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أقر بأن ھذا البحث العلمي الذي حّضرتھ لتوفیر شرط من شروط 
نجاح لنیل الدرجة األولى في التربیة، بقسم تعلیم اللغة العربیة الجامعة ال

اإلسالمیة الحكومیة تولونج أجونج، وعنوانھ :
نظم العمریطى في ترقیة مھارة القراءة في اللغة فھم"تطبیق 

العربیة
الفالح ترنجینج عھد اإلسالمى السلفى(دراسة وصفیة في م

تولونج اجونج)"
حّضرتھ وكتبتھ بنفسي وما زورتھ من إبداع غیري أو تألیف األخر .

وإذا ادعى أحد إستقباال أنھا من تألیفھ وتبین أنھا فعال لیست من 
بحثي فأنا أتحمل المسؤولیة على ذلك. ولن تكون المسؤولیة على 

تعلیم اللغة العربیة الجامعة اإلسالمیة المشرف أو على مسؤولي قسم 
الحكومیة تولونج أجونج .

حرر ھذا اإلقرار بناء على رغبتي الخاصة وال یجبرني أحد 
على ذلك .

- یولیو-٧تولونج أجونج ،
٢٠١٤

اإلقرار،ةتوقع صاحب

امینة الزھریة
٣٢١٦١٢٣٢٠١

موافقة المشرف

العمریطى في ترقیة نظمفھمتطبیق "البحث العلمي بالموضوع 
معھد المھارة القراءة في اللغة العربیة (دراسة وصفیة في 

الذي كتبتھالفالح ترنجینج تولونج اجونج) ". اإلسالمى السلفى
قد فتشھ المشرف و وافق ٣٢١٦١٢٣٢٠١امینة الزھریة برقم القید 

علیھ لالمتحان.
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٢٠١٤یولیو ٧تولونج أجونج، 
المشرف

الماجستیراجى صنھحمد اسعد رضي م
٠٠٤١٢٠٠٥٠١١٩٧٥٠٧٢٠رقم التوظیف : 

علم،

اللغة العربیةرئیس قسم تعلیم

الماجستیرازنخـجاالحالدكتور
٠٠٢١١٩٩٨٠٣١٩٦٩١١٠١رقم التوظیف:



vi

التصدیق
نظم العمریطى في ترقیة مھارة فھم" تطبیق البحث العلمي بالموضوع 

الفالح قراءة في اللغة العربیة (دراسة وصفیة في معھد اإلسالمى السلفىال
الذي كتبتھ امینة الزھریة قد قامتھ أمام ممتحني ترنجینج تولونج اجونج)". 

البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة الحكومیة تولونج أجونج في الیوم ...... من 
لحصول على الدرجة ، ویمكن قبولھ ألن یكون بعض الشروط ل٢٠١٤یولیو 

األولى في علم التربیة.

التوقیع مجلس المناقسة

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

الممتحن الرئیسي
نور یاني , الماجستیر

رقم التوظیف:
١٩٧١٠٣٠١٢٠٠٧٠١١٠٢

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

الرئیس
. خازن . الماجستیر الدكتور. الحاج

رقم 
التوظیف:

١٩٦٩١١٠١١٩٩٨٠٣١٠٠٢

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

السكرتیر
, الماجستیر العلمیة رحلة

رقم التوظیف: 
١٩٧٩٠٦٠٢٢٠٠٥٠١٢٠٠

تحت تصدیق
كلیة التربیة والعلوم التربویة الجامعة اإلسالمیة الحكومیة تولونج أجونج

الماجستیر الدكتور. الحاج. عبدالعزیز,
١٩٧٢٠٦٠١٢٠٠٠٠٣١٠٠٢رقم التوظیف:

لشعارا
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بسم اهللا الرحمن الرحیم 
)١اقرأ بسم ربك الذي خلق (
)٢خلق اإلنسان من علق (
)٣اقرأ و ربك األكرم (

)٤الذي علم بالقلم (
)٥علم اإلنسان ما لم یعلم (

١}١-٥سورة العلق : {

1 Departemen Agama RI, Al Qur’an Al Karim dan Terjemahnya,(Semarang: PT Karya Toha Putra,
1996), hal. 479
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اإلھداء

ھذا البحث العلمي إلى : ت الباحثةأھد
أمي المحبوبة سمرة، یالزمني بالدعاء و أبي المحبوب سالم .١

والتربیة والتشجیع والوّد, عسى أن یحصال مكانھ رفیعة 
ا واالخرة .عنداهللا وسعیدة في الدنی

أخواتي و إخواني، برك اهللا لھم في الحیاة . .٢

أساتیذي ومشاییخي الكرام الذین قد علموانى بالعلوم كزاد في .٣
الدنیا واألخرة، عسى أن یرفعھم اهللا درجاتھم في الدنیا 

واألخرة.

زمالئي في الشعبة اللغة العربیة في الجامعة اإلسالمیة .٤
، شكرا بمساعدتكم عسى اهللا أن یجعلنا الحكومیة تولونج أجونج

إخوة دائما. 

جامعتنا المحبوبة ، الجامعة اإلسالمیة الحكومیة تولونج .٥
أجونج.

كل من یمّد ید المساعدة في كتابة ھذا البحث العلم.٦
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كلمة الشكر والتقدیر
الحمدهللا نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 

أعمالنا. من یھد اهللا فال مضّل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ, أشھد سیئات 
ان ال الھ اال اهللا وأشھد ان محمدا عبده ورسولھ، أرسل رسولھ بالھدى 

ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ولو كره الكافرون، اما بعد.

بھذا المناسبة الفضیلة شكرت الباحثة شكرا عظیما إلى اهللا تعالى الذى قد 
ھ وأعانھ في اتمام ھذه الكتابة وأداء الوظیفة بالجامعة اإلسالمیة وفق

الحكومیة تولونج أجونج. بھذه الفرصة كتبت الباحثة ھذا البحث العلمى 
كتابة تحتاج أوقات عدیدة وتمت كتابة في المیعاد بعد ان ساعدھا األستاذ 

واإلخوان. لذلك تنبغي الباحثة تقدیم كلمة الشكر إلى:

لجامعة اإلسالمیة الحكومیة تولونج أكونج, فضیلة الدكتور رئیس ا.١
مفتوحین الذى قد أّذن لي أن أتعّلم في ھذه الجامعة المحبوبة.

وفضیلة السید عبد العزیز الماجستیر كرئیس شعبة التربیة الذي یھتم .٢
دائما في تقدم شعبتھا.

بیة الذي الماجستیر كرئیس الشعبة اللغة العروفضیلة  السید خازن.٣
یتحول تالمیذه ینجحون على المستوى المحددة لشعبة اللغة العربیة.

كالمشرف الذي الماجستیر،رضي صنحاجى والسید محمد اسعد .٤
أفادت الباحثة علمیا وعملیا ووجھھ خطواتھا في كل مراحل إعداد ھذا 

البحث العلمي منذ بدایة الفكرة البحث حتى اإلنتھاء منھا , فلھ من اهللا
خیر الجزاء ومن الباحثة عظیم الشكر والتقدیر.

, كیاھى الحاج ارشد مربي معھد اإلسالمى السلفى الفالح ترنجینج.٥
الذي قد معھد و بصیر, الذى قد أذن لي أن أعمل بحث العلمي في ھذه 

سعدتنى في أداء  بحث العلمي في ھذه المدرسة.

ینما ادرس فى ھذه جمیع األساتیذ واألستاذات الذین یعلموننى ح.٦
الجامعة المحبوبة.

كل مساعد قسم اإلدارة والمكتبة في الجامعة اإلسالمیة الحكومیة .٧
تولونج أكونج.

الوالدین المحبوبین الذین یساعدین الباحثة ویسجعونھا ظاھرا وباطنا..٨
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جمیع أصدقائي الذین یساعدون الباحثة في إتمام كتابة ھذا البحث .٩
العلمي.

میع من الذي قد ساعدوا الباحثة في إتمام كتابة ھذا البحث.ج.١٠

وترجو الباحثة عسى اهللا أن یقابل أعمالھم قبوال حسنا ویجزي لھم جزاء 
كثیرا وثوابا موفورا.

تعترف الباحثة أن ھذا البحث العلمي ذو عیوب ونقائص , فلذا ترجوا كل 
ث العلمي.رجاء أن یأتي القراء بالنقد الواعي ألجل كمال البح

وأخیرا , عسى أن یكون ھذا البحث العلمي البسیط نافغا ولعل اهللا أن یرضى 
بكل عمل وخطوة. أمین.

م٢٠١٤یولیو تولونج أجونج ,  
ه١٤٣٥رامضان 

الباحثة،

امینة الزھریة
٣٢١٦١٢٣٢٠١رقم دفتر القید :

ملخصال

نظم العمریطى في ترقیة مھارة فھمطبیق җ. ٢٠١٤الزھریة, امینة. 
معھد اإلسالمى القراءة في اللغة العربیة (دراسة وصفیة في 

. البحث العلمي. قسم تعلیم السلفى الفالح ترنجینج تولونج اجونج)
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اللغة العربیة كلیة التربیة والعلوم التربویة الجامعة اإلسالمیة 
حمد اسعد رضيمتولونج أجونج. المشرف:(IAIN)الحكومیة 
.الماجستیرصنحاجى 

نظم العمریطى,  مھارة القراءةفھم: الكلمات الرئیسة
القراءة ھي عملیة معرفیة تقوم على تفكیك رموز تسمى حروفا 
لتكوین معنى والوصول إلى مرحلة الفھم واإلدراك. وھي جزء من اللغة 

مة ھو االنظفھماما الھداف من .واللغة ھي وسیلة للتواصل أو الفھم
لمعرفة أساس علم النحو لتقویھ حجة، و إن یكون قراءة الكتب جیدا و 

صحیحا.
معھد الكیف تعلیم مھارة القراءة فى ) ١وأما المسائل ھذا البحث: (

كیف تطبیق ) ٢و(اجونج ؟ اإلسالمى السلفى الفالح ترنجینج تولونج
عربیة فى نظم العمریطى في ترقیة مھارة القراءة في تعلیم اللغة الفھم

معھد اإلسالمى السلفى الفالح ترنجینج تولونج اجونج ؟ ال
طریقة البحث التي تستخدم في ھذا البحث ھي الطریقة الوصفیة 
الكیفیة. واألدوات الرئیسة في ھذا البحث ھي الباحثة نفسھ. تبدأ البحثة 

معھد اإلسالمى السلفى الفالح ترنجینج المھارة القراءة فى بتحلیل تعلیم 
لینال العمریطى. قام الباحثة بعملیة المقابلة إلى معلم مادة ولونج اجونجت

. فمن خالل تحلیل مھارة القراءةالمعلومات والبیانات حول تعلیم 
االنظمة في معھد الفالح في فھمإن الھداف من البیانات وجد الباحثة 

ترقیة مھارة القراءة ھو لمعرفة أساس علم النحو لتقویھ حجة، و إن 
.یكون قراءة الكتب جیدا و صحیحا

مھارة القراءة في معھد الفالح )١: اّنتدّلالبحثنتائجوكان
اإلسالمى السلفى الفالح معھدكان في ) ٢وتعتمد بمستوى الفھم. 

فھمإن الھداف من .العمریطينظم فھمترنجینج یوجب للطالب لدى 
ن یكون قراءة االنظمة ھو لمعرفة أساس علم النحو لتقویھ حجة, و إ

الكتب جیدا و صحیحا.
انطالقا من ھذا البحث تعطي الباحثة الخالصة والتوصیات إلى 

تطبیق حفظ نظم العمریطى الباحثین المستقبلین أن یقوموا بوصف ت
مھمة جدا. ولمعلمي اللغة العربیة أن یستعمل ھذا البحث في ترقیة مھارة 

ة مھارة القراءة.نظم العمریطى في ترقیفھمتطبیق مرجعا حول 
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