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 الثانوي  اإلساليي  الحكويي  تلورجو بليتار

 
 البحث العلمي

 يقدم لجايع  "تولونج أرجونج" اإلساليي  الحكويي  الستيفاء بعض
 للحصول على دررج  العالم الديني في التوبي  الشومط
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 حمد فارح فضلا
 1021212882رقم القيد: 
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 الجايع  اإلساليي  الحكويي  تولونج أرجونج 
 م 1822 ووليي
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 يوافق  المشوف 

 
في الصف  القواءةلتوقي  يهارة  رجوميي االتعليم كتاب "البحث العلمي بالموضوع 

ه كتب  الذي". الحادي عشو بالمدرس  الثانوي  اإلساليي  الحكويي  تلورجو بليتار
قد فتشته المشوف  ممافقت  1021212882، رقم القيد: احمد فارح فضل

 لتقديمه إلى يجلس المناقش .
 
 

 1822 يوولي 21تولونج أرجونج، 
 المشوف 
 
 
 
 المارجستيورحل  العلمي  

 220282811880821882التوظيف:  رقم
 

 تصديق،
 رئيس قسم تعليم اللغ  العوبي  

 
 
 

 الدمكتور الحاج خازن المارجستيو



 ه
 

  22222282220822881رقم التوظيف: 
 

 التصديق
 

في الصف  القواءةلتوقي  يهارة  رجوميي االتعليم كتاب البحث العلمي بالموضوع " 
احمد ه " الذي كتبالحادي عشو بالمدرس  الثانوي  اإلساليي  الحكويي  تلورجو بليتار

دافعت عنه أيام يجلس  قد 1021212882، رقم دفتو القيد:فارح فضل
 ووليي12، اثالثاءالمناقش  بالجايع  تولونج أرجونج اإلساليي  الحكويي  في اليوي

1822 . 
 مقد صححت كما طلبه يجلس المناقش : 

 يجلس المناقش 
 السكوتيو الوئيس

  
................................ 
................................ 

................................ 

................................ 
 الممتحنالوئيس

 
................................ 
................................ 

 الجايع  تولونج أرجونج اإلساليي  الحكويي ،-عميد كلي  التوبي  مالعلوم التوبوي 
 

 الدكتور الحاج عبد العزيز المارجستيو
 220182821888822881رقم التوظيف:



 م
 

 
 
 

 اإلقوار
 

 هذه الوسال  مبياناتي كالتي: اسفل انا الموقع
 فارح فضلاحمد :  االسم الكايل

 1021212882:   رقم القيد
في الصف  القواءةلتوقي  يهارة  رجوميي االتعليم كتاب :   الموضوع

 الحادي عشو بالمدرس  الثانوي  اإلساليي  الحكويي  تلورجو بليتار
 

ء ذكوت يصدرها، فإن ادعى ااقوأ بالحق أّن هذا البحث الفته أنا بنفسي إال أرجز 
 يسؤمل بكل ادعائه.أحد أنها ين تأليفه فأن 

 
 1822 يوليو 21تولونج أرجونج، 

 ،رالمقو 
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 اإلهداء

 أهدي هذا البحث العلمي إلى: 

 الذين ربّياني صغيوا ميوحماني طول الحياة  كلسوم  أييم أيي  يعصوممد أبي يح

 مالزيان. مانا في الحّب دائما اليكما.

   شكوا كثيوا على  يايا صالح  هاختي صغيو ،يحمد يثنّن هاريصغيو الم أخي

 دعائكما مانا في الحّب دائما اليكما. 

  النافع. قد أرشدمني لنيل المعوف  م العلمرجميع األساتيذ الذين 

    .رجميع اسوتي، شكوا كثوا على دعائكم 

  ص  زيالئي في قسم اللغ  العوبي .اخ الدراس رجميع زيالئي 

  . رجايعتنا المحبوب  : رجايع  "تولونج أرجونج" اإلساليي  الحكويي 

 

 

 



 ط
 

 

 

 كلم  الشكو م التقديو

الحمد هلل تعاالى علاى رحمتاه متوفيقاه معنايتاه حتاى قادر الباحاث علاى اتماام  ا
فااي  القااواءةلتوقياا  يهااارة  رجوميياا االتعلاايم كتاااب "هااذا البحااث العلمااي بالموضااوع 

صاالة ". الصف الحاادي عشاو بالمدرسا  الثانويا  اإلسااليي  الحكوييا  تلورجاو بليتاار
مساليا دائمين على النبي المصطفي يحمد صلى اهلل عليه مسلم الذي أرشد الناس 

 نور.الإلى ين الظلمات
أن تفضل الشكو  هذا البحث العلمي، فينبغي للباحثفي يناسب  كتاب  

 الكثيو إلى هؤالء الذين يمدمن يد المعون  م المساعدة: 

رئيس الجايع  اإلساليي  الحكويي  تولونج أرجونج، فضيل  الدكتور يفتوحين   .1

تعلم أكوئيس الجايع  اإلساليي  الحكويي  تولونج أرجونج الذي قد أذن لي أن 

 في هذه الجايع  المحبوب .

لمارجستيو كوئيس شعب  التوبي  الذي يهتم دائما في مفضيل  السيد عبد العزيز ا .2

 تقدم شعبتها.

مفضيل  الدكتور الحاج خازن المارجستيو كوئيس قسم اللغ  العوبي  الذي  .3

 اللغ  العوبي .  قسمعلى المستوى المحدمدة ل اينجحو ان يتحول تالييذ 



 ي
 

 هعلميا ممرج ي أفادت الباحثت  العلمي  المارجستيو كالمشوف  الالسيدة رحل .4

في كل يواحل إعداد هذا البحث العلمي ينذ بداي  فكوة البحث حتى  خطواته

 األنتهاء ينه، فله اهلل خيو الجزاء م ين الباحث عظيم الشكو م التقديم.

 كل يساعد المكتب  الجايع  اإلساليي  الحكويي  تولونج أرجونج. .5

 نج.كل يساعد قسم اإلدارة في الجايع  اإلساليي  الحكويي  تولونج أرجو  .6

 .الحكويي  تلورجو بليتار ساليي إلاالمدرس  الثانوي   .7

 في اتمام كتاب  هذا البحث العلمي. يع أصدقائي الذين يساعدمن الباحثرجم .8

عسى اهلل أن يقابل أعمالهم حسنا ميجزي لهم رجزاء م فيوا.  متورجو الباحث

تعتوف الكتاب  أن هذا البحث العلمي ذم عيوب منقائص، فلذا تورجو كل ررجاء أن 

 يأتي القواء بالنقد الواعي ألرجل كمال البحث العلمي.

مأخيوا، عسى أن يكون هذا البحث العلمي البسيط نافعا م لعل اهلل أن 

 وة.يوضى بكل عمل مخط

 1822 يوليو 21تولونج أرجونج، 
 ،الباحث

 
 
 
 
 
 

 احمد فارح فضل
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 رقم القيد: 1021212882
 
 
 
 
 

 يلخص
 

لتوقي  يهارة القواءة  رجوميي االتعليم كتاب " البحث العلمي تحت المضوع 
". في الصف الحادي عشو بالمدرس  الثانوي  اإلساليي  الحكويي  تلورجو بليتو

. كلي  التوبي  م العلوم 1021212882فضل، رقم القيد:  رحاكتبه أحمد ف
التوبوي  قسم تعليم اللغ  العوبي  الجايع  اإلساليي  الحكويي  تولونج أرجونج. 

 المشوف : رحل  العلمي  المارجستيو. 

 .، م يهارة القواءةرجوميي االكتاب الكلمات األساسي : 

رجزاء ين تعليم اللغ   إن يهارة القواءة هي المهارة األساسي  التي تكون
شتى كتب اللغ  العوبي  منهج مطورتها اللغوين في . األحنبي  خاص  في اللغ  العوبي 

تحقيق لتعليم اللغ  العوبي . قد صيغ حيث أن الطالب م المعلمين يمكن لهم أن 
يكون نشاط اللغ  العوبي . احد ين الكتب التي يمكن أن يستخدم لدعم تعلم 

 رجوميي االالذي تشهو في المعهد السلفي كتاب  رجوميي االكتاب اللغ  العوبي  هو  
هو شغل اإليام الصنهاج بن عبد اهلل يحمد بن دامد بن الصنهاج بن الجومم الذي 

 ال تزال تدرس حتى اآلن.



 ل
 

في المدارس  الثانوي   رجوميي االم كتاب ي( كيف تعل2يسائل البحث 
الطالب قواءة اللغ  العوبي  في صعوب  ( يا سبب 1اإلساليي  الحكويي  تلورجو؟ 

( لمعوف  2الدراس  الثانوي  اإلساليي  الحكويي  تلورجو ؟. م أهداف البحث 
في يادة اللغ  العوبي  في الدراس  الثانوي  اإلساليي   رجوميي االاستعمل كتاب 

( لمعوف  التغلب ينخفض يهارة القواءة في الدراس  الثانوي  1الحكويي  تلورجو. 
 الحكويي  تلورجو. اإلساليي  

طويق  البحث التي يستخدم في هذا البحث هي الطويق  الوصفي  الكيفي . 
مألدمات الوئيس  في هذا البحث هي الباحث نفسه. في هذا البحث العلمي 
يستعمل الباحث ثالث الطوق لجمع الحقائق مهي: المالحظ ، م المقابل ، م 

 الوثيق .

لقواءة  رجوميي االعد النحو بإستعمال كتاب ( تعليم قوا2منتائج هذا البحث هي: 
)تشبه  الصوتي الطويق  بيعنى  في المدرس  الثانوي  اإلساليي  الحكويي  تلورجو بليتار

الطويق  الصوتيه الطويق  الحوفي  ين حيث االنتقال ين الحومف الى المقاطع الى 
( كل عملي  ال يزال إلى نقصات ينها صعوب  في فهم عن توكيب، م 1. الكلمات(

كل المشكالت في عملي  تعليمي ،   صعوب  في حفظ قواعد النحو، م نقص الوقت.  
إستعمال فيه  البد ليتحصل على حل المشكالت. ذلك الحل المشكل  فيما بين

رة، ماللعب  ثّم ينبغي ايضا بالوسائل الزائدة التعليم كالحاسوب، م الكشاف، م الصو 
 المدرس في إلقاء يواد النحو لكى توكيز الطالب في استيعاب حفظ النحو. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul “Pembelajaran Kitab Jurumiyah Untuk 

Meningkatknan Maharah Qiraah Siswa Kelas XI Man Tlogo Blitar”, ditulis 

oleh Ahmad Farikhin Fadeli, NIM: 2812123003. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri 

Tulungagung. Pembimbing: Rikhlatul ‘Ilmiah, M. Pd. I. 

 

Kata Kunci: Kitab Jurumiyah, Maharah Qiraah 

 

Maharah Qiraah merupakan ketrampilan yang terpenting dari pembelajaran 

bahasa kedua khususnya pada bahasa Arab. Berbagai buku Bahasa Arab turut 

menunjang proses pembelajaran maharah qiraah. Salah satu buku yang digunakan 

dalam pembelajaran Bahasa Arab khususnya pada pembelajaran maharah qiraah 

yaitu kitab al-Jurumiyah karya al-Imam Shonhaji ibn Abdullah Muhammad ibn 

Dawud ibn Shonhaji ibn al-Jurumi.  

Rumusan masalah: 1) Bagaimana pembelajaran kitab al-Jurumiyah di MAN 

Tlogo ?  2)  Apa penyebab siswa kesulitan membaca tulisan berbahasa Arab di 

MAN Tlogo?. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui pembelajaran 

kitab al-Jurumiyah di MAN Tlogo. 2) Untuk mengetahui penyebab siswa 

kesulitan membaca tulisan berbahasa Arab di MAN Tlogo. 



 ن
 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

deskriptif kualitatif. Alat utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam 

penelitian ini peneliti akan menggunkan tiga alat pengumpulan data yaitu: 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pembelajaran Qowaid dan nahwu dengan 

kitab al-Jurumiyah di MAN Tlogo Blitar menggunakan menggunakan metode 

ash-Shoutiyah. 2) Setiap proses pembelajaran selalu memiliki kekurangan 

diantaranya kesulitan dalam memahami tarkib, dan kesulitan dalam menghafal 

nahwu, serta kurangnya waktu pembelajaran. Solusi yang diberikan dari masalah 

atau penyebab kesulitan siswa dalam membaca tulisan berbahasa Arab dengan 

menghadirkan media pembelajaran seperti komputer, gambar, dan permainan, 

kemudian guru diharapkan mampu untuk menguasai tata bahasa dengan baik agar 

ketika proses pembelajaran siswa mampu memahaminya dengan baik.  
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