة ك علي  للقواعد  الصفحة كبُتَّ

يوسف للًتمجة. كلهم يبٌينوىا أماـ الفصل كالطالب األخركف )اإلعراب( ك 

يهتموهنم, لو كانوا اخلطائُت يف القراءة أك اإلعراب أك الًتمجة مباشرة الطالب 



ْٕ 

ا. كإذا كاف االختالؼ بينهم من جهة تلك ادلواد األخركف يصححوف عنه

فيشرح ادلدرس عن أصٌح اإلجابة. كىذا يدؿ على أف ىذا تعليم كتاب 

اجلركمية يستطيع لًتقية مهارة القراءة يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد الكماؿ 

 ابليًتم.                 

كماؿ كما يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد ال تعليم كتاب اجلركمية كاف

جيرم األستاذ أف يتعلم الطالب يف ادلدرسة الدينية االكىل ب مناسبة بعملية 

 .ترقية مهارة القراءة اليت يرجو مع أعضاء ادلؤسسة

الذم قد قاؿ للباحث   خَت األنوارستاذ األادلقابلة مع  فلذلك ىذه 

 ُُ : كما يلي

األخرل  أما عملية تعليم كتاب اجلركمية فتستوم ابدلدرسة الدينية"
ادة ادلاألستاذ  أف يقرأ كىي يبتدأ .اليت تقع حتت ظل ادلعهد السلفي

عراب اإلمن كتاب اجلركمية، مث كتب الطالب ادلعٌت كاألشكاؿ أك 
ستعماؿ كثَتة جدا اب ها ىذه الطريقةشتخدميف كتاب اجلركمية. يف ت

الرموز لوضع العالمة على موقع كل الكلمة، حىت تسٌهل  الطالب 
أكاف موقعها   , يعٍتليل موقع الكلمة يف كتاب اجلركميةعلى حت

، أك ادلصدر, أك احلاؿ، أك ادلفعوؿ بو، أك فاعل، أك الفعلكال
خاصة يف مهارة القراءة . ألف تعليم كتاب اجلركمية ادلبتداء, أك اخلرب

                                                           
يف ادلعهد العصرم الكماؿ ابليتار، يف اتريخ  (درس درس ادلطالعةأستاذ خَت األنوار )مقابلة مع دلمصدار احلقائق من ا ُُ

 .َُِٖيوليو  َّ



ٕٓ 

اليت عمليتو ال حتتاج سنة فق , بل أحد األقل  طويلةىو كادلادة ال
فلذلك ىذه ادلدرسة استخدمت تعلم القواعد حتتاج على سنتػىٍُت. 

بكتاب اجلركمية يف الفصلىٍُت, مها يف فصل ادلدرسة الدينية االكىل ب 
 فهو ـ األستاذ يف نشاط التقوًنااستخد أما .كادلدرسة الدينية االكىل ا

 تعٌلمقد  معند كتاب اجلركمية الذ لكل الطالبقراءة البكيفية 
 عراب".كاإلالطالب فيو ادلعٌت كاألشكاؿ 

كانت ادلدرسة الدينية اليت يبحث فيها الباحث دخلٍت يف حوؿ 

ادلعهد الكماؿ ابليتارم, حىت يلخص الباحث على أف كجهة التعليم سواء 

ابدلعهد اإلسالمي السلفي. ادلراد ىنا فهو يف انتشار البياانت عن تعليم كتاب 

الغيفارم يف ادلقابلة مع اجلركمية ابللغة اجلاكية. كما قاؿ األستاذ دمحم اساد 

 ُِ : الباحث

"قد اتبعت عملية تعليم كتاب اجلركمية يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد 
العصرم الكماؿ ابليتارم، حيث تقـو بطريقة التعليم ابدلعهد 
اإلسالمي السلفي. كاف ىناؾ ابستعماؿ اللغة اإلندكنيسية كاللغة 

كمية مشهور يف ادلعهد اجلاكية. غالبا، أٌف تعليم النحو بكتاب اجلر 
 اإلسالمي السلفي". 

                                                           
يف ادلعهد العصرم الكماؿ ابليتار،  (أستاذ اساد الغيفارم )مدرس درس اجلركمية االكىل اع دلقابلة ما مصدار احلقائق من  ُِ
 .َُِٖأغسطس  ُيف اتريخ  



ٕٔ 

األستاذة  أما عالقات تعليم كتاب اجلرمية مبهارة القراءة عند رأم 

 ُّ كومسيسية كادلدرسة يف فصل ادلدرسة الدينية االكىل ب فهي كما يلي:

"إف العالقات يف تعليم كتاب اجلركمية من جهة ترقية مهارة القراءة 
صوص اللغة العربية خاصة يف كتب يصحي على قراءة الطالب يف ن

الدينية اإلسالمية من أجل علـو الفقهية كقراءة كتاب مباد الفقهية. 
كال بد للطالب أف حيفظوا منت اجلركمية كلو الذم يبدأ من ادلقدمة 
يف تعريف الكالـ حىت ابب النهاية احملفوضات. ككنتي عرفتي أف 

ينية ىو القدرة على ركح تعليم كتاب اجلركمية يف ىذه ادلدرسة الد
      "قراءة الكتابة الصحيحة مثل كتاب مباد الفقو.

فيستطيع الباحث أف  ،كبعد ادلقابلة مع األستاذ اساد الغيفارم

يلٌخص عن خطوات إلقاء ىذه الطريقة اليت حتتاج الوقت ساعتػىٍُتً تقريبا كما 

 : يلي

كية يف بدأ ادلدرس يف قراءة كتاب اجلركمية ابستعماؿ اللغة اجلا

كالطالب يكتبوف يف كتاعم عن قراءتو. مث كاف ادلدرس يبُت عن شرح   ،معنها

كتاب اجلركمية كأييت ابألمثلة اليت قد كجدت يف الكتاب أك غَته, كالطالب 

يستمعوف األستاذ يف شرحو. كإذا كاف الطالب جيدكف ادلشكالت فيعطي 

رسي الطالب إىل حفظ األستاذ إليهم اإلجابة الصحيحة مباشرة. كا مسع ادلد
                                                           

يف ادلعهد العصرم الكماؿ كومسيسية )مدرسة درس اجلركمية الوسطى ب( ة  ادلقابلة مع أستاذمصدار احلقائق من   ُّ
 .َُِٖيوليو  َّابليتار، يف اتريخ 



ٕٕ 

القواعد بكتاب اجلركمية أك طاب منهم حبفظ القواعد السابقة. كادلدرس أيمر 

الطالب لفتح كتاب اإلسالمية من جهة الفقهية اليت تتكوف على كتاب مباد 

الفقهية اك غَتىم, كمث محل الطالب إىل فهم األبواب أك الفصوؿ بقراءذا  

ة الصامتة كمث يقرؤكف ابلقراءة اجلهرية كلمة بكلمة. كجيوز الطالب ابلقراء

كاحدا فواحدا. مث أصلىح ادلدرس يف القراءة اخلطيئة مث شرٌح الطالبى عنها 

ابلقواعد النحوية اليت تتعلق بكتاب اجلركمية. كيف كقت آخر إنو أيمر 

 الطالب إبعراب اجلملة.

دكر األستاذ مهم يف حث الطالب لتعليم كتاب اجلركمية ابجلد. 

ك يعرؼ الباحث يف احلقيقة على دكر األساتيذ يف تعليم كتاب اجلركمية فلذل

لًتقية مهارة القراءة يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد العصرم الكماؿ ابليتارم كثَتا 

جدا, كذلم دكر مهم فيو كما ذكر. ك ىذه خالصة الباحث اليت يرجو 

 : ًتقية مهارة القراءةادلدرسوف يف ىذه ادلدرسة الدينية بتعليم كتاب اجلركمية ل

 أف يفهم الطالب عن ادلادة النحوية بكتاب اجلركمية.  (ُ

 أف يفهم الطالب مادة القراءة اليت يتعلموهنا تفصيليا كأهنم قدرة لقراءذا.  (ِ

أف يستطيع الطالب أف يلقؤكا كيشرحوا مهارة القراءة يف كقت القصَتة  (ّ

  دلن يتعلم اللغة العربية بتعليم كتاب اجلركمية. 
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مهارة جرومية لرتقية استخدام تعليم كتاب األاملشكالت وحّلها عن  .3

 راتيابل العصرى الكمال ة يف املدرسة الدينية ابملعهدالقراء

 جرومية لرتقية مهارة القراءةاستخدام تعليم كتاب األاملشكالت عن  ( أ

, يعٍت شكالت يف إلقاء ادلواد يف التعليمادللديهم  درسُتٌف كل ادلإ

ل الكثَتة اليت تؤثر بشكل كبَت على ادلدرسة الدينية ابدلعهد ىناؾ العوام

العصرم الكماؿ ابليتارم كىي من أمر تعليم كتاب اجلركمية لًتقية مهارة 

القراءة. تصبح تلك ادلشكالت ادلخصوصة للطالب يف ىذه ادلدرسة 

كذلك لسبب أكثرية الطالب يف اعتقادىم على أف تعليم النحو  .الدينية

يف تعليم كتاب  تلك العوامل ركمية أصعب الدركس. كأمابكتاب اجل

 . بأك من الطال درسُتادلنظر من  اجلركمية لًتقية مهارة القراءة فجاءت

 رئيس ادلدرسة الدينية األستاذ مشهر الفمقابلة مع  إىلاستنادا 

 ُْ :مايلي  بُتحيث ي

، كاف الطالب الليلبكتاب اجلركمية يف  القواعدكل إلقاء مادة "
يف حاؿ تعب، كذلذا السبب من ادلدرسة الدينية االكىل  الطالباتك 

كاحد ال يستطيعوف أف يتعلموا جيدا. كاف تعليم كتاب اجلركمية 

                                                           
يف ادلعهد العصرم الكماؿ ابليتار، يف  (ادلقابلة مع أستاذ مشهر الف )رئيس ادلدرسة الدينيةمصدار احلقائق من   ُْ

 .َُِٖيوليو  َّاتريخ 
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اليت حيتاج إليها الطالب يف تعليم كتب  مادة اللغة العربيةمن 
كطبعا إف تعليم القواعد بكتاب اجلركمية  الدينية اإلسالمية,

يف  ماع، كالقراءة، كالكتابة، كالكالـادة مهارة اإلستخيتلف مب
. اللغة العربية, كلو كاف أحياان ىناؾ توجد الرابطة كالفعالية بينهما

كىو مٌراتف  دلدرسة الدينيةجبدكؿ درس ا كتاب اجلركمية  بع تعليماتٌ 
يف العسبوع لكل ادلدرسة الدينية االكىل ا كادلدرسة الدينية االكىل 

 قواعدس مادة الافظوا عن أسكاف كثَت من الطالب مل حيك  .ب
بعض  إفٌ ك . , كنوع األفعاؿمثل عن حفظ اإلعراب كأقسامو

ىي منٌو ادلملة بُت الطالب.  كتاب اجلركميةليم  تع ادلشكالت يف
حقا, بعض الطالب يشعركف شلال فيو ألهنم مل يعرفوا مهمتو يف 
حتليل كتب الدينية اإلسالمية. إذا كاف الطالب يريدكف أف 

كتب اإلسالمية فيلـز عليهم أف يفهموا قواعد اللغة العربية يقراءكا  
 "د كتب العلماء مثل كتاب اجلركمية.اليت ق

كقاؿ للباحث األستاذ اساد الغيفارم يف بينة مشكالت تعليم  

 ُٓ :كمايلى اجلركميةكتاب 

"إف كل شيء بشكل عاـ جيب أف يكوف ىناؾ مشكلة مث 
ث ىنا من حيث أف تعليم  احملاكلة إىل حٌلها. كذلك مثل ما حيد

كتاب اجلركمية الذم كانت للمدرس مشكلة كىي قلة الوقت يف 
عملية التعلم كالتعليم يف فصل ادلدرسة الدينية حبيث جيرم التعليم 
غَت الوصوؿ إىل مثل األقصى كذلك مثل القياـ ابلبياف أك طرح 

                                                           
يف ادلعهد العصرم الكماؿ  (اساد الغيفارم )مدرس درس اجلركمية االكىل ا ادلقابلة مع أستاذ  دمحممصدار احلقائق من   ُٓ

 .َُِٖيوليو   َّابليتار، يف اتريخ 
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األسئلة على الطالب أك توديع احلفظ. كال سيما إذا كاف ىناؾ 
واد اليت يف غاية الصعبة اليت ليست تكفي بلقاء كاحد فق , ادل

 ."بل أكثر من ذلك

ل األستاذ التقوًن كما التقوًن ادلكتوب يف كتاب الدرس، حىت فعى 

 ,خيصصو على مادة كتاب اجلركمية مكجب األستاذ لتقرير تقوديو الذ

ب قد كتب الطال مكاآلف فعل ىذا التقوًن بقراءة كتاب اجلركمية معا الذ

عراب. أما أتثَت من غَت موجود التقوًن اخلاص اإلأك  الشكلفيو ادلعٌت ك 

يف تعليم كتاب اجلركمية، فهو جعلو الطالب ليس ذلم اذلمة ك الدافع 

لًتقية مهارة القراءة يف تعليم كتاب اجلركمية  كاف  ادلرتفع يف ىذا التعليم.

الطالب على  ادلدرسة الدينية ابدلعهد العصرم الكماؿ ينبغي أف يكوف

 استعداد يف قبوؿ شرح ذلك الكتاب جيدا. 

إف ىذه كاحدة من ادلشكالت اليت أتيت من العوامل غَت القواعد, 

ضيق الوقت ادلتاح يف تقدًن ادلادة الدراسة. فيحسن أف يكوف ادلدرس 

ماىرا يف إدارة الوقت. كأما بعض مشكالت الطالب يف تعليم كتاب 

راءة يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد الكماؿ ابليتارم اجلركمية لًتقية مهارة الق

فيمكن حلها بوجوب قدرة الطالب على إدارة كقتهم بشكل جيد حىت 
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كديكن ذلم االشًتاؾ أيضا يف  ،يستطيع يف حفظ مادة كتاب اجلركمية

 األنشطة ابدلعهدالعصرم الكماؿ.

ككما قاؿ األستاذ دمحم اساد الغيفرم مرة أخرل للباحث يف 

بيق تعليم كتاب اجلركمية بلة عن بعض ادلشكالت اليت جيدىا يف تطادلقا

 ُٔ منها: ،لًتقية مهارة القراءة يف ادلعهد الكماؿ ابليتارم

كاف الطالب أنفسهم جيدكف صعوبة يف فهم مادة كتاب "
 ، كالنصب)ادلرفوعات( ابب الرفع مثال عن مواد اجلركمية

(, كما قد  ، كاجلـز)احملفوضات( ، كاخلفض)ادلنصوابت( )اجملزـك
 كيل فصل ادلدرسة أٌف ذلك ادلواد األساسية يف استيعاب بٌُت 

كابلعكس, قد يكوف ادلدرس ماىرا يف تعليم النحو  القواعد.
بكتاب اجلركمية, كلكنو ال يستطيع أف يعطي الفهم بُت 

قد تعٌلم بعضهم يف مادة  ك إف خلفية الطالب سلتلفة. ك  الطالب.
كاف الطالبي اليريدكف ك كف مل يتعلموا ىا. كتاب اجلركمية كاألخر 

 كجدك  كال حيبوفى يف حفظ كتاب اجلركمية الذم قد علَّمٍوا قبلىو.
كتاب   تاج على شرححيحىت  درسصعوبة لفهم شرح ادل الطالب
أحياان,مل يستطع الطالب إعطاء ك  .ابلواسع كالضب  اجلركمية

تو, اب, كعالمـ اإلعرااقسأف من اإلعراب يف القراءة الذم يتكوٌ 
ضيق األكقات يف تقدًن الدراسة, ألهنا جيب ك  كأمكانو, كأسبابو.

 "توزيعها ابلدركس األخرل كذلك.

                                                           
يف ادلعهد العصرم الكماؿ ابليتار، ادلقابلة مع أستاذ دمحم اساد الغيفارم )مدرس درس اجلركمية ا( مصدار احلقائق من   ُٔ

 .َُِٖيوليو  ُّيف اتريخ 
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جرومية لرتقية مهارة استخدام تعليم كتاب األحّل املشكالت عن  ( ب

 القراءة

كتاب اجلركمية يف تعليم   كبعد أف كجد ادلدٌرس ادلشكالت يف

فيحاكؿ إىل حل تلك  ،كماؿ ابليتارادلدرسة الدينية ابدلعهد العصرم ال

قـو الباحث يف ،احملاكالت اليت يقـو عا ادلدٌرس ادلشكالت. كألجل معرفة

 ُٕ : يف تعليم النحو بكتاب اجلركمية ة كومسيسيةستاذاألابدلقابلة مع 

تركيز  يلك مادة كتاب اجلركميةادلدرس ينبغي يف إلقاء  "كاف
ة ىي أمر مهم ظاحملاف. كانت طريقة والطالب يف استيعاب حفط

، مثل عن حفظ أقساـ اإلعراب مادة كتاب اجلركميةس ايف أس
. إعطاء دافع للطالب عن كادلرفوعات كادلنصوابت كادلخفوضات

خاصة يف ترقية مهارة القراءة,  أمهية تعليم النحو بكتاب اجلركمية
 فلذلك, .ألهنا جعل الطالب يف صحيح قراءة كتب اإلسالمية

حىت  متواصالمادة كتاب اجلركمية ليكٌرر عن شرح ادلدرس  يينبغ
ألداء التقوًن  ابلكاملة. ادةيستطيع الطالب أف يفهموا تلك ادل

 ".بكتاب اجلركمية ادة القواعدادلناسب على م

إف بعض ادلشكالت اليت يواجهها ادلدرس خاصة لًتقية مهارة 

م تكاد أف القراءة يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد العصرم الكماؿ ابليتار 

                                                           
 يف ادلعهد العصرم الكماؿ ابليتار، يفكومسيسية )مدرسة درس اجلركمية (،    ادلقابلة مع أستاذةمصدار احلقائق من   ُٕ

 .َُِٖيوليو  ِٕاتريخ 
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تكوف متشابو. كلذلك ينبغي للمدرسُت القياـ ابدلشاكرة يف حل ىذه 

 ادلشكالت.

رٍأيهما حلل  ة كومسيسيةستاذتقدـ األستاذ دمحم اساد الغيفرم كاأل

ها ادلدرس يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد بعض ىذه ادلشكالت اليت يواجه

 ُٖ منها: ،العصرم الكماؿ ابليتارم

تعليم كتاب إبتياف األمثلة مباشرة يف  الطالبكاف ادلدرس أيمر "
رب   اضافة التدريبات كالتقوًن للموضوعات الصعبة. اجلركمية.

إعطاء  ادلادة ابدلواد ادلاضية لكي يتذكر عليها الطالب دائما.
( للطالب لكي بية بكتب اإلسالمية )ادلباد الفقهيةنصوص العر 

ة كال أبس يف درس يقراءكا ىا يف كل دراسة تعليم كتاب اجلركمي
خاصة للطالب الذين ال تصل نتيجتيهم إىل مستول  ادلطالعة.

االمتحاف )االختبار اليومي أك القومي( الذم مت حتديده من قبل 
   ".ادلدرس, فتجب عليهم إعادة االختبار مرة أخرل

كلديهم أيضا  ادلشكالت اليت يواجهها ادلدرسوف، ىذه ىي بعض

ىي ادلشكالت يف تعليم   ،ه ادلشكالتبعض احللوؿ للتغلب على ىذ

كتاب اجلركمية لًتقية مهارة القراءة يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد العصرم 

 ـ. َُِٖ-َُِٕالكماؿ ابليتارم للعاـ الدراسي 

                                                           
ي يف ادلعهد العصرم الكماؿ ابليتاردمحم اساد الغيفارم  أستاذة خومسيسية ك أستاذمصدار احلقائق من ادلقابلة مع   ُٖ

، ف 
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 نتائج البحث .ج 

جرومية لرتقية مهارة القراءة يف املدرسة استخدام تعليم كتاب األختطيط  .1

 راتيلاب الدينية ابملعهد العصرى الكمال

عن تعليم كتاب اجلركمية لًتقية مهارة صولة البحث احمل ائجأما نت

أٌف مجيع  فهي ة ابدلعهد العصرم الكماؿ ابليتارالديني ادلدرسة القراءة يف

ادلدٌرسُت يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد العصرم الكماؿ ابليتار الذين حيددكف 

. كأما كتاب األجركمية القراءة مع تعليمختطي  التعليم قبل إجراءت عملية 

 ختطي  التعليم الذم حيتوم على: 

كادلبتدأ، التعليم   موضوعى  اختار ادلدٌرسي حتديد موضوع التعليم، يعٍت  (أ 

 , كاجلار كاجملركر كغَتىا.فاعلالفعل، ك الكاخلرب، كادلفعوؿ بو، ك 

قق يف ىذه أىداؼ التعليم، يعٍت حدد ادلدٌرسي أىداؼى التعليم اليت  (ب  حتي

 عليم.أنشطة الت

 الطريقة اليت تيستخدـ يف عملية أنشطة التعليم. طريقة التعليم، يعٌت (ج 

 الوسيلة اليت تيستخدـ يف ىذه أنشطة التعليم. كسائل التعليم، يعٍت (د 
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 تعليمالتقوًن اليت تيستخدـ دلعرفة النجاح عن عملية  كتقوًن التعليم، يعٌت (ق 

د العصرم الكماؿ يف ادلدرسة الدينية ابدلعه كتاب األجركميةالقراءة مع  

 ابليتار.

جرومية لرتقية مهارة القراءة يف املدرسة استخدام تعليم كتاب األتطبيق  .2

 راتيابل الدينية ابملعهد العصرى الكمال

عن تعليم كتاب اجلركمية لًتقية مهارة صولة البحث احمل ائجأما نت

خدـ : استفهي ة ابدلعهد العصرم الكماؿ ابليتارالديني ادلدرسة القراءة يف

ادلدرس يف إلقاء تعليم كتاب اجلركمية بطريقة تعليم ادلعهد اإلسالمي السلفي. 

طريقة تعليم ادلعهد اإلسالمي السلفي ابللغة اجلاكية ك الرموز  فيو إستخدمت

كادلبتدأ، كاخلرب، كادلفعوؿ بو،  لوضع العالمة كل الكلمة يف كتاب اجلركمية

م الذ . كىذا جدكؿ كيفية ادلعاينىا, كاجلار كاجملركر كغَت فاعلالفعل، ك الك 

ة ابدلعهد يف ادلدرسة الديني تعليم كتاب اجلركمية ستخدمها ادلدرس يفا

 .العصرم الكماؿ ابليتار

باحث يشاىد كيناؿ عن تعليم كتاب اجلركمية لًتقية مهارة ال إف

 كما يلي:  ة ابدلعهد العصرم الكماؿ ابليتارالقراءة يف ادلدرسة الديني

 بشرح ادلادة. بدأ ادلدرس (أ 
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 كمث إعطاء األمثلة من ادلادة اليت مت شرحها من جديد. (ب 

محل ادلدرس الطالب يف حفظ القواعد كتاب اجلركمية أك طاب منهم  (ج 

 حبفظ القواعد السابقة. 

أيمر ادلدرس على الطالب لفتح الكتاب ادلطالعة )مباد الفقة(, مث محل  (د 

جيوز أف يقراؤكا بقراءة الطالب إىل فهم النصوص بقراءذا كلمة بكلمة, ك 

 صامتة كمث يقرؤكا بقراءة جهرية كاحدا فواحدا.  

أصلىح ادلدرس القراءة اخلطيئة من الطالب, مث شرح القواعد النحوية من  (ق 

جهة اإلعراب اليت تتعلق بكتاب اجلركمية. كيف كقت آخر, أمىر للطالب 

 إبعراب اجلملة.  

طالعة )مباد الفقة(, كمث فتشها أيمر ادلدرس الطالب بًتمجة ادلادة كتاب ادل (ك 

 ادلدرس ك صٌححها إذا كجد اخلطآت من كظيفة الطالب. 

 يلـز أف يقدر الطالب يف قراءة الكتاب بصحيحة. (ز 

قد عرؼ الباحث عن حفظ تعليم النحو بكتاب اجلركمية لًتقية 

فإف الغرض  ،مهارة القراءة يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد العصرم الكماؿ ابليتارم

ىذه الطريقة ىو كي يكوف الطالب حيفظوف كتاب اجلركمية اليت مت  من

تقدديها. ألف القواعد النحوية أمر ضركرم حلفظها من جهة احلصولة على 
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ترقية مهارة القراءة أك القدرة على قراءة كتب اإلسالمية بشكل صحيح. كال 

 لقراءة. بد أيضا أف الطالب كانوا أف يستكثركا ابلتدريباب خاصة يف مهارة ا

مهارة جرومية لرتقية استخدام تعليم كتاب األاملشكالت وحّلها عن  .3

 راتيابل العصرى الكمال ة يف املدرسة الدينية ابملعهدالقراء

 جرومية لرتقية مهارة القراءةاستخدام تعليم كتاب األاملشكالت عن  (أ 

كجد الباحث ادلشكالت على قسمىٍُت يف تعليم كتاب اجلركمية 

عهد العصرم الكماؿ فهو القراءة يف ادلدرسة الدينية ابدل لًتقية مهارة

 لطالب. ىا للمدرس كادلشكالت اليت كجدىا لليت كجدادلشكالت ا

 أما ادلقصود منهما فكما يلي: 

 كجدىا ادلدرس ادلشكالت اليت (ُ

ضيق الوقت على عملية التعليم كادلتعلم يف  كاف ادلدرس لديو    (أ )

رم التعليم جراي جيدا اتما, داخل الفصوؿ الدراسية حىت ال جي

 .     ف البد لو شرح ابلواسع كادلتعمقألك 
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كتاب مادة القواعد بلديو صعوبة يف إلقاء كاف ادلدرس  (ب )

ركمية حينما بطريقة التقليدية كال يساعد ابلوسيلة الكاملة اجل

 .مثل احلاسوب كغَتىا

قد يكوف ادلدرس ماىرا يف تعليم كتاب اجلركمية, كلكن ال  (ج )

 .أف يعطي الفهم للطالبيستطيع 

  تعليم يفكاف ادلدرس لديو صعوبة لبناء رغبة كدافع الطالب  (د )

 كتاب اجلركمية.

 يقدر ادلدرس لتوزيع الوقت الفعايل.مل  (ق )

كتاب اجلركمية، ادة تعليم  كاف ادلدرس لديو صعوبة إللقاء م (ك )

ف خلفية الطالب سلتلفة من جنب الفهم كادلعرفة، أك من أل

 .الرمسية ادلدرسة

 كادلتواصلة. ةيستطع ادلدرس يف تعليم كتاب اجلركمية ابلفعالي مل (ز )

 كجدىا الطالب ادلشكالت اليت (ِ

ادة القواعد إف الطالب أنفسهم كجدكا صعوبة يف فهم م (أ )

 .بكتاب اجلركمية
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كاف بعض الطالب مل يفهموا عن طريقة تعليم كتاب اجلركمية   (ب )

 كما تطبيقها يف ادلعهد اإلسالمي السلفي.

 كتاب اجلركمية مباشرة.ادة تعليم  طالب لفهم مال يستطيع ال (ج )

كتاب ادة تعليم  كاف الطالب لديهم صعوبة يف حتليل م (د )

لقائها بطريقة تعليم ادلعهد اإلسالمي إ ماجلركمية الذ

 لرموز.ا للغة اجلاكية كابها لستعماك 

 .كي ينالوا الفهم اتماحيتاج الطالب على شرح التكرير ل (ق )

اجلركمية سلتلفة )سرعة ك  قدرة الطالب يف حفظ منت كتاب (ك )

 .بطيء(

 .نفسا التدريبات كاف الطالب ينقصوف (ز )

 خلفية الطالب غَت متجانسة )سلتلفة(. (ح )

جرومية لرتقية مهارة استخدام تعليم كتاب األحّل املشكالت عن  (ب 

 القراءة

، فعرؼ الباحث  يف ىذا البحث ةصولا على احلقائق احملاستناد

ابدلعهد  لًتقية مهارة القراءة ةعن ادلشكالت يف تعليم كتاب اجلركمي



َٗ 

تلك  لذلك يقدـ الباحث احملاكالت حللٌ ك . العصرم الكماؿ ابليتارم

 :يادلشكالت كما يل

 قاـ عا ادلدرس احملاكالت اليت (ُ

 للطالب. كتاب اجلركميةعلى حفظ   دلدرسىتم اا    (أ )

يف  إعطاء الدافع للطالب على أمهية تعليم كتاب اجلركمية (ب )

 .ةقراءة كتب اإلسالمي

كاف ادلدرس أف يقـو إبعداد مادة تعليم كتاب اجلركمية قبل  (ج )

 الدخوؿ إىل الفصوؿ.  

ادة تعليم  ادلدرس أف يقدر لتوزيع الوقت يف إلقاء م يينبغ    (د )

 كتاب اجلركمية.

 ادة تعليم كتاب اجلركمية للطالبم كاف ادلدرس يشرح (ق )

 ابلضب  كالتدقيق اعتمادا على النظرية كالعملية.

ب الفرصة لطرح األسئلة حوؿ مادة كتاب إعطاء الطال (ك )

 .اجلركمية اليت مل يكونوا فامهُت

يف غَت االختبار  ألداء التقوًن اخلاص عن تعليم كتاب اجلركمية (ز )

 .مثال يف العسبعىٍُت مرة كاحدة



ُٗ 

أيمر ادلدرس الطالب إبتياف األمثلة مباشرة يف عملية التعلم  (ح )

 .كالتعليم اليت تتعلق بًتقة مهارة القراءة

 .ضافة التدريبات للطالب يف ادلوضوعات الصعبةإ (ط )

جيب أف يكوف ادلدرس أف يرتب  مادة التعليم ادلاضي كي  (م )

 يتذكرىا الطالب دائما. 

جيب أف يكوف ادلدرس بٌُت الطالب يف حفظهم )منت كتاب  (ؾ )

 اجلركمية(. 

للطالب لكماؿ مجيع ادلعٌت  أيمر ادلدرسيف آخر سنة التعليم،  (ؿ )

 .    يولإركمية مث مجعو الطالب كاألشكاؿ يف كتاب اجل

 قاـ عا الطالب احملاكالت اليت (ِ

 كتاب منت اجلركمية اليت قد عٌلمها. أف حيفظ الطالب جيب    (أ )

يف  ادة تعليم كتاب اجلركميةتكوين فرقة ادلناقشة لبحث م (ب )

 .الدراسة

جيب أف يكوف الطالب قادرين على تقسيم الوقت يف تعليم   (ج )

 كتاب اجلركمية بشكل جيد. 



ِٗ 

كما الدينية   خارج ادلدرسة قواعد منايدة ادلعرفة عن مادة الز  (د )

 .درسة الرمسية )ادلدرسة ادلتوسطة كادلدرسة الثناكية(يف ادل

تعليم كتاب اجلركمية كما طريقة  يف الطالب فهمحيسن أف ي (ق )

 اليت عصرم الكماؿدلعهد الاب ادلدرسة الدينية التعليم يف

 ذلا ابللغة اجلاكية كالرموز.استعما

تدريبات قراءة النصوص  نبغي أف يكوف الطالب تكثَتة يفي (ك )

 .خاصة كتب اإلسالمية العربية

ؾ كتاب الًتمجة ماليف االطالب  سن أيضا أف يكوفحي (ز )

 . ادة القواعدفهم ميف  ةاجلركمية لسهول

 حتليل احلقائق .د 

جرومية لرتقية مهارة القراءة يف املدرسة استخدام تعليم كتاب األختطيط  .1

 راتيابل عهد العصرى الكمالالدينية ابمل

البحث  ائجنت، كاآلف إجراءت حتليل الالبحث ائجنت بعد تقدًن

الدينية  ادلدرسة عن تعليم كتاب اجلركمية لًتقية مهارة القراءة يفصولة احمل

ابدلعهد العصرم الكماؿ ابليتار. كأٌف مجيع ادلدٌرسُت يف ادلدرسة الدينية 
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لذين حيددكف ختطي  التعليم قبل إجراءت ابدلعهد العصرم الكماؿ ابليتار ا

. كأما ختطي  التعليم الذم حيتوم كتاب األجركميةالقراءة مع   تعليمعملية 

 على: 

كادلبتدأ، التعليم   موضوعى  اختار ادلدٌرسي حتديد موضوع التعليم، يعٍت  (ك 

 , كاجلار كاجملركر كغَتىا.فاعلالفعل، ك الكاخلرب، كادلفعوؿ بو، ك 

قق يف ىذه أىداؼ التعليم، ي (ز  عٍت حدد ادلدٌرسي أىداؼى التعليم اليت حتي

 أنشطة التعليم.

 طريقة التعليم، يعٌت الطريقة اليت تيستخدـ يف عملية أنشطة التعليم. (ح 

 كسائل التعليم، يعٍت الوسيلة اليت تيستخدـ يف ىذه أنشطة التعليم. (ط 

 تعليمة كتقوًن التعليم، يعٌت التقوًن اليت تيستخدـ دلعرفة النجاح عن عملي (م 

يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد العصرم الكماؿ  كتاب األجركميةالقراءة مع  

 ابليتار.

 (Wina Sanjaya)لة اليت تناسب مع النظرية من كينا ساصلااي كتلك احلا

عملية التخطي  تعليم القرءة بكتاب اجلركمية يف ادلدارس كما التخطي   أفٌ 

 على عملية سلٌط  التعليم فهو يتكٌوف َُِّيكوف يف ادلنهج الدراسي 

(Silabus )الذم يتضمن على الكفاءة الرئيسية (KI) كالكفاءة األساسية ،
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(KD) كخطٌة تنفيذ للتعليم ،(RPP) ،تضمن أىداؼ التعليم، كمادة الدراسية ،

 ُٗكطرؽ التعليم، كمصادر التعليم، كالوسائل التعليمية، كتقوًن نتائج التعٌلم.

جرومية لرتقية مهارة القراءة يف املدرسة ب األاستخدام تعليم كتاتطبيق  .2

 راتيابل الدينية ابملعهد العصرى الكمال

عن تعليم كتاب اجلركمية لًتقية مهارة صولة البحث احمل ائجأما نت

: استخدـ الدينية ابدلعهد العصرم الكماؿ ابليتارم فهي ادلدرسة القراءة يف

تعليم ادلعهد اإلسالمي السلفي. ادلدرس يف إلقاء تعليم كتاب اجلركمية بطريقة 

طريقة تعليم ادلعهد اإلسالمي السلفي ابللغة اجلاكية ك الرموز  فيو إستخدمت

كادلبتدأ، كاخلرب، كادلفعوؿ بو،  لوضع العالمة كل الكلمة يف كتاب اجلركمية

م الذ . كىذا جدكؿ كيفية ادلعاين, كاجلار كاجملركر كغَتىافاعلالفعل، ك الك 

ة ابدلعهد يف ادلدرسة الديني تعليم كتاب اجلركمية س يفستخدمها ادلدر ا

  رزاؽ ادلندرم أمحد حفٍتتناسب مع النظرية من العصرم الكماؿ ابليتار اليت 

 َِ كما يلي :
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 جونج : اذلداية، دكف السنة(أ، )تولونج ختصارالاب كيفية ادلعاينرزاؽ ادلندرم،  أمحد حفٍت  َِ
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 يف كيفية ادلعاين  ،ٓ.ْ دكؿاجل

 األمثلة ادلعاين ادلشار اليو ادلكاف الرمز الرقم
 زيده قائمه  أدافوف-أتوم ادلبتداء فوقها ـ ُ
 زلمده طالبه  أدلو-إيكو اخلرب - خ ِ
 جلىسى أمحدي  سيفا-سفا الفاعل العاقل - فا ّ
 طارى الطَتي  أفا الفاعل غَت العاقل - ؼ ْ
 خيًلقى االنسافي ضعيفا سيافا-سفا انئب الفاعل العاقل - نفا ٓ
 ريًكبى الفرىسي للًجهىادً  أفا انئب الفاعل غَته - نف ٔ
ـى  اكفد-إنع ادلفعوؿ بو - مف ٕ  أكٍلتي الطعا
 جاءى األمَتي كاجليشى  بسرات -سراتىن ادلفعوؿ معو - مع ٖ
ـى زيده إجالالن لعمرو  كران أرىى ادلفعوؿ ألجلو - مل ٗ  قا
 جلىٍستي قعودنا دعاف -كلواف ادلفعوؿ مطلق - م  َُ
 كيًلدى النيبُّ يٍوـى اإلثنٍُتً  فدا -إعدمل ظرؼ الزماف - ظز ُُ
ـى البيتً  دم -إعدمل افظرؼ ادلك - ظم ُِ  يلعبي زيده أما
 جاءى أمحدي العاًقلي  ايع -كاع النعت - ف ُّ
 من السماًء من ماءو  يتااي -يتاين البياف - اب ُْ
 نىفعىًٍتٍ زيده ًعٍلميو ركفااي -ركفاين البدؿ - بد ُٓ
دمل   -حاىل احلاؿ - حا ُٔ

 كادأف
 جاء أمحد راكبا 

 اسًتٍيتي عشرٍينى غالمنا فابرك  –أفاين  التمييز - مت ُٕ
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تعليم كتاب اجلركمية لًتقية مهارة القراءة يف ادلدرسة الدينية  إفٌ 

 كما يلي:  يتارابدلعهد العصرم الكماؿ ابل

 بدأ ادلدرس بشرح ادلادة. (أ 

 كمث إعطاء األمثلة من ادلادة اليت مت شرحها من جديد. (ب 

طاب منهم محل ادلدرس الطالب يف حفظ القواعد كتاب اجلركمية أك  (ج 

 حبفظ القواعد السابقة. 

أيمر ادلدرس على الطالب لفتح الكتاب ادلطالعة )مباد الفقة(, مث محل  (د 

الطالب إىل فهم النصوص بقراءذا كلمة بكلمة, كجيوز أف يقراؤكا بقراءة 

 صامتة كمث يقرؤكا بقراءة جهرية كاحدا فواحدا.  

القواعد النحوية من  أصلىح ادلدرس القراءة اخلطيئة من الطالب, مث شرح (ق 

جهة اإلعراب اليت تتعلق بكتاب اجلركمية. كيف كقت آخر, أمىر للطالب 

 إبعراب اجلملة.  

أيمر ادلدرس الطالب بًتمجة ادلادة كتاب ادلطالعة )مباد الفقة(, كمث فتشها  (ك 

 ادلدرس ك صٌححها إذا كجد اخلطآت من كظيفة الطالب. 

 بصحيحة. يلـز أف يقدر الطالب يف قراءة الكتاب (ز 
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حفظ تعليم النحو بكتاب اجلركمية لًتقية مهارة القراءة  أفٌ قد عرؼ 

يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد العصرم الكماؿ ابليتارم، فإف الغرض من ىذه 

الطريقة ىو كي يكوف الطالب حيفظوف كتاب اجلركمية اليت مت تقدديها. ألف 

على ترقية مهارة القواعد النحوية أمر ضركرم حلفظها من جهة احلصولة 

القراءة أك القدرة على قراءة كتب اإلسالمية بشكل صحيح. كال بد أيضا أف 

 الطالب كانوا أف يستكثركا ابلتدريباب خاصة يف مهارة القراءة. 

مهارة جرومية لرتقية استخدام تعليم كتاب األاملشكالت وحّلها عن  .3

 راتيلاب العصرى الكمال ة يف املدرسة الدينية ابملعهدالقراء

 جرومية لرتقية مهارة القراءةاستخدام تعليم كتاب األاملشكالت عن  (أ 

استنادا من نتائج البحث احملصولة اليت تقدديها أعاله، أٌف 

ادلشكالت يف تعليم كتاب اجلركمية لًتقية مهارة القراءة يف ادلدرسة الدينية 

ليت ، فهي ادلشكالت اىل قسمىٍُت اليت تنقسم إ ابدلعهد العصرم الكماؿ

أما ادلقصود منهما  ولطالب. كجدىا للمدرس كادلشكالت اليت كجدىا ل

 كما يلي: 
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 لمدرسلكجدىا  ادلشكالت اليت (ُ

ضيق الوقت على عملية التعليم كادلتعلم يف  كاف ادلدرس لديو   (أ )

داخل الفصوؿ الدراسية حىت ال جيرم التعليم جراي جيدا اتما, 

 .     ف البد لو شرح ابلواسع كادلتعمقألك 

كتاب مادة القواعد بلديو صعوبة يف إلقاء كاف ادلدرس  (ب )

ركمية حينما بطريقة التقليدية كال يساعد ابلوسيلة الكاملة اجل

 .مثل احلاسوب كغَتىا

قد يكوف ادلدرس ماىرا يف تعليم كتاب اجلركمية, كلكن ال  (ج )

 .يستطيع أف يعطي الفهم للطالب

  تعليم يفب كاف ادلدرس لديو صعوبة لبناء رغبة كدافع الطال (د )

 كتاب اجلركمية.

 يقدر ادلدرس لتوزيع الوقت الفعايل.مل  (ق )

كتاب اجلركمية، ادة تعليم  كاف ادلدرس لديو صعوبة إللقاء م (ك )

ف خلفية الطالب سلتلفة من جنب الفهم كادلعرفة، أك من أل

 .الرمسية ادلدرسة

 كادلتواصلة. ةمل يستطع ادلدرس يف تعليم كتاب اجلركمية ابلفعالي (ز )
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 كجدىا الطالب ت اليتادلشكال (ِ

ادة القواعد إف الطالب أنفسهم كجدكا صعوبة يف فهم م (أ )

 .بكتاب اجلركمية

كاف بعض الطالب مل يفهموا عن طريقة تعليم كتاب اجلركمية   (ب )

 كما تطبيقها يف ادلعهد اإلسالمي السلفي.

 كتاب اجلركمية مباشرة.ادة تعليم  ال يستطيع الطالب لفهم م (ج )

كتاب ادة تعليم  يف حتليل مكاف الطالب لديهم صعوبة  (د )

لقائها بطريقة تعليم ادلعهد اإلسالمي إ ماجلركمية الذ

 لرموز.ا للغة اجلاكية كابها لستعماك 

 .كي ينالوا الفهم اتماحيتاج الطالب على شرح التكرير ل (ق )

قدرة الطالب يف حفظ منت كتاب اجلركمية سلتلفة )سرعة ك  (ك )

 .بطيء(

 .نفسا التدريبات كاف الطالب ينقصوف (ز )

 خلفية الطالب غَت متجانسة )سلتلفة(. (ح )



ََُ 

اليت  لًتقية مهارة القراءة يف تعليم كتاب اجلركميةكتلك ادلشكالت 

تناسب مع النظرية من رشدم أمحد طعيمة بعض مضهر ادلشكالت اليت 

 ُِحتدث للطالب فيما يلي:

 القراءة ادلقطعة (ُ

 عدـ التمييز بُت الصوت ادلمدكد كغَت ادلمدكد (ِ

 التكرار (ّ

 ضب  الكلمات اخلطاء يف (ْ

 ضعف اإللقاء كعدـ اتقاف األداء (ٓ

 القفز عن بعض الكلمات (ٔ

جرومية لرتقية مهارة استخدام تعليم كتاب األحّل املشكالت عن  (ب 

 القراءة

 أفٌ ، فعرؼ اليت تقدًن أعاله ةصولاحمل بحثال نتائج على استنادا

 ادلشكالت يف تعليم كتاب اجلركمية حلٌ يف  اليت تيستخدامها احملاكالت

 :يكما يلابدلعهد العصرم الكماؿ ابليتارم   ًتقية مهارة القراءةل

 قاـ عا ادلدرس احملاكالت اليت (ُ
                                                           

رشدم أمحد طعيمة، تعليم العربية بغَت انطقُت عا، )مصر : منشورة ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثاقفة،  ُِ
 ِِّ(، ص. ُٖٗٗ



َُُ 

 للطالب. كتاب اجلركميةعلى حفظ   دلدرسىتم اا    (أ )

يف  إعطاء الدافع للطالب على أمهية تعليم كتاب اجلركمية (ب )

 .قراءة كتب اإلسالمية

مية قبل كاف ادلدرس أف يقـو إبعداد مادة تعليم كتاب اجلرك  (ج )

 الدخوؿ إىل الفصوؿ.  

كتاب ادة تعليم  ادلدرس أف يقدر لتوزيع الوقت يف إلقاء م يينبغ (د )

 اجلركمية.

 ادة تعليم كتاب اجلركمية للطالبم كاف ادلدرس يشرح (ق )

 ابلضب  كالتدقيق اعتمادا على النظرية كالعملية.

إعطاء الطالب الفرصة لطرح األسئلة حوؿ مادة كتاب  (ك )

 .يكونوا فامهُتاجلركمية اليت مل 

يف غَت االختبار  ألداء التقوًن اخلاص عن تعليم كتاب اجلركمية (ز )

 .مثال يف العسبعىٍُت مرة كاحدة

أيمر ادلدرس الطالب إبتياف األمثلة مباشرة يف عملية التعلم  (ح )

 .كالتعليم اليت تتعلق بًتقة مهارة القراءة

 .إضافة التدريبات للطالب يف ادلوضوعات الصعبة (ط )



َُِ 

ف ادلدرس أف يرتب  مادة التعليم ادلاضي كي جيب أف يكو  (م )

 يتذكرىا الطالب دائما. 

جيب أف يكوف ادلدرس بٌُت الطالب يف حفظهم )منت كتاب  (ؾ )

 اجلركمية(. 

للطالب لكماؿ مجيع ادلعٌت  أيمر ادلدرسيف آخر سنة التعليم،  (ؿ )

 .    يولإكاألشكاؿ يف كتاب اجلركمية مث مجعو الطالب 

 الطالب قاـ عا احملاكالت اليت (ِ

 كتاب منت اجلركمية اليت قد عٌلمها. أف حيفظ الطالب جيب    (أ )

يف  ادة تعليم كتاب اجلركميةتكوين فرقة ادلناقشة لبحث م (ب )

 .الدراسة

جيب أف يكوف الطالب قادرين على تقسيم الوقت يف تعليم   (ج )

 كتاب اجلركمية بشكل جيد. 

كما الدينية   خارج ادلدرسة قواعد منزايدة ادلعرفة عن مادة ال (د )

 .درسة الرمسية )ادلدرسة ادلتوسطة كادلدرسة الثناكية(يف ادل



َُّ 

تعليم كتاب اجلركمية كما طريقة  يف الطالب فهمحيسن أف ي (ق )

 اليت عصرم الكماؿدلعهد الاب ادلدرسة الدينية التعليم يف

 ذلا ابللغة اجلاكية كالرموز.استعما

تدريبات قراءة النصوص  ينبغي أف يكوف الطالب تكثَتة يف (ك )

 .خاصة كتب اإلسالمية عربيةال

ؾ كتاب الًتمجة ماليف االطالب  سن أيضا أف يكوفحي (ز )

  . ادة القواعدفهم ميف  ةاجلركمية لسهول

قد بُتَّ األستاذ دمحم اساد الغيفارم كاألستاذة كومسيسية عن 

االقًتاحات اليت ديكن اىتمامها يف تعليم كتاب اجلركمية لًتقية مهارة 

 لدينية ابدلعهد العصرم الكماؿ, كىي كما يلي:القراءة يف ادلدرسة ا

حيسن أف تكوف مادة القراءة يف ادلطالعة مناسبة بدكر منو الطالب  (أ )

 كقدرذم )ابستعماؿ كتاب مباد الفقة كغَتىم( 

إف أمكن استعماؿ كسائل اإليضاح أك الشرح )الوسيلة التعليمية(  (ب )

 كأداة معينة يف التعلم كالتعليم.

اءة مادة كتاب اجلركمية بصوت كاضح حيث كاف ادلدرس يبدأ قر  (ج )

 ال يكوف جهرا كال يكوف منخفضا جدا.



َُْ 

ينبغي أف يكوف ادلدرس ييصلح خطيئة الطالب يف القراءة عقب  (د )

 فراغهم من قراءة فقرة كاحدة اتمة, كمث استمرار القراءة.

ال جيوز ادلدرس أف أيمر الطالب ابلقراءة مرارا حىت يصركف شللة  (ق )

 كسآمة.

كوف ادلدرس أيمر الطالب بكتابة يف الكراسة اليت كانوا حيسن أف ي (ك )

 جيدكف الكلمات الصعبة يف القراءة.

بعد فراغ الطالب مجيعا من قراءة مادة القراءة ادلقررة كافة )كتاب  (ز )

مباد الفقة كغَتىم(, فيجب إصالح اخلطيئة بعد أف يتٌم الطالب 

 يف القراءة مجيعا.      

 


