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  باب االول

 خلفية البحث  .أ

ة واإلسالم, وأعظم مقامات القومية العربية, اللغة العربية هي لغة العروب

حيث  ١وهي لغة حياة قوية محفوظة حتى االن, ألنها جزء من حياة المسلمين.

أنها تكون لغة القران ولغة الحديث النبوية. يحتاج الناس إليها لفهم علوم اإلسالم 

  وانواع الشوارع فيه. 

صلنا و قد و يعبر بها العرب عن اغراضهم. ات التى مالكل هيللغة العربية وا

. وحفظنا لنا القرأن الكريم واألحاديث الشريفة, وأمارواه الثقات الينا من طريق النقل

   ٢منثور العرب ومنظومهم.من 

 اليستطيع الناس أن يفهموا أحكام دين اإلسالم فهما صحيحا اال بها. 

في تعلم اللغة العربية, هناك مبادئ ذات ألوية في تقديم المواد التعليمية, وهي 

ملة ة والكتاب. ثانيا, تعليم الجيس, االستمهاع, والتحدث قيل القراءأوال, التدر 

                                                           
١  Acep hermawan, metode pembelajaran bahasa arab, (bandung : rosda karya,٢٠١١), 

hal.٣٤٧ 

  ٢ مصطفى الغالييني, جامع الدروس العربية, (مصر, مكتبة الشروق الدولية, ٢٠٠٨) ص. ٣
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يم ثالثا, استحدم الكلمات األكثر إلمام بالحياة اليومية قبل تعلقبل تعليم الكلمة. 

 ٣اللغات وقفا لمتحدثي اللغة العربية.

أمور أخرى،  ينوثقافي، من ب نين قوة الوجود اإلنساني كمخلوق ديإ

وجيا وم والتكنولعلى إنتاج أعمال عظيمة في شكل العل هتظهر من خالل قدرت

 , اللغةالتي تستخدمها.يقول الخليدوار اللغوية كن فصلها عن األوالفن التي ال ي

ادل من الناس لتب مجموعةنظام صوتي يتألف من رموز حكم يستخدمها شخص أو 

  ٤أو كمشاعر األفكار

 للغة األسرية الالزمةمنذ أن تعلم البشر اللغات بشكل علمي، وخاصة ا

يعٍت القدرة على العيش كمخلوقات اجتماعية. الناس من حولذم، لشا للتواصل مع

عت معلم بالمكن أن يسمى أي شيء الذا القبيل، ال يهتعلم اللغات من في 

ى أن ذا يدل علهذه العملية لغة التدريس. هتسمى  كن أنعتاد، بحيث ال يمال

لتدريس. ا من األحيان، على تنلغة ال ينطوي دائما، حتى في ك التعلم أو معرفة

و الحاجة إلى تعلم أو الحصول على هذا هن يوجد في حالة لغة مثل ما يجب أ

  نظام اتصال لغوي ووجود مثال أو نموذج لالتصال.

                                                           
٣ Abd. Wahab rasyidi dan mamlu’atul nikmah, memahami konsep dasar pembelajaran 

bahasa arab, (Malang; Uin Maliki press,٢٠١٢), hal. ٢٥  
٤ Acep hermawan, metode pembelajaran…..hal. ٩-٨  
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ذه هم علم لغة ليست اللغة األولى تعلبعد تعلم اللغة األولى أو األم، ىناك ت

ستخدمة في ى اذللغات األجنبية. اللغة الثانية اللغة الاللغة تسمى اللغة الثانية وا

جتمع. ل في ارتباطهم في الماللغة التي يحصل عليها األطفاالمجتمع األوسع، أو 

لغات يستخدمها األجانب، ال سيما خارج ال أن اللغات األجنبية ينفي ح

أللدانية واليابانية ة واليزينجثال العربية واإللم. على سبيل الالمجتمع أو البيئة الوطنية

 ٥ين.لم جرا لالندونيسيهاندرين و موال

رس في ادتبعة. معظم المنهج والطريقة التعتمد طريقة تقديم درس على الد

ة التي األساليب الوراثيبزال تستخدم الطرق التقليدية، و اإلسالمية ال ت المعهد

ما ال يزال ك  ، رسي الرسمرجة في التعليم الدالد تستخدم عادة كطريقة المحاضرة.

البا األساليب الجديدة باىتمام غ ذه الطريقة. ما تحظى هالعديد من استخدام 

ناك حاجة هي لزاولة للتقدم واالستفادة من األساليب الجديدة، أقل، وبالتالي ف

 ٦إلى نهج حكيم

اإلسالمية هي مؤسسات تعليمية وتعليمية إسالمية لها خصائص المعهد 

ة اإلسالميالمعهد ، شهدت ما تكون تقليدية في بداية تطورهامحددة وعادة 

                                                           
٥Ibid, hal. ٣١-٣٠ 
٦Djamaluddin dan Abdullah aly. Kapita selekta pendidikan islam, (Bandung: pustaka 

setia), hal. ١١٧  
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أشكاًال وفًقا لألوقات المتغيرة ، وخاصة تأثير العلوم والتكنولوجيا. لكن اإلسالمية 

، ال ةقد فقد تميزه. في هذه الحال المعهدال يعني أن  مدرسةال التغيير في شكل

اإلسالمية مؤسسة تعليمية إسالمية تنمو وتتطور من مجتمع إلى المعهد  تزال

  ٧.مجتمع

اإلسالمية من خالل زيادة  المعهد فى التعليم الروحي بين المدارس

ي هالسلفية اإلسالمية  المعهد اإلحسان لمستلزماتنا في وقت الحق. مدرسة

وين البشر هو تك مدرسةالتعليم منتشر في جميع أنحاء البالد. الغرض من تعليم 

، وهي سيةثالث مشاكل رئي ةناقشمسالمية الذين لديهم وعي كبير بأن التعاليم اإل

بما في  ،م بين الله (الخالق) مع الكائناتبيعة بعد انفصام تاالله واإلنسان والط

  ذلك أشكال العالقات بين هذه العناصر الثالثة التي هي شاملة.

اإلسالمية على أنها مؤسسات تعليمية إسالمية بها المعهد يمكن تفسير 

. يتم الطالبو  التراثوتدريس كتب إسالمية السلفية كتب  والطالبومساجد 

ح, ماتان، والشر تدريس الكتب على أساس مستويات مع نمط من عرض 

  .انع، والباندو انوطاان، والكور صال طريقة تقديم التعليم هيحسية. وال

                                                           
٧ M. Bahri Ghazali, MA, Pesantren Berwawasan Lingkungan,( Jakarta: CV. Prasasti, ٢٠٠٣), 

hal ١٤-١٣ 
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دية. دية هي الطرق التقليالتقلي المهدطرق التعلم المستخدمة عادة في 

. الدرسى المع ، يمكن أن ينظر إليه من نظام منهجية التعلم المطبق من قبلتقليديا

لتعلم على نظام ا الدرسىسياق ممارسات تعليم  تعتمد اإلشارة التقليدية في

  ٨.وليس الحوار التحريري األحادي

تعليم الحديثة. في نظام الالمعهد مدرستان، هما السلفية المعهد يوجد في 

لى التعليم ي بشكل أكبر ع، يركز التعليم غير النظاماإلسالمي ىالسلففي المعهد 

من  الحديث على كل جانب اإلسالميالمعهد ، بينما يركز نظام التعليم المدرسي

لمعهد اجوانب التعليم مثل إضافة التعليم الرسمي والتخصصات. تحولت فئات 

ألساليب التعليمية االتقليدية والحديثة إلى تغيير في الطريقة. إذا تتبعنا التغييرات في 

 وحديثة. ، فسوف نجد طرقًا تقليديةالدرسىفي 

دية مثل التقلي المعهدأن عرض أو تسليم جمهورية اندونسية تقارير قسم  

، دايةفي الب. . هناك أيًضا طرق غير تقليديةالصركان، و انوطاوال ,نعاباندو ال

الرغم من  ، علىالتقليديةالمعهد استخدم جميع الطرق التقليدية. حتى بعض 

                                                           
٨Ahmad El Chumaedy, ‟‟Membongkar Tradisionalisme Pendidikan Pesantren‟‟, dalam 

http://researchengines. com/achumaedy. html,  diakses  ٢٧ april ٢٠١٩   
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 ون هذهخدم الطرق التقليدية. تتكالعيش في الفترة الحالية. أيضا ال تزال تست

  ٩.البندوعانوطريقة  ،الوطانا ، طريقةالصركانالطرق من: طريقة 

 ا الطالبقان عن طريكرو صالان. يتم تنفيذ نظام التدريس بنمط كرو صأوال ال

. ألستاداء على كتاب ليتم قراءتها أمام الذين عادة ما تكون جيدة في تسليط الضو 

، الذين لطالباان من قبل اثنين أو ثالثة من كرو صال، يتم تنفيذ الكبيرة المهدفي 

قت التي من المتوقع أن تصبح في و  الطالبأو  األستاديتألفون عادة من عائالت 

لمعرفة ا الطالب، يجب أن يتقن في هذا النموذج من نظام التدريس الحق تقية.

ة من قبل مباشر  ، ألن نظام التدريس يخضع لمراقبةالتي يتعلمها قبل التخرج

، نادرًا ما يمارس هذا النظام ويواجهه على نحو متزايد تطوير آخر. في األستاد

  ألنه يستغرق وقًتا طويالً.

من  انوطاالو يتم تنفيذ هذا النظام التعليمي مع طريقة هي  نانطاو ا الثاني

اب من خالل قراءة نفس الكتالطالب في وقت معين و  خالل قراءة كتاب

د وع من نظام التدريس ال يوج. في هذا الناألستاد واالستماع إلى قراءةاالستماع 

امتحان. عادة ما يتم تنفيذ هذا النظام عن طريق التعلم  قد يأتي. الطالب غياب

 الجماعي تليها الطالب. 

                                                           
٩ Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 

Institusi. ( Jakarta: Erlangga ٢٠٠٢ ), hal.١٤٢  



٧ 
 

وتتمثل اآللية في أن يستمع جميع الطالب إلى الكتاب الذي قرأه 

معنى الوارد في الكتاب الذي قرأه ال ال األستاد، وبعد ذلك سوف يشرح األستاد

م ال. أ األستادبغض النظر عما إذا كان الطالب يفهمون  ب أن يسألاليحق للط

م نظام والمعروفة باس الفصل الموجودة في نظام التدريس أما بالنسبة لمجموعات

  الحالقه.

 انوالصركنظام تعليمي متسلسل مع نظامي  هي انعباندونا الالثالث

 يتعين على ان العباندونال، والذي يرتبط عمليا بالنظام السابق. في نظام االوطانو 

 تاداألسوعادة ما يقرأ  م الدروس التي تواجها أو تقدمهاإظهار أنه يفهالطالب 

  وترجم الكلمات السهلة.

ء مرتبط ألن كل شي األستادهذه األنماط الثالثة للتدريس تتم فقط على 

لمدرسة افإن التدريس المنفذة في  .إلضافة إلى ذلكبا ,لمكان والموادبالوقت وا

أو المعلم الديني ، وفي الوقت نفسه يحدد نجاح عملية  األستاديقع على عاتق 

في تنفيذ  ةهي الغالب األستاد. ألن سلطة اإلسالميالمعهد التدريس والتعلم في 

  ١٠.إلى جانب نفسه تعليمه

                                                           
١٠ Binti Maunah, Tradisi Intelektual Santri. ( yogyakarta: Teras, ٢٠٠٩), hal. ٣٠ 
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 ،)sintaksisالنحو (أوًال علم بحث المسائل و  ناقسةيجب أن تتقن الم

قوانين ومواقف  ةناقشمهو العلم الذي النحو ). علم morfologiرف (الص علم

، وتقسيم الجملة وهلم جرا. إذا تحقق لمات الواردة في الجمل أو النصوصالك

رف في العالقات النحوية داخل الكلمة نفسها ، فسيقوم بناء الجملة الص علم

 لمعيُعرف بناء الجملة باسم . خارج لغة الكلمات يةالقات النحو بدراسة الع

تصنيف  ةناقشمالعلم الذي  ) هوmorfologiرف (علم الص. )sintaksis( النحوية

علم  شت في، معانيها ووظائفها. الوحدة الرئيسية التي نوقأنواعهاو  األشكال

 كللهييمكنه تغيير ا إذا تغير وهو الجزء األصغر الذي التشكل تسمى المورفيم

 ١١مع الرموز.مورفيم 

بالنسبة للشعوب اإلندونسي, اللغة العربية ليست لغة أجنبية فحسب, بل 

تشمل أيضا المجال الدينى الذي يظهر في الرسائل اإللهية في القرأن والحديث, 

واألعمال الدينية للعلماء وأنشطة الطقوس المختلفة. لذلك, يصبح إتقان أكثر 

تعلم اللغات األجنبية هو في الواقع عملية دينل ميكية وليست رتيبة  ١٢أهمية.

                                                           
١١ Yasmadi, Modernisasi Pesantren Kritik  Nurcholish Madjid terhadap pendidikan islam 

Tradisional. (Jakarta: Ciputat Press, ٢٠٠٢), hal. ١١٣ 
١٢ Acep hermawan, metode pembelajaran... hal.X 
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دوما مع توجهها دائما نحو الثقافة الخارجية, دون النظر إلى الجانب السياقى 

 الظرفية. ألنه فى نهاية لن يصبح سوى حجر عثرة في تحقيق هذف تعلم اللغة. 

 يةنحو ن علم الدفا للتعلم، ولكهليس ن االتفاق على أن علم النحو يمك

ب شكل صحيح وتصويواحدة من الوسائل لدساعدتنا على التحدث والكتابة ب

برق في تعريض التعالميم بعناية, و  ، كما يساعدنا من األخطاءتوالحفاظ على لسا

 أوال، حراسة وتجنب ١٣بطالقة. بضد من أهداف تدريس المعرفة علم النحو هي :

. قةخلق عادات اللغة بطال ينفم، في حكتوبة عن طريق المة والاألخطاء اللغوي

و السبب في لزاولة علماء اللغة العربية واإلسالم في الداضي لصياغة علم هذا ه

 هالقرآن والحديث النبي محمد عليالنحو باإلضافة إلى الحفاظ على لغة آل 

  . الصالة والسالم

نطقي مثانيا, تعريف طالب اللغة العربية دائما علي المالحظة, والتفكير ال

والمنظم واإلستخدمات األخرى التى يمكن أن تساعدهم في دارسة قواعد اللغة 

العربية بشكل نقدي. ثالثا, مساعدة الطالب فهم التعبيرات العربية لتسريع فهم 

نوايا المحدثة العربية. رابعا, شحذ الدماغ, تنوير المشاعر وتطوير المهارات اللغة 

                                                           
١٣  Ahmad Sehri. Metode Pengajaran Nahwu Dalam Pengajaran Bahasa Arab. Www. 

Hunafa. Stain-Palu. Ac.Id. ٢٠١٢, Akses ١١ November ٢٠١٩ Pukul ٠٢٫٠٠ 
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قدرة على استحدام قواعد اللغة العربية فى للطالب. خامسا, إعطاء الطالب ال

 مختلف الحاالتالمزاجية.

ولذلك, فإن النتائج المتوقعة لتدريس نحو هي مهارات الطالب فى  

تطبيق هذه القواعد فى أساليب التعبير العربي المستحدمة من قبل اللغة العربية 

ة بالعلماء من ثفى حياتهم  بينما تكون مفيدة فى فهم اللغات الكالسيكية المورو 

األوقات ألول مرة. سادسا, يمكن للقواعد أن توفر التحكم الدقيق للطالب عند 

  تأليف مقال. 

ولونج تكما حدث في المعهد اإلسالمي الّسلفي هداية المبتدئين عونوت 

. قراءة الكتاب هي السمة المميزة في المعهد اإلسالمي الّسلفي لفترة أجونج

في هذه الحالة في التحسن كل عام حتى  التراثطويلة. تستمر دراسة الكتاب 

ال يفاجأ الطالب عند عودتهم من المعهد عندما يسألهم األشخاص العاديون 

رفع عنوان  من خالل الحًقا. استناًدا إلى الخلفية السابقة، يهتم الكاتب بالبحث

معهد في ال ثقراءة الكتب الترافي تعليم  المناقشةطريقة  استراتيجيات  "

دراسى لعام الل تولونج أجونجالّسلفي هداية المبتدئين عونوت  اإلسالمي

٢٠٢٠/٢٠١٩. 
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 مسائل البحث  .ب

 ثرااقشة في تعليم قراءة الكتب التالمن استراتيجيات طريقة ياتلمع فكي .١

لعام لتولونج أجونج بالمعهد اإلسالمي الّسلفي هداية المبتدئين عونوت 

 ؟ ٢٠١٩/٢٠٢٠الدراسى 

اقشة في تعليم قراءة الكتب المن طريقة استراتيجياتالصعوبات في كيف  .٢

ج أجونج تولونبالمعهد اإلسالمي الّسلفي هداية المبتدئين عونوت  ثالترا

 ؟٢٠١٩/٢٠٢٠لعام الدراسى ل

اقشة في تعليم قراءة الكتب المن طريقة استراتيجياتعن الصعوبات  حل كيف .٣

ج أجونج تولونبالمعهد اإلسالمي الّسلفي هداية المبتدئين عونوت  ثالترا

 ؟٢٠١٩/٢٠٢٠لعام الدراسى ل

 البحث هدافأ  .ج

اقشة في تعليم قراءة المن طريقة استراتيجيات قاموا لمعرفة نوعية الطالب .١

ولونج تبالمعهد اإلسالمي الّسلفي هداية المبتدئين عونوت  ثالكتب الترا

 ٢٠٢٠الدراسى لعام لأجونج 
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قشة في تعليم قراءة الكتب المنا طريقة استراتيجياتالصعوبات في  لمعرفة .٢

ج أجونج تولونبالمعهد اإلسالمي الّسلفي هداية المبتدئين عونوت ث الترا

  ٢٠٢٠ الدراسىلعام ل

اقشة في تعليم قراءة الكتب المن طريقة استراتيجياتعن الصعوبات  لمعرفة حل .٣

ج أجونج تولونبالمعهد اإلسالمي الّسلفي هداية المبتدئين عونوت  ثالترا

 ٢٠٢٠الدراسى لعام ل

 فوائد البحث  .د

 الفوائد النظرية   .أ

ومن المتوقع أن يتم استخدام نتائج هذه الدراسة مساهمة من أفكار المؤلف 

يمكن أن ينظر إلى مقدار الجهد لتحسين فهم في المعرفة العلمية بحيث 

  الطالب من خالل تنفيذ الجمعية.

  ةعمليال الفوائد  .ب

  : من الناحية العملية، من المتوقع استخدام نتائج هذه الدراسة من خالل

  يةلكاتبالفوائد ا  )أ

إلضافة البصيرة والمعرفة للمؤلف في عالم التعليم، وخاصة من حيث الجهود 

  من خالل تنفيذ الجمعية التداولية. تالميدالمبذولة لتحسين فهم 
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  لرئيس المدرسةا الفوائد  )ب

يمكن استخدام نتائج هذه الدراسة لرؤساء المدارس كمرجع واستراتيجية 

  لتحسين فهم الطالب.

  يةلمعلما الفوائد  )ت

لمتوقع أن نتائج هذه الدراسة يمكن استخدامها في االعتبار المادي ومن ا

  ومساهمة الفكر في إطار الجهود الرامية إلى تحسين فهم الطالب.

  بحث المتقدمين الفوائد   )ث

يمكن استخدام نتائج هذه الدراسة كمرجع إلضافة رؤية وتوفير تجربة مهمة 

 .ومفيدة للغاية كمعلمين محتملين

 تتوضيح المصطلحا  .ه

عهد ملالجمعية في ا ذههوتحديد االتجاه الواضح في من أجل تسهيل الفهم 

ؤلف ، يقوم الد جونجأتولونج اإلسالمية الّسلفي هداية المبتدئين عونوت 

  ا ويشار إلى كتابة العنوان على النحو التالي:هبتأكيد

 التوضيح النظرى .١
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لمحدثين هو اتطبيق هو ربط الشيئ في مكان واإلستعمال. والتطبيق عند 

 ١٤السعي إلى اشتعمال الشحص أو األخصاص الذي يرغب في استعمالتهم.

 المناقشة  طريقة  )أ

المناقشة عبارة عن عملية لرؤية شخصين أو أكثر يتفاعالن لفظيا 

وجها لوجه حول أهداف معينة من خالل تبادل المعلومات أو الحفاظ 

ي طريقة هقشة مناأنطريقة ال ينح في. شكالتمعلى اآلراء أوحل ال

 اتمحادثلعقد . علم الفرص للطالبمرض مواد الدروس حيث يوفر اللع

 لةترتيب حلول بديعلمية لجمع اآلراء، أوالتوصل إلى استنتاجات، أو 

 ١٥محتلفة المشكلية.

  ثالترا تعليم قراءة الكتب  )ب

 د" حيث يوجد عنصرانعتعرف قواعد اللغة العربية باسم "القو 

ى للتعرف عل. الصرفالبعض، وهما علم النحو و بعضهما  متالزمان مع

اضة فضف أشكال الكلمات باللغة العربية وقواعدىا عندما تكون كلمات

                                                           

  ١٤ لوس مالوف, المنجد في اللغة واألعالم, (بيروت: درالمشارق,١٩٩٦), ص. ٣٦٠-٣٦١

١٥ J.J Hasibuan Dan Moejiono, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Pt Remaja 
Rosdakarya, ٢٠١٠), Hal. ٢٠ 
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١٦ل.وترتيبها في جم
 والذي, و واحد من فروع اللغة العربيةهعلم النحو  

  . منآ يرءة الكتابات العربية، ومعظمها غيستخدم عادة  كوسيلة لقرا

إليها باسم نظام بحث الكتب، يجبر غالبا ما يشار ناقشة أو مال

. الجملة وقف فيمة الطالب لتكون قادرة على فهم الالكتب القطبي قراءة

ذا النظام من خالل اإلشارة إلى أحد الطالب لقراءة الكتاب هعادة ما يتم 

جلس. في الم هده وإدخالو من قبل الجمهور بأكملثم يتم انتقاالتراث, 

 شاكل بدءا من موقفممن ال تابالك في وقت الحق سوف تنشأع بالطب

القيمة  التي سوف ثم السؤال عن الكلمة والشكل األصلي للكلمة

ة  يصرفالوية و نحلليه الدسوف يستخدم . المحددة في قراءة الكلمة

 . شاكلمكأساس من قبل الطالب في حل ال

 التوضيح التطبيقى .٢

سة في الدراو شيء مهم جدا في البحث للحد من هالتوضيح التطبيقي 

في مناقشة ال طريقة استراتيجيات"  وضوعمالتوضيح التطبيقي من ال دراسة

ونوت لمعهد اإلسالمي الّسلفي هداية المبتدئين عباث تعليم قراءة الكتب الترا

 . تولونج أجونج

                                                           
١٦ Hifni Bek Dayyahb Dkk, Kaidah Tata Bahasa Arab, (Jakarta:  Darul Ulum Press, ٢٠١٠). 

Hlm. ١٣ 
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 ترتب البحث  .و

  :  تكون الترتيب البحث فى هذا البحث العلمى مما يلى

) مسائل ٢) خلفية البحث (١( الباب األول : مقدمة حيث تشتمل :

) توضيح ٥) فوائد البحث (٤) أهداف البحث (٣البحث (

 ) ترتيب البحث.٦المصطالحات (

لمناقسة ا )٢( ) تعريف استراتيجيات١(الباب الثاني : النظرية ويشتمل 

الكتاب قراءة أهداف المناقشة تعليم  )٣( الكتاب التراثقراءة تعليم 

لمناقشة تعليم ) مفهوم ا٥( الكتاب التراثراءة قطريقة تعليم  )٤( التراث

 الكتاب التراثقراءة مناقشات تعليم ) خطوات ال٦( الكتاب التراثقراءة 

  .الكتاب التراثقراءة ) ٧(

مدخل البحث وتصميم, مكان  منهج البحث يشتمل الباب الثالث

البحث, حضور الباحث, مصادر الحقائق, طريقة جمع الحقائق 

 .وأداوتها, طريقة تحليل الحقائق, تفتيش الحقائق

الباب الرابع : تقديم نتائج البحث وتستمل لمحة عن أحوال البحث 

  وتقديم الحقائق المحصولة من البحث.

  لتحليص واإلقتراحات.الباب الخامس : الخاتمة حيث تحتوي على ا
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