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الباب األول

المقدمة

تناقش یشرح ھذا الفصل الخلفیة التي تستخدم كأساس للمقدمة، س

المشكالت الكتشاف النتائج التي تستبحث الباحثة.

خلفیة البحث.أ

فمن المعروف ان اللغة العربیة ھي لغة االسالم والمسلمین منذ 

بزوغ فجر االسالم. فیھا نزل القران الكریم دستور المسلمین، وفیھا 

تحدث ختم النبیین والمرسلین، ثم انھا اقدم اللغة حیة فى العالم لم 

رھا التغییر والتبدیل. فكانت طوال اربعة عشر قرنا من الزمان یعت

وعاء للحضارة االسالمیة العالمیة فى مشارق االرض ومغاربھا. كما 

انھ فوق ھذا كلھ قد اكتسبت اللغة العربیة مكانة عالمیة بین اللغات 

( حیث انھا احدى اللغات القلیلة المعترف بھا رسمیا فى ةالمعروف

ولیة ) فاالعربیة اذا لیست لغة دین فحسب، بل ھى لغة المنظمات الد

١اتصال علمى كذلك.

واللغة العربیة المستخدمة رسمیا من قبل ما یقرب من عشرین 

غة الكتاب المقدس والمعتقدات الدینیة للمسلمین وبالتالي فھي ل.دولة

في جمیع أنحاء العالم، ثم بالطبع أنھا لغة من أعظم أھمیة بالنسبة 

لمئات المالیین من المسلمین في جمیع أنحاء العالم، سواء كانت 

جنسیة أو جنسیات العربیة باإلضافة إلى اللغة العربیة. أستاذ علم 

، (القاھرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، ، مشكلة تعلیم اللغة العربیة لغیر العربعلي الحدیدى١
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لغة للقرآن على الكتاب المقدس اللغة من جامعة لندن كشفت "ك

لإلسالم، یتم تدریسھا كلغة ثانیة في الوالیات مسلم في جمیع أنحاء 

لغة لذالك تكون اللغة العربیة مھم اللغة فى العالم ألنھا ٢.العالم"

القران یتعلمھا كل المسلمین. وفیھا تحتمل نتائج التارخي العظیم. 

والزم علینا كالمسلمین تعلمھا ألنھا ذات إرتباط بالحیاة الیومّیة.

عند علي الخولي اللغة العربیة ھي اللغة نظام. وھذا أن اللغة 

تخضع لتنظیم معین أو تبدي تنظیما معینا في مستویاتھا الصوتیة 

ة والصرفیة والنحویة والداللیة. وبعباراة أخرى, إن اللغة والفونیمی

. اللغة العربیة كغیرھا من ٣لیست فوضیة, بل تخضع لتنظیمات محددة

صحیحة بین اللغات، سبق تراكیبھا قواعدھا، وكانت المحادثة ال

النطیقین بھا، تتم دون إدراك مرامیھا النحویة، ولم یعتن بالقواعد إال 

أن شاع اللحن وخیف على اللغة من الضیاع، فالقواعد كمادة تعلیمیة، 

الحقة قیاسا إلى اللغة كعلمیة اكتساب فطري، عنصرھا األساسي 

المحاكمة.

القراءة ثم اللغة العربیة اربع مھارات وھى االستماع والكالم و

بد ان یستعمل المدرس طرق بة. وللوصول الى تلك المھارات الالكتا

2 Nurcholish Majid, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya , (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), hal. 1

)ص. ١٩٨٢, (الریاض:جمیع الحقوق محفوظة للمؤلف, أسالیب تدریس اللغة العربیةمحمد علي الخولي,٣
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التعلیم المناسبة الفعالیة و الحصالة وان تكون مناسة أیضا بعناصر 

٤اللغة العربیة مثل االصوات والحروف و المفردات ثم التراكب. 

مھارات اللغة, والمفھوم من و القراءة ھي مھاراة من أربع

القراءة ھي عملیة معرفیة تقوم على تفكیك رموز تسمى حروفا لتكوین 

معنى والوصول إلى مرحلة الفھم واإلدراك. وھي جزء من اللغة واللغة 

ھم. وتتكون اللغة من حروف وأرقام ورموز ھي وسیلة للتواصل أو الف

معروفة ومتداولة للتواصل بین الناس. واللغة تتكون من قراءة وكتابة 

فالقراءة ھي وسیلة استقبال معلومات الكاتب أوالمرسل للرسالة ,وقواعد

واستشعار المعنى وھي وسیلة للتثقیف وكل ھذا یتم عن طریق استرجاع 

والمعلمة من قبل من حروف وأرقام المعلومات المسجلة في المخ 

ورموز وأشیاء أخرى مثل طریقة برایل للقراءة للمكفوفین وھناك أنواع 

أخرى للقراءة غیر التي في اللغة مثل قراءة النوتات الموسیقیة أو 

الصور التوضیحة. وفي مصطلحات علم الحاسوب، فإن القراءة ھي 

ب كاألقراص استرجاع معلومات من أماكن تخزینھا على الحاسو

كانت في مھارة القراءة مھارتین منھا مھارة ٥.وغیرھاالصلبة والمرنة 

٦الطالب في قراءة النص وفي فھم النص.

في اتقان مھارات اللغة األربع، افترض معظم اللغویین أن 

القدرة اللغویة الشخص یتحدد من مستوى إتقان قواعد اللغة (النحو) 

4Tayar Yusuf dan Sayful Anwar, Metodolgi Pengajaran Agama Dan Bahasa
Arab,( Jakarta: PT Raja Grafindo,1995) hal.187
5 http://ar.wikipedia.org/wiki/قراءة#. Diakses tgl. 28-03-2014
6 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (  Malang :
Misykat, 2005). hal.127.
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نفسھا فقط. ویستند ھذا الرأي على أیدیولوجیة حتمیة إتقان تراكیب 

٧و والصرف).(النح

النحو ھو القواعد اللغة التي ولدت بعد اللغة. ولدت ھذه القواعد 

بسبب أخطاء في استخدام اللغة. ولذالك أن یمكن تعلمھا النحو

تعبیر عن اللغة وتكون قادرة على فھم ذلك للمستخدم قادرا على نقل

إما بشكل صحیح في كتابھ (القراءة والكتابة بشكل صحیح) أو في 

شكل خطاب (الكالم الصحیح). وبالتالي فإن تعلم الطالب ال یكفي بما 

حفظ النظام النحو ثم انتھى، ولكن بعد أن الطالب یجب أن تكون 

لكتابة العربیة. وبعبارة قادرة على تطبیق القواعد في القراءة وا

أخرى، بعارة القواعد النحو كوسیلة مقاالت لیس الھدف النھائي للتعلم 

٨عن اللغة.

اللغة العربیة سھال وال صعبا بشرط ان فى الحقیقة أن لتعلیم

یجتھد طالبھا وأن یكون لھ شجاعة فى استعمالھا من غیر خوف من 

وكذلك ال بد لھ ان یكثر التدریب على استخدامھا. اللغة لھا .الخطااء 

فضل السبق في الوجود، واإلنسان یتعلمھا نطقا وتراكیب، وأحیانا 

ي لیس شرطا لفھم اللغة  صیغا مجازیة دون الحاجة إلى علم النحو

ستغناء عن القواعد ألنھا أداة فھموالتفاھم بھا، ومع ھذا ال یمكن اإل

7 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN
Maliki Press, 2011), hal.2
8 Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi,
Materi, dan Media, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 64
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اللغة وسالمتھا من الخطأ، والوعاء الذین یحفظ أصول التراكیب 

والصیاغة.

كما نظرت في نظم العمریطي "إعرابھم تغییر أخر الكلم تقدیرا 

ومن ھذا أن إعراب رمز الذي یضع في آخر ٩"أو لفظا لعامل علم

الكلمة یدل المعنى المقصود فیھا. إن التدریس القواعد كمادة مستقبلة 

ال یفصلھا عن اللغة العربیة ووحداتھا األخرى، بعتبارھا متكاملة، 

ثر المحدود للقواعد في تعلم القواعد وھذه اآلراء مستمدة من طبیعة األ

اللغة العربیة ، األمر الذي إستوجب الدعوة إلى تعدیل مادة القواعد 

في اللغة العربیة، وإعادة تنظیمھا. فالمشكلة تكمن في تعقد المادة 

وصعوبتھا وتجردھا، حیث یغرق التالمیذ تارة في الشوادات، وطورا 

، وتارة أخرى في تفصیالت في مسائل صعبت الفھم، قلیلة الفائدة

الضرورة لھا أو

، وھذه العصوبة بدورھا ١٠في كثیرة غیر منطقة أغلب األحیان

استدرت اآلراء حول الصف الذي یجب البدء بھ لتعلیم القواعد 

اإلستغناء عن تدریس القواعد في فمن الباحثین من دعا إلىالنحوي،

١١.الصفوف االبتدائیة، إبدالھ بالتدریب على التركیب النحویة

٤(سورابایا: الھدایة، دون السنة)، ص : نظم العمریطيلعمریطي، الشیخ شرف الدین یحى ا٩
.ص : )١٩٩٢( البنانیة: الدار المصربة, بین النظریة والتطبیق.تعلیم اللغة العربیةد. شحاتة حسن: ١٠

٢٩٤
١١٧رضوان محمد محمود : األسالیب في دراسة النحو.ص : ١١
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لرفع درجة نجاح الطالب في تعلیم اللغة العربیة، یستطیع 

ترقیة المھارة القراءة د النحوي لالمعلم أن یستحسن عملیة تعلیم القواع

.العمریطىنظمبتطبیق فھم

ینبغى لطالب العلم ان یعرف أوال حّدة وحكمھ وموضوعھ 

لم بقواعد وفائدتھ إلى أخر المبادى العشرة المشھورة. فحّد ھذا الفّن ع

إعربا وبناء وموضوعھ من یعرف بھا أحوال أواخر الكلمات العربیة 

عن ث البحث عن أحوالھا وثمرتھ التحرزالكلمات العربیة من حی

الخطاء فى الكالم واالستعانة بھ على فھم الكالم اهللا ورسولھ صلى اهللا 

ونسبتھ لباقى العلوم التباین وفضلھ فوقانھ على سائر العلومعلیھ وسلم 

وواضعھ أبو األسود الدوالّى واسمھ علم النحو وعلم العربیة 

ھ قواعده الفاعل مرفوع وحكم واستمداده من كالم العرب ومسائل

الشارع فیھ

والعینّى على قارئ التفسیر الوجوب الكفائ على أھل كل ناحیة

والحدیث فإنھ ال یجوز ألحد أن یتكلم فى كتاب اهللا تعلى حتى یكون 

ملّیا بالعربیة ألن القرأن عربّى وال تفھم مقاصده إالبمعرفة قواعد 

١٢العربیة وكذا الحدیث.

ھو نفس متن كتاب األجرومیة. وھذاكتاب نظم العمریطى

مؤلفتھ شیخ شرف الدین یحى كتاب النحو تغیر إلى نظم أو شعر و 

العمریطي. عند التالمیذ, وھذا الكتاب یكون أحد علم األلة المستمر 

ا. أما أھداف األحسن بعد مرحلة كتاب األجرومیة محفوظا ومفھوم
٢ص. نظم العمریطي, الدین یحى العمریطي, الشیخ شرف ١٢
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ھو تسھیل للطالب ألنھ شكل الشعر أو االیة حتى طىنظم العمری

یحفظون بسھولة.

غالبا ما تستخدم في معھدالقواعد اللغة العربیةفي الواقع فھم

عند محمد, معھد ھي واحدة من المؤسسات .اإلسالمى السلفى

ي التعلیمیة التي تھدف إلى طباعة المسلمین في امتالك والتحكم ف

العلوم الدینیة في عمق فضال عن العیش وممارسة ذلك مع اإلخالص 

١٣ھو موضح فقط لخدمة اهللا في الحیاة.

:في معھد اإلسالمى السلفى یستعمل التعلیم السلفیة مثل

)bandongan/ wetonan(ویطونان \باندونجانطریقة.١

لغة جاوا محددة دوریة أو في الوقت wetonیشتق مصطلح من

لیس تالوة الروتین الیومي، ولكن في لحظات معینة wetonالمناسب. 

الذي ھناك األستاذ یقرأ كتابا في وقت معین طریقةتنفیذھا. ھذا 

وقد حلقة، ھي ویطونان\باندونجان وشملت في المجموعة نظام

الدراسة نموذج عموما تدور حول المعلم. الطالب أجریت ھذه

الجلوس في دائرة لمعرفة أو مناقشة قضیة معینة بتوجیھ من المعلم. 

)sorogan(طریقة سوروغان .٢

13 H.Mahmud, Pola Pembelajaran Dipesantren,(Jakarta: Departemen Agama
RI,2001), hlm.20
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ھذه طریقة مستعملة في التعلیم التى تركز كثیرا في تطور قدرة 

الكتاب . و فیھا قدم الطالب األستاذكل فرد واحد تحت ارشاد

و یقوم بعد ذلك بالتعلیق و اإلرشاداألستاذو یستمعھ المبحوث  

بحث المسائل .٣

التعلم الذي أكثر مماثلة لطریقة المناقشة أو الندوة. طریقةذهھ

بقیادة حلقةبعض ھؤالء الطالب مع الطالب قدرا معینا من شكل 

قضیة ، أو ربما من كبار الطالب، لمناقشة أو دراسةمعلم أو كیاھي

التي تم تعریفھا سابقا. 

التحفیظ\المحافظة طریقة.٤

تحت المقررنصحفظ الطریقةبلتعلملطریقة مستعملة ھذه

وإشراف األستاذ.

طریقة مظاھرة / الممارسة العبادة .٥

ھي طریقة التعلم التي تتم من خالل إظھار مھارة في تنفیذ 

جموعات بموجب تعلیمات معین من العبادة تتم بشكل فردي أو في م

١٤وتوجھات األستاذ.

. األشیاءتفھمطریقةھذهألن تطبیق فھمما الباحثة اختار وأ

ل شكاءة نشاط فكرى یقوم على انتقال الدھن من الحروف واالوالقرا

14 Departemen Agama Republik Indonesia, Pola Pembelajaran di Pesantren,
(DEPAG RI, 2001), hal. 92-113.
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االصوات و االلفاظ التى تدل علیھا وترمز التى تقع تحت االنطار الى

الیھا, وعند ما ینقدم التلمید في القراءة یمكنھ ان یدرك مدلوالت االفاظ 

و معانھیا في ذھنھ دون صوت او تحریك سفھ. 

علیم عند قانون نظام التربیة معاملة المعّلم أما معنى التو

وكانت مھارة المدرس في ١٥ي حال التعّلم.والمتعّلم وماداة الدرس ف

تعلم تالمیذه و كذالك اختیار الطریقة إیصال معلوماتھ تتعلق بنجاح 

مناسبة و١٦المستخدمة في عمالیات التعلیم لنیل الغرض المرجو.

طریقةوالطریقة المستخدمة یسھلھ المدرس في أداء عملیة التعلیم.

ال یكون و١٧التعلیم ُمَقوِّم التعلیم الذي یتعلق كثیرا بنجاح التعلیم. 

تطبیق الطریقة وسیلة في تقدیم المادة الدراسیة فعالیا و اقتصادیا و 

اللغة العربیةتعلیمُمَقوِّما مھما الذي یساعد المدرس على نیل غرض 

الطریقة, بل تكون مصّعبة إذا لم یعرف المدرس المعلومات عن تلك 

لھ.

نظم العمریطى في ترقیة مھارة یق فھمتطبكان البحث عن و

اإلسالمیة السلفیة المعتبر ھد امعھى إحدى ألن معھد الفالح بالقراءة

ترنجینجتولونج أجونج, موافق في القریة النافذ في المدینةو

اإلسالمى معھد . كما حال والذى یطّبقسومبیر جیمبولوالمنطقة 

م فیھا المواد الدینیة و الألخرى التي مستندة اإلسالمیة یعلالسلفى

15 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung : Fokus Medi, 2009),
hal. 4

٢٧, (دارالغرب : القاھرة), ص. طرق تدریس اللغة العربیةعبدالمنعم سید عبدالعال,١٦
17 Djago Tarigan dan Tarigan, Teknik Pengajaran Keterampilan Berbahasa,
(Bandung: Angkasa, 1986), hal. 9
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نظم العمریطى و ال بتطبیق فھمالعمریطىنظماحدى منھا تعلیم

في ترقیة مھارة القراءة. تى االنتغّیرھا ح

وفھم العمریطى نظم لباحثة على ھذه الطریقة جیدة لفھمأمل ا

تعلیمھا وتطبیقھا لطالب المستوى الثانى بمعھد الفالح ترنجینج تولونج 

صوصا في تعلیم مھارة القراءة. ولذالك كانت في نفس الباحثة اجونج خ

نظم " تطبیق فھمارادة إلجراء البحوث فیما تتعلق بھذا الموضوع 

العمریطى في ترقیة مھارة القراءة في اللغة العربیة (دراسة وصفیة 

الفالح ترنجینج تولونج اجونج)  ".اإلسالمى السلفىمعھد الفي 

مشكالت البحث.ب

ناء علي ماذكر في خلفیة البحث والتحدیده فقدمت الباحثة ب

المسائل فیمایلي:

الفالح اإلسالمى السلفى معھد الكیف تعلیم مھارة القراءة فى .١

؟اجونج ترنجینج تولونج

نظم العمریطى في ترقیة مھارة القراءة في كیف تطبیق فھم.٢

لفالح ترنجینج تولونج ااإلسالمى السلفى معھد التعلیم اللغة العربیة فى 

اجونج ؟

توضیح المصطلحات.ج

لتجتنب سوء التفاھم والحفاظ على تفسیرات مختلفة لھاذا الموضوع 

نظم العمریطى في ترقیة مھارة القراءة في تعلیم تطبیق فھم"عنوان 
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الفالح اإلسالمى السلفى معھد ال(دراسة وصفیة في اللغة العربیة

ینبغى على الباحثة توضیح المصطلحات ف"ترنجینج تولونج اجونج)

التالیة:

التوضیح النظري.١

تطبیق : معنى التطبیق عند المحدثین ھو السعي إلى استعمالة )أ

١٨الشحص أو األشخاص الذین یرغب في استعمالتھم.

ومعنى فھم في معجم المعاني . ١٩علم, عرف: معنى فھم ھوفھم)ب

فِھَم َیفَھم ، َفْھًما فھو فاھم ، وھو َفِھٌم ، وَفِھیم :معجم عربي-الجامع 

ول َمْفھوم.فِھم األمَر أو الكالَم أو نحو ذلك والجمع : ِفھاٌم ، والمفع

َفِھَم الدَّْرَس : َأْدَرَكُھ : أدركھ ، علمھ ، أحسن تصّوره ، استوعبھ.

٢٠.، َعِلَمُھ ، َعَرَفُھ

المھارة: قدرة من قدرات االنسان على القیام بعمل ما بسرعة و )ج

٢١دقة مع االتقان في األداء.

القراءة : نشاط فكرى یقوم على انتقال الدھن من الحروف )د

واالشكال التى تقع تحت االنطار الى االصوات و االلفاظ التى تدل 

علیھا وترمز الیھا.

٤٦١- ٤٦٠). ص, ١٩٩٦, (بیروت: دار المشرق, المنجد في اللغة و األعالملویس مالوف, ١٨
19 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997), hal.١٠٧٥
20http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=عربي&word
فھم= Diakses tgl. 28-08-2014

٨ه), ص. ١٤١٣, (ریاض: دارالمسلم, المھارات اللغویة ما ھیتھا و طرائق تدریسھااحمد فؤاد علیان, ٢١
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معھد ھي واحدة من المؤسسات التعلیمیة التي تھدف إلى معھد: )ه

طباعة المسلمین في امتالك والتحكم في العلوم الدینیة في عمق 

عن العیش وممارسة ذلك مع اإلخالص ھو موضح فقط فضال

لخدمة اهللا في الحیاة.

التوضیح التطبیقى .٢

بنسبة توضیح االصطالحات كما سبق أن المراد بالموضوع " 

نظم العمریطى في ترقیة مھارة القراءة في تعلیم اللغة تطبیق فھم

ترنجینج معھد اإلسالمى السلفى الفالح ال(دراسة وصفیة في العربیة

تطبیق فھموكذالك اللغة العربیة ھو البحث فى تعلیم تولونج اجونج)"

. في ترقیة مھارة القراءةعلى قدرة الطلبات نظم العمریطى 

أھداف البحث.د

اھدافتكونتوضیح المصطلحاتھومشكالتھوالبحثخلفیةالىمؤسسا

:كمایلىالبحثھذافيالبحث

اإلسالمى السلفى معھد الالقراءة فيتعلیم مھارةلمعرفة عن .١

الفالح ترنجینج تولونج اجونج.

لقراءة في نظم العمریطى في ترقیة مھارة المعرفة تطبیق فھم.٢

الفالح ترنجینج تولونج.اإلسالمى السلفىمعھدالتعلیم اللغة العربیة في

فوائدالبحث) ە
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نظم فھمحث إسھاما نافعا في مجل تطبیقأن تكون نتیجة ھذا الب

معھد الترقیة مھارة القراءة في تعلیم اللغة العربیة فيالعمریطى في

الفالح ترنجینج تولونج اجونج خاصة من الناحیة النظریة وتطبیقھ.

الفائدة النظریة .١

ترجو الباحثة ان تكون نتائج ھذا البحث العلمى زیادة للخزانة العلمیة فى 

نظم العمریطى في ترقیة ق فھماللغة وخاصة ما یتعلق بتطبیتربیة

مھارة القراءة في تعلیم اللغة العربیة.

الفائدة التطبیقیة .٢

صارت نتائج ھذا البحث العلمى مفیدة لمسؤولى التدریس اللغـة )١

باالجامعة االسالمیة الحكومیة تولونج اجونج،  لتحسین التعلیم المتعلق 

لكى ینجح الطالب فى اللغة وتعلیم القراءة نظم العمریطى تطبیق فھمبال

العربیة.  

صار ھذا البحث العلمى خبرة للتالمیذ والباحثة خاّصة وزیادة )٢

لخزانتھم العلمیة.

للباحث القادم )٣

ترجو الباحثة ان تكون ھذا البحث مفید للتوجیھ والدلیل والمواد 

المرجعیة لمن یبحث فى یوم القادم  ذات صلة او مناسبة مع نتائج ھذا 

البحث.

تنظیم البحثو) 
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ینقسم و لسھولة الفھم عن ھذا البحث، ینبغي للباحثة تقدیم ترتیب البحث. 

ھذا البحث إلى ثالثة أقسام وھي القسم األول و القسم الرئیسي و القسم 

النھائي.

القسم األول من ھذا البحث یحتوي األمور الرسمیة حول صفحة الغالف 

حة الموافقة و صفحة التصدیق و األمامي و صفحة الموضوع و صف

الشعار و االھداء و كلمة التقدیم و فھرس و دفتر الجداول و دفتر 

الملحقات و الملخص.

و الباب األول: مقدمة، و یحتوي على خلفیة البحث، و مسائل البحث، 

و تنظیم البحث.توضیح المصطلحات, و أھداف البحث، و فوائد البحث 

تعریف مھارة و ھي تحتوي على البحث عن: الباب الثاني: النظریات, 

,أنواع القراءة, أھداف تدریس القراءة, طریقة تدریس القراءةالقراءة, 

. والبحوث السابقةنظم,مفھم نظم, أھمیة نظام, وأساسیة 

الباب الثالث: منھج البحث حیث یشتمل  تصمیم البحث, و مدخل البحث, 

ر البحث, و طریقة جمع و مكان البحث, و حضور الباحث, و مصاد

الحقائق, و طریقة تحلیل الحقائق, و تفتیش صحة الحقائق

الباب الرابع: تقدیم نتائج البحث و تشتمل لمحة عن أحوال محل البحث, 

و تقدیم الحقائق المحصولة من البحث و تحلیلھا.

الباب الخامس: الخاتمة حیث تحتوي على التلحیص و االقتراحات.
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