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 مستخلص البحث
هد زين احلسن اإلسالمي الرتمجة مبعالقواعد و ة تعليم قراءة الكتب بطريقّنصر الدين، حممد. 

لرتبية كلية علوم ا  . البحث اجلامعي، قسم تعليم اللغة العربية،وقنقون بفروبولينج
نج. الدكتور أوريل والتعليم، جامعة مولّن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مال

 حبر الدين املاجستري.
 يقة القواعد والرتمجة، املزااي والعيوبطر مهارة القراءة، ية : املفتاح الكلمة

وملا طالع الباحث عن أحوال تعليم قراءة الكتب مبعهد زين احلسن اإلسالمي اليت 
تكون نفحة من مؤسسي املعهد، فكر الباحث كيف تستطيع أن تسري هذه العملية  سريا 

لذلك اختار  حسنا، فاإلجابة هي حتتاج الطريقة املناسبة يف تعليم قراءة الكتب للطالب،
 الباحث هذا العنوان ملعرفة كيف عملية تعليم قراءة الكتب هناك مع الطريقة املتعلقة هبا.

ألن البياّنت احملتاجة لتكون على  الوصفيويستخدم الباحث املدخل الكيفي 
صورة عديدة وكمية، لكن على صورة املعلومات البيانية التفصيلية عن مضمون البحث، 

ياّنت يف هذاالبحث ثالثة أل وهي املالحظة واملقابلة والواثئق. والبياّنت وأساليب مجع الب
تعليم قراءة الكتب بطريقة القواعد والرتمجة مبعهد زين املأخوذة تصدر من املالحظة حنو 

 يضا مجع الواثئق من امللف يفوأ تعليم قراءة الكتب معلمواملقابلة مع  احلسن اإلسالمي
 .افيه تعليميةاألنشطة ال عنوالصور  جلنة منطقة "ه"

الرتمجة يف منطقة القواعد و إن تعليم قراءة الكتب بطريقة  (1ونتائج البحث هي : 
مراحل وهي مرحلة التمهيد ومرحلة لتعليم قراءة الكتب ومرحلة سم إىل ثالث "ه" تنق

يف  ة الكتبيف تعليم قراء هلا املزااي والعيوب الرتمجةالقواعد و ريقة ط( 2 التقومي والختتام.
يفهم الطالب يستطيع الطالب أن يفهموا  الرتمجةالقواعد و ، ألن بطريقة منطقة "ه"

سوىذلك هذه  .الكثرية املفرداتو  يالقواعد بلتفصيلو  احملتوايت التفصيلية ملواد القراءة
 يصعب الطالب يف مهارة الكالم وكتابة الفقرة العربية ألن يفكرون القواعد اللغويةطريقة ال

 ارسون يف اللغة السلبية.ومي
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Abstract 

Nashiruddin, Moh. 2020. Learning to Reading The book with Grammar and 

Translation  Method at the Zainul Hasan Genggong Islamic Boarding 

School, Probolinggo.Thesis, Arabic Language Education, Faculty of 

Tarbiyah and Teacher Training, Islamic State University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang, Dr. Uril Bahruddin, M.A 

Keywords: Reading Creativity, Grammar and Translation  Method, Strengths and 

Weaknesses 

When examining and looking at the state of learning to reading the book at 

the zainul hasan genggong Islamic boarding school which is the legacy of the 

founders of the pesantren, the researcher thinks how this learning process is going 

well, and the answer is that it requires the right method of teaching learning to 

reading the book to students, therefore the researcher chose this title aims to find 

out how the learning to reading the book process is here and the methods related to 

it. 

 In this research, researchers used descriptive qualitative methods because 

the data needed was not in the form of quantitative numbers but in the form of 

detailed data knowledge in the contents of this study, and the methods in collecting 

data in this research were three, namely observation, interviews and documentation. 

And the data taken came from observations of learning to reading the book activities 

with the grammar and translation method at Zainul Hasan Genggong Islamic 

Boarding School and interviews learning of reading the book with teacher and also 

collecting documentation in the form of files from the 'E' regional administrators 

and photos of learning activities. inside it. 

 The results of this research are; 1. In learning to reading the book with the 

grammar and translation method at the Zainul Hasan Genggong Islamic Boarding 

School there are 3 cycles; opening, learning reading the book, evaluation and 

closing. 2. The grammar and translation method has advantages and disadvantages 

in learning to reading the book in the 'E' area, because on one hand, with this method 

students can understand the detailed contents of reading material and detailed rules 

as well as quite a lot of vocabulary. But on the other hand, this method also makes 

it difficult for students to be skilled at speaking and writing Arabic phrases because 

they have to think about language rules and get used to passive language.  
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Abstrak 

Nashiruddin, Moh. 2016. Pembelajaran Membaca Kitab (Qirtub) Dengan Metode 

Tata Bahasa dan Terjemahan Di Pondok Pesantren Zainul Hasan 

Genggong Probolinggo. Skripsi, Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Dr. Uril Bahruddin, M.A 

Kata Kunci : Keterampilan Membaca, Metode Tata Bahasa dan Terjemahan, 

Kelebihan dan Kekurangan 

Ketika menelaah dan melihat keadaan pembelajaran membaca kitab di 

pondok pesantren zainul hasan genggong yang menjadi warisan para pendiri 

pesantren, peneliti berfikir bagaimana proses pembelajaran ini berjalan dengan 

baik, dan jawabannya adalah membutuhkan metode yang tepat dalam mengajarkan 

membaca kitab terhadap santri, oleh karena itu peneliti memilih judul ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran membaca kitab disini serta 

metode yang berkaitan dengannya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif 

karena data yang dibutuhkan bukan dalam bentuk angka kuantitatif akan tetapi 

dalam bentuk pengetahuan data yang terperinci dalam isi penelitian ini, dan metode 

dalam pengumpulan data pada penelitian ini ada tiga yaitu observasi, wawancara 

dan dokumentasi.  Dan data yang diambil bersumber dari observasi terhadap 

kegiatan pembelajaran membaca kitab dengan metode tata bahasa dan terjemahan 

di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong dan wawancara bersama mu’allim 

pembelajaran membaca kitab dan juga mengumpulkan dokumentasi berupa file dari 

pengurus Daerah ‘E’ dan foto-foto kegiatan pembelajaran didalamnya. 

Hasil dari penelitian ini ialah; 1. Pada pembelajaran membaca kitab dengan 

metode tata bahasa dan terjemahan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong 

terdapat 3 siklus; pembukaan, pembelajaran membaca kitab, evaluasi dan penutup. 

2. Metode tata bahasa dan terjemahan memiliki kelebihan dan kekurangan dalam 

pembelajaran membaca kitab di Daerah ‘E’, karena satu sisi dengan metode ini 

santri dapat memahami isi detail bahan bacaan dan kaidah-kaidah terperinci serta 

kosakata yang cukup banyak. Namun di sisi lain metode ini juga menyulitkan siswa 

untuk terampil berbicara dan menulis frasa berbahasa Arab karena harus 

memikirkan kaidah-kaidah Bahasa serta terbiasa berbahasa pasif. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام والدراسات السابقة
 املقدمة .أ

ريسها من املرحلة تد يتم تدريس اللغة العربية إسهاب واهتماما يف إندونيسيا. وبدأ
للغة العربية يف املؤسسات ااإلبتدائية حىت املرحلة اجلامعية. تشري صور خمتلفة إلقامة تعليم 

 التعليمية اإلسالمية أن هناك حماولة جادة لتقدم نظامها وجودهتا.
تنقسم املهارات اللغوية العربية إىل األربعة، تتكون من مهارة اإلستماع ومهارة 

القراءة ومهارة الكتابة. مهارة القراءة هي مهارة حتتاج إىل التدريبات الكالم ومهارة 
واملمارسات اخلاصة املتنوعة. ينبغي أن تبدأ هذه املهارة للمبتدئني يف تعلم اللغة العربية 
تدرجييا، كلمة فكلمة، مث مجلة قصرية )مبتدأ أو خرب غالبا( مث مجلة مركبة مث قراءة الفقرة مث 

لزم على طالب اللغة العربية إتقان مهارة القراءة إلن القراءة  1لطويلة.قراءة النصوص ا
 تستطيع أن تزيد املعارف والعلوم وتطور التفكري.

ا أيًضا بللغة األم، اللغة األوىل اليت حنصل عليها هي اللغة العامية أو يشار إليه
وبلتايل فإن اللغة العربية . لكذمثل اللغة اجلاوية أو اللغة السوندانية أو اللغة املادورية وغري 

آخر أن اللغة العربية  لسكان اإلندونيسي ولغري الناطقني هبا ليست اللغة األوىل أو مبعىن
للغة العربية كلغة رمسية، هي اللغة الثانية بكتساهبا. بل األغلبية يف البلدان اليت تكون ا

 بية لكي يفهمها فصحة.للغة العر يستخدم سكاهنا اللغة العربية العامية. لذا حيتاج تعليم ا
قراءة الكتب هي واحدة من فنون مهارة القراءة مع عملية فهم أنواع النصوص 

أصبحت قراءة الكتب تقليًدا لتدريس العلوم اإلسالمية وخاصة تلك اليت تدرس العربية. 

                                                           
( ص. 2003رايض : العربية للجميع، ال) ،اة لغري الناطقني هبإضاءت ملعلمي اللغة العربيعبد الرحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه،   1
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 يف املعهد السلفي واملدارس العصرية. كانت األسباب الرئيسية لتدريس قراءة الكتب هو
نقل اإلسالم التقليدي كما هو وارد يف الكتب الرتاثية اليت كتبت منذ القرون املاضية. فضال 

قراءة الكتب يف العصر احلديث فقط يف املؤسسات غري الرمسية،  عن ذلك، ل يتم تدريس
 ولكن مت اعتباره تعليًما فريًدا ويعطي نتائج إجيابية يف خمتلف املؤسسات الرمسية.

م وتعلم اللغة العربية أي كتب الرتاث حيتاج املعلم طريقة صاحلة ليقوم يف عملية تعلي
هبا يف أتدية وظيفة. ألن الطريقة عنصر من عناصر اليت تلزم وجودها يف عملية التعليم. قال 

األغراض اليت تقصد إليها، مادة التعليم، ونرّن سرحة أن عملية التعليم سبعة عناصرها وهي 
 2الة التعليم، التقومي.الطالب، املدرسون، ح

نشطة واألساليب ، هناك حاجة إىل األهداف أنشطة متابعة اللغة الثانيةلتحقيق أ
ف املتعلمني واخللفية والسرتاتيجيات واألساليب والتقنيات ومناذج التعلم املناسبة لظرو 

 واملستوى والبيئة وما إىل ذلك.
ستخدمة يف املالتدريس  ومع ذلك ، ركز الباحث يف هذه الدراسة فقط على طرق

ا ما يربزها الناس هي البً غ، فإن أحد اجلوانب اليت تعلم اللغة العربية، ألنه يف تدريس اللغة
 الطريقة.

ًبا ما أن جناح أو فشل برّنمج تعليم اللغة غال Muljanto Sumardiذكر 
طريقة تدريس حمتوى و  دد، ألهنا الطريقة اليت حتم عليه من حيث الطريقة املستخدمةيتم احلك

مد يونس: الطريقة ، كما ذكر حمغاية، فإن أسلوب التعلم له وظيفة مهمة للاللغة. لذلك
 أكثر من املادة.

 1250/م 1839معهد زين احلسن اإلسالمي أو يسمى مبعهد قنقون أيسس سنة 
معهد زين ه وواحد من أقدم املعاهد جباوا الشرقية. أسس الشيخ احلاج وين العابدين 

                                                           
2 Winarno Surakhmad, Pengantar Interaksi Belajar Mengajar, (Bandung : Tarsito, 1986) hlm. 16   
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إلسالمي كاملأسس األول الذي يقاع يف قرية كارانج بونج، فاجاراكان، فروبولينجو. احلسن ا
ورث معهد زين احلسن اإلسالمي التعاليم السلفي لكنه حمافظة على تطور الزمان حىت 

 يسمى مبعهد السلفي العصري.  
م قراءة ين تعلقراءة الكتب يف هذا املعهد أحد تركيز التعلم، فال عجب إذا كا

مي قنقون ل يزال أن زين احلسن اإلسالب حيتوي جزأ كبريا فيه. لكن املشكلة هنا أن الكت
ين بطريقة قراءة الكتب يطبق التعليم الرتثي أو الكالسيكي سواء كان يف املعهد السلفي، يع

 رفية حىت مل تدرك لغاية النتائج.الرتاثية بطريقة الرتمجة احل
القواعد يقة تطبيق طر  هبا املشكالت هيمن الطرائق اليت ميكن للمدرس أن حتل 

كفاءة الطالب يف   ميكن استخدامها لتحسني . وهي طريقة قدمية و التقليدية بلوالرتمجة
ما عن املفردات لسي فهم املقروء فهما صحيحاالطالب نطق الرموز و  فهمها حيت يستطيع

مبؤتلفة يقة وعيوبه و هذه الطر يلتفئ هبا من مزااي تطبيق  . إبعتبارا على كل ماوالرتاكيب
الطريقة أن ترتقي  هذه مواقفهم يتمين أن تكونتعليمية املناسبة مبيول الطالب و ال الوسائل

 القراءة اجلذابة. اجتاهاهتم يف عملية تعليموتنمي كفاءة الطالب و 
الكلمة،  لتحديد رسم املعاجماء بستخدام الرتمجة بلقاموس و يسمح بعض اخلرب 

من الوسائل لفهم معاين الكلمة هي  قال اخلويل أن 3.معناها ديدحتديد نطقها وحتو 
ردات واستخراج منها كلمة لتعريف كيف استخراج معاين املف استخدام القاموس و املعاجم

أو الستعمال.  التهجئة أو الوظيفة النحوية اإلشتقاقات أو إىل جذرها الثالثي أوع بلرجو 
الطالب من مهارة اإلمالء ومهارة  لنوع فقط منوأن طريقة القواعد والرتمجة متكن هذا ا

                                                           
 201( ص. 1977فة، ، )القاهرة : دار الثقاأساسيات تعليم اللغة العربيةفتحي علي يونس وحممد كامل الناقة،  3
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، لكنها تستطيع وبلرغم أهنا طريقة قدمية 4ألصليةا ترمجة نصوص اللغة األجنبية إىل لغتهم
 .لرتقية فهم املقروء فعاليا أن تستخدمها فقط

حىت اآلن  رتمجةالالقواعد و م طريقة يف معهد زين احلسن اإلسالمي مييل أن يستخد
ام. والسؤال هنا  لسلفي العظة على التعليم السلفي كما يطبق يف املعهد امع أساس حماف

 الرتمجة.القواعد و تعليم قراءة الكتب بطريقة  كيف
ملعهد السلفي يف ا ضوع ويعترب أنه مهم جدا للبحث،خيتار هنا الباحث هذا املو 

 هزاايها وعيوبوم طريقةي أن يعرف دور هذه ال، فينبغالرتمجةالقواعد و دة استخدام طريقة عا
 الكتب بطريقة تعليم قراءةلذا خيتار الباحث هذا املوضوع ". تعليم قراءة الكتبيف 

 و".مبعهد زين احلسن اإلسالمي قنقون بفروبولينجالرتمجة القواعد و 
 

 أسئلة البحث .ب
حلسن اإلسالمي مبعهد زين االرتمجة القواعد و ب بطريقة تعليم قراءة الكتكيف  .1

 قنقون بفروبولينجو؟
مبعهد زين  بءة الكتتعليم قرايف الرتمجة القواعد و طريقة ما املزااي والعيوب من  .2

 احلسن اإلسالمي قنقون بفروبولينجو؟
 أهداف البحث .ج

ين احلسن اإلسالمي الرتمجة مبعهد ز القواعد و تعليم قراءة الكتب بطريقة ملعرفة  .1
 قنقون بفروبولينجو

                                                           
، )مكة املكرمة : جامعة أم القرى معهد حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه مداخله وطرق تدريسه 4

 185( ص. 1985اللغة، 
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مبعهد زين احلسن اإلسالمي  لرتمجةاالقواعد و طريقة املزااي والعيوب من  ملعرفة .2
 قنقون بفروبولينجو

 فوائد البحث .د
 أن يستفيد املعلومات من هذا البحث كما يلي:

 فوائد النظرية  .1
حث والقارئني  يرجو الباحث أن يكون هذا البحث أساسيا وزايدة معلومات البا

 بية.الكتب العر  الرتمجة يدرس الطالبالقواعد و تعليم قراءة الكتب بطريقة يف 
 فوائد التطبيقية .2

 شرة، منها:ترجى هذه نتائج البحث تعطي فوائد اجليدة مباشرة أو غري مبا
 للمعلم (1

ة وزايدة سوف يكون هذا البحث مرجعا من مراجع التدريس اللغة العربي
 مجة.الرت القواعد و تعليم قراءة الكتب بطريقة معرفة املعلمني عن 

 للطالب (2
 ريقةتعليم قراءة الكتب بط سوف يكون هذا البحث أن يسهلهم يف .أ

 بية املقروءة.، ويكون ترقية فهم الطالب بلكتب العر الرتمجةالقواعد و 
 واعدالق أن يكون مساعدة للطالب يف تعليم قراءة الكتب بطريقة .ب

 .الرتمجة
 حدود البحث .ه

ثة حدود، كما نظر إىل سعة املشكالت املرتبطة بلبحث فيقتصر الباحث على ثال
 يلي :

 ملوضوعيةاحلدود ا .1
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الرتمجة و  دالقواع تعليم قراءة الكتب بطريقةحدد الباحث موضوع البحث عن 
 مبعهد زين احلسن اإلسالمي قنقون بفروبولينجو

 احلدود املكانية .2
سالمي قنقون زين احلسن اإلخيتار الباحث املكان للبحث يف عمارة "ه" مبعهد 

القواعد ة بطريقة الرتاثي بفروبولينجو وخيتار هذا املكان ألن فيه تعليم الكتب
 فقط الرتمجةو 

 احلدود الزمانية .3
 م 2021-2020يقوم هذا البحث يف العام الدراسي 

 حتديد املصطلحات .و
 : هناك بعض املصطلحات اليت يستخدمها الباحث يف هذا البحث، منها

رتاثية وترمجتها تب هو القدرة على قراءة الكتب أي نصوصها التعليم قراءة الك .1
 وتلخيصها  

حوية وعدد من هي طريقة تؤكد على حفظ القواعد الن الرتمجةو  القواعد طريقة .2
  الكلمات املعينة

 فهم املقروء هو فهم نص القراءة ودجمه مع ما يعرفه القارئ .3
سون حتت معهد هو التعليم التقليدي حيث يسكن ويتعلم الطالب معا ويدر  .4

 إشراف املعلمني أو يسمى بكياهي ولديه دار ليسكنونه
 لدراسة السابقةا .ز

قة الرتمجة احلرفية تعليم قراءة الكتب بطريمن الدراسات السابقة اليت تركز على 
 واملعنوية و أثره يف ترقية فهم املقروء وهي كما يلي:
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ستخدام مشكلة الطلبة يف تدريس النحو ابيبحث رضوان ج. بعنوان البحث " .1
البحث :  دف هذا. ويه2018". طريقة القواعد والرتمجة مبعهد بيت الصرب

عرفة املشكالت اليت ( ومل2( ملعرفة إجراء تدريس النحو بطريقة القواعد والرتمجة، 1
إما بيت الصرب.  يواجهها الطالب يف تدريس النحو بطريقة لقواعد والرتمجة مبعهد

تدل نتائج و وصفي التحليلي. هو املنهج ال ستخدمه الباحثيمنهج البحث الذي 
مجة جيد جدا وأما رس يف تدريس النحو بطريقة القواعد والرت البحث أبن إجراء املد

بول. وكانت إجراء الطالب يف تدريس النحو بطريقة القواعد والرتمجة فهي مق
لقواعد ااملشكالت لدى الطالب مبعهد بيت الصرب يف تدريس النحو بطريقة 

الفصل  جعة خارجوالرتمجة ّنشئة من ضيق وقت حصة التعليم والتعلم وأوقات املرا
يف املواد  وصعوبة احلفظ وكذلك صعوبتهم يف فهم القواعد النحوية وتطبيقها

 املدروسة وقلة الوسائل التعليمية.
ها يف فهم طريقة القواعد والرتمجة وتطبيقيبحث حممد خري بعنوان البحث " .2

. 2016". ىت(النصوص )دراسة جتريبية مبعهد الرتبية اإلسالمية منهج الف
لرتمجة يف فهم ( ملعرفة فعالة استخدام طريقة القواعد وا1ث : ويهدف هذا البح

( ملعرفة 2ىت، النصوص العربية عند الطالب مبعهد الرتبية اإلسالمية منهج الف
النصوص العربية  يف تدريس استجابة الطالب  مبعهد الرتبية اإلسالمية منهج الفىت

تائج البحث هي رييب. ونبطريقة القواعد والرتمجة. ويستخدم الباحث املنهج التج
يف فهم النصوص  أن استخدام طريقة القواعد والرتمجة فعالة لرتقية قدرة الطالب

( اجلدول tt)( أكرب من 5،92( حلساب )0tالعربية وهذا يتأسس على أن نتيجة )
الرتمجة لرتقية و يف تعليم النصوص بطريقة القواعد (، وأن استجابة الطالب 2،02)

 م النصوص جيد جدا.قدرة الطالب يف فه
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ة يف تعليم كتاب تطبيق طريقة القواعد والرتمج" بعنوان البحث إرنيين ألفة تبحث .3
 .2018. "اناجلرومية يف معهد نور اهلدى مسبانج كولون بواران بكالوجن

 تعليم كتاب لتطوير تطبيق طريقة القواعد والرتمجة يف (1 ويهدف هذا البحث :
( ملعرفة املميزات ٢بانج كولون بواران بكالوجنان، اجلرومية يف معهد نور اهلدى مس

 معهد نور اهلدى والسلبيات لطريقة القواعد والرتمجة يف تعليم كتاب اجلرومية يف
ي من نوع دراسة مسبانج كولون بواران بكالوجنان. تستخدم الباحثة املنهج الكيف

تعليم كتاب  ( تطبيق طريقة القواعد والرتمجة يف١ميدانية. ونتائج البحث هي 
لى أهداف التعليم اجلرومية يف معهد نور اهلدى مسبانج كولون بواران بكالوجنان ع

 تقييم التعليم،و وخطة التعليم ووسائل التعليم ومصادر التعليم وخطوات التعليم 
القواعد والرتمجة  ( املميزات يف تطبيق طريقة٢ ،وكلها مناسبة بلنظرايت الصحيحة

معىن يف حني  مية يف معهد نور اهلدى، وهي ميكن أن نفهميف تعليم كتاب اجلرو 
الطالب. أما و فهم تركيب اجلملة، الطالب النشيطون، التفاعل على بني املعلم 

رومية يف معهد نور السلبيات يف تطبيق طريقة القواعد والرتمجة يف تعليم كتاب اجل
ف التعليم ليست رو اهلدى ،هي؛ صعوبة فهم املعاين األجنبية يف كتاب اجلرومية، ظ

 .مطمئنة، احملتاج الصرب واخلربة اخلاصة
استخدام طريقة القواعد والرتمجة يف فهم املقروء يبحث شافعي بعنوان البحث " .4

". )البحث اإلجرائي يف مدرسة سوانن كاليجاغا املتوسطة اإلسالمية ماالنج(
نوع الفهم . هتدف هذه الدراسة لرتقية كفاءة الطالب يف فهم املقروء من 2008

والفهم التفسريي  Literal Comprehensionاملقروئي 
Interpretative Comprehension  ومتييز بني األفكار الرئيسية

هو منهج البحث اإلجرائي التشاركي. والعرضية. إن منهج البحث املستخدم 
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ء ترقية فهم املقرو  أن جناح تطبيق طريقة القواعد و الرتمجة يف( 1ونتائج البحث هي 
األساسية و العرضية  من نوع الفهم املقروئي و الفهم التفسريي ومتييز بني األفكار

عملية التعليم  فيه هو احتاد األنشطة و الوسائل التعليمية اليت تشجع الطالب يف
املدرسة  كان ارتفاع هام يف اجتاهات الدارسني للصف الثاين من هذه(  2، و التعلم

الرتمجة عي يف تعليم القراءة بستخدام طريقة القواعد و مثل احلماس و السرور واإلبدا
القراءة  كان ارتفاع هام يف نتيجة تعليم  (3، بألنشطة والوسائل التعليمية املناسبة

 الوسائل التعليمية املناسبة.قة القواعد و الرتمجة بألنشطة و بستخدام طري
القواعد والرتمجة  تطبيق طريقة" بعنوان البحثحممد أل فاتح سراج الدين يبحث  .5

ما أو   ."يف املدرسة املتوسطة الشافعية بوجاالن ترجناليك يف تدريس اللغة العربية
تدريس  ( ملعرفة عملية تطبيق طريقة القواعد والرتمجة يف1كما يلي:   البحث هدافأ

ملعرفة مشكالت ( 2 ،توسطة الشافعية بوحالن ترحناليكاللغة العربية يف املدرسة امل
بتطبيق طريقة القواعد والرتمجة يف تدريس اللغة العربية يف  اللغة العربية يف تعليم

 حل املشكالت يف تعليم ملعرفة( ۳ ،فعية بوجالن ترحناليكاتوسطة الشاملدرسة امل
فعية بوجالن االرتمجة يف املدرسة املتوسطة الشاللغة العربية بطريقة القواعد و 

( تطبيق 1 هي نتائج البحثو في الوصفي. ينهج الكاملترحناليك. يستخدم الباحث 
املتوسطة الشافعية  طريقة القواعد والرتمجة يف تدريس اللغة العربية يف املدرسة

 (۲ ،ها، التصميم، والتطبيق، والتقوميبوجالن ترحناليك هو ثالثة دوائرة من
 اللغة العربية بتطبيق طريقة القواعد والرتمجة يف تدريس اللغة مشکالت يف تعليم

هي عن إستعداد املدرس  فعية بوجالن ترحناليكاالعربية يف املدرسة املتوسطة الش
 على خطوات التعليم اليت إستعماهلا على تطبيق الطريقة القواعد والرتمجة. وتلك

الرتمجة، ق طريقة قواعد و املشكالت تسبب على نقص املراجع من املدرس عن التطبي
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الرتمجة يف الفصل نقص العربية بطريقة القواعد و اللغة  والثاين هو إذا حصل التعليم
عملية اإلتصل يف  ة بني املدرس والتالميذ الذي يتسبب بنقصقمن وجود عل

 ريقة القواعد والرتمجة كان مالل،التعليم، وقال كثري التالميذ أن تعليم اللغة العربية بط
اللغة  عليمحل املشكالت يف ت( ۳ ،ميلكون املفردات الكثري لمنهم  ألن كثري

فعية بوجالن ترحناليك ااملتوسطة الش الرتمجة يف املدرسةالعربية بطريقة القواعد و 
إىل  صمم املدرس تصميم التعليم األكمل، زايدت مبتكر التعليم، أنعش مدرس

 املرافق وأدواة املدرسية.
 
 

 . الدراسات السابقة(1.1)اجلدول

 وجه االختالفأ أوجه التشابه ها/وعنوانه ة/إسم الباحث رقم

رضوان ج. بعنوان البحث  1
مشكلة الطلبة يف تدريس النحو "

بستخدام طريقة القواعد 
 "والرتمجة مبعهد بيت الصرب

طريقة القواعد 
 والرتمجة

 األهداف .أ
مشكلة الطلبة ملعرفة 

يف تدريس النحو 
طريقة  بستخدام

 القواعد والرتمجة

 املكان .ب
 معهد بيت الصرب

لقواعد "طريقة ا حممد خري 2
والرتمجة وتطبيقها يف فهم 

طريقة القواعد 
 والرتمجة

 األهداف .أ
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النصوص )دراسة جتريبية مبعهد 
 الرتبية اإلسالمية منهج الفىت("

رفة تطبيق طريقة ملع
الرتمجة يف فهم القواعد و 

 لنصوصا
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 الفصل الثاين

 ر النظرياإلطا

 ةالقواعد والرتمجطريقة ااملبحث األول : 
 النشأة -أ

تعليم اللغات  الرتمجة أقدم طرقتعترب طريقة القواعد والرتمجة أي النحو و 
نقلت اللغتان اليوّننية  تعود إىل عصر النهضة يف البالد األوروبية حيثالثانية و 

د العالقات بني خمتلف عن تزاي الالتينية للرتاث األساين إىل العامل الغريب فضالو 
إىل تعليم هاتني اللغتني فاشتد اإلقبال على  البالد األروبية مما أشعر عليها بحلاجة

ذلك األساليب اليت كانت شائعة يف تدريس اللغات  تعلمها و تعليمها. وتبعت يف
 5.الثانية يف العصورالوسطى

ه ل يعرف اتريخ تعد هذه الطريقة أقدم طرائق تعليم اللغات املعروفة، بيد أن
حمدد لنشأهتا ومراحل منوها وتطورها، وكل ما يعرف عنها أهنا طريقة تقليدية قدمية، 

 نشأت منذ ظهرت احلاجة إىل تعلم اللغااتألجنبية وتعليمها.
ويرى فريق من الباحثني أهنا كانت تستعمل قدميا يف تدريس لغات ذات 

رى فريق آخر أهنا تعود إىل ما حضارات قدمية يف الصني واهلند واليوّنن. كما ي
يعرف بعصر النهضة يف أورب؛ حيث نقلت اللغتان اليوّننية والالتينية الرتاث 
اإلنساين، املكتوب بلغات شىت، إىل العامل الغريب. وبعد توثق العالقات بني خمتلف 

يب البالد األوربية، شعر أهلها بحلاجة إىل تعلم هاتني اللغتني، واتبع يف ذلك األسال

                                                           
لقرى معهد اللغة العربية وحدة ا، جامعة أم 1، ج يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىاملرجع رشدي أحد طعيمة،  5
  348، ص. 1986، القسم األول، 1بحوث والناهج مسلسلة الدراسات يف تعليم اللغة العربية، ج ال
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 6اليت كانت شائعة يف تدريس اللغات الثانية يف العصور الوسطى يف البالد األوربية.
ويرى جاك رتشاردز وزميله ثيودور روجرز أن هذه الطريقة من نتاج العقلية 

 7.األملانية
القرن  وقد عرفت هذه الطريقة يف الولايت املتحدة األمريكية يف هناية

 The Prussianخمتلفة، كالطريقة الربوسية  التاسع عشر امليالدي حتت أمساء
Method، والطريقة الشيشرونية The Ciceronian Method،8  بيد

 9العشرين. شاعت بسم طريقة القواعد والرتمجة يف الثالثينيات من القرن اأهن
بلغات  وكانت هي الطريقة السائدة يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني

اللغة العربية لغة  ول تزال متبعة يف كثري من برامج تعليمأخرى حىت وقت قريب، 
الناطقني بلغات ي العربية أجنبية، أي خارج الوطن العريب، وخباصة لدى معلم

 الطالب املتعلمني.
بتدريس  تموقد مسيت هذه الطريقة بطريقة القواعد والرتمجة؛ ألمنا هت

األم وإليها؛ حيث  ن اللغةالقواعد، أبسلوب نظري مباشر، وتعتمد على الرتمجة م
والكلمات واجلمل. وقد يكون سبب  يتم التدريس بللغة األم، وترتجم إليها القواعد

غاية يف ذاته؛ حيث ينظر إليه على أنه هو اللغة،  التسمية هو أن تدريس القواعد

                                                           
، )القاهرة : دار الثقافة، لدينيةاطرق تدريس اللغة العربية والعلوم حممد عزت عبد املوجود ورشدي أحد طعيمة وعلي مدكور،  6

 ( ص. 1981
، ن العبدان وعمر الصديق عبد للاعليم اللغات، ترمجة حممود صيين وعبد الرحمذاهب وطرائق يف ترزد وثيودررروجر، جاك رتشا 7

 6( ص. 1989)الرايض : دار عامل الكتب، 
 7املرجع نفسه، ص.  8
 396املرجع السابق، حممد عزت عبد املوجود وآخران...ص.  9
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ة اهلدف لغملكات العقل وطرائق التفكري، كما أن الرتمجة من ال أو أنه وسيلة لتنمية
 10اهلدف الرئيس من دراسة اللغة.األم هي  اللغة إىل

 مدخل طريقة القواعد و الرتمجة -ب
وانطالق من  يف بداية نشأهتا كانت املداخل يف تدريسها هو شرح قواعدها

بلقراءة و الرتمجة ومث صار  هذه القواعد إىل تعليم مهارات اللغة األخرى اخلاصة
أنه وسيلة لتنمية ملكات العقل  ىعل تديس النحو غاية يف ذاته، حيث نظر إليه

 .طريقة التفكريو 
اليت واملراد بملداخل هي جمموعة اإلفرتاضات اليت تستند إليها الطريقة و 

وراء طريقة  متكن من أهم املنطلقات اليتنطلق لفهم خطواهتا مث تقوميا. و تعترب امل
 : النحو و الرتمجة هي

اللغوية  رؤها من النصوصاللغة أساسا نظام من القواعد اليت ميكن استق .1
 واإلملام هبذه الطريقة شرط أساسي ملمارسة اللغة.

 implicit عقلى ميكن النظر إليه بشكل ضمين تعليم اللغة تدريب .2
مبا  على أنه نشاط ذهين يشتمل على تعلم القاعدة وتذكرها و ربطها

 .لدي الطالب من خربة يف لغته األوىل وذلك عن طريقة الرتمجة
 reference ألوىل للمتعلم هي النظام املرجعية اتعترب اللغ .3

system اكتساب مهارات اللغة الثانية. يف 
 11: هي و أهم مالمح هذه الطريقة

                                                           
ايض : جامعة اإلمام حممد بن سعود ، )الر أخرى طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغاتد العزيز بن إبراهيم العصيلي، عب 10

 33( ص. 2002اإلسالمية، 
  02( ص. 0020، دار الفالح للنشر والتوزيع:  عمان، )أساليب تدريس اللغة العربيةلي اخلويل، حممد ع 11
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 هتتم هذه الطريقة مبهارات القراءة و الكتابة و الرتمجة ، ولتعطى .1
 اإلهتمام الالزمة ملهارة الكالم.

اللغة  يسية التعليمتستخدم هذه الطريقة اللغة األم للمتعلم كوسيلة رئ .2
 .املنشودة

التعليم  هتتم هذه الطريقة بألحكام النحوية، أي التعميمات، كوسيلة .3
 .صحتها اللغة األجنبية و ضبط

 كثريا ما يلجأ املعلم الذي يستخدم هذه الطريقة إىل حتليل النحوي .4
 اجلمل اللغة املنشودة و يطلب من طالبه القيام هبذا التحليل.

 تقومي الطريقة -ج
 ضوء ما سبق، يتبني أن عيوب هذه الطريقة أكثر من مزاايها، بيد أن يف

ومواقف معينة. هذه العيوب ل تعين بلضرورة عدم الستفادة منها يف حالت 
 بلعيوب. وسوف نشري يف النقاط اآلتية إىل هذه املزااي، مث تعقبها

 املزااي (أ
حيث  ؛تكون مناسبة لألعداد الكبرية من الطالب. هذه الطريقة -1

 مع املعلم ول ة يف الفصل، ول التفاعلييستطيعون املشاركة الفعل ل
 كتاباحلديث مع زمالئهم من الطالب، فيحتاجون حينئذ إىل ال

 م، ويعتمدونعون من املعلماملقرر، وإىل كراسة يدونون عليها ما يس
هنم يف حاجة فيما تبقى على الرتمجة واملعاجم ثنائية اللغة. كما أ

 جة .فة القواعد من الكتاب؛ للرجوع إليها عند احلامعر  إىل
 دمة من دراسةالرتكيز على القواعد قد يفيد من هم يف املراحل املتق -2

وايت أو اللغة، وقد تكون هذه الطريقة مهمة للمتخصصني يف اللغ
 اللغات األجنبية والثقافات. تعليم يف
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  تعلمىلهذه الطريقة قد تكون مفيدة عندما تكون احلاجة ماسة إ -3
 مفردات وعبارات ومجل ألغراض خاصة، سواء أكانت هذه

 األغراض دينية أم علمية أم سياسية.
 اللغة هو رمبا يلجأ إىل هذه الطريقة عندما يكون اهلدف من تعلم -4

 د على الكتابةالقدرة على القراءة بللغة املراد تدريسها، أو التعو 
 لشفهي.العلمية املتخصصة، من غري حاجة إىل التصال ا

 كونبعض خطوات هذه الطريقة ضرورية يف حالت معينة، كأن ي -5
 لكتاب اجليداعن اللغة العربية، مع انعدام ا شيئ الطالب ل يعرفون

لقصد اهلدف  والوسيلة املعينة، أو يصعب على املعلم استعمال اللغة
 للغة العربيةامدة الربّنمج، وهذه احلالت غالبا ما حتدث يف تدريس 

 .لوطن العريبخارج ا
ة عندما هذه الطريقة يف حالة التعلم الذايت، وخباصمن يستفاد  -6

 جمال بللغة اهلدف؛ حيث لني املتعلم بعيدا عن الناطق يكون
 للغةيم، أو احلديث مع اآلخرين باللغوي السل لتلقي الدخل

 اهلدف.
 ة أوبعضهم أن عدم استناد هذه الطريقة إىل نظرية واضح رىي -7

 ت، اليتقد منحها التحرر من بعض القيود واإلجراءامدخل معني، 
 .للا ئق، كما سوف نرى فيما بعد إن شاءمن الطرا اكثري   قيدت

 اليت تلتها هذه الطريقة مناسبة للظروف اليت نشأت فيها، واملراحل -8
، ةحىت وقت قريب، وقد تكون حمققة لألهداف يف مراحل سابق

 ض فكريةية حتقيق أغراعندما كان اهلدف من تعلم اللغات األجنب
و املتحدثني أبلناطقني بللغة وثقافية وأدبية، مع صعوبة التصال 

 .اهب
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ودلت الشواهد على أن كثريا ممن تعلموا هبذه الطريقة كانوا أقدر  -9
غريهم على القراءة بللغة اهلدف، والكتابة أحياّن، يف مراحل  من

أن الذين  من تعلم اللغة. كما دلت الشواهد أيضا على مبكرة
الطريقة كانوا أقدر من غريه على الرتمجة، ونقل العلوم  ذههبتعلموا 

شاهد على ذلك ما نقله  خري من لغة إىل أخرى، ولعل واملعارف
إىل اللغة العربية يف أوائل هذا العصر، مقارنة حبال  الرواد العرب

 12األايم، رغم التفاوت يف الظروف واإلمكاّنت. الرتمجة يف هذه
 ب:العيو  (ب

 ،ايلقواعد نظر هذه الطريقة على الرتمجة، والهتمام بتعليم ااعتماد  -1
 دي إىل صعوبةالبا ما يؤ غالهتمام بملهارات اللغوية األخرى،  وقلة

ب إىل وأتخر احلديث بللغة اهلدف، ورمبا يقود الطال هم،فال
 لربّنمج.خبيبة األمل، وقد يؤدي به إىل ترك ا والشعور اإلحباط

 لفهم، وقلةالقراءة والكتابة، وعدم الهتمام ب هارتمب الهتمام -2
  ىل بناءبللغة اهلدف وسالمة النطق، كل ذلك لن يؤدي إ احلديث

 لغوية سليمة يف بقية املهارات. كفاية
 للغة األماالتدريس هبذه الطريقة غالبا ما يقود إىل تدخل أنظمة  -3

مع  ةيف أنظمة اللغة اهلدف، وقد تستمر هذه املشكل للمتعلم
 ه املراحلخلص منها، مهما تقدمت بيصعب عليه الت ورمبااملتكلم، 

 على الرتمجة والتفكري بلغته األم. تعود ألنه
 الطالب الذي تعلم اللغة هبذه الطريقة، غالبا ما يصعب عليه إنتاج -4

 طبعية، أي يصعب عليه إنتاج مجل صحيحة لغوايسليمة و  مجل
 فقد تعود بطريقة حنوية متكلفةألنه تعلم اللغة  ااجتماعي ومقبولة

                                                           
 45-42املرجع نفسه، ص.  12
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 على رصف الكلمات اليت حفظها يف منظومة حنوية شكلية، تفوح
 منها رائحة الرتمجة.

 ا حيفزه على اإلبداعم -لطريقة وفقا هلذه ا -ليس لدي معلم اللغة  -5
 ا، مقيددام مكبل اليدين ماتنويع األنشطة وشحذ مهم الطالب، و 

 .يرلى الجتهاد والتطو يف الكتاب املقرر، غري قادر ع مبا
 يتلقى الشرح ،يبيالحظ أن موقف الطالب داخل الفصل سل -6

 توترواإلمالء، فيكتب ويرتجم وحيفظ، ويعيش يف جو حماط بل
 ستوىموذلك مما يؤدي إىل تدين  ،ف والعنت وخيبة األملو واخل

 الدافع حنو التعلم.
 Languange صحاب هذه الطريقة بلصحة اللغويةاهتم أ -7

Accuracy،  ومل يقدموا شيئا لبناء الكفاية اللغوية
Languange Proficiency، س لديهم ما يقدمونه لي بل

ب، ول يناسب الطال ألن حمتوى الكتاب املقرر ل يف هذا الشأن
 جمال لكما أنه   هتم،ابدوافعهم، ول يليب حاجاهتم ورغبيرتبط 

تقدم  إذن ل للحديث بللغة اهلدف داخل الفصل. فهذه الطريقة
 .غويةا، يفيده يف بناء كفايته اللللمتعلم دخال لغواي سليم

، ية النظريةالهتمام الزائد بلقواعد الصرفية والنحوية من الناح -8
 تقدميبوتقدميها للطالب بألسلوب اجلاف املباشر، الذي يبدأ 

 التطبيقات رصالقاعدة، مث ذكر األمثلة عليها من النص املقروء، وح
 قدمي القواعدوتلك أمور مرفوضة يف ت ،حملفوظة املكررةيف األمثلة ا

 لألجانب، وقد أثبتت التجارب عدم جدواها.
 العتماد على ما يقدم يف حجرة الدراسة، وعدم الختالط أبهل -9

اللغة أو مساع اللغة ورؤيتها من خالل األفالم، هو مسة هذه 
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ن الشرح وهذا خلل يف الدخل اللغوي، وخباصة إذا عرفنا أ الطريقة،
 .األم يتم بللغة

 –م هنأل دريس اللغة األجنبية لألطفال؛هذه الطريقة ل تصلح لت -10
 ثريا مما يقدم فيها من مصطلحاتل يدركون ك -هذه املرحلة  يف

، ماأل تهموكلمات وعبارات حنوية وصرفية، حىت لو كانت بلغ
 .ية املقدمةبإلضافة إىل صعوبة فهم حمتوى النصوص األدبية والعلم

 تعدى اختباراتتأساليب التقومي املتبعة يف هذه الطريقة تقليدية، ل  -11
 تعتمد على املقال، وهي اختبارات ذاتية، غري دقيقة ول موضوعية،

 واعدمما حصله الطالب من املفردات والق اجانباحلفظ وتقيس 
 لكفايةاالواردة يف الكتاب، ول تعطي نتائجها صورة واضحة عن 

 اللغوية.
 فقد يستفيد ،عي الفروق الفردية بني املتعلمنيطريقة ل تراهذه ال -12

 منها األذكياء الذين مييلون إىل التحليل والتجريد، أو من هلم معرفة
 سابقة بقواعد اللغة اهلدف، غري أن املتوسطني أو األقل ذكاء، ل

 فيتأخرون عن الركب، وتكثر ،يفهمون إل قليال مما يقدم هلم
 ون لديهم عادات خاطئة، تؤدي إىل التحجرأخطاؤهم، ورمبا تتك

 Fossilization.13 اللغوي
 أهداف طريقة القواعد والرتمجة -د

 14يتوقع بعد قراءة الواحدة أن يكون الدارس قادرا على :
أن يلخص بلغته اخلاصة، الظروف اليت نشأت فيها طريقة القواعد  -1

 والرتمجة
                                                           

 47-45املرجع نفسه، ص.  13
 348-347( ص. 0012دار الفكر،  ، )القاهرة :ية والدين بني العلم والفنتعليم العربرشدي أحد طعيمة وحممد السيد مناع،  14
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قة وبني لطريأن يدرك العالقة بني الظروف اليت نشأت فيها هذه ا -2
 إجراءاهتا

ن إجراءات اللغة وصبعيه تعليمها كلغة اثنية ميستنتج  مفهوم  أن -3
 الطريقة

خل اليت أن حيدد درجة التساق بني إجراءات هذه الطريقة واملد -4
 تستند إليها

 أن يشرح كيفية معاجلة هذه الطريقة ملهارات الصوتية -5
ة وسيطأن يبني موقف هذه الطريقة من كل من استعانة بلغة  -6

 التدريبات النمطية
ر هذه يستنتج أهم مواصفات الكتاب املدرس الذي يؤلفه أصاأن  -7

 الطريقة
 أن يربز من إجراءات هذه الطريقة مسؤوليات املعلم -8
إلسالمية أن يقرتح خطة مبسطة لتدريس مفاهيم الثقافة العربية ا -9

 سهاهذه الطريقة ملفهوم الثقافة وكيفية تقدي يف ضوء تصور
 يقةدرسا منوذجييا يستند فيه إىل مداخل هذه الطر أن يقدم  -10
 يمهافهوم اللغة وهدف تعلأن يوازن من حيث تصور كل منها مل -11
الهتمام الكامل بلكتاب املقرر، واستقصاء ما فيه من قواعد  -12

 15ونصوص وتدريبات وعدم اخلروج عنه أو اإلستعانة بغريه
 
 
 

                                                           
 41( ص. 1981كتبة لبنان، م، )بريوت : تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق، صالح عبد اجمليد العريب 15
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 إجراءات طريقة القواعد والرتمجة -ه
ديث عن اخلطوات التدريس يف ضوء منطلقان هذه يقصد بذلك احل

املمكن إجياز أهم خطوات تدريس اللغة يف ضوء طريقة القواعد  الطريقة. ومن
 16والرتمجة فيما يلي:

حمور املدرس أساسا هو القاعدة النحوية اليت يتم تقدميها يف  -1
 ملوضوعات النحو العريب ضوء الرتتيب املنطقي

رحها مث تضرب عليها أمثلة تشتقدم القاعدة النحوية أول  -2
ح املصطلحات النحوية بشكل واض وتستخدم يف هذا اجملال

 )فعل مبتدأ/اخل(
 ىة وتنمري من مفردات اللغة العربييتم تزود الطالب بعدد كب -3

 يف الربّنمج ثروته فيها كلما تقدم
فردات يكلف الطالب بتستظها القاعدة كما تقدم له وحفظ امل -4

 الرتكيباجلمل و  اليت وردت يف
 وىل للمدرسنيتقدم املفردات واجلمل والرتاكيب املرتمجة اللغة األ -5
ربية بل ليقتصر األمر على أن يلم الطالب بقواعد اللغة الع -6

ن اللغات هذه اللغة بملقارنة إىل غريها م يتعرف أيضا خصائص
 سيخاصة اللغة األوىل للدار 

يه شرح يتم تقدمي املفردات واجلمل والرتاكيب حسب ما يقتض -7
اعتبارات تربوية مثل ضبط املفردات أو  حسب القاعدة وليس

لذا قد جند درسا  أساليب حص الرتاكيب أو غري ذلك من

                                                           
 351-350، املراجع نفسه...، ص. يمةرشدي أحد طع 16
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 يتعلم الطالب فيه عشرين كلمة ودرسا آخر يتعلم فيه مخسني
 كلمة

رح كما سبق هو شاملعيار الوحيد لضبط للمادة التعليمية   -8
عرفتها يف وية مرتبط مبالقاعدة النح وتقومي القاعدة النحوية،

 لواجلزء قبل الك نظام النحوي. فالبسيط قبل املعقدال
يس إن تذوق األدب العريب املكتوب والستماع به هدف رئ -9

الرتمجة  العربية. والوسيلة الوحيدة لذلك هيأهداف تعليم  من
 من وإىل اللغة العربية

 جمموعة النصوص اليتمن هنا يشتمل كل درس تقريبا على  -10
مث  ملترمجتها بدائ بملفردات مث اجل على ب الطالببتدر 

 النصوص الكاملة
رتمجة إذ من التدريب على التعبري الكتايب مرتبط أيضا بعملية ال -11

 على بناء اجلمل خالهلا يتمرن الطالب
ن وأخريا فإن تنمية قدرات الطالب العقلية هدف أساس م -12

م حىت يستطيع مواجهة مواقف التعل أهداف هذه الطريقة
ب كثريا الطال ا غري متواقعة من هنا بتدربهتاملختلفة مبشکال
 استقراء القاعدة النحوية أيضا. یعلى قياس النحو 

 فوائد طريقة القواعد والرتمجة -و
 ة العربية هلا فوائد كثرية منها:طريقة القواعد والرتمجة يف تعليم اللغ

ة إن اللغة العربية الفصحى ليست لغة احلياة اليومية، بل لغ -1
من تراكيبها وأساليبها مكتوبة ل  الثقافة، ولذلك فالنماذج الراقية

والشعرية  ا يف النصوص العربية القدمية الدينية منهاهنمنطوقة، ومظا
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رية، تلك اليت ل سبيل إىل فهمها وإدراك أبعادها دون اإلملام نثوال
 وعلومها. الكايف بفقه اللغة

المي واألدب مها الدين السإن مفتاح احلضارة العربية اإلسالمية  -2
حى القدمية بللغة العربية الفص امليدانني نيالعريب، ومصادر هد

 باإلعرا اليت اعتمدها النحاة والبالغيون يف وضع قواعد
والشتقاق، والتصريف وضبط خصائص األسلوب، وهو ما 

 واخلصائص إلتقان اللغة . القواعد يوجب معرفة تلك
يثة بكوهنا لغة دو أوروبية احلدنللغات اهلاللغة العربية عن ا تتميز -3

ذي اهتمام الطالب ال ينصب إعرابية، ومن مث فال يكفي أن
 حلالتايدرسها على الرتاكيب واألساليب، بل ينبغي أن يتعلم 

قواعد لللرفع والنصب واجلر واجلزم، تلك اليت ختضع  املوجبة
 عليها. والتدرب مضبوطة يتعني حفظها

ستشرقني  مقد أثبتت جناحها بتخريج  الرتمجةو القواعد إن طريقة  -4
 ضارهتا.معرفة لغتها وآداهبا وح كبار فاقوا العرب أحياّن يف

ت اليت تقدم هذه الطريقة عددا كبريا من املفاهيم واملصطلحا -5
ة ذات اللغة، ووجدها كثري من الطلب تستخدمها يف احلديث عن

 .امتيفائدة عملية طول ح
فاهيم لفظية كبرية، وتزودهم بمل أن هذه الطريقة تقدم ثروة -6

رة وتقوية يف تنشيط الذاك يساعد واملعارف والنصوص األدبية مبا
 العقل.

هذه الطريقة مناسبة لألعداد الكبرية من الطالب؛ حيث ل  -7
ول التفاعل مع املعلم، ول  الصف، يستطيعون املشاركة الفعلية يف
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 معرفة ر، وإىلاحلديث مع الطالب، فيحتاجون إىل الكتاب املقر 
 القواعد من الكتاب للرجوع إليها عند احلاجة.

إن كثريا ممن تعلموا هبذه الطريقة كانوا أقدر من غريهم على القراءة  -8
 17.يف مراحل مبكرة من تعلم اللغة أحياّن بللغة اهلدف والكتابة

 

 املبحث الثاين : تعليم مهارة القراءة
 مفهوم مهارة القراءة -أ

ي عملية التعرف على الرموز املطبوعة، ونطقها نطقا ه –إذن  -القراءة 
لتعرف، وهو صحيحا )إذا كانت القراءة جهرية( وفهمها. وعلى هذا فهي تشمل ا

ملطبوعة اليت متت الستجابة البصرية ملا هو مكتوب، والنطق، وهو حتويل الرموز ا
 ئها معاين. وإعطا رؤيتها إىل أصوات ذات معىن، والفهم، أي ترمجة الرموز املدركة

طق، وفيها فهم. والقراءة هبذا املفهوم عملية معقدة، ففيها تعرف، وفيها ن
يف ذاته. فالتعرف  وبلرغم من أمهية التعرف يف القراءة إل أنه وسيلة وليس غاية

 وسيلة للفهم.
واجلديد بلذكر هنا أن املعاين ليس موجودة يف الرموز املطبوعة، لكنها 

ئ. وهلذا خيتلف القراء يف فهم الشيء الواحد الذي قرؤوه موجودة يف عقل القار 
 18طبقا خلرباهتم املختلفة وتفسرياهتم املختلفة للكلمات

مهارة القراءة هي تعد القراءة من إحدى املهارات اللغوية اليت لبد من 
 تنافرها كل دارس اللغة، املهارات اللغوية متمثلة يف اإلستماع والكالم والقراءة

                                                           
  53( ص. 2003جلوهرة، ا، )عمان : دار وتعليم اللغة العربية لغري الناطقني اللسانيات التطبيقية، عنايت، وليد 17

  107، ص. (1984 الكويت : مكتبة الفالح،) ،تدريس فنون اللغة العربيةعلي أحد مدكور،  18
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. كان الكالم أدوات التعبري اليت تتخصص يف ارسال املعىن. فإن القراءة والكتابة
يقرأ  تشرتك مع الستماع يف أمنها تتخصص يف استقبال املعىن، إذا كان القارئ

 19لنفسه. أما إذا كان يقرأ األخرون عددت القراءة من إرسال املعىن.
 أمهية مهارة القراءة -ب

 من الناحية النفسية :
 يف التعليم النيل املعرفة -1
 مفتاح كل الدروس -2
 لفهم النص املكتوب -3

 أنواع مهارة القراءة -ج
 القراءة املكثفة  -1

لفهم ايف القراءة املكثفة، حاول أن تنمي قدرات الطالب على 
إجادة نطق و التفصيلي ملا يقرؤه، وتنمية قدرته على القراءة اجلهرية، 

 عبريات.التوالكلمات، وكذلك السرعة، وفهم معاين الكلمات و  األصوات
 القراءة املوسعة -2

أما القراءة املوسعة فتعتمد على قراءة نصوص طويلة, ويطالعها 
خارج الصف بتوجيه من املعلم، وتناقش أهم أفكارها داخل  الطالب

الفهم ؛ وبذا أتخذ القراءة املوسعة بيد الطالب، ليعتمد  الصف، لتعميق
 20من كتب عربية، تقع داخل دائرة اهتمامه. ما يريد على نفسه يف اختيار

 القراءة الصامتة -3

                                                           
 319ص.  (۱۹۹۷، )دمشق : منشورات جامعة دمشق، لعربيةيف طرائق تدريس اللغة ا حممود أحد السيد،  19
  36 ص. ؤه، املرجع السابقن بن إبراهيم الفوزان وزمالد الرحعب 20
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 هي العملية اليت يتم من خالهلا التعرف البصري القراءة الصامتة
والقراءة  21للرموز املمكتوبة، وتفسريها وربطها خبربة املتعلم دون النطق هبا.
فهي قراءة  الصامتة حتدث إبنتقال العني فوق الكلمات و إدراك مدلولهتا

القراءة الطبيعية  سرية ليست فيها صوت ول حتريك لسان أو شفة. وهي
يصري القارئ فيما  املستعملة يف حياة لكسب املعرفة وحتقيق املتعة، وإليها

الفرصة الواسعة لرتقية  يقرأ غالبا، وعليها يعتمد يف حياته العملية وهبا تتاح
 22.الفهم و توسيع جماله

 ر من النطققراءة اجلهرية ألهنا حمر والقراءة الصامتة أيسر من ال
ارجها ، خم وأثقاله، من مراعاة الشكل و اإلعراب، وإخراج احلروف من

لنوع من ا ذاوه .ومتثيل املعىن ومراعاة النرب وغري ذلك من خصائص النطق
أسهل   ر وهيللكبا القراءة هو األكثر شيوعا يف حياتنا، واألكثر توظيفا

وأقصر وقتا يف  املقروء وأيسر يف حتصيل املادةكثريا من القراءة اجلهرية، 
 .إدراك املعاين واستحضارها عما يالقيه يف القراءة اجلهرية

 القراءة اجلهرية -4
أما القراءة اجلهرية، فيبدأ فيها الطالب بعد أن يكون قد وضح 
لديهم اهلدف الذي يدفعهم إىل القراءة اجلهرية، كاإلجابة عن السؤال، أو 

ءة اجلهرية هي التقاط الرموز املطبوعة، وتواصيلها عرب حل مشكلة القرا
العني إىل اخل، وفهمها بجلمع بني الرمز کشکل جمرد، واملعين املختزن له 
يف املخ مث اجلهر هبا إبضافة األصوات واستخدام أعضاء النطق استخداما 

                                                           
ري للنشر والتوزيع، مكتبة الضام :تعليم اللغة العربية األطر واإلجراءات، )سلطنة عمان عبد اللطيف عبد القادر أبو بكر،  21

   64( ص. 2003
 87-86( ص. 8199،  1. ، )بريت لبنان : دار الفكر املعاصر، ططرق تدريس اللغة العربيةجودت الركايب،  22
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سليما. و طبيعة من القراءة اجلهرية هي القراء اليت ينطق القارئ خالهلا 
ملفردات واجلمل املكتوبة، صحيحة يف خمارجها، مضبوطة يف حركاهتا، ب

 23مسموعة يف أدائها، معربة عن املعاين اليت تضمنتها.
 ال مهارة القراءةجم -د

 24جمالت مهارات القراءة :
 قراءة نص من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح. -1
 ربط الرموز الصوتية بملكتوبة بسهولة ويسر . -2
 ت جديدة ملعىن واحد )مرادفات (.معرفة كلما -3
 معرفة معان جديدة لكلمة واحدة )املشرتك اللغوي(.  -4
 عضا.بحتليل النص املقروء إىل أجزاء ومعرفة العالقة بني بعضها  -5
 ذهنه فرتة يفمتابعة ما يشتمل علية النص من أفكار, والحتفاظ هبا حية  -6

 القراءة. 
 استنتاج املعىن العام من النص املقروء. -7
 ص املقروء.لتمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية يف النا  -8
 يف إدراك ما حدث من تغيري يف املعىن يف ضوء ما حدث من تغيري  -9

 الرتاكيب.
 اختيار التفصيالت اليت تؤيد أو تنقص رأاي ما . -10
 تعرف معاين املفردات اجلديدة من السياق . -11
 السطور . الوصول إىل املعاين املتضمنة أو اليت بني -12

                                                           
 73ص.  ؤه، املرجع السابقعبد الرحن بن إبراهيم الفوزان وزمال  23

 38-37، ص. املرجع نفسه  24
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 تكييف معدل السرعة يف القراءة, حسب األغراض اليت يقرأ من اجلها -13
 ه .بالعناية بملعىن يف أثناء القراءة السريعة وعدم التضحية  -14
 استخدام املعاجم ودوائر املعارف العربية . -15
 التمييز بني اآلراء واحلقائق يف النص املقروء. -16
 ي يليه.أول السطر الذ الدقة يف احلركة الرجعية من آخر السطر إىل -17
 الكشف عن أوجه التشابه والفرتاق بني احلقائق املعروضة. -18
 تصنيف احلقائق وتنظيمها وتكوين رأي فيها . -19
 متثيل املعىن والسرعة املناسبة عند القراءة اجلهرية . -20
 تلخيص األفكار اليت يشتمل عليها نص مقروء تلخيصا وافيا. -21
عراب يحا, ومراعاة حركات اإلدقة النطق وإخراج احلروف إخراجا صح -22

 عند القراءة اجلهرية.
ور والفصول استخدام املقدمة والفهرس وقائمة احملتوايت واهلوامش والص -23

ة وفهارس ورؤوس الفقرات وإشارات الطباعة واجلداول والرسوم البياني
 األعالم واألمكنة والقواميس اليت توجد يف آخر الكتب.
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 الفصل الثالث

 البحث يةمنهج
 خل البحث ومنهجهمد -أ

 Qualitative) ستعمل الباحث املنهج الكيفييويف هذا البحث، 
Approach و )( األسلوب الوصفيDescriptive Method) يريد .

مبعهد زين احلسن  الرتمجةو  القواعد تعليم قراءة الكتب بطريقةعن  الباحث أن يعرف
 املعىن يف تفسريالبحث لتفهيم ول ويستعمل منهج اإلسالمي قنقون بفروبولينجو

 .الواقعة
املدخل  احثستخدم البيقا على املشكالت اليت تبحث هبا، انطال

الكيفي. وله اخلصائص، أن الباايّنت تشرح على املظاهر الطبيهية دون التعيري إىل 
الرموز أو األرقام، وأما املقابلة البحث هي تركيب األنشطة أوالشرح عما مل يعرف 

 25.واملوجهة وميكن مسؤول هباقبله بلطريقة املنظمة 
أن منهجية كيفية هي  (Bogdan, Taylor ) قال بوغدان وتيلور

حبثية اليت تنتج بياّنت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة  إجراءات
والسلوكيات. أهنم يعتمدون هذا املدخل على خلفية الفرد الكلي أي  للشعب
الفرد أو املنظمة إىل متغري أو فرضية،  لذلك، يف هذه احلالة ل ينبغي عزل .الكامل
 26. ينبغي هلم أن ينظروا إليه على أنه جزء من شيء كامل ولكن

 
                                                           

25 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang : UIN Maliki Press, 

2010), hlm. 175-176 
26 Lexy. J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2007), 

hlm.4 
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 جمتمع البحث والعينة -ب
ي قنقون مبعهد زين احلسن اإلسالمة "ه" منطقجمتمع البحث : الطالب يف  (أ

 .م  2020-2019يف العام الدراسي  بفروبولينجو
ين احلسن ز مبعهد ة "ه" منطقالثاين  يف فصل األول والفصل عينة البحث : ال (ب

 .اإلسالمي قنقون بفروبولينجو
 أسلوب مجع البياانت -ج

 استعمل الباحث جلمع البياّنت بملالحظة واملقابلة والستبانة

 املالحظة -أ

بستعمال العني  املالحظة هي أساليب البحث اليت تفعل على سبيل الرتتيب
وقال حماجر 27مبشكلة البحث.  ث وترتبطحلصول الوقائع اليت حدثت يف ميدان البح

سبيل الرتتيب يف كل مظاهر البحث  هي املالحظة والكتابة على (observasi) إن
 28أقدم أسلوب مجع البياّنت. يف اتريخ تطوير العلوم املالحظة هي

ان الباحث ك  .قصد الباحث بملالحظة يف مكان البحث بلرأي عملية التعليم
ها الباحث يف يستخدم عمارة "ه" ويكتبها کالبياّنت اليتأن يالحظ كل ما جرى يف 

 .معرفة عملية التعليم

 

 

                                                           
27 Muhajir N, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1995), hlm. 42 
28 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba 

Humaniora, 2010), hlm. 131 
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 املقابلة -ب

الباحث  وهي عملية تتم بني الباحث وشخص آخر أو جمموعة أشخاص يطرح
 29املطروحة. يف خالهلا عليهم أسئلتها، وتتم تسجيل إجابهتم عن تلك األسئلة

الرجلني  األجوبة بنيثة فيها األسئلة و ومن املعلوم أن املقابلة هي عملية احملاد
 .والبياّنت أو أكثر على سبيل مواجهة بينهما للكالم وحصول األخبار

وغري ذلك  املقابلة اجليدة هي مقابلة فيها مشاطر األخبار واملسؤولة والئتمان
 30بني فريقني أو الرجلني.

اإلسالمي سن مبعهد زين احلوسيقوم الباحث بملقابلة مع رئيس عمارة "ه" 
قسيم لفصل تعليم تهذه املقابلة تبحث عن كيفية  . واألسئلة منقنقون بفروبولينجو

 .ستوجد اإلجابة لتم البياّنت قراءة الكتب. هبذه األسئلة

 الواثئق -ج
قة النظري إىل ملراد هبا طريقة عملية جلمع احلقائق واملعلومات على طريا

نها : اإلشعار حث عن املتغريات ماملوجودة يف مكان معني . يطلب البا الواثئق
ة استخدمها والكتاب والرسائل واجملالت وغري ذلك. ويف هذه الطريق والنسخة

ريقة القواعد تعليم قراءة الكتب بطعن  الطالبو  ذحال األساتي الباحث ملعرفة
مرحلة  ذنم زين احلسن اإلسالمي قنقون خاصة يف منطقة "ه"مبعهد  والرتمجة
 .تاماإلختحىت  التمهيد

                                                           
 99 .ص( 2008 ، )عماد : دار املسرية،أساسيات البحث العلمي، الطبعة األوىلمنظر الضامن،   29

 

30 Haris Herdiansyah, op.cit., hlm. 119 
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 والرؤية والبعثة تستخدم هذه الطريقة لنيل البياّنت اليت تتكون من التاريخ
طريقة القواعد تعليم قراءة الكتب بعن  الطالبو  ذاألساتيوهيكل املؤسسة وحال 

 زين احلسن اإلسالمي قنقون خاصة يف منطقة "ه"مبعهد  والرتمجة
 حتليل البياانت -د

البياّنت الكيفي عند بوغدان و أما صيغة حتليل البياّنت تعين حتليل 
فهي احملاولة املستخدمة بوسيلة  (Bogdan and Biklen)  1968بيکلني

البياّنت واختيارها أبن تكون البياّنت وحدة اليت يقدر أن  العمل بلبياّنت وتنظيم
به وما  األهمالبياّنت وطلبها، ووجد الباحث التصميم وما  يديرها الباحث وتركيب

 31ما يقدر أن يقص به إىل شخص آخر. الباحث تدرس به وقرر
الطريقة املستخدمة هي التحليل الوصفي. ترى طريقة التحليل األعم يعين 

 32الطريقة الوجزي لتحليل البياّنت الكيفية.  هذه
الذي يدرسه الباحث.  (object) مث التحليل الوصفي هو حتليل القصد

وتعمم.  (sistematic) اصهو موضوعي وتبع لنظام خ األهمأما الشرط  إذن،
 Interactive) الباحث بلتحليل الوصفي على منوذج تفاعلي ولذا قام

) Model.33 
 Model) يف حتليل البياّنت بألسلوب التفاعلي النشاطومت 

Interactive) على فكر ميليس (Miles) وهوبريمان ( Haberman) 
 :النشاطات يف حتليل البياّنت منها

 

                                                           
31 Lexy J. Moeleong, Op.cit, hal. 248 
32 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hal. 43 
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وهو بريمان  (Miles ) حتليل وصفي كيفي على طراز ميليس( ۳۰۱رسم البياين )ال
(Huberman) 

 :وأما التفسريات منها فأوضحت كما التالية
 مجع البياّنت .1

سيقوم الباحث جبمع البياّنت وتشخيصها من خالل املقابلة واملالحظة 
 .بملوضوع املبحوث واملتعلقة

 (Data Reduction )  البياّنت ختفيض .2
تلخيص واختيار البياّنت املهمة من حيث املوضوع والشكل. والبياّنت 

والواضحة سهل الباحث يف مجع البياّنت وحبثها اذا احتاجها الباحث وميكن  املختارة
 34آلة إلكرتونية أو حاسوب ملساعدة ختفيض البياّنت بلرموز املعينة. استخدام

 Data Display) ) عرض البياّنت .3

                                                           
34 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung : Alfabeta, 2009) hal. 338 

 عرض البياانت

 ختفيض البياانت

 مجع البياانت

 اإلستنتاج
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يض البياّنت مث عرضها بتصميم على شكل تفسري السرد بعد هناية حتف
بعرض البياّنت تسهل الفهم عما وقع وتنظيم العمل مؤسسا على ما حصل  .القصصي

 35من الفهم.
 Conclusion Data) ) الستنتاج .4

 هذه الطريقة مستخدمة ألخذ الستنباط من البياّنت السابقة حىت حيصل الباحث
ب أن يكون هذا اإلستنتاج من اإلكتشاف اجلديد الذي على الستنباط املوثوق. وجي

جيد قبلة على مستوى اإلستنتاج، وأما شكله ميكن أن يكون وصفا أو صورة من  مل
السبق يف حالة املعتمدة بعد التحقيق، وأوضحوا رمبا تكون املسببة أو التفعالة  اكائن

 .36أو النظرية اجلديدة يف العامل الرتيب أو الفرضية
  

                                                           
35 Ibid, hal. 341 
36 Ibid, hal. 345 
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 الرابع الفصل

 عرض البياانت وحتليلها
 املبحث األول : حملة عن معهد زين احلسن اإلسالمي قنقون بفروبولينجو

 املوقع اجلغرايف واتريخ أتسيس معهد -أ
قامته قدميا كان معهد زين احلسن اإلسالمي معروفا مبعهد قنقون منذ إ

نج ية كاراه يف قر  1250 /م 1839الذي يقيم به الشيخ زين العابدين سنة 
اإلسالمي هو  بونج، فاجاراكان بفروبولينجو. الدافع ملؤسس معهد زين احلسن

اقع اجملتمع الذين و األمل الشريف والعلي على أساس املسؤولية العلمية بعد رؤية 
ون ما يعارض بلشريعة ل يزالون أميني ول يعرفون العلوم الدينية. يفعلون األكثر 

 والقمار. لشرك بهلل والزّن والعنفيف أايمهم مثل ارتكاب خطيئة إما ا
ب وإفريقيا( زين العابدين املغريب هو ذرية من املغريب )املغر  الشيخ

يعمل ما  ومتخرج معهد سيدورمسو سوراباي. كان الشيخ زين العابدين أن
ينية على سبيل حيصله يف معهده مث جيعله أساس اجلهاد يف انتشار العلوم الد

 ل معهد قنقون.احملاضرة أو املؤسسات مث
هرة من ستخدم الز وت املعهدمن زهرة تنمو حول  "قنقون" أتيت كلمة

يف الرجال ستغري الشيخ احلاج حسن واخلتان.  العروس لتزينيقبل اجملتمع 
 :السابقني مع التسلسل الزمين التايل اسم املؤسسني غرض إدامةب

إىل  ملغريبقيادة الشيخ زين العابدين ايهمل اسم معهد قنقون منذ  (1
دة م )مل 1952م إىل  1839من  الشيخ احلاج حممد جسن قيادة

 (.سنوات 113
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 ف الرجالالشيخ احلاج حسن سيأثناء قيادة يغري اسم معهد قنقون  (2
 Asramaم بسم "سكن الطالب اإلسالمي قنقون" ) 1952سنة 

Pelajar Islam Genggong يف( على أساس زايدة رغبة تعلم اجملتمع 
اهتم. ويدام ؤيته من عدد الطالب الذين تتزايد رسومميكن ر  .املعهد

 ت(سنوا 7)ملدة  م. 1959م حىت  1952اسم املعهد منذ سنة 
 ؤسسنيامل اسم إلدامةكانت فكرة   سيف الرجالخالل قيادة حسن  (3

حممد  والشيخ احلاجالشيخ زين العابدين املغريب السابقني يعين 
بتعيني  م 1959 يوليو 19/ه  1379حمرم  1 موافق لتاريخ حسن
املعهد من أوله "سكن الطالب اإلسالمي قنقون" إىل "معهد اسم 

 37زين احلسن اإلسالمي قنقون".
 مؤسسو املعهد -ب

ملؤسسني قد جنح معهد زين احلسن اإلسالمي يف اتريخ تطوره معلق ب
ول يعين املرحوم ودخلت فرتهتا الرابعة. كان املؤسس األ أو املعروف بخلليفة

ه حىت  1250م/ 1839 الشيخ زين العابدين املغريب منذ سنة العارف بهلل
يم ه. وحتت قيادة الشيخ زين العابدين، نظام التعل 1276م/ 1865

 سيكيا.املستخدم هو التعليم السلفي )التقليدي( ومل يشكل نظاما كال
املؤسس الثاين هو املرحوم العارف بهلل الشيخ احلاج حممد حسن منذ 

وحتت قيادة الشيخ ه.  1363م/ 1952ه حىت  1276م/ 1865سنة 
احلاج حممد حسن، نظام التعليم املستخدم هو التعليم السلفي )التقليدي( 

                                                           
37 Lajnah Al-Ma’had, Infografis Profil Pesantren Zainul Hasan Genggong, (Probolinggo: Pusat 

Informasi Pesantren, 2018), hlm. 1 
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استمرت وشكل نظاما كالسيكيا بصفة املدرسة اإلبتدائية اخلالفية الشافعية. 
 سنوات. 87الثاين  املؤسسفرتة قيادة 

سيف  حلاج حسناملؤسس الثالث هو املرحوم العارف بهلل الشيخ ا
استمرت ه.  1402م/ 1991ه حىت  1363م/ 1952الرجال منذ سنة 

حسن سيف  احلاجوحتت قيادة الشيخ سنوات.  40الثالث  املؤسسفرتة قيادة 
نقون. ويف قالرجال تغيري اسم معهد قنقون إىل معهد زين احلسن اإلسالمي 

يمية الرمسية وغري علهذه الفرتة تطور التعليم يف هذا املعهد بفتح املؤسسات الت
 تعليمينيبني نظامني  الرمسية. املدارس من املرحلة اإلبتدائية حىت اجلامعية جبمع

 مها التعليم السلفي والتعليم الوطين.
املؤسس الرابع هو الشيخ احلاج حممد حسن متوكل على للا منذ سنة 

ان ويوجه التطوير إىل فتح مدارس خمتارة بضمه حىت اآلن.  1403م/ 1991
التعليم الصح. يف هذه الفرتة أيضا، مت تطوير وكذلك تطوير  وامتيازهااجلودة 

التعليم وحتسني مرافق العامة التعليمية، وكذلك حتسني الوضع املؤسسي لتصبح 
 مؤسسة تعليمية معتمدة مت تنفيذها من املرحلة اإلبتدائية حىت املرحلة اجلامعية.

م،  2001مرضات للربّنمج الثالث سنة كما افتتح املؤسس الرابع أكادمية امل
م،  2003م، واملدرسة الثانوية سنة  2002واملدرسة الثانوية البارعية سنة 

م، وأكادمية فن التوليد للربّنمج الثالث  2005سنة  املدرسة الثانوية املهنيةو 
سنة  يف أبريل INZAHإىل  STAI ZAHAتغيري يف الوضع من م،  2007سنة 

 38م. 2004
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Informasi Pesantren, 2018 hlm. 2 
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 ة املستقبلة والرسالة واألغراض ملعهد زين احلسن اإلسالميالرؤي -ج
ن الرؤية يف منظمة، خاصة املؤسسات التعليمية هلا رؤية ورسالة. أل

 : والرسالة شكل أساسي واجلهاد لنيل األمل. ومها كما يلي
 رؤية مستقبلة .1

 حتقيق املؤمنني واملتقني والعلماء واألخالق الكرمية
 رسالة .2

 احملمودة يف احلياة اليوميةممارسة بألخالق  .أ
 نةممارسة بفعل العبادة الواجبة وال .ب
 فيةتنفيذ إرشاد مكثف يف قراءة القرآن وقراءة الكتب السل .ج
 تنظيم دروس خصوصية مناسبة بستطاعة الطالب .د
 تنفيذ إرشاد متكامل بني أنشطة املعهد وأنشطة املدرسة .ه

 أغراض .3
 ياءاألتق األبناءحىت يكون لدى الطالب هوية قيمة  .أ

 ة اليوميةحىت يتمكن الطالب من حتقيق القيم اإلسالمية يف احليا .ب
مودة حىت يكون أن يعتاد الطالب نفسهم على التصرف بصفة احمل .ج

 واملسؤولة وفًقا لشعبة العلم أثناء حياة اجملتمع
نبيلة  حىت ميلك الطالب مبزااي العبادة هلل تعاىل ذات شخصية .د

 العلم ولديهم مهارات ومهارات وفقا لشعبة
 برانمج معهد زين احلسن اإلسالمي -د

زين احلسن اإلسالمي مبعهد الذي جيمع بني نظامني  معهديعرف 
تعليميني، ومها التعليم الرمسي وغري الرمسي. التعليم غري الرمسي هو التعليم السلفي 
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الذي يشري إىل املعهد السلفي األخر يف استكشاف املعرفة الدينية على أساس 
ية. أما التعليم الرمسي هو التعليم الوطين كوسيلة لدعم معرفة الكتب الرتاث

الطالب بلعلوم العامة والجتماعية. من خالل اجلمع بني نظامني تعليميني، 
تطور معهد زين احلسن اإلسالمي نظامها التعليمي أبنواع األنشطة يعين 

 األنشطة الدينية وغري الدينية.
الب معهد جيب أن يتبعها مجيع طاألنشطة الدينية هي األنشطة اليت 

والنوافل  زين احلسن اإلسالمي بقنقون. تشمل تلك األنشطة من مخس صلوات
 تفالستغاثة وإحوتالوة القرآن واملدرسة الدينية وال الرتاثيةوتعليم الكتب 

ًضا أنشطة غري دينية بإلضافة إىل األنشطة الدينية، هناك أي األعياد اإلسالمية.
نظافة وأنواع الطالب اجلدد واملدارس الرمسية والرايضة وال تشمل من تعارف

طة اليومية املسابقة يف هناية السنة. النوعان من األنشطة جزء من األنش
 واألسبوعية والشهرية والسنوية.

ة  اليت بصرف النظر عن األنشطة املذكورة، هناك أيًضا أنشطة خاص
ن احلسن اإلسالمي جد يف معهد زيتنفذها كل منطقة وفًقا ملؤسساهتا الرمسية. تو 

أ( هي منطقة ، وهي منطقة )أ( إىل منطقة )ه(. املنطقة )املناطقأنواع من 
اصة خ(، املنطقة )ب( هي منطقة SMAخاصة ملؤسسة املدرسة الثانوية )

ؤسسة مل، املنطقة )ج( هي منطقة خاصة (SMPة املتوسطة )ملؤسسة املدرس
صة ملؤسسة ، املنطقة )د( هي منطقة خا(MAUاملدرسة الثانوية اإلسالمية )

صة ملؤسسة ، املنطقة )ه( هي منطقة خا(MTsتوسطة اإلسالمية )املدرسة امل
 .(MAKاملدرسة الثانوية اإلسالمية الدينية )

 



41 

 

 أنشطة منطقة "ه" -ه
املدرسة  زين احلسن اإلسالمي املدارس الدينية، مثل عهديوجد يف م

رسة زين احلسن رسة الثانوية. تتكون مداملتوسطة واملد واملدرسةاإلبتدائية 
وم الطبيعية والعلوم ، هي القسم الديين والعلأقسامالثانوية اإلسالمية من ثالثة 

سالمية ميتلك مدرسة زين احلسن الثانوية اإل. القسم الديين يف الجتماعية
طقة "ه". منطقة خاصة يف جبهة معهد زين احلسن اإلسالمي اليت يسمى مبن

 ج".العلوم الطبيعية والعلوم اإلجتماعية يف منطقة " حيث أن قسم
رسون هي واحدة من املنطقة اخلاصة للطالب الذين يدمنطقة "ه" 
لعديد من االدينية. يف منطقة "ه" تضمنت  اإلسالميةيف مدرسة الثانوية 

ة. تشمل األنشطة األنشطة الواجبة منها األنشطة الدينية واألنشطة غري الديني
ة العربية وقراءة القرآن يم قراءة الكتب الرتاثية واملناقشة وتعليم اللغالدينية تعل

نية هي تنظيف وقراءة الربدة وحتفيظ ألفية بن مالك. أما األنشطة غري الدي
 املنتظمة. ةاملنطقة والرايض

 األعمال اليومية يف منطقة "ه" -و
دول كما يذكر الباحث يف اجلأما األعمال اليومية يف منطقة "ه" س

 ي: يل

 (األعمال اليومية يف منطقة "ه" .4.1)اجلدول 

 اليوم الساعة املادة املعلم املكان

 الستغاثة ─ املسجد
19.30-
20.00 

 ليلة اجلمعة
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ىت ح - 21.00 قراءة التهليل األساتيذ املنطقة
 النتهاء

 – 03.30 صالة التهجد ─ املسجد
04.30 

ىت ح – 04.50 صالة الصبح ─ املسجد
 ءالنتها

ىت ح – 06.00 قراءة الربدة الطالب املنطقة
 النتهاء

 املنطقة

أستاذ حبر 
 العلوم

 – 18.00 اللغة العربية
19.30 

 ليلة السبت

 

 

األساتيذ 
ىت ح – 19.30 املشاورة والطالب

 النتهاء

أستاذ حبر 
 – 04.50 اللغة العربية العلوم

06.00 

 املنطقة

أستاذ فاضل 
 – 18.00  املتعلم كتاب تعليم الشكور

19.30 

 ليية األحد
األساتيذ 
 والطالب

 املشاورة
ىت ح – 19.30

 النتهاء

أستاذ حبر 
 العلوم

 اللغة العربية
04.50 – 
06.00 
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 املنطقة

األساتيذ 
 والطالب

 – 18.00 دراسة/حلقة
19.30 

 دراسة/حلقة ليلة اإلثنني
ىت ح – 19.30

 النتهاء

أستاذ فوزي 
 أفناين

 ب فتح القريبكتا
04.50 – 
06.00 

 – 19.15 صالة التسبيح ─ املسجد
20.00 

ىت ح – 20.30 مترين اخلطابة/اخلطبة الطالب املنطقة ليلة الثالاثء
 النتهاء

 – 04.50 الرايضة الطالب  
06.00 

 املنطقة

أستاذ فوزي 
 – 18.00  كتاب ابن عقيل أفناين

19.30 

 ليلة األربعاء
أستاذ حبر 

 لومالع
 اللغة العربية

ىت ح – 19.30
 النتهاء

أستاذ فوزي 
 أفناين

 كتاب فتح القريب
04.50 – 
06.00 

أستاذ فوزي  املنطقة
 – 18.00 كتاب ابن عقيل أفناين

 ليلة اخلميس 19.30
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أستاذ فاضل 
 الشكور

 كتاب تعليم املتعلم
ىت ح – 19.30

 النتهاء

أستاذ إلياس 
 رفالدي

 تعليم القرآن
04.50 – 
06.00 

 
  



45 

 

 يف منطقة "ه" الرتمجةالقواعد و بطريقة تعليم قراءة الكتب  املبحث الثاين :
صة جيب خاصة يف منطقة "ه" أنشطة خا سن اإلسالمييوجد يف معهد زين احل

تعليم قراءة الكتب  أن يشرتكوا الطالب الذين يعيشون يف املنطقة. كان إحدى األنشطة هي
كوين الطالب قادرين على املستقبلة والرسالة ملعهد زين احلسن أي تالرتاثية لتحقيق الرؤية 

 .ليوميةاتطوير العلوم ويتمكن الطالب من حتقيق القيم اإلسالمية يف احلياة 

"ه" يشرتك فيه الطالب ابتداء من الفصل  منطقةتعليم قراءة الكتب الذي أقيم يف 
 أن عدد املعلمني الذين يعلمونشخصا تقريبا. حيث  70حوايل  الثالث األول إىل الفصل

اليت يعلموهنا. خيتار مدير معهد زين احلسن اإلسالمي  أشخاص وفًقا للكتب 4حوايل 
املعلمني من متخرجي معهد زين احلسن اإلسالمي ومتخرجي املعاهد السلفية األخرى. أما 

 39املعلم لكتاب تعليم املتعلم هو أستاذ فاضل الشكور.

ريب وابن عقيل. وفتح الق عليم املتعلمقة "ه" هو كتاب تمنطيف الكتب املستخدمة 
ب يف ليلة اإلثنني وليلة يف ليلة األحد وليلة اخلميس وفتح القري عليم املتعلمم كتاب تيتعل

عليم املتعلم عما يتعلق تاألربعاء، أما ابن عقيل وليلة األربعاء وليلة اخلميس. يبحث كتاب 
رجى على الطالبات يبادة ومعاملة وجناية وغري ذلك. كتاب فتح القريب عن عبلعلم، أما  

 غة العربية.أن يفهم مجيع األحكام الفقهية. ويبحث كتاب ابن عقيل عن عناصر الل

يف تعليم قراءة الكتب طريقة الرتمجة املستخدمة كما قال أستاذ فاضل الشكور أن 
كيد على فهم الطالب من خالل التأ الرتمجةالقواعد و ىت اآلن هي طريقة يف منطقة "ه" ح

مت تطبيق هذه الطريقة أب . رتاكيب وغري ذلكيف العناصر اللغوية مثل إتقان املفردات وال
، مع األخذ يف العتبار أن غالبية املعلمني الذين يعلمون يف من وقت إىل وقتعن جد 

                                                           
 م 0202مارس  13املقابلة مبحمد زين احلسن )رئيس منطقة "ه"( يف التاريخ   39
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د معهد زين احلسن اإلسالمي هم متخرجون من املعاهد السلفية يف جزيرة جاوا، مثل معه
هداية املبتدئني اإلسالمي بلريبويو ومعهد اإلسالمي يف سارانج رمبانج واملعاهد األخرى. 

 40.تعترب هذه الطريقة أكثر فعالية يف ترقية فهم الطالب للكتب العربية

يف منطقة "ه" يف معهد زين  بطريقة القواعد والرتمجةويف تطبيق تعليم قراءة الكتب 
ينجو، تشتمل على ثالث مراحل، منها املرحلة األوىل احلسن اإلسالمي قنقون بفروبول

 41لتمهيد واملرحلة الثانية لتعليم قراءة الكتب واملرحلة الثالثة لتقومي واختتام.

 م 2020مارس  11املالحظة يف التاريخ 

 مرحلة التمهيد .1
كن قبل بداية التعليم، يسمى هذه املرحلة مبرحلة التمهيد أو املقدمة أو الفتتاح. ول

يقرؤوهنا  ر املعلم.أ الطالب نصوص ألفية ابن مالك و يستعدون إعداد التعليم بنتظاقر 
زالة النعاس بألغنية وبصوت جهرية. وهدفه هو لتبين احلماسة يف نفس الطالب وإ

 وكذلك لسهولة احلفظ.
تعدون لتعليم قراءة إذا جاء املعلم يف اجمللس، ينتهون بقراءة نصوص األلفية مث يس

م مربوكا وينالون علوما فتتح املعلم عملية التعليم بقول السالم لكي يكون التعليالكتب. ا
م واصطف ّنفعة. جلس الطالب على البالط دون الشبوط وجيلس املعلم يف األما

 الطالب.
يف عشر دقائق اآلت يستخدم املعلم ملراجعة الدراسة املاضية. هناك أسئلة من 

ليجيبوا  واحدا فواحدا املاضية. اختار املعلم الطالباملعلم للطالب عما يتعلق بملادة 
مث يشرح  بعتبار إىل الرتاكيب السؤال. واألسئلة متنوعة مثل : أن يقرأ الطالب الفقرة

                                                           
 م 2020مارس  11فاضل الشكور )معلم كتاب تعليم املتعلم( يف التاريخ املقابلة أبستاذ   40

 م 2020مارس  11ريخ املالحظة بتعليم قراءة الكتب يف منطقة "ه" يف معهد زين احلسن اإلسالمي قنقون يف التا 41
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و املعلم الطالب مؤداي يف املراجعة عن املادة املاضية قبل جذلك. ير املقصود منها وغري 
 ام يف مكانه حىت يبدأ الدراسة.قيدخول الفصل. إن مل يستطع أن جييب السؤال، ف

 مرحلة لتعليم قراءة الكتب .2
لتمهيد تستمر املعلم ااملادة هلذا اللقاء هي يف الشفقة والنصيحة. بعد انتهت مرحلة 

يقرأ  ،الرتمجةالقواعد و ة ليم يستخدم املعلم طريقمبرحلة تعليم قراءة الكتب. يف عملية التع
 يقرأ النصوص ب. مثطالب املفردات والرتاكييرتجم كلمة فكلمة بعتبار إىل فهم الو 

 .مث يرتجم كلها ىعربيا مرة أخر 
رأ املعلم نصا عربيا بثالث خطوات. أول، يق الرتمجةالقواعد و دم املعلم طريقة استخ

. يقرأ والصرفية لنحويةويرتجم إىل اللغة اجلاوية كلمة بكلمة مع اعتباره إىل الرتاكيب ا
ا قرأه املعلم قبله وأيمره ما. اثنيا، خيتار املعلم الطالب ليقرأ ويرتجم املعلم موضوعا واحد

تار خطأ يف قراءته أن يشرح ما من املقروء، هكذا واحدا فواحدا. إذا كان الطالب املخ
 حة.إما النحوية أو الصرفية فيعتب املعلم ويسأله تركيب الكلمة الصحي

علم ما املقصود  يصحح املاثلثا، بعد أن يرتجم ويشرح الطالب بختالف الفهم، مث
حة مما يقرأ الطالب. مما يقرأ يف الكتاب ويشري املعلم عما يتعلق برتكيب الكلمة الصحي

منحى الؤلف  النص كله قبل أن يبدأ النقل، حىت يستطيع أن يعرف علميقرأ املمث 
، قرأ   ليبدأ عمله علممله وصورة تراكيبه. فإذا عاد ااألصلي، و اجتاه تفكريه، ونوع ألفاظ

رماها. بعدئذ خيتار كل مجلة اتمة، مث أدارها يف ذهنه حىت يوقن أنه قد فهم معناها وم
 اإلندونيسة. ن مقصد الكاتب ل عن تراكيبه فقط بللغةهلا األلفاظ اليت تعرب ع

ليومية املتعلقة لسهولة الطالب يف فهم النص، أعطى املعلم متثيال يف أعماهلم ا
ا كل ما يتعلق ة أيضا، أعطى املعلم فرصة للطالب أن يسألو بلنص. ويف هذه املرحل

 بملادة. إن ليس سؤل منهم، فيعطى املعلم سؤال هلم.
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 املرحلة لتقومي واختتام .3
اهلدف  قد شرح. لطالب عن املادة اليتأسئلة لبعض ا يف هذه املرحلة أعطى املعلم

ل الفرد.  ة لكلة خمتلفواألسئهل الطالب يفهمون ما قرؤون. هذه العمل هو أن تعرف 
بلنحوية أو الصرفية  مث يسأل املعلم مكانة الكلمة فيما يتعلق كانت سؤال لرتجم الكتب

يع أن جييبه ري ذلك. إن مل يستطمن النص املعني وغ وكانت سؤال لتشرح املقصود
لمة ، فتشرح املعكل الطالب مل يستطيع أن جييب  . إنسيعطي السؤال إىل الطالب األخر

 بشرحه أو طالب علم أن يعرف من الذي يهتمامل ستطيعادة مرة أخرى. هذه العمل يامل
 الناعس فقط.

 اختتام التعليم لطالب لقراءة دعاءعلى ا يف أخري عملية التعليم، يدعى املعلم 
 مجاعة.

 م: 2020مارس  14املالحظة يف التاريخ 

 مرحلة التمهيد .1
لك و يستعدون نصوص ألفية ابن ما قبل بداية التعليم، كما العادة قرأ الطالب

عد أن أييت املعلم قد بإعداد التعليم بنتظار املعلم. يقرؤوهنا بألغنية وبصوت جهرية. 
علم بقول السالم انتهت قراءة نصوص األلفية ويستعدون لتعليم قراءة الكتب. يبدأ امل

 وأيمر الطالب أن يراجعوا الدراسة املاضية أبنواع األمر والسؤال.
 حلة لتعليم قراءة الكتبمر  .2

املادة هلذا اللقاء هي يف الستفادة واقتباس األدب والوقت الباقي هو سبعون دقائق. 
لكن ليس هنا خطوات خمتلفة يف الرتمجة.أول، يقرأ ويرتجم املعلم كلمة فكلمة بعتبار 

ه املعلم قبله إىل فهم الطالب املفردات والرتاكيب. اثنيا، خيتار املعلم الطالب ليقرأ ما قرأ
وءة بعد أن يقرأ الطالب املادة فسأل املعلم النصوص املقر  وأيمره أن يشرح ما من املقروء.



49 

 

واثلثا، بعد أن يرتجم ويشرح الطالب بختالف الفهم،  فيما يتعلق بلنحوية والصرفية.
مث يصحح املعلم ما املقصود مما يقرأ يف الكتاب بقراءته مرة أخرى نصا عربيا ويرتجم 

 كله ويشري املعلم عما يتعلق برتكيب الكلمة الصحيحة مما يقرأ الطالب. 
 مرحلة التقومي والختتام .3

 تعلمة. يدعى املعلمهلذه املرحلة عشر دقائق. قدم املعلم بعض األسئلة عن املادة امل
املعلم فرصة ليسأل  ولكن قبله أعطى مجاعة. لطالب لقراءة دعاء اختتام التعليمعلى ا

 ل ما يتعلق بملادة.الطالب ك
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تعليم قراءة الكتب يف الرتمجة القواعد و طريقة املزااي والعيوب من :  ثالثاملبحث ال
 نقون بفروبولينجومبعهد زين احلسن اإلسالمي ق

عرض الباحث يف هذا وفيما يلي سيعرض الباحث البياّنت اليت تتعلق بنتائج البحث. وي
  ل الوصفي.مث حللها يف شكالبحث نتائج املقابلة 

 (املقابلة بملعلم .4.2)اجلدول 

  سالمياملقابلة ابملعلم عن الطريقة املستخدمة مبعهد زين احلسن اإل

 : أستاذ فاضل الشكور السم

 : معلم كتاب تعليم املتعلم يف منطقة "ه" املهنة

 األسئلة رقم

 ما اهلدف من تعليم كتاب تعليم املتعلم؟ 1

 ملتعلم؟ا تستخدمها يف تعليم كتاب تعليم حىت اآلن، أي طريقة اليت 2

 م املتعلم؟عند رأيك، أي طريقة مناسبة لسهولة فهم الطالب كتاب تعلي 3

 ادة سريعة؟فهم الطالب املاملستخدمة لسهولة  عليمطريقة الت فكرةكيف  4

 ن؟ اآل حىتاملستخدمة  عليمفهم الطالب املادة بطريقة التكيف  5
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بطريقة التعليم  علمكتاب تعليم املت  فهميف  الطالب واجههايما املشكلة اليت  6

 ؟املستخدمة

 تعليم قراءة يف الرتمجةالقواعد و املزااي من طريقة ما علمت عن العيوب و  7

 ؟الكتب

 كطريقةواملعناوية   حلرفيةالرتمجة االقواعد و  ةلتطبيق طريقكيف أتييد املعهد  8

 ؟م يف الفصليالتعل

  ؟عليم األخرىن تعليم قراءة الكتب بستخدام طريقة التيك إذا كاكيف رأ 9

ق بلتعليم وطريقة كما حصول املقابلة اليت يعطيها الباحث املعلم ملعرفة ما يتعل
 الرتمجة املستخدمة سيذطر الباحث اإلجابة كما يلي:

 ما اهلدف من تعليم كتاب تعليم املتعلم؟ -1
لتعلم، ة يف حال افضيلتها، والنيالعلوم و  حقيقةليعلم الطالب 

يرجى  الة التعلم.حوتعظيم العلم وأهله، واجلد واملواظبة واهلمة، والورع يف 
  تاب تعليم املتعلمبعد أن يفهم املادة من ك الطالب العمل يف احلياة اليومية

  ر".مثكمثيل العلوم النافعة كمقالة "العلم بال عمل كالشجر بال 
 ملتعلم؟ تعليم كتاب تعليم احىت اآلن، أي طريقة اليت تستخدمها يف -2

 الرتمجةالقواعد و راءة الكتب طريقة يستخدم املعلم يف تعليم ق
لسهولة فهم النصوص  املفردات الكثرية والرتاكيب بعتبار إىل فهم الطالب

. وتستخدم هذه الطريقة منذ نشأة معهد زين احلسن اإلسالمي العربية اتمة
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من املعهد السلف الذي يطبق د مؤسسي املعه كثرأخترج حىت اآلن، ألن 
 .طريقة القواعد والرتمجة

 املتعلم؟ عند رأيك، أي طريقة مناسبة لسهولة فهم الطالب كتاب تعليم -3
علم تن يف ؤو مع حالة الطالب هم مبتد ناسبةطريقة التعلم امل

كن للطالب فهم ، ألنه هبذه الطريقة ميةرتمجالو  القواعدالكتب، أي طريقة 
 حولنلغوية تشمل االقواعد الفردات و املعىن كل الكتاب من خالل م

 رف مما يسهل على الطالب مهارات القراءة.صوال
 ادة سريعة؟فهم الطالب اململستخدمة لسهولة ا عليمطريقة الت فكرةكيف  -4

 أن أساس هذه الطريقة هو حفظ القواعد والتحليل النحوي
ذا يعين أن ه للخطاب مث ترمجتها إىل اللغة املستخدمة يف مقدمة الدرس.

د على عتمهذه الطريقة تؤكد على الطالب لفهم اللغة منطقًيا واليت ت
ن يكونوا أالطالب على  ممارسةالقواعد وعدم  جهةعلى  واحلزمالتحليل 

 أذكياء يف التواصل الفعال.
 ن؟املستخدمة منذ اآل عليمكيف فهم الطالب املادة بطريقة الت -5

ب اللغة تعلم وغريه من كتإن فهم الطالب ملادة كتاب تعليم امل
عليم الطالب رتمجة. يتم تالد و اعقو الالعربية جيد جًدا بستخدام طريقة 

النحو  قواعدكلمة وفًقا لوتركيب ال فواحدة التعرف على املفردات واحدة
حتسني  ، حىتعةيب من فهم املادة بسهولة وسر كن الطالحىت مي الصرفو 

 العريب.مهارات القراءة عند ممارستها يف النص 
بطريقة التعليم  لمكتاب تعليم املتع  فهميف  الطالب واجههايما املشكلة اليت  -6

 ؟املستخدمة
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املتعلم  متعلياألكثر يف فهم كتاب  الطالب واجههاياليت  شكلةامل
ملفردات اى حفظ رتمجة هي قدرة الطالب عللد وااعقو البستخدام طريقة 

، جيب ىل ذلكفة. بإلضافة إل مجلة خمتلرف يف كصوال حووتذكر قواعد الن
فردات ملافهم الذين ل يزال لديهم القليل من أن يكون لدى الطالب 

يف  لومالع قسامساعات دراسة خاصة لفهم أ (رفوالص النحو) دقواعالو 
 .يبلتفصيلالنحو والصرف  قواعد

تعليم قراءة  ة يفالرتمجالقواعد و من طريقة  ما علمت عن العيوب واملزااي -7
 ؟الكتب
a) ملزاايا 

 رتاكيب ي إما بلالقواعد بلتفصيل وافظأن حي الطالب يتقن
 الكلمةوشكل األول لكل النحوية 

  ليت ايفهم الطالب احملتوايت التفصيلية ملواد القراءة
 يدرسوهنا ويستطيعون ترمجتها.

 وقت ريًا من املفردات يف كل ثحيفظ الطالب عدًدا ك
 .التعليم

 لى التذكر واحلفظب عالتقوي هذه الطريقة قدرة الط. 
  اع بشكل القراءة والستم ةمهار يتقن الطالب هبذه الطريقة

 جيد
b) العيوب 

 لسلبيةفقد أرشد املعلم الطالب هبذه الطريقة يف اللغة ا 
  للغة، وليس مهارة اغالبا عن اللغة هذه الطريقةتعلمت 
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  الباغشوشت الرتمجة احلرفية معىن الكلمة يف سياق واسع 
  ة واحد فقط من اللغة، وهو الكتابيتعلم الطالب نوع

 الكالسيكية. ول حيصل الكتابة احلديثة واحملادثة
 بري ألن عقول الطالب مليئة بلقواعد، فعدم جمال للتع

 واإلبداع
 ل دوهنماتركز هذه  الطريقة مهارة القراءة والستماع وهتم 
  بية ألن يصعب الطالب يف مهارة الكالم وكتابة الفقرة العر

 واعد اللغويةيفكرون الق
 كطريقةاملعناوية  و حلرفية الرتمجة االقواعد و  ةقلتطبيق طريد كيف أتييد املعه -8

 ؟م يف الفصليالتعل
الطريقة ه تطبيق هذ هذه الطريقة ألسباب، أوًل، ألنم املعهد يدع

 ترب هذه، تعاألول حىت اآلن. اثنًيا زمان املؤسسلسنوات عديدة منذ 
هذه الطريقة  ، تتطلب. اثلثًانصوص العربيةيف فهم الالطريقة طريقة سهلة 

فهمها ي اليت مل القواعد واملفرداتم يمن الطالب أن يكونوا مستقلني يف تعل
 بعد.

 ليم األخرى؟كيف رأيك إذا كان تعليم قراءة الكتب بستخدام طريقة التع -9
رتمجة ليس الد و اعقو الطريقة  دون ةقيب بطر اءة الكتم قر يتعل

، لذا فإن استخدام أي مزااي وعيوبهلا طريقة  لكل مشكلة. ومع ذلك،
أثناء التعلم. بإلضافة إىل ذلك،  طريقة يعتمد على املعلم يف تطوير الطريقة

م يتعل طبيقيف ت و املعهدمن مؤسس ة موروثةرتمجلد وااعفإن طريقة القو 
عملية وأسرع للمبتدئني ، ألنه يعترب أن هذه الطريقة أكثر رتاثيةالب الكت
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 ة، وخاصة يف مهار رتاثيةيف الكتب ال ةالعربي وصن يف فهم النصيدو ر الذين ي
  القراءة.
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 الفصل اخلامس

 مناقشة نتائج البحث
 الرتمجةالقواعد و تعليم قراءة الكتب بطريقة  -أ

طريقة  دامهذا البحث يهدف إىل معرفة ظاهرة تعليم قراءة الكتب بستخ
عليم قراءة الكتب تحظة لعملية . فالباحث هنا يستخدم أداة املالالرتمجةالقواعد و 

 تعليمه. تنقسم يفاليت استخدمهما املعلم  الرتمجةالقواعد و طريقة مبعرفة خطوات 
حلة التمهيد على ثالث مراحل وهي مر  ةطريقذه الخطوات تعليم قراءة الكتب هب

 ومرحلة لتعليم قراءة الكتب ومرحلة التقومي والختتام.
سالمي قنقون حالة معهد زين احلسن اإلفة ملعر  واثئقوأخذ الباحث أداة ال

ليم قراءة تع خاصة يف منطقة "ه" عما يتعلق بألنشطة هناك خاصة يف برّنمج
 .مجةالرت القواعد و بطريقة الكتب 

توجد أن كيفية تعليم قراءة الكتب هبذه الطريقتني مناسبة بخلطوات 
نص املصدر املستخدمة ألحد حسن الزايت )مرتجم عصري(، أول، يرتجم ال

. اثنيا، نقل الناقل بعتبار إىل قواعد اللغة العربية ومعىن كل املفردات بلرتمجة احلرفية
الرتمجة احلرفية إىل أسلوب أساسي للغة اهلدف. ها هنا النقل الصفي، بدون زايدة 
املعىن أو نقصانه. اثلثا، يكرر الرتمجة بتعميق الشعور واهلمة يف استخدام جماز 

 42مناسب.
تفاعال بني املعلم والطالب  ةالرتمجالقواعد و بطريقة ن تعليم قراءة الكتب كا

 سوف ل يشعرون النعاس وامللل. مسع الطالب ما قرأ من الكتاب ويكتب ترمجته
كلمة فكلمة بهتمام كبري ألن بعد ذلك أيمر الطالب   وعالمته من القواعد اللغوية

                                                           
42  Syihabuddin, Teori dan Praktik Penerjemahan Arab-Indonesia, (Bandung : Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002), hlm. 64 
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النصوص قراءة من الطالب فقرأ املعلم أن يقرأ ويرتجم مرة كما املسموع. إذا مت ال
 .رتمجة اتمةالعربية ويرتمجها ب

تعليم قراءة الكتب مبعهد زين يف الرتمجة القواعد و طريقة املزااي والعيوب من  -ب
 احلسن اإلسالمي قنقون بفروبولينجو

طريقة  دامهذا البحث يهدف إىل معرفة ظاهرة تعليم قراءة الكتب بستخ
طريقة ملزااي والعيوب من ا ملعرفة قابلةباحث هنا يستخدم أداة املال. فمجةالرت القواعد و 

المي قنقون راءة الكتب مبعهد زين احلسن اإلستعليم قيف الرتمجة القواعد و 
القواعد ن بطريقة أل، هلا املزااي والعيوب الرتمجةالقواعد و لطريقة ا. بفروبولينجو

 يلية ملواد القراءةصتوايت التفيفهم الطالب احمليستطيع الطالب أن يفهموا  الرتمجةو 
صعب الطالب ي طريقةسوى ذلك هذه ال. الكثرية املفرداتو  يالقواعد بلتفصيلو 

وميارسون يف اللغة  للغويةيف مهارة الكالم وكتابة الفقرة العربية ألن يفكرون القواعد ا
 السلبية.

 سوف يفهم املقروء من كتاب تعليم املتعلم .1
فهم يقة تكمل الطر سوف  الرتمجةالقواعد و ة بطريقتعليم قراءة الكتب 

من املادة بطريقة  . إن ما زال الطالب مل يفهموا املقصودالطالب املادة املقروءة
ن يفهموا بطريقة ، فسوف يستطيعون أألن صعوبة القواعد اللغوية الرتمجة احلرفية

 لسهولة الطالب يف فهم املقروء. الرتمجة املعنوية. هذا
 تعليم املتعلم  هي حل الصعوبت يف فهم املقروء لكتاب الرتمجةو القواعد طريقة  .2

اختلف كفاءة الطالب يف هذا املعهد يف اللغة العربية ألن إختالف 
املتخرجة. هناك بعض منهم يتخرجون من املوسسة أو املعاهد اليت فيها يدرس اللغة 

ليس عض األخر با سوف يسهل يف فهم النص العريب و العربية حىت متخرجيه
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متخرجي املؤسسة أو املعاهد اليت فيها يدرس اللغة العربية حىت يكون قلة فهمهم 
 الب.طللغة العربية. على املعلم أن يستخدم طريقة اليت مناسبة أبحوال ال

ن املعهد ستسهل الطالب الذين غري متخرجي م الرتمجةالقواعد و طريقة 
طريقة. ذه الهبيف املقروء  يدوا فهمهمولكن للطالب املتخرجني من املعهد أن يز 

ب بطلب املعىن سوف جيعل الطالب مستقال يف فهم الكتا الرتمجةالقواعد و طريقة 
 املناسب من اللغة قبلها.
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 الفصل السادس

 نتائج البحث واالقرتاحات
، فأخذ الباحث بعد القيام بعرض نتائج الدراسية امليدنية يف الفصل السابق

 ا يلي: اخلالصة من نتائج البحث فيم

 نتائج البحث -أ
ين احلسن الرتمجة مبعهد ز القواعد و تعليم قراءة الكتب بطريقة إن 

 :حيصل على نتائج البحث كما يلي  واإلسالمي قنقون بفروبولينج
"ه" تنقسم  يف منطقة الرتمجةالقواعد و بطريقة إن تعليم قراءة الكتب  -1

الكتب  إىل ثالث مراحل وهي مرحلة التمهيد ومرحلة لتعليم قراءة
يعين  ةالرتمجد و القواعاملشكلة يف طريقة أما ومرحلة التقومي والختتام. 

يف   رفصوال حوى حفظ املفردات وتذكر قواعد النقدرة الطالب عل
 .ل مجلة خمتلفةك

يف  راءة الكتبيف تعليم ق هلا املزااي والعيوب الرتمجةالقواعد و طريقة  -2
ن يفهموا أتطيع الطالب يس الرتمجةالقواعد و ، ألن بطريقة منطقة "ه"

 يد بلتفصيلالقواعو  يفهم الطالب احملتوايت التفصيلية ملواد القراءة
 مهارة يصعب الطالب يفطريقة سوى ذلك هذه ال .الكثرية املفرداتو 

وميارسون يف  ويةالكالم وكتابة الفقرة العربية ألن يفكرون القواعد اللغ
 اللغة السلبية.

 االقرتاحات -ب
يف منطقة "ه" مبعهد تعليم قراءة الكتب أن لباحث، القرتاحات من ا

إلمتام عيوب  خرىالتعليم األ قإلسالمي قنقون قد احتاج إىل طر ا زين احلسن
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أو النصوص  تسهيل فهم املقروء لكتاب تعليم املتعلميف طريقة القواعد والرتمجة 
 العربية.

مية الرمسية ينبغي على الطالب أن يكثروا قراءة الكتب خارج املواد التعلي
اليت ألقاها املدرسون لكي يرتقوا مهارهتم ويستطيعوا أن يفهموا كتبا خمتلفة 

 املدروسة يف هذا املعهد.
  



61 

 

 قائمة املراجع

 األول املراجع العربية

مجة حممود مذاهب وطرائق يف تعليم اللغات، تر (. 1989جاك رتشارزد وثيودر روجرز ،. )
 الرايض: دار عامل الكتب. صيين وعبد الرحن العبدان وعمر الصديق عبد للا.

بريت لبنان: دار الفكر املعاصر،  طرق تدريس اللغة العربية.(. 1998جودت الركايب. )
 .1ط. 

املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، ج (. 1986رشدي أحد طعيمة. ) 
مة: جامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحدة البحوث والناهج مكة املكر  .1

 مسلسلة الدراسات يف تعليم اللغة العربية.

 تعليم العربية والدين بني العلم والفن.(. 2001رشدي أحد طعيمة وحممد السيد مناع. )
 القاهرة: دار الفكر.

تعليمها بني النظرية تعلم اللغات احلية و (. 1981صالح عبد اجمليد العريب لبنان،. )
 بريوت: مكتبة لبنان. والتطبيق.

إضاءت ملعلمي اللغة العربية لغري (. 2003عبد الرحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه. )
 الرايض: العربية للجميع. الناطقني هبا.

طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات (. 2002عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. )
 ايض: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.الر  أخرى.

 تعليم اللغة العربية األطر واإلجراءات.(. 2003عبد اللطيف عبد القادر أبو بكر. )
 سلطنة عمان: مكتبة الضامري للنشر والتوزيع.

 الكويت: مكتبة الفالح. تدريس فنون اللغة العربية.(. 1984علي أحد مدكور. )



62 

 

عمان: دار  سانيات التطبيقية وتعليم اللغة العربية لغري الناطقني.الل(. 2003عنايت وليد. )
 اجلوهرة.

القاهرة:  أساسيات تعليم اللغة العربية.(. 1977فتحي علي يونس وحممد كامل الناقة. )
 دار الثقافة.

 (. مصر: دار الطالئع.2014) فن الرتمجة للطالب واملبتدئني.

طرق تدريس (. 1981ة وعلي مدكور. )حممد عزت عبد املوجود ورشدي أحد طعيم
 القاهرة: دار الثقافة. اللغة العربية والعلوم الدينية.

عمان: دار الفالح للنشر  أساليب تدريس اللغة العربية.(. 2000حممد علي اخلويل. )
 والتوزيع.

دمشق: منشورات جامعة  يف طرائق تدريس اللغة العربية.(. 1997حممود أحد السيد. )
 دمشق.

تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه مداخله (. 1985ود كامل الناقة. )حمم
 مكة املكرمة: جامعة أم القرى معهد اللغة. وطرق تدريسه.

 عماد: دار املسرية. أساسيات البحث العلمي، الطبعة األوىل.(. 2008منظر الضامن. )

 
 

  



63 

 

 الثاين املراجع األجنبية
 

Al-Ma'had, L. (2018). Infografis Profil Pesantren Zainul Hasan. Probolinggo: 

Pusat Informasi Pesantren. 

Bungin, B. (2007). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Raja Grafindo. 

Herdiansyah, H. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial. 

Jakarta: Salemba Humaniora. 

Kasiram, M. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. Malang: UIN 

Maliki Pres. 

Moeleong, L. j. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya. 

N, M. (1995). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin. 

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

surakhmad, w. (1986). Pengantar Interaksi Belajar mengajar. bandung: Tarsito. 

Syihabuddin. (2002). Teori dan Praktik Penerjemahan Arab-Indonesia. Bandung: 

Direktorat jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

 

  



64 

 

 
 

 املالحق
 

  



65 

 

Pedoman Wawancara 

(Ustadz Pengampu Kitab) 

Lembar Wawancara 

Nama  : 

Jabatan : 

1. Apa tujuan pembelajaran kitab ta’limul muta”allim? 

2. Sejauh ini, metode pembelajaran apa yang digunakan dalam pembelajaran 

kitab ta’limul muta’allim? 

3. Menurut anda metode apa yang tepat untuk memudahkan siswa 

memahami kitab ta’limul muta’allim? 

4. Bagaimana konsep metode pembelajaran yang digunakan agar siswa dapat 

memahami materi dengan cepat? 

5. Dengan metode pembelajaran yang digunakan sejauh ini, bagaimana 

pemahaman siswa terhadap materi? 

6. Apa kendala yang dihadapi siswa dalam memahami kitab ta’limul 

muta’allim dengan metode yang digunakan? 

7. Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan metode Qawaid Wa at-

Tarjamah dalam pembelajaran kitab ta’limul muta’allim? 

8.  
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JADWAL KEGIATAN SANTRI 
 

DAERAH 'E' IAI 

PONDOK PESANTREN ZAINUL HASAN GENGGONG 

TAHUN 2019-2020 
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MATERI 

PENGAJIAN 
MU`ALLIM TEMPAT 

Malam 

Jum`at 

19.30 - 20.00 Istighosah Kondisional Masjid 

21.00 - s/d selesai Pembacaan tahlil Kondisional  Daerah 

03.30 - 04.30 Shalat Tahajjud   Masjid 

04.50 - s/d selesai 
Sholat Subuh 

Berjamaah 
- Masjid 

06.00 - s/d selesai Pembacaan Burdah Kondisional Daerah 

Malam 

Sabtu 

18.00 - 19.30 Bahasa Arab Ust. Bahrul Ulum 
Daerah 

19.30 - s/d selesai Musyawaroh Kondisional 

03.30 -04.30 Shalat Tahajjud - Masjid 

04.50 - 06.00 Bahasa Arab Ust. Bahrul Ulum Daerah 

06.00 -06.30 
Sholat Dhuha 

Berjamaah 
- Masjid 

Malam 

Minggu 

18.00 - 19.30 Ta'lim Muta'allim Ust. Fadhilis Syakur 
Daerah 

19.30 - s/d selesai Musyawaroh Kondisional 

03.30 -04.30 Shalat Tahajjud - Masjid 

04.50 - 06.00 Bahasa Arab Ust. Bahrul Ulum Daerah 

06.00 -06.30 
Sholat Dhuha 

Berjamaah 
- Masjid 

Malam 

Senin 

18.00 - 19.30 Dirotsah/Halaqoh 
Kondisional Daerah 

19.30 - s/d selesai Dirotsah/Halaqoh 

03.30 -04.30 Shalat Tahajjud - Masjid 

04.50 - 06.00 Fathul qorib 
Ust. M. Fauzi 

Afnani 
Daerah 

06.00 -06.30 
Sholat Dhuha 

Berjamaah 
- Masjid 

Malam 

Selasa 

19.15 - 20.00 Sholat Tasbih - Masjid 

20.30 - s/d selesai 
Latihan Khitobah & 

Khutbah 
Santri IAI Daerah 

03.30 -04.30 Shalat Tahajjud - Masjid 

04.50 - 06.00 Lari Pagi -   
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06.00 -06.30 
Sholat Dhuha 

Berjamaah 
- Masjid 

Malam 

Rabu 

18.00 - 19.30 Ibnu Aqil 
Ust. M. Fauzi 

Afnani Daerah 

19.30 - s/d selesai Bahasa Arab Ust. Bahrul Ulum 

03.30 -04.30 Shalat Tahajjud - Masjid 

04.50 - 06.00 Fathul qorib 
Ust. M. Fauzi 

Afnani 
Daerah 

06.00 -06.30 
Sholat Dhuha 

Berjamaah 
- Masjid 

Malam 

Kamis  

18.00 - 19.30 Ibnu Aqil 
Ust. M. Fauzi 

Afnani Daerah 

19.30 - s/d selesai Ta'lim Muta'allim Ust. Fadhilis Syakur 

03.30 -04.30 Shalat Tahajjud - Masjid 

04.50 - 06.00 Al- Quran  Ust. Ilyas Rifaldi Daerah 

06.00 -06.30 
Sholat Dhuha 

Berjamaah 
  Masjid 
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 يف منطقة "ه" مبعهد زين احلسن اإلسالمي قنقون الصورة عن تعليم قراءة الكتب
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 السرية الذاتية

 املعلومات الشخصية
 حممد ّنصر الدين :   السم

 1998مارس  18فروبولينجو،  : مكان امليالد واترخيه
 اإلندونيسي :   اجلنسي

 بدري أراينتو :   الوالد
 قسم تعليم اللغة العربية /ة والتعليم علوم الرتبي :  كلية/قسم

 2016 : سنة بداية الدراسة
 085227762018 :  رقم اهلاتف

 mohnashiruddin9@gmail.com :  الربيد اإللكرتوين

 السنة املستوى
 2004-2003 مدرسة روضة األطفال هتذيب الناشئني

الناشئني اإلبتدائية  مدرسة هتذيب
 اإلسالمية فاكونريان

2005-2010 

معهد زين احلسن اإلسالمي قنقون 
 فروبولينجو

2010-2016 

جامعة مولّن مالك ( S1) درجة بكالوريوس
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالنج

2016-2020 
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