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 . ل بيته آمني وأزواجه وذرياته وأه وعلى آله واألنبياء سيدنا وحبيبنا حممد
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 بة الطال إقـرار
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 ۰۰۹۱۰۰۰۳ : رقم التسجيل
 جاندي نكارا سيدوارجو : العنوان

 املاجستري يف ختـصص درجة شروط النجاح لنيل أقر بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط من
 : تعليم اللغة العربية برنامج الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبالنج ، وعنواا

 تدريس مهارة القراءة بطريقة قراءة كتب الّتراث في معهد نور الهدى الّسلفي
 ) دراسة تحليلية ( الشافعي مركوسونو ماالنج

 . بتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر حضرا وكت
 وإذا ادعى أحد استقباال أا من تأليفه وتبني أنه فعال ليست من حبثـي فأنـا أحتمـل
 املسؤولية على ذلك ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على مسؤولية برنامج الدراسات العليـا

 . اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبالنج
 . هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك حرر

 ٢٠٠٧ أغوسطس ١٥ مالنج ،
 اإلقرار ة صاجب

 إيرنا هرياوايت

د
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 زوجي احملبوب الذي يشجعين يف إمتام هذه الرسالة . ٤
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 ملخص
 دراسـة وصـفية ؛ ريقة قراءة الكتب التراثية تدريس مهارة القراءة بط ، ٢٠٠٧ ، إيرنا هرياوايت

 ، حتليلية  عن تدريس مهارة القراءة يف معهد نور اهلدى السلفي الشافعي مركوسـونو مـاالنج
 ، املاجستري حممد موجب الدكتور : املشرف

 طريقة قراءة الكتب التراثية ، الكتب التراثية ، مهارة القراءة : الكلمات األساسية

 الكتب التراثية يف املعاهد ليس بأمر غريب حيث جيعلها منهجا أساسيا يف تعليم إن استخدام

 فاستخدام هذه الكتب التراثية جيري بإلقاء شيخ املعهد تعاليم اإلسالم بوسيلة قـراءة . العلوم الدينية

 فالشيخ يقرأ الكتاب والطالب يستمعون إليه ويكتبـون بعـض االصـطالحات . الكتب التراثية

 فاملعاهد يف استخدام الكتب التراثية تعتمد على اخلطط واملناهج التعليمية القدمية ، وهي . ات والبيان

 . تعليم املواد الدينية مع طرق تعليمها الكالسيكية

 من هنـا . خططت املعاهد نظامها التعليمي إىل أن يقدر الطالب على قراءة الكتب التراثية

 قدرة القراءة سـوف تـساعد . املدرس الكتب املقررة جيري استخدام الكتب حبيث يقرأ الشيخ أو

 الطالب استيعاب مضمون الكتب اليت تصبح مراجعا أساسية يف تعمق الفقه والشريعة ومهـا فـن

 . فتصبح املعهد والكتب التراثية ومهارة القراءة وحدة يترابط بعضها ببعض . رئيسي ألكثر املعاهد

 تراثية شيئان يتوحدان كجانبني يف العملة أو سـك فتصبح مهارة القراءة وتعليم الكتب ال

 وإذا يعلم املدرس الكتب التراثية بأن يقرأها أمام الطالب قراءة جهرية مع تأدية معانيها كلمة . النقود

 هذا هو الذي جيلب الباحثـة . فكلمة ، فإنه يف الواقع يعلم أيضا مهارة القراءة وإن مل يقصد ذلك

ح



 ية تعليم مهارة القراءة بطريقة قراءة الكتب التراثية ، وأخذ معهـد نـور كثريا للبحث عمقا يف كيف

 اهلدى السلفي الشافعي يف مالنج كميدان البحث لوجود املدرسة الدينية اليت تقوم باستفادة الكتـب

 . التراثية كمصادر ومراجع أساسية يف تعليم العلوم الدينية فيها

 راءة باستخدام طريقة قراءة الكتب التراثية يصف كيفية تدريس الق حاول هذا البحث أن

 نور اهلدى الـسلفي يف معهد ونتيجة قراءة الطالب على قراءة الكتب الترتثية اليت تكون مراجعا هلم

 . الشافعي يف مالنج

 دريس قـراءة الكتـب ما يتعلق بت ة عرض الباحث ت وفقا لنوع هذا البحث التصميم الوصفي ف

 يستخدم الباحث الوثائق . واملقابلة واملشاهدة يف مجع البيانات احملتاجة ستخدم الوثائق ت حيث التراثية

 جلمع البيانات املتعلقة بأهداف تعليم اللغة العربية ومواده ، مث املقابلة يستخدمها جلمـع البيانـات

 ، واملشاهدة يستخدمها جلمع البيانات املتعلقـة دريس املتعلقة باألهداف والطرق املستخدمة يف الت

 . فاملقابلة جتري مع املدرسني والطالب . يف الواقع دريس الت ب

 جيد الباحث أن الطريقة املستخدمة أو العمليات الدراسية يف تدريس الكتب التراثيـة هـي

 فاألول إذا . وهي على نوعني ، عن طريق املدرس وعن طريق الطالب . جتري بطريقة النحو والترمجة

 وهذه القـراءة . أة بقراءة املدرس قراءة جهرية حيث ميثلها للطالب كانت قراءة الكتب التراثية مبدو

 تأيت بذكر كلمة فكلمة مع تأدية معانيها وذكر مواقيع الكلمات ، مث حتري القراءة من الطالب مثلما

من هنا دف قراءة الطالب إىل تدريب مهارة القراءة لكوا جزءا من الدرس . قرأ املدرس يف األول



 جمموعة من قدرة الطالب على فهم املعلومات وقدرم يف هذه املدرسة االمتحان نتيجة مث

 ، وإمنا ميتحن أيـضا املدرس يعطي اختبارا ال يف املادة املدروسة فقط . على قراءة الكتب املدروسة

 مهارة القراءة و بأمرين مفهوم املواد الدراسية ون فالطالب يكلف . الطالب بقراءة الكتب املدروسة

 بناء على نتائج الطلبة احملصولة فاشتراك القراءة كعنصر مـن . من املواد املدروسة أي الكتب التراثية

 عناصر املعلومات واملهارات اليت البد من أن يتوهلا الطالب ، فالطريقة أو العملية يف تدريس الكتب

 كتب املدروسة اليت تتكـون التراثية تساعد الطالب يف تطبيق وتدريب مهارة القراءة وخباصة قراءة ال
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Abstraksi 

Erna  Herawati,  2007,  Pengajaran  Keterampilan  Membaca Melalui  Metode  Baca 
Kitab  Kuning  di  Pondok  Pesantren  Salafiyah  Syafi'iyah  Nurul  Huda 
Mergosono  Malang,  Tesis,  Konsentrasi  Pembelajaran  Bahasa  Arab, 
Program Pascasarjana, UIN Malang, Pembimbing : Dr. H.M Mujab, M.A 

Kata Kunci : Keterampilan Membaca, Kitab Kuning, Metode Membaca Kitab 
Kuning 

Bagi  pondok pesantren  kitab  kuning  bukanlah  sesuatu  yang  asing  karena 

telah  menjadi  kurikulum  dalam  pengajaran  ilmuilmu  keagamaan.  Pengajaran  kitab 

kuning  di  pesantren  diajarkan melalui  metode  pembacaan  kitab  oleh  kyai  /  ustadz  / 

pengajar,  sedangkan  siswa/santri  menyimak  secara  seksama  dengan  mencatat 

keterangan yang disampaikan. Inilah yang dikenal dengan metode tradisional. 

Pesantren  mendasarkan  pengajarannya  juga  dalam  rangka  siswa  mampu 

membaca  kitab  kuning  yang  menjadi  rujukan  dalam  belajarnya.  Karena  itulah  kitab 

kuning  selalu  dijadikan  referensi  belajar mereka.  Kemampuan membaca  akan  sangat 

membantu  dalam mengeksplorasi  ilmu—ilmu  agama  dalam  kitabkitab  yang menjadi 

rujukan  utama  seperti  ilmuilmu Bahasa  dan  Fiqih. Disnilah  tercipta  kesatuan  antara 

pesantren, kitab kuning dan kemampuan membaca. 

Kyai/Ustadz/Pengajar  membaca  dengan  suara  keras  satu  per  satu  kata 

dengan  disertai  arti/terjemahannya,  dan  sesungguhnya  hal  ini  secara  tidak  langsung 

mengajarkan keterampilan membaca karena tiap kata yang disebutkan disertai dengan 

kedudukan  i'rabnya.  Inilah  yang  menarik  minat  penulis  untuk  melakukan  penelitian 

lebih  mendalam.  PP  Salafiyah  Syafi'iyah  Nurul  Huda  menjadi  tempat  penelitian 

karena  di  sana  terdapat  madrasah  yang  pengajarannya  menempatkan  kitab  kuning 

sebagai rujukan dalam pengajaran ilmuilmu keagamaannya. 

Penelitian  ini  bertolak  dari  rumusan  masalah  sebagai  berikut, 

(1)  Bagaimana  cara  pengajaran  keterampilan  membaca  melalui  metode  membaca 

kitab  kuning,  dan  (2)  Bagaimana  kemampuan  siswa  dalam  membaca  kitab  dengan 

pengajaran menggunakan metode tersebut. 

ل



Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  karena  akan 

mengungkap  dan  membeberkan  semua  data  yang  berkaitan  dengan  pengajaran 

membaca  dan  kitab  kuning  di pondok  pesantren Nurul Huda. Metode  pengumpulan 

datanya  meliputi  dokumentasi,  wawancara,  dan  observasi.  Dokumentasi  digunakan 

untuk  pengumpulan  data  yang  berkaitan  dengan  tujuan dan materi  ajar kitab kuning. 

Wawancara  digunakan    untuk menggali  tujuan  pengajaran kitab  kuning,  dan metode 

pengajarannya. Sedangkan observasi digunakan untuk melihat  langsung pengajaran di 

kelas.  Selain  dengan  pengajar, wawancara  juga  dilakukan  dengan  siswa/santri  dalam 

rangka crosscheck data yang diperoleh dari pengajar. 

Dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  :  (1)  Metode  pengajaran 

keterampilan  membaca  dengan metode  baca  kitab  kuning  dilakukan  dengan metode 

Qowa'id wa Tarjamah,  yakni membaca  teks melalui  pemberian arti  tiap kata dengan 

menyebutkan  juga kedudukan  i'rab kata  tersebut. Metode  ini dapat ditempuh melalui 

2 (dua) cara, yaitu pertama, membaca teks dengan keras oleh pengajar sebagai contoh 

untuk nantinya ditirukan oleh siswa / santri. Ke dua, membaca teks oleh siswa / santri 

tanpa  diberikan  contoh  bacaan  oleh  pengajar.  (2)  Dengan mengacu  pada  nilai  yang 

didapatkan, pengajaran keterampilan membaca dengan metode tersebut menghasilkan 

kemampuan  membaca  siswa  yang  bagus,  karena  pada  saat  mengajar  dengan  cara 

membaca  satu  per  satu  kata  ternyata  memberikan  pemahaman  siswa  terhadap 

kedudukan  i'rab  kata,  yang  mana  hal  itu  merupakan  sesuatu  yang  penting  untuk 

keteramplan membaca. 

Temuan  penelitian  ini menyatakan  bahwa metode membaca  kitab  kuning 

yang  digunakan  dalam  mengajarkan  pengetahuan  agama  ternyata  mengajarkan  pula 

ketrampilan membaca,  seiring dengan  tujuan pengajarannya bahwa selain penguasaan 

materi  agama  (yang  terkandung  dalam  kitab  kuning),  keterampilan  membaca  juga 

menjadi  tujuan  utama  dalam  penggunaan  kitab  kuning  sebagai  rujukan  pengajaran 

pengetahuan agama tersebut.



 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث . أ

 كما أنّ أمهية هذه اللّغة ، خرى األ إنّ للّغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل

 منها أنها عقيدة , وترجع هذه األمهية إىل األسباب . تزيد يوما بعد يوم يف عصرنا احلاضر

 ألنّها لغة القراَن الكرمي واحلديث الشريف , مسلم للّغة العربية مقدسةٌ عند كلّ ا ف . الدين

 : ل  اهللا عز وجلّ  يف القرآن  الكرمي ا ق ) . ٩ : احلديدي ( غة التراث والفكر اإلسالمي ل و ،

 ). ٢ : سورة يوسف ( ، األية إنآ أنزلناه قرآنا عربيا لعلّكم تعقلون

 مة مل تصلها أي لغة يف للّغة العربية مرتلة عظي أن ، قال إمساعيل ومن وجه آخر

 وذلك ألنّ اهللا أنزل ا القراَن الكرمي الذي جـاَء . العامل  ال يف مضيها وال يف مستقبلها

 وكذلك قال على أمحد . ) ٣٥ : ص , إمساعيل ( للبشرية كافة  مما إكتسبها العريب صفة عالية

 حيـث , يلة لالءتصال اة أو وس د منها أنها أ . ذه اللغة كثرية جدا هل أنّ الوظيفة ، مدكور

 األفـراد ني واالتـصال بـ ، وحلّ مشكالته ، يستخدم اإلنسان اللّغة يف قضاَء حاجاته

واتماعات ويستخدمها فيما يتصل بتنطيم نواحي نشاطه اإلدارية والسياسية واإلقتصادية



 يفكّـر حينمـا لتفكري ا أنها وسيلة ومن وظائفها األخرى ). ٣٥ : إمساعيل ( واإلجتماعية

 . فيستخدم األلفاظ واجلمل والتراكيب اللّغوية الّيت يستخدمها يف كالمه وكتابته اإلنسان

 ، بالنـسبة إىل ذه اللغه كثرية جدا هل كان التعليم واملتعلّمني , وألمهية هذه اللغة

 دارس املسلمني واملسلمات الذين يتعلمون ويهتمون بتعلّم وتعليم هذه اللّغة يف كثري من امل

ـان بروسـني . واملعاهد يف بالدنا إندونيسية احملبوبة  Martin Van) ( قـال مـرتني ف

Bruinessen امـن املـدارس أنّ نسبة املعاهد اليت فيها تعاليم اإلسالمية فكثرية جـد ، 

ـا كانـت عمليـة من أجل ذلك . واجلامعات العامة يف إندونيسيا  ، ترى الباحثة عند م

 فسيكون الطالب والطالبـات يفهمـون التعـاليم اللغة العربية فعالة يف م التعليم والتعلّ

 ، كان بعض مـن لكن احلقيقة . ويرجى أنهم سيفعلون عما يعرفونه . اإلسالمية جيدة

 املعىن أن ف . املتخرجني ال يفهمون بكثري من اللغة العربية، حىت ال يفهمون عن تعاليم دينهم

 . همون تعاليم دينهم جيدا أكثر من املسلمني ال يف

 يت اللغة العربية الـ يف ،السيما اصة اخل هلا مشكالا و نرى أنّ التعليم ألية لغات

 ألنّ تعليم لغة أجنبية لـيس . يستحق التفكري والبحث واإلهتمام يف حلّ تلك املشكالت

 ك الصعوبة يف ، لكن مع البحث املستمر والدراسة العميقة ميكن الوصول إىل تل بأمر سهل

و أما تعليم اللغة العربيـة . حتى توجد الطريقة الفعالة يف تعليمها وتدريسها عملية التعليم



 نّ اللغة العربيـة أ ) ٣٦ : ١٩٦٦ ( لكلّ مستوياا يف إندونيسية كما قد وضح  احلديدي

 . صعبة التناول وعسرية على من يتعلّمها من أهلها

 سـتماع لغه إىل أربع مهـارات وهـي اال هذه ال CARROL فقد قسم كارل

 واحلديث والكتابة تسميان مهارتى ، RECEPTION والقراءة تسميان مهارتى اإلستقبال

 مهـا اإلسـتماع RECEPTION و مهارتى اإلستقبال . PRODUCTION اإلنتاج

 أي هما يف ي ألم يستطيعون أن يستعملوا كال ، كان الدارسني حيتاجون بكثري . والقراءة

 ا الكتب واالّت واجلرائـد ؤو وهم يستطيعون أن يقر . بيئة كانت تدافعهم أو ال تدافعهم

 أو يشتركوا يف برامج اللّغة العربية يف الشبكة الدولية، وباخلصوص لتيسري فهـم تعـاليم

 . صلعم اإلسالمية من مصادرها األساسية وهي القرآن الكرمي وحديث الرسول

 وسيحتجها كلّ , أنّ مهارة القراءة هي املهارة االستقبالية كما قد وضح كارول

 ومهارة القراءة يف هذا البحـث بتـدريب . رجاال أو نساء , شخص إما صغريا أو كبريا

 وملاذ إستعملتها الباحثة ؟ ألن الكتب التراثية من مـرور , القراءة بطريقة الكتب التراثية

 . ثر من املعاهد يف بالدنا إندونيسيا يستعملها أك , الزمان من تأليف هذه الكتب

 هي كيفيـة القـراءة وفهـم ، املشكالت العامة يف تعليم اللغة العربية طبع فبال

وتلك املشكالت تطلب إىل فهم . النصوص اليت كتبت باللّغة العربية بال شكل أو حركة



 ويؤكـد يوسـف . العنصرين املهمني ومها املفـردات و سـياق الكلمـات واجلمـل

 عوبة لـدى بأنّ العربية الفصحى هي من إحدى املواد األجنبية الص ) ١٨٨ : ص , ١٩٩٥ (

 , اة أو وسيلة لالتـصال د منها أنها أ . مع أنّ وظائفها كثرية جدا ، الطالّب يف أي مرحلة

 و االتصال باألفراد واملتجماعات . يستخدم اإلنسان اللغة يف قضاَء حاجاته وحلّ مشكالته

 واإلجتماعية ا يتصل يتنطيم نواحي نشاطه اإلدارية والسياسية واإلقتصادية ويستخدمها فيم

 ) ٣٥ : إمساعيل (

 ، بالنسبة إىل املسلمني واملـسلمات ذه اللغه فكثرية جدا هل أما التعليم واملتعلمني

 دنا الذين يستعملون ويهتمون بتعلّم والتعليم هذه اللّغة يف كثري من املدارس واملعاهد يف بال

 من املدارس واملعاهد اليت تم بتدريس ا كثري ا وجند يف بالدنا إندونيسي . احملبوبة ا إندونيسي

 خالل ، لكوا مطلوبة وكأنّ تلك املعاهد أب من التربية اإلسالمية فيه . هذه اللغة العربية

 الـصاحلني العلماء تكوين لنشر التعاليم اإلسالمية و أي الزمان ولوظيفة الدعوة اإلسالمية

 . ) ١٣٨ : ٢٠٠١ حبيب اهللا ؛ ( دين اإلسالم اخلريات و إىل الناس الذين يدعون

 هـد التقليديـة ا وتوجد أنواع كثرية من املعاهد يف بالدنا إندونيسيا منـها املع

 ظريـة ن هد التقليدية  فيه تدريس العلوم الدينية بالطّريقة التقليديـة و ا ويف املع . والعصرية

ومواده مكتوبـة . (bandongan) وبندوعان (sorogan) سوروكان ب الوحدة  واألسلو



 وفيه توجد املـدارس . ية كتب التراث ال باللّغة العربية وتسمى تلك الكتب املشهورة لدينا ب

 وجيـوز للطّـالّب أو . املستوى اجلـامعي إىل رحلة اإلبتدائية امل من , اإلسالمية والعامة

 لكنهم البد أن يتعلّموا فيه العلـوم الدينيـة . د أو خارجه الطّالبات  أن يسكنوا يف املعه

 ، وصارت كتب فيه  تعليم العلوم الدينية والعامة ف وأما املعهد العصري . مناسبا مبرحلتهم

 وطريقة أدائه بطريقة النفسية واحملاضـرة . وفرصة تعليمها قليلة جدا . التراث مادة دراسية

 . ) ١٥٧ : ٢٠٠١ حبيب اهللا ؛ ( العامة

 واملنهجي الدراسي يف املعهد يركّز على العلوم الدينية مثل علم النحو والصرف

 قواعد الفقهية والتفسري واحلديث ومصطلح احلديث والتصوف ال والبالغة وأصول الفقه و

 تكون مـن العلـوم ت أنّ املواد الدراسية فيه , عرفنا إذن ). ٦٨ : ص , ٢٠٠٢ جميد ( واملنطق

 أو الكتب القدميـة وهـي ية كتب التراث ال الّيت تكتب باللّغة العربية ويسمى أيضا ب الدينية

 لـذا تـدخل . ) ١٥ : ١٩٩٨ ؛ خمتار ( م ١٧ القرن الكتب الّيت ألّفها العلماَء السلف يف

 جزأ من اللّغة العربية وموقعها يف تعاليم اإلسالم هي تدخل من العناصـر ية كتب التراث ال

 ). ٢٨ : ١٩٩٨ ؛ خمتار ( األجيال املثقّفني واملتخلقني باألخالق الكرمية املهمة يف تكوين

 زمان إىل زمان وتستعمل من , الشك أنها مصادر تعاليم الدين , جبانب ذلك و

ن َآ سنني اعتمادا على القـر لفهم تعاليم دين اإلسالم الّيت قد ألّفها العلماء املخلصني واحمل



 لإلسـالم وسيلة لفهم دسترين أساسيني ية كتب التراث ال وفهم . ي و الكرمي واحلديث النب

 وتوضيح وتبيني ح ومها القرأَن الكرمي واحلديث الشريف ألنّ مضموا هي شر واملسلمني

 ). ٣٠ : ١٩٩٨ خمتار ( حكامهما أل

 واملفهوم إذن أن املعاهد اإلسالمية يف بالدنا ال ختلوا من استخدام الكتب التراثية

 فال غرابة إذن أن علماءنـا اإلندونيـسيني يف . ية من تلك الكتب واستفادة العلوم الدين

 فيطالع العلماء الكتب التراثيـة ملـادة . حاجة ماسـة إىل أن يطالعوها ويستفيدوا منها

 و يطالع العلماء الكتب التراثية ليطلبوا . التعليم يف العلوم الدينية يف املدرسة أو يف املعهد

 و يطالع العلماء أيضا الكتب التراثية ليجعلوها مراجعا هلـم إجابة يف مشكالت اتمع ،

 وأما الطالب فهم يستفيدون الكتب التراثية للتعمق يف علم من فن . عند تصنيف كتاب

 . العلوم الدينية ، بل هم يستعملون الكتب التراثية للعلم يف كيفية فهم اللغة العربية

 املعاهد ليس بأمر غريـب حيـث استخدام الكتب التراثية يف فمن املعروف أن

 إلقاء ي ب ر فاستخدام هذه الكتب التراثية جي . جيعلها منهجا أساسيا يف تعليم العلوم الدينية

 شيخ املعهد تعاليم اإلسالم بوسيلة قراءة الكتب التراثية يف فنون العلم كالتوحيد والفقـه

ون فالشيخ يقرأ الكتاب والطالب يستمعون . والنحو والصرف واألخالق  إليـه ويكتـب

فليس هناك مواعيد الدراسة املقسمة إىل أنواع العلوم يف . بعض االصطالحات والبيانات



 وليس هنـاك . جلسة واحدة ، وإمنا جتري جلسة مبنية على كتاب خمصوص وعلم معني

 . م ا م وكفاء ا أيضا تقسيم الطالب إىل فصول حسب قدر

 د على اخلطط واملناهج التعليمية القدمية ، فاملعاهد يف استخدام الكتب التراثية تعتم

 خططت املعاهد نظامها التعليمي . وهي تعليم املواد الدينية مع طرق تعليمها الكالسيكية

 من هنا جيري استخدام الكتب حبيـث . إىل أن يقدر الطالب على قراءة الكتب التراثية

 ركز املدرسـة يف املعاهـد فليس من الغريب إذ ت . يقرأ الشيخ أو املدرس الكتب املقررة

 فهذه األهداف . أهداف تعليم اللغة العربية إىل أن يستطيع الطالب قراءة الكتب العربية

 قـدرة . إجراءات توقيعية للوصول إىل قدرة القراءة والكتابة املقصودة ما شيخ املعهد

 القراءة سوف تساعد الطالب استيعاب مضمون الكتب اليت تصبح مراجعا أساسـية يف

 . تعمق الفقه والشريعة ومها فن رئيسي ألكثر املعاهد

 فتصبح املعهد والكتب التراثية ومهارة القراءة وحدة يترابط بعضها ببعض ، بل

 الكتـب . ) ٢٣ : ١٩٨٥ ظـافر ؛ ( تعترب الكتب التراثية من عناصر بناء املعهد وصحته

ا املعاهد العصرية أيضا حيث التراثية اليستفيدها املعاهد التقليدية فحسب ، وإمنا تستفيده

 نعم هناك الفـرق يف . تأخذها املدارس فيها كمادة من املواد الدراسية يف العلوم الدينية

فاملعاهد . استفادة الكتب التراثية بني املعاهد التقليدية والعصرية



 وأما مهارة قراءة الكتب التراثية فقد لصقت وضمنت على أهداف بناء املعهـد

 فما تعليم الكتب التراثية إال ومعه قدرة الطالب على قراءا وإن مل تذكر هذه . لتقارما

 فتصبح مهارة القراءة وتعليم الكتـب التراثيـة شـيئان . املهارة كأحد أهداف تعليمها

 وإذا يعلم املدرس الكتب التراثية بأن يقرأها . يتوحدان كجانبني يف العملة أو سك النقود

 رية مع تأدية معانيها كلمة فكلمة ، فإنه يف الواقع يعلم أيضا مهارة أمام الطالب قراءة جه

 . القراءة وإن مل يقصد ذلك

 نعم أن املدرس يف أي مادة يستخدم الكتب التراثية كمادا فإنه ال يقصد تعليم

 قراءة تلك الكتب التراثية ، وإمنا يقصد مضموا أي العلوم واملعارف املوجودة يف تلـك

 لكن الطريقة املستعملة تؤثر الطالب وتعلمهم بغري قصد كيفية القـراءة مـن و . الكتب

 ها هي الطريقة اليت جتعل الطالب يتعلمون . ناحية املعاين وقواعد اللغة أي مهارة القراءة

 ويفهمون كيفية القراءة من حيث القواعد اللغوية ومعاين املفـردات حيـث يـسمعون

 م أن يكرروا القراءة ، جيري هذا التعليم ذه الطريقـة ويهتمون قراءة املدرس ، مث يأمره

 . إىل أن يتعودوا كيفية القراءة من حيث القواعد اللغوية ومعاين املفردات

 تقوم ذه املعاهد أحد من الشافعي مركوسونو ماالنج ي معهد نور اهلدى السلف

لكتب التراثية مـع طريقـة فا . استعمال الكتب التراثية يف تعليم العلوم الدينية , العملية



 هناك مدرسة دينية يـتعلم . تعليمه اخلاصة مصادر أساسية يف تعلم الطالب يف هذا املعهد

 تستفيد . فيه الطالب والطالبات العلوم الدينية من التوحيد والفقه واألخالق واللغة العربية

 . هذه املدرسة الكتب التراثية كمصادر العلوم واملراجع يف التعليم

 للبحث عمقا يف كيفية تعلـيم مهـارة لب الباحثة كثريا الذي جي الواقع هو ذا ه

 وكذلك ما يتعلق به مـن األسـباب أو العوامـل . القراءة بطريقة قراءة الكتب التراثية

 فوضعت الباحثة موضوع البحث تدريس مهارة القـراءة . املساعدة لنجاح هذه الطريقة

 د نور اهلدى السلفي الشافعي يف مالنج كميـدان بطريقة قراءة كتب التراث ، وأخذ معه

 البحث لوجود املدرسة الدينية اليت تقوم باستفادة الكتب التراثية كمصادر ومراجع أساسية

 . يف تعليم العلوم الدينية فيها

 أسئلة البحث . ب

 : إنطالقا مما سبق ذكره طرحت الباحثة مشكالت حبثها فيما يايل

ور اهلـدى س مهارة القراءة بطريقة قراءة كتب التراث ما كيفية تدري - ١  يف معهد ـن

 ؟ السلفي الشافعي مركوسونو ماالنج

ما نتيجة قراءة الطالب على قراءة الكتب التراثية باستعمال تلك الطريقة ؟ - ٢



 أهداف البحث . ج

 : بناء من أسئلة البحث فاألهداف هلذا البحث كما يلي

 يف معهد نور اهلـدى ة بطريقة قراءة كتب التراث معرفة كيفية تعليم مهارة القراء - ١

 . السلفي الشافعي مركوسونو ماالنج

 . معرفة نتيجة قراءة الطالب على قراءة الكتب التراثية باستعمال تلك الطريقة - ٢

 فوائد البحث . د

 : يرجى أن تكون رسالة املاجستري هذه دف إىل هذه األشياء األتية

 بحث يؤيد على دور املعلم النـاجح يف تطبيـق طـرق أنّ هذ ال : املسامهة النظرية - ١

 التدريس اجليد والفعالة للطّالّب والطّالبات وال سيما روح املعلّم يف توصيل جنـاح

 . الطّالّب والطّالبات إىل النجاح

 كانت هذه الرسالة املاجستري تعطي املعلومات الثمينة لترقيـة : املسامهة الستجربية - ٢

كتب التـراث واسـتطاع املعلومـات أو قراءة طالّب والطالبات يف فعالية تعلم ال



 املدرسون لتقوية روح اجلهاد يف عملية التدريس يف املعهد السلفي الـشافعي نـور

 . اهلدى مركوسونو ماالنج

 ملدير املعهد أو من يقوم مقامه حملفظة هذه القيمـة املثاليـذة : املسامهة األكادميكية - ٣

 . ميع األساتيذ واألساتيذات أن يقوموا مبثل هذه القيمـة املهمـة وال بد جل . الغالية

 لـيس اليت معاهد األخرى ل وكذلك هذا البحث يستطيع أن جيعل مقدارا ومقياسا ل

 لكن بطريقة مناسبة وجبهد معقول يستطيع الوصـول إىل , التعلم والتعليم املكافئ

 . النجاح

 الدراسات السابقة . ه

 : القراءة منها تدريس اليت تتعلق ب حث ا ب امل توجد هناك

 ة طالب املدرسة العالية احلكومية الثالثة مباالنج يف قراءة كتب اللغة العربية ء كفا , ربيعة . ١

 يهدف هذا البحث ملعرفة كفاءة الطالب املدرسة العالية . ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ سنة

 على فهم احلكومية التالتة على كفاءة القراءة الكتاب املدرسي للغة العربية استالء

 وحيصل من نتيجة التحليل االعالم كما . املفردات وفهم اجلمل وفهم حمتوى القراءة

 ) % ٦٣ , ٢ ( طالب ٣ , كفاءة الطالب على غهم معاين املفردات ضعيفة ] ١ [ : يلي

, حاصلون على مستوى جيد ) % ٢٣،٢٨ ( طالبا ٢٧ , حاصلون على مستوى ممتاز



 ) % ١٢،٢٨ ( طالب ١٤ حاصلون على مستوى مقبول ) % ٢٧،١٩ ( طالبا ٣١

 حاصلون على مستوى ) % ٣٤،٢١ ( طالبا ٣٩ , حاصلون على مستوى ضعيف

 حاصلون ) % ٠ ( طالب , كفاءة الطالب على فهم اجلمال ضعيفة ] ٢ [ . ا ضعيفة جد

 طالبا ٨ , حاصلون على مستوى جيد ) % ١،٧٥ ( على مستوى ممتاز طالبان

 اصلون على ح ) % ٠٦ , ٧ ( طالب ٨ , حاصلون على مستوى مقبول ) % ٧،٠٦ (

 ] ٣ [ . حاصلون على مستوى ضعيف جدا ) % ٨٤،٢١ ( طالبا ٩٦ مستوى ضعيف

 حاصل على مستوى ) % ٨٧ ( طالبا , كفاءة الطالب على املضمون القراءة ضعيفة

 ) % ٣٩،٤٧ ( طالبا ٤٥ . حاصل على مستوى جيد ) % ٨٧ ( وطال , مستوى ممتاز

 وى حاصلون على مست ) % ٣٥،٠٩ ( طالب ٤٠ , حاصلون على مستوى مقبول

 وضعف ] ٤ [ . حاصلون على مستوى ضعيف جدا ) % ٢٣،٢٨ ( طالبا ٢٧ , ضعيف

 م ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ كفاءة طالب صف الثاين املدرسة العلية احلكومية الثالثة ماالنج سنة

 نقصان . ٢ مدخل الطالب . ١ : قراءة الكتاب املدرسي للغة العربية ألسباب امكانيات

 . بط املدرس يف تقدمي اللغة العربية عدم ض . ٣ الكتاب املدرسية وقلة الكتب الداعمة

 حممد حىت , تعليم مهارة القراءة باملدرسة العالية احلكومية النمودجية فكانبارو . ٢

يف استراتيجيات ] ١ [ : نتائج البحث من هذا البحث هي . ٠١٩٣٠٠١٨ , محداين



 التنظيم أن أهداف تعليم القراءة أن يكون التالميذ قادرين على القراءة اللغة العربية

 وأما املواد الدراسية قد قررها املنهج الدراسي . بالطالقة مع فهم معناها الصحيح

 يف استرياتيجيات اإللقاء أن مرحلة عملية التعليم هي ] ٢ [ . م ١٩٩٤ للمدارس العالية

 وأما الطرق أو االساليب املستخدمة هي األمر واألسئلة . املقدة والتنفيذ واالختتام

 والوسائل املستخدمة من الوسائل . بات فرديا أو مجاعيا واالجابة والتوظيف والتدري

 يف استرياتيجيات اإلدارية أن االختبارات املستخدمة هي ] ٣ [ األصلية والوضعية

 االسئلة والترمجة والتلخيص وال يقوم املدرس باألنشطة بعد التقومي وهي تعليم املراجعة

 يكون من الناحية اللغوية إن الصعوبات يف تعليم القراءة قد ] ٤ [ وتعليم اإلضايف

 وأما حماوالت الصعوبات فعلى املدرسني والتالميذ أن يعلموا ويتعلموا ] ٥ [ والفردية

 . باجلد واالجتهاد

 يف تعليم فهم املقروء ) SQ3R ( فعالية طريقة املسح واألسئلة والقراءة والتذكر واملراجعة . ٣

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية دراسة جتريبية بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية ب

 أن تطبيق طريقة والنتيجة هلذا البحث هي . ٠٣٩١٠٠٠٥ : ليلي فطرياين }, ماالنج

يؤثر جوهريا على إجنازات ونتائج SQ3R املسح واألسئلة والقراءة والتذكر واملراجعة



 تذكر أن طريقة املسح واألسئلة والقراءة وال و . الطلبة الذين يتعلمون بالطريقة التقليدة

 . أكثر فعاال وأحسن يف ترقية كفاءة فهم املقروء من الطريقة التقليدية SQ3R واملراجعة

 تطبيق جزازات القصص يف تعليم اللغة العربية لترقية مهارة القراءة تالميذ املدرسة . ٤

 . ٠٣٩١٠٠٠٣ : بائق حتفة األنس , العالية الدينية بكلية املعلمات تشوكري جومبانج

 ن طريقة جزازات القصص يف تعليم مهارة القراءة العربية يف هذا ث أ والنتيجة هلذا البح

 تستخدم . البحث نزيد قدرة الطالبات على استيعاب مهارة القراءة يف اللغة العربية

 وتقدم القصة إحدى طرق التدريس , سيلة التعليمية يعين البطاقة و هذه الطريقة ال

 , واإلمالء واحملادثة واالنشاء , وتساعد على تنويع مهارة األخرى مثل احملفوظات

 وجتعل املدرس غري مسيروحيد يف الفصل وجتعل الطالبات مشاركة نشيطة يف جمريات

قد يصعب : فمن خالل التجربة تواجه الباحثة بعض الصعوبات وهي . التعليم والتعلم

 وإذا , على املدرس إىل بعض الوقت إلعداد البطاقات بعدد الطالبات قبل التدريس

 فقد يصعب على املدرس اإلشراف على األنشطة الطالبات أثناء , الفرقة كبرية كانت

هذا ، ف إن هذه الطريقة تكون أكثر فعالية يف رفع مستوى كفاءة الطالبات و . التدريس

 على وجود الفروق اهلامة بني الطالبات الالتى يدرسن بطريقة جزازات القصص

. ة على القراءة اللغة العربية والالتى يدرسن بالطريقة التقليدية يف القدر



 استعمال الكتب التراثية يف يف البحث احث السابقة ب يف امل يوجد فتبين لنا أنه مل

 . فيجري هذا البحث كما أرادته الباحثة هلذه السنة الدراسية . مهارة القراءة تدريس

 مصطالحات البحث . و

 ، هناك أربع مهارات لغويـة أا من إحدى املهارات اللغوية األربع : مهارة القراءة - ١

 أربعة أشياء وهي تتضمن مهارة القراءة على . االستماع والكالم والقراءة والكتابة

 األداء اللفظي السليم وفهم القارئ للمقروؤ ونقده إياه وترمجته إىل سـلوك حيـل

 . مشكلة أو يضيف إىل عامل املعرفة عنصرا جيدا

 و مهارف من معلّم إىل متعلّم، إنه عمليـة ال يعين جمرد توصيل معلومات أ : تدريس - ٢

 الكشف عما لدى التالميـذ مـن - يف املقام األول – أكرب من ذلك، إذ تستهدف

 استعداتدات وقدرات ومساعدم على استغالهلا يف أقصى طاقتها حتـى يعلّمـوا

 , يف هذا البحث مرادف معىن تعلـيم . ) ٤٠ : ١٤١٩ طعيمة ؛ ( أنفسهم بأنفسهم

 تدريس يف عملية التعليم هناك عالقة وثيقة بني املعلم والطالب وجتـرى لكن معىن

 واملشهور عندنا هذا . هذه العملية فعالة حبيث يعما الطّالب أكثر إجيابيا من املدرس

) CBSA ( اليوم بالصطالح



 وهي أيضا مصادر تعاليم ديـن , هي املشهور باسم كتب الصفراء : كتب التراث - ٣

 يها نظرية وتعاليم اليت ألّفها العلماَء الصاحلني املخلصني املقيمني اإلسالم الّيت يضمن ف

 املعتمدين على الدسترين املهمتني عند املسلمني يف العامل يعين القرأَن الكرمي واحلديث

 وأما من ناحية وقت تأليفها هي الكتب اليت ألف العلماء السلف الـصاحل . الشريف

 أو الكتب اليت ألّفها العلماَء على املنـهج . سبعة عشر م – حول السنة إحدى عشر

 . الفكر الّذي يتبع على املذهب اخلاص

 هيكل البحث . ز

 تـسهيل ل يف هـذه الرسـالة األحبـاث هيكل البحث يشتمل على مجيع نقط ا

 ويتكـون . استخراج البيانات وترتيبها بشكل منظم وفق النظام يف كتابة البحث العلمي

 : اء تقسيمه فيما يلي هذا البحث من مخسة أبواب ، وج

 الباب األول ، مقدمة ويتناول هذا الباب بعض األمور مما يتعلق خبلفية البحث

 مع بيان بعض مشكالت املوضوع  اليت أرادها الباحث أن حيلها ، مث أهـداف البحـث

. وفوائد البحث والدراسات السابقة وتعريف بعض املصطلحات وهيكل البحث



ـيني القـراءة دراسة نظرية حيث حتتوي على مث الباب الثاين هو  أمـرين أساس

 تدريـسها ، ، وأهـداف فالبحث يف القراءة حيتوي على مفهومهـا . والكتب التراثية

. تدريسها وأنواع الطرق املستخدمة يف تعليمها ، ومواد وتقسيمها ، ومراحلها ،

 صادر مث الباب الثالث منهج البحث ، ويتضمن هذا الباب تصميم البحث ومـ

 البيانات وأساليب مجعها ، ووسائل البحث حتت مجع البيانات ، وأساليب حتليل البيانات

 مث الباب الرابع يتكون من عرض البيانات ونتائج البحث ، يشتمل هـذا . ، وتصحيحها

 ينقسم هذا البـاب . الباب على عرض بيانات البحث من طريق الوثائق واملقابلة واملراقبة

 وموادها وطرق تعليمها يف معهـد القراءة البيانات املتعلقة بتعليم عرض قسمني ، األول

 والثـاين . النج مع ذكر األسباب يف استخدام تلك الطريقة مب نور اهلدى السلفي الشافعي

 ويف ختام هذا البحث أي الباب اخلامس يقـدم . املناقشة فيما يتعلق بثالثة أمور مما ذكر

 دريس مهـارة تصار مع بعض االقتراحات املناسبة لت الباحث خالصة البحث بشكل اإلق

. القراءة بطريقة قراءة الكتب التراثية



 الباب الثاين

 ة النظري الدراسة

 والبحث يف . حيتوي هذا الباب أمرين ومها البحث يف القراءة والكتب التراثية

 عهـا ، القراءة تشتمل على ما يتعلق بالقراءة من مفهومها ، وأهداف تدريـسها ، وأنوا

 وأما الكتب التراثية فتشتمل على مفهومهـا ، . ومراحلها ، وموادها ، وطرق تدريسها

 سيأيت بيـان و . ها دريس تدريسها ، وموادها ، وطرق تدريسها ، واالختبار يف ت وأهداف

 : كل منها ترتيبا وتفصيليا كما يلي

 القراءة - أ

 مفهوم القراءة - ١

ـاملكتوب فيـه يقال اقـترأ ا لغة مصدر قرأ ، وإن القراءة  لكتاب أي النطق ب

 فالعني تكشف ، عملية بصرية ألا تشرك العني كآلة البصر فالقراءة . ) ٦١٦ مألوف ؛ (

 فالقراءة بتركيز االهتمام والفكر إىل . العالقات بني احلروف لتكون كلمة فجملة إىل فقرة

 ون صوت مع د إما وهذا جيري باستعمال البصر و العني ، النص املكتوب لفهم مضمونه

وإما بقول وذكر النص مع صوت دون أن يهتم بفهـم . استفادة و استيعاب من النص



 القـراءة أن ) ١٠٨ : ١٩٩٥ ( وقال إمساعيل . املقروؤ وذلك ما يسمى بالقراءة اجلهرية

 فمن . املكتوبة إىل ما تدل عليه من معان وأفكار عن طريق النطق الرموز هي عملية حتويل

 توب واللفـظ ك يف القراءة عناصر أساسية وهي الرمز املكتوب واملعىن امل هنا نستخلص أن

 . يف القراءة اجلهرية والوصول إىل املعىن مباشرة يف القراءة الصامتة

 ا عملية ميكانبكية بسيطة إىل مفهوم معقد يقوم على أنهـا والقراءة اصطالح

 : نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصيته اإلنسان بكلّ جوانبها

 وهـذا ، التعرف على احلروف والكلمات والنطق ـا يهدف إىل ن تعليم القراءة كا . ١

 التعريف ضيق يتمثل يف اإلدراك البصرى للرموز املكتوبة ، والتعرف على احلـروف

 والكلمات والنطق ا، أما الفهم ملعىن الرموز املكتوبة فلم يكن يوجه له أي اهتمام يف

 . أول األمر

 وغريه من املـربيني وعلمـاء ) Thorndike تورنديك ( اث الىت قام ا ونتيجة األحب . ٢

 النفس حول األخطاء يف قراءة املتعلمني للفقرات تغري مفهوم القراءة وتطور، ومل تعد

 هـي عملية التى يكتفي فيها بنطق الرموز دون فهم هلا، بل أصبحت القراءة ال القراءة

 التعرف على الرموز ونطقها، وترمجة " القراءة هو ، فأصبح مفهوم عملية عقلية معقدة

فان التعلم إذا مل يفهم ما يقرأ فلن ". هذه الرموز إىل ما تدلّ عليه من معان و أفكار



 ومن نتيجة هذا املفهوم اجليد للقراءة أن نالت القراءة . يكون هناك معىن حافز للقراءة

 ة بالقراءة ملعرفة التفاعالت العقلية الّـىت الصامتة عناية كبرية يف جمال البحوث املتعلّق

 . يقوم ا القارئ يف أثناء القراءة الصامتة

 ونتيجة للتغيريات السياسية اإلجتماعية واإلقتـصادية ، واخـتالف اآلرء املفكـرين . ٣

 . ، ظهر حتول جديد يف مفهوم القراءة يركّز على القراءة النقدة والسياسيني وغريهم

 , القراءة اإلدراك البصرى للرمـوز املكتوبـة ) ٥٧:١١١٩ ( يم حدد إبراه و

ا وتعريف الن ر هذا املفهوم بنتيجة البحوث التربوية . طقالقـراءة معىن وصارت , مثّ تغي 

 املكتوبة والنصوص من الكلمات أي ترمجة الرموز ، عملية فكرية عقلية ترمى إىل فهم أا

 القراءة مهارة أساسـية يف تعلـيم اللغـة ف . يريدها الكاتب اليت ا من األفكار إىل مدلوال

 . األجنبية وبالذات ملن أراد أن يطلع على تراث األمة اليت يتعلم لغتها

 تشتمل القراءة على عمليات ذهنية وحركية ، ويتضمن مفهوم القراءة أيـضا

 وترمجتـه إىل أربعة أشياء وهي األداء اللفظي السليم وفهم القارئ للمقروؤ ونقده إيـاه

 األداء اللفظـي هـو أول . سلوك حيل مشكلة أو يضيف إىل عامل املعرفة عنصرا جيـدا

عمليات الذي يعمل القارئ ، وهو بأن يقرأ نصا ويلفظه جهـرا أو سـرا بـالنطق أو



 ، مث يستنبط مما فهم من الـنص املقروؤ القارئ من النص يستفيد ومع ذلك . بالصمت

. عنده ليكون علما ومعرفة جديدة

 ، الرمـوز املكتـوب وهي لو عن الثالثة أا ال خت فالقراءة بناء على ما سبق

 والقراءة عملية و نشاط حيتوي أيضا على عناصر آتية . واللفظ يعربها الكاتب ، والفكرة

 دمج لألفكار مـع أفكـار ) ٢ ( استقبال بصري للرموز ، وهذا يسمى بالنقد ) ١ ( وهي

 ا يف مستقبال احلياة أي التفاعل    وبعبارة أخرى أن القـراءة تصور لتطبيقا ) ٣ ( القارئ

 ) . ١٧٥ : ١٩٨٩ ؛ ة يم طع ( هي تعرف وفهم ونقد وتفاعل

 كامل الناقة أنّ القراءة هي إنتقال املعىن مباشرة مـن كما رآه أخرى بعبارة و

 ىن مباشـرة املطبوعة إىل عقل القارئ ، أي أنّ القراءة اليت تعلّمها هي فهم املعـا الصفحة

 والفهم العام ملعاىن القراءة هي وسـيلة مـن . الصفحة املكتوبة أو املطبوعة وبطالقة من

 : جانبني على فالقراءة حقيقة تشتمل ، إذن . وسائل إثراء فكر اإلنسان يف تنمية معلوماته

 اإلستيجابات الفيسيولوجية للرموز املكتوبة أي تعرف على جانبا ميكانيكيا يشمل - ١

 . والنطق ا املنصوصة لمات الك

 فهم املعاىن وتفسريها وحتصيل فكر الكاتب وتقوميه واحلكم على جانبا عقليا يشمل - ٢

. وربط كل ذلك باخلربة السابقة للقارئ واإلستفادة منه , عليه



 أسلوب من أساليب النشاط الفكـري متكامـل يبـداء ها أن القراءة هكذا مفهوم

 املشكالت مثّ يأخذ اإلنسان يف القراءة حللّ هذه املشكالت بإحساس اإلنسان مبشكلة من

 شكالت من عمل وإنفعـال ويقوم يف أثناء ذلك جبميع اإلستيجابات الىت يتطلبها هذه امل

 والقراءة هي مهارة استيعابية حيث تشتمل على عملية إجيابية تـشترك فيهـا . وتفكري

 توبة ، مث مطابقة الرمـوز الكتابيـة ذهنية تبدأ من اإلدراك البصري للكالم املك مراحل

ـّة ذات ترابط صـريف . ملدلوالا الصوتية  وتنظيم هذه الصوتيات يف جمموعات مستقل

 عبـد ايـد ( حىت يتمكن القارئ من معرفة املعىن الذي يهدف إليه الكاتـب وحنوي،

 . ) ٩٩ : ١٩٨١ ؛

 القراءة تعليم أهداف - ٢

 ظم قائم على استبـصار سـابق األهداف مجع هدف وهو وجود عمل مرتب من

 عرف حممود معـروف و . للنهاية املسكنة ىف ظل ظروف و امكانيات موضوعية فصاحية

 . األهداف هي الغايات اليت يراد الوصول إليه يف اية مرحلـة مـا أن ) ٣٤ : ١٩٩٨ (

االنسان الذى يقوم بعمل ما يفكر ىف نتيجة عمله ويفكر بذكاء ىف خطوات هذا العمل و



 ط ىف ضوء خرباته السابقة وما يقوم به من تعديل خلطوات العمـل وفـق إدراكـه و يرب

 . لعالقتها و تسلسلها على حنو يستبصر فيه سالمتها

 ، يعترب النجاح يف حتديد األهداف يف العملية التعليمية مؤثرا صادقا للنجاح فيهـا

 ستطعنا بعد ذلك معرفة طرق ال وإذا استطعنا حتديد أهداف تعليم اللّغة العربية لألجانيب

 هنا هي ما اتفقت عليهـا املقصودة واألهداف . حتقيقيا املستخدمة ساليب األ و التدريس

 العربيـة اللغـة الكتابات واألحباث الّيت تناولت تعليم اللّغات األجنبية بصفة عامة وتعليم

 . لألجانب بصفة خاصة

 . قراءة وأهداف تعليم القـراءة مما ينبغي أن يعرف أن هناك الفرق ينب أهداف ال

 . فأهداف القراءة  هي أهداف تتعلق بعملية القراءة أي ما قصده القارئ يف استفادة النص

 واملرء الذي يقرأ النص ويريد أن يفهمه وحيصل على شيء منه فهو الذي نسميه بأهداف

 ألهداف فيه هي وأما الذي يشترك يف درس القراءة مث يتدرب فيه قراءته فتكون ا . القراءة

 واملراد هنا هو الثاين مـا يتعلـق . أهداف القراءة نفسها ب ليست و متعلقة بتعليم القراءة

 . بتدريس القراءة

 إىل قدرة التالميذ على املهارة اللغوية وخباصـة حـل القراءة تدريس هدف وي

: النصوص املكتوبة لالستفادة منها وهي تنفصل إىل أمور آتية



 . ن ربط الرموز املكتوبة باألصوات الّيت تعربها يف اللّغة العربية أن يتمكن الدارس م - ١

 . أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح - ٢

 . أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة وإدراك تغري املعىن بتغري التراكيب - ٣

 . الكتابة فرق بني مفردات احلديثة و ي ، و أن يتعرف معاين املفردات من معاين السياق - ٤

 . بينها ة بط ت ر امل أن يفهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن - ٥

 . أن يقرأ بفهم وانطالق دون أن تعوق ذلك قواعد اللّغة وصرفها - ٦

 . أن يفهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات املكونة للفكرة الرئيسية - ٧

 . أن يتعرف عالمات الترقيم ووظيفة كلّ منها - ٨

 . ترمجة إىل اللغتني امل فردات امل ن يقرأ بطالّقة دون االستعانة باملعاجم أو قوائم أ - ٩

 أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيحة إىل قراءة األدب والتاريخ والعلـوم - ١٠

 واألحداث اجلارية مع إدراك األحداث وحتديد النتائج وحتليل املعاين ونقدها وربط

 . ) ١٨٩ : ١٩٨٥ ، الناقة ( ة العربية واإلسالمية القراءة الواسعة بالثقاف

 أهداف القراءة يف تعلـيم قدم حيث ي ) ٨٦ : ١٩٨٢ ( الركايب جودت أضاف و

 : كما يلي وهي القراءة

. تنمية قدرة التلميذ على القراءة وسرعته فيها ، وجودة نطقه وأدائه ومتثيله للمعىن - ١



 ألساسية والعرضية فيه ، وتكوينه فهمه للمقروء فهما صحيحا  ومتييزه بني األفكار ا - ٢

 . األحكام النقدية عليه

 تنمية قدرة التلميذ على تتبع ما يسمع ، وفهمه فهما صحيحا ، ونقده واالنتفاع به - ٣

 . يف احلياة العلمية

 تنمية ميل التلميذ إىل القراءة ، ودعه إىل االتصال مبا يالئمه وينفعه من الكتب - ٤

 . واملطبوعات

 . تنميتها وتنسيقها حتصيل املعلومات و - ٥

 ميلة الكسب اللغوي ، وتنمية حصيلة التلميذ من املفردات والتراكيب والعبارات اجل - ٦

 وؤ قـر امل تدريب التلميذ على التعبيـر الصحيح عن معىن - ٧

 قدرة التلميذ على البحث واستخدام املراجع واملعاجم واالنتفاع باملكتبة ة زياد - ٨

 و أصحابه األساليب يف خمتلف العصور االتصال بنتاج ايدين من األدباء - ٩

 فنستخلص إذن ، خاصة يف تعليم القراءة أن هناك غرضان أساسيان مها مهـارة

 فاألوىل هـي ) . ١٣٤ : عفاندي ( ، ومهارة فهم املقروؤ تغيري رموز الكتابة إىل الصوت

 فمن املعروف أن حروف العرب خيتلف كل االختالف . تتعلق حبل الكلمات والعبارات

جند يف الكتب العربية حروفا دون أشكال ، وهذا حيتاج إىل معرفة علم . روف الالتينية حب



 النحو لتشكيلها ، وإذا خيطئ القارئ يف إعطاء أشكال احلروف من اإلعـراب والبنـاء

 وبعد أن يتم القـارئ . والثانية من أساس يف أغراض القراءة . فيخطئ يف استفادة املعاين

 وفهم املقروؤ هو ما يقصد القـارئ . أته فيأخذ معرفة من املقروؤ احلروف بأشكال يف قر

 . بعملية قراءته ، وإذا فهم القارئ مضمون ما قرأه فذاك الغرض األساسي يدافعه للقراءة

 ومن أهـم أهـداف . هناك الصفوف األوىل واملتأخرة التعليم ف وبالنسبة ملرحلة

ـوين العـادات هـي عليم األساسي تدريس القراءة يف الصفوف األوىل من مرحلة الت  تك

 األساسية يف القراءة مثل إكتساب عادات تعرف الكلمات، كتعرف الكلمة من شكلها،

 . وفهم الكلمة واجلملة والنصوص البسيطة . هم مدلوهلا ف وتعرف الكلمة من حتليل بيتها و

 . فقـرات وبناء رصيد مناسب من املفردات اليت تساعد على فهم القطع اليت قد متتد إىل

 سالمة النطق و . الشوق إىل القراءة واإلطالع، والبحث عن املواد اجلديدة و تنمية الرغبة و

 والتـدريب علـى . يف القراءة اجلهرية ومعرفة احلروف وأصواا ونطقها وصحة القراءة

 . عالمات الترقيم ووظيفتها يف القراءة

 : ما يأيت ، فإن األهداف متتد لتشتمل وأما يف الصفوف املتأخرة

 تالميـذ ال توسيع خربات التالميذ عن طريق القراءة الواسعة يف ااالت اليت يهتم ا - ١

. مبا يتفق مع طبيعة منوهم وما يدركونه من مشكالت إجتماعية يواجهوا



 وقهم حبيث يستطيعون ذ تنمية التربية اخللقية والسرعة اجلمالية لدى التالميذ، وترقية - ٢

 . يلة والتعرف عليها فيها يسمعون أو يقراؤن أو يكتبون إختيار األساليب اجلم

 . تكوين عادات القراءة لالستمتاع أو لقضاء وقت الفراغ حللّ املشكالت - ٣

 حلل املشكالت مثل التعرف ة ب العلمي ي ل ا ويف هذا ميكن تدريس التالميذ على األس

 ل الوصـو ، و ختيار صحة الفروض ، وا فرض الفروض ، و على املشكلة وحتديدها

 . تعميم النتائج ، و إىل النتائج

 االستمرار يف تنمية قدرات ومهارات مثل السرعة يف التعرف والفهـم يف قـرائيت - ٤

 . الصامتة اجلهرية بالضافة إىل النطق يف القراءة اجلهرية

 تدريب التالميذ على إستخدام املراجع والبحث عن املادة القرائية وتدريبهم علـى - ٥

 حترام الكتب واحترام وجهات نظر اآلخرين عاداة إرتباد املكتبات وا

 تدريب التالميذ على مهارة الكشف يف بعض املعاجم اللغوية اليت تفئ حباجـام - ٦

 . ) ١٢٥ : مذكور ( ومتدهم بالثروة اللغوية الالزمة هلم

 أهداف تتعلق بالقراءة ، األول هكذا فإن هناك نوعان من أهداف القراءة

 فاألهداف تتعلق بالقراءة هي ما قصده القارئ يف استفادة . م القراءة بتعلي الثايت تتعلق و

واملرء الذي يقرأ النص ويريد أن يفهمه وحيصل على شيء منه فهو ما وص املكتوبة ، النص



 وأما الذي يشترك يف درس القراءة مث يتدرب فيه قراءته ، . بأهداف القراءة يسمى

 . يست أهداف القراءة فاألهداف فيه متعلقة بتعليم القراءة ل

 تقسيم القراءة - ٣

 فهناك . عدة تقسيمات تبعا لالعتبار الذي يراعي يف التقسيم إىل قسم القراءة ن ت

 وعلى أسـاس , على أساس الغرض العام للقارئ و , من حيث الشكل العام ات تقسيم ال

 قسمني قسم القراءة على أساس الغرض العام إىل ن ت . وعلى املادة املقروءة , الغرض اخلاص

 , وينبغي أن نفهم أن هذين القسمني ليس متقابلني . قراءة الدرس وقراءة اإلستمتاع ومها

 بل ميكـن ان , ها اإلنسان للدرس واإلستمتاع أ إذ أن أي كتاب أو أية قطعة ميكن ان يقر

 . تجاه أثناء القراءة إىل اإلستمتاع أو العكس يكون اال يبدأها للّدرس مثّ

 رس لد ل قراءة أوال ،

 لك جنـد أن وكذ , املهمة الّيت تنتمي إليها هذا النوع من القراءة يربط مبطالب

 بل يدور جزء كبري من القراءة يف املدرسـة , األطفال يقومون مبثل هذا النوع من القراءة

 من املعلومات واملصطلحات ومعظم دروس اجلغرافيا والتاريخ ذ حول زيادة نصيب التلمي

الكتب اليت تقدم دراسات عملية يف نواح معين مثل إجـراء التجـارب والتربية وقراءة



 ما يقوم و أ ف من الكلمات يف القاموس ش وكتب اإلرشاد والطّهور العلوم وما إليها والك

 . ) ١٠٢ : رشدى  خاطر ( به اإلنسان من مراجعة يف دار املعارف أوكتب املراجع األخرى

 ستمتاع ال ل قراءة ثانيا ،

 بع مـن ن األول هو ي . القراءة يظهر مرتبطا بقضاء وقت الفراغ هذا النوع من

 وهذا التطلع يبدأ . رغبة طبيعة يف أن يستطلع النفس البشرية وما حييط ا من ظهور احلياة

 فكثري من الناس حيبون . به السن تقدم بشغف الطّفل بالقصص والصور ويزداد شيئا كلما

 اة احلياة اليومية العادية وطيب السور واملمتعة اخلالـصة القراءة لإلستمتاع استرجاع خرب

 اإلسـتمتاع . اإلستمتاع بالتغيريات املفاعلة واإلبتعاد عن احلياة الواقعيـة . أثناء الفراغ

 ، وليس أدل علـى هـذا باإلستجابات اإلنفعالية اليت تتمثل يف مواقف يعانيها اَألخرون

 . كايات اخليالية والومهية الصنف من القراءة القصص احلرافية واحل

 فع لإلنسان إىل القراءة جند أنواعـا كـثرية د من حيث األغراض اخلاصة اليت ت و

 ن املعلومات تتصل مبـشكالت واجهوـا أو م فمثال جند األطفال يقرؤون حبثا , للقراءة

ار . هات تساعدهم على القيام بعمل من األعمال ي إتباعا اإلرشادات وتوج  كما جند الكـب

وميكـن أن . فهمهم ملوقف من املواقف أو حللّ مشكلة إجتماعية تقابلهم ة د يا ؤون لز يقر



 نلخص هذه األغراض اَألتية يف أنّ التلميذ يقرأ ليجد اإلجابة عن أسئلة معينـة أو ليتبـع

 . سلسلة من األحداث وليفر هدف الكاتب وغرضه أو ليعرف الفكرة الرئسية يف القطعة

 إذا ضممنا نتائج األحباث العديد اليت أجريت يف أغراض القـراءة واخلالصة أننا

 ، و أنّ القراءة تستخدم ألغراض متعددة كثرية وهي إننا نستطيع أن نسننتج نتائج واضحة

 أنّ هـذه ، و أنّ ألغراض القراءة يف مادة واحدة املنهج ختتلف عنـها يف مـادة أخـرى

 . ) ١٠٦ : رشدى خاطر ( ة األغراض تتغري كلما تغريت مرحلة الدراسي

 القـراءة الصامتة و نوعني أيضا ومها القراءة من حيث األداء تنقسم القراءة إىل و

 : ا كما يلي ي تفصيل ، ويأيت بياما اجلهرية

 القـراءة الصامتـة - أوال

 وهي ما كان القارئ يدرك احلروف والكلمات املطبوعة أمامه ويفهمها دون

 فهي عملية حل الرموز املكتوبة وفهم مدلوالا بطريقة . أن جيهر بنطقها الصوت ودون

 ، ال خيرج القارئ صوته عند قراءة ما أمامه من احلروف والرموز املطبوعة ف . فكرية هادئة

قال جابر عبد احلميد و . وهو يف صمت مث يعاود التفكري فيه ليتبني مدى ما فهمه منه



 ط بني الكلمات باعتبارها رموزا مرئية ، أن األساس النفسي يف هذا النوع هو الرب ) ١٤٠ (

 . وتستبعد هذه الطريقة استبعادا تاما عنصر التصويت

 . واللفظ ، والفكرة ، ة أن يف القراءة ثالثة عناصر الرموز املكتوب من املعروف فما

 ويف القراءة الصامتة يكون الرمز أساسا رئيسيا ألنه يريد أن يتعرف من خالله على الفكرة

 لمات إىل العقل مباشرة ويتم حتليلها بطريقة أسرع من القراءة اجلهرية ، ألن فتدخل الك

 القارئ يكون قد احتـزل مرحلة من مراحل القراءة أو أساسا من أسسها وهو اللفظ ،

 فبذلك يكثر املدرس نصح تالميذهم االستغـراق بالقراءة الصامتة دون تشويش

 . زمالئهم

 . ة قراء ال يف ا رئيسي ا هدف يكون هو الذي ، و تعقد القراءة الصامتة لالستيعاب

 وذلك بأن الواقع قليل من الناس فقط هم الذين حيتاجون إىل القراءة اجلهرية ومن

 فلذلك تدرب هذه القراءة . املقومات األساسية للقراءة الصامتة هي االستيعاب والسرعة

 يب على توسيع املدى ال بد من التدر ف . سرعة االستيعاب للمقروؤ يف أقلّ وقت ممكن

 البصري وهو عدد الكلمات املكتوبة اليت تستطيع العني التقاطها من نظرة واحدة إىل

. مكتوبة مع االستيعاب صفحة



 أن سـرعة القراءة الصامتة تتحقق بأربعة عناصر ) ١١٦ : ١٩٨٢ ( وذكر اخلويل

 واإلقالع من وهي اتساع املدى البصري ، واإلقالع من التراجع البصري زمنا وعددا ،

 بناء على ما ف . التراخي البصري زمنا وعددا ، واإلقالع من التثبيت البصري زمنا وعددا

 ذكرنا سابقا ،  فالقراءة الصامتة تناسب منو التالميذ تناسبا طرديا أي أنه كلما منا التالميذ

عات زاد وقت القراءة الصامتة وتكون القراءة الصامتة يف الكتب املقررة ذات املوضو

 و املتنوعة وذات املوضوع الواحد وأيضا يف كتب املكتبة وغريها مما خيتاره الطالب أ

 . يواجهون إليه للقراءة احلرة

 للمعلم أن يعد أسئلة قبل توجيه التالميذ إىل املوضوع الذي اختاره هلم وينبغي

 وجيب ، قرؤوه ففي هذه األسئلة يتبين للمعلم مقدار فهم التالميذ ملا . للقراءة الصامتة

 أيضا أن يراعي املعلم عند إعداد هذه األسئلة أن تكون مما يدعو إىل التفكري فيما قرأ

 وأن يناقش التالميذ فيما قد خيفى عليهم من األلفاظ والعبارات ، التالميذ واالستنباط منه

 . واإلشارات وغريها مما قد يعرض هلم يف أثناء قراءم الصامتة

 ة اجلهـريـة القـراء - ثانيا

 النص مع إخراج الطالب وهي عملية حل الرموز املكتوبة بأداء صوت بأن يقرء

فالقراءة ) ١٤٣ ( : وقال درجانت يف أمحد مدكور . صوته من تلفظ الكلمات املتركبة



 املعاين وتصوير اجلهرية تتطلب املهارات الصوتية وحسن اإللقاء وتنغيم الصوت لتجسيم

 وإذا خيطئ القارئ هذا التلفظ من التنغيم والتشديد واملد . لكاتب واملشاعر اليت قصدها ا

 هذا هو املطلوب . مثال فيخطئ املعىن خاصة عند السامع الذي يستفيد من قراءته

 . واملفروض لالهتمام من القراء

 تفيد القراءة اجلهرية للتدريب على النطق الصحيح حبيث تؤدي إىل تأصيل

 وإذا كان املعلم يريد أن يكون تالميذه . و رموزه املكتوبة االرتباطات بني نطق الصوت

 أن يستخدم القراءة اجلهرية فينبغي ماهرين يف إتقان النطق و إجادة األداء ومتثيل املعىن

 ويعرفها مباشرة وهي أيضا تساعد املعلم الكشف عن أخطاء التالميذ ، وسيلة لذلك ك

 اكتشاف هذه األخطاء ألن املخطئني فوجود الصوت يساعده يف . بسماعه من قراءم

 يف القراءة يفسدون مضموا فيشعر املعلم مباشرة ، خبالف القراءة الصامتة فال يسمع

 القراءة اجلهرية أصعب من القراءة فتكون . املعلم القراءة فال يعرف مباشرة هذه األخطاء

 جياهد جهدا كامال أن حياول و القارئ ، ف القراءة الصامتة  لظهور القراءة أي الصوت يف

 يظهر مظهر املدرك واملستوعب ملدلوالت األلفاظ ومعانيها من جهة و نطقها بالشكل

 التظهر خبالف القارئ الصامت فإنه يف حالة قراءته الصامتة . الصحيح من جهة أخرى

. أخطاءه و عيوب نطقه



 حاسة النظر فتعتمد القراءة اجلهرية على فك الرموز املكتوبة ، وهذه حمتاجة إىل

 ويعمل جهاز النطق على تصديق الرؤيا اليت تنقـل هذه الرموز إىل العقل فيحلل

 ويف الواقع استمرار القارئ النص املكتوب جيري ما دامت األلفاظ . املدلوالت واملعاين

 مألوفة لديه ، وكذلك العقل يرسل إشارات املدلوالت واملعاين باستمرار ويكون رد فعل

 ه اإلشارات إجيابيا  ، وإذا مل يرسل العقل إشارات تفيد فهم املعاين أو القارئ على هذ

 . املدلوالت فإن القارئ سوف يتوقف عن قراءته حىت يعرف املعاين من الكلمات املكتوبة

 السعة والطالقة يف اللفظ هي ) ١١٧ ( فمظاهر القراءة اجلهرية كما قدمها إمساعيل

 طاء ، وفهم املنطوق وإدراك معانيـه ومدلوالته ، والنطق ، والنطق الصحيح مع قلة األخ

 وتصور مادة القراءة وفقراا للوصول إىل ما يريده الكاتب ، وإظهار شخصية القارئ و

 وذلك يناسب . مدى ثقته بنفسه واعتداده ا ، واختالف طريقة اإللقاء من تلميذ آلخر

 للمرحلة األوىل واملتوسطة ال تقل أن القراءة اجلهرية وخباصة ) ١٥٦ ( إىل ما قاله احلديدى

ني ،  أا وسيلة من وسائل تعويد الطالب الكالم واالتصال بالغري األول عنها أمهية لسبـب

 أا متكن املدرس من الوقوف على مستويات الطالب يف التعرف على الكلمات الثاين ، و

. واجلمل وعلى صحة النطق وسالمة خمارج احلروف



 مجيع دروس اللغة العربية من جماالت خمتلفة يف ة اجلهرية القراء وميكن تطبيق

 فمن الدروس اليت ميكن للمدرس أن يستخدمها . ال يف دروس القراءة فحسب أنواعها

 فإن فيها تدريب على قراءة . هي النصوص ، والقواعد ، والبالغة اجلهرية جماال للقراءة

 ما يقرؤون فالتالميذ . اء وجودة اإللقاء التالميذ اجلهرية اجليدة اليت يتضح فيها حسن األد

 على السبورة من نصوص و أمثلة أو ما يعرض من األمثلة والقواعد املدرس يكتب

 . اللغوية والتدريبات

 مـراحل القـراءة - ٤

 فيستحسن التمسك ا املدرس . يقصد ا طبقات ومستويات القدرة يف القراءة

 تتبىن هذه املراحل علـى التـدرج . عليم القراءة يف تعليم القراءة ملساعدة جناح أهداف ت

 ) ١٧٧ : ١٩٨٩ طعيمـة ؛ ( Gritner قسـم جرتنـر . املستخدم عند تعليم القراءة

 : مسـتويات تعليم القراءة إىل ثالث مراحل كاآليت

 وتنمى املهارات األساسية ، ، ) استعداد ( املرحلة األوىل ، ويهيء فيها التالميذ للقراءة - ١

 وهي مرحلة التعرف والنطق حيث يسترشد . ا رصيد التالميذ لغويا ويتكون فيه

تقدمي احلروف العربية وكثرة التكرار إىل أن تصبح مألوفة متاما ، : املدرس بأمور تالية



 وااللتفات بشكل كبري إىل تدريبات جتريد احلروف والتدريب على أشكاهلا يف أول

 غموض أو إام يف عقل الطالب الكلمة ووسطها وآخرها ، وعدم ترك أي لبس أو

 . فيما يتصل بالعالقة بني أصوات اللغة العربية والرموز املكتوبة يف النصوص

 ، وتنمية رصيده  يف املرحلة املتوسطة ، يتم فيها التركيز على اثراء مفردات التالميذ - ٢

 وهي مرحلة . التراكيب اللغوية ، وتتسـع أمامه موضوعات القـراءة إىل حد ما

 . راءة من أجل الفهم حيث ينتقل الطالب إىل قراءة أكثر عمقا حتت توجيه املدرس الق

 فيستحسن املدرس أن يراعي أمور عند هذه املرحلة وهي أن يكون البدء مبواد املرحلة

 األوىل اي بتقدمي  حكاية بسيطة من ثقافة الطالب مثال ، وأن تتضمن املادة بعض

 دة تشد القارئ تدرجييا حنو حماولة استنباط املعىن من املفردات واملواد املعجمية اجلدي

 السياق ، وأن تقدم املادة أكثر اتساعا وعمقا مع االحتفاظ ببساطها وسهولتها

 وأن تكون املادة من نصوص مألوفة . ومناسبتها لنمو الطالب املعريف واللغوي

 مية القراءة من املفردات والتراكيب مع حتمل أفكار ومعان غري مألوفة للتدرج يف تن

 ناحية اللغة والفكر ، مث يعقبه تقدمي قراءة إضافية أكثر اتساعا وعمقا من ناحية اللغة

. والفكرة عن سابقتها



 يتدرب فيها التالميذ على تنمية حيث االستقالل يف القراءة وهي املرحلة املتقدمة ، - ٣

 طوات االستقالل مفردام ذاتيا ، ويتعلم كيف يستخدمون القوامس ويبدؤون أوىل خ

 فتجري يف . وهي مرحلة القراءة املكثفة أو مرحلة الدرس والتحصيل . يف القـراءة

 دف القراءة املكثفة إىل تكشيف نشاط . هذه املرحلة قراءة مكثفة وقراءة واسعة

 فالطالب يتدربون يف هذه . القراءة من أجل تعميق دراسة اللغة وزيادة الكفاءة فيها

 صعوبة التركيب اللغوي ، وتوسيع جماالت الثروة اللفظية ، والقدرة القراءة تفسري

 . على البحث عن املعلومات ، ودراستها وفهمها

 وأما القراءة الواسعة فتهدف إىل جتويد االنطالق يف القراءة مع السرعة ، والدقة يف

 ي للطالب فينبغ . الفهم ، ولتأكيد مهارات القراءة من التأملية والتحليلية والفاحصة

 يف هذه املرحلة أن يكونوا ماهرين يف البحث عن احلقائق واملعلومات واألفكار يف

 الكتب واملطبوعات األخرى ، ويف حتديد معلومة بعينها وسط تيار من املعلومات

 واألفكار ، ويف فهم الصحف املطبوعة عن طريق النظرة اخلاطفة أو املشهور بالقراءة

 والن تتحققان من خالل القراءة املكثفة ، واملهارة الثالثة فاملهارتان األ . السريعة

) . ٢١١ : ١٩٨٥ الناقة ؛ ( تتحقق من خالل القراءة الواسعة



 ومن حيث القدرة واملادة اليت ميلكها التالميذ فهناك تفسيم آخر ويسمى مراحل

 للحـصول أن يسلكها التالميـذ من ال بد تظهر لنا أنه هذه املراحل . التدرج يف القراءة

 : على أحسن القراءة ، فهذه هي املراحل املقصودة

 على أنواع وهي تدرب التالميذ ي يف هذه املرجلة مرحلة االستعداد للقراءة ، و - ١

 التدريب على إدراك األلوان والتمييز بينها ، والتدريب على تشجيع التالميذ على

 وتدريب التالميذ على وصف الصور واألشكال باحلديث عنها أو حماكاا بالرسم  ،

 . القراءة من اليمني إىل الشمال ، وتعويد التالميذ على أمهية احلصول على الكتاب

 مرحلة قراءة مادة مبسطة ، يتعلم فيها التالميذ مهاريت التعرف على الكلمة وفهمها - ٢

 واهلعرف على اجلملة وفهمهما وكذلك التعرف على احلروف وجتريدها

 يتدرب فيها التالميذ مهاريت التعرف والفهم يف القراءة عموما مرحلة التقدم السريع ، - ٣

 . اجلهرية ة والنطق يف القراء

 مرحلة القراءة الواسعة ، تتسع جماالت القراءة يف هذه القراءة لتشمل بعض املواد - ٤

 يف املبسطة الشائعة بني الكبار وكذلك املشكالت االجتماعية اليت يدركها التالميذ

) ١٦٢ : ور ك ذ م ( هذه املرحلة



 ملدرس يف تعليم مهارة القراءة ، فكل طبقة ميلك ا ساعد ي تقسيم املراحل السابق

 لسن التالميذ وتنمية أفكارهم ، وكذلك الطريقـة املـستخدمة يف ناسبة صة م ا أهدافا خ

 قسيم املراحل السابق لنجاح تعليم ملدرس بت ا فينبغي أن يعتمد . لفة بني املراحل ت التعليم خم

 يدلنا على أن يف التعليم تدرجا يرشد املدرس ويسهله إلقـاء مـادة هذا و . ة مهارة القراء

 مثـل تـدرج فال . تناسب لتنمية قدرة التالميذ إىل أن يصل أهداف التعليم املقـصودة

 التالميذ القراءة من السهولة إىل الصعوبة بالقدر الذي يتناسب مع قدرات استخدام مادة

 . يف كلّ املرحلة من املراحل

 مواد القراءة - ٥

 املعلومات الىت يقصد املعلم ان يواصلها إىل هي القراءة املواد مجع مادة ومادة

 واملواد من عناصر املنهج األساسية . لتزويد الطالب بالقدرة على مهارة القراءة تلميذ ال

 ويشترط أن تكون املادة . يف التعليم ، فهي مع العناصر األخرى تشكل منهجا دراسيا

تها و مالئمة مبدارك ال الدة مالئمة للزمان وموثوقة بصحهم وخمتارة بقصد ميذ تال راسيوسن 

 وهناك شروط أخرى ) . ٨٦ : ١٩٨٧ يونس؛ ( ومرتبة ترتيبا عقليا ميذ تال أن تفيد ال

. متخصصة ومتعلقة بتدريس القراءة



 أن تكون املادة يف القراءة مؤسسة على ) ٢٣٤ : ١٩٨٧ ( رأى محادة إبراهيم

 . احل القراءة ، أي أن تكون املادة تتبىن على مراتب ودرجات قدرة الطالب وحاجام مر

 يف املرحلة األوىل مثال يقدم املدرس مادة يتدرب ا الطالب قراءة أصوات اللغة العربية

 وكذلك يف بقية مواد القراءة ينبغي مراعاا مناسبة ملراحل القراءة ألا قد . وحروفها

 . اليت تتضمن على حجات الطالب وافق لألهداف

 جتري عملية تدريس القراءة متؤسسة على مادة أو كتاب فيه مواد تتعلق بتدريس

 ذكر اهلامشي شروط ) . ٢٤ : ١٩٨٣ ( القراءة ، ومساه عابد توفيق اهلامشي كتاب القراءة

 كتاب القراءة حيث مساها بالشروط األساسية الواجب توفرها ، وهي من ناحية أمور

 كرة ، واللفظ ، واألسلوب ، والعوامل النفسية املثرية للشوق يف القراءة ، وتنوع كتب الف

 القراءة األساسية ، واألسئلة التلخيصية واالختبارية يف اية كل موضوع ، ومراعاة

 . مراحل النمو املختلفة واجلنس

 جيب أن تكون الفكرة واضحة للقارئ ال تسبب الغموض ، وقليلة من التعابري

 وكذلك تثبت الفكرة . اازية ، ومل تزل خالدة حيتاجها  اإلنسان يف كل زمان ومكان

 فيجب أن تغلب . مفاهيم احلياة مبا يضمن له االستقرار واالطمئنان وعدم التردد واحلرية

ومن املستحسن . عليها الفكرة اإلسالمية ، وهي ميزان الفكر وروح التراث اخلالد لألمة



 القراءة يبتعد عن التناقض املنطقي باجلمع بني هذه النظرية احلكيمة أن يكون كتاب

 وكذلك حيسن أن تغىن فكرة كتاب . واألفكار املناقضة هلا ، والدعاية هلا وألنصارها

 . القراءة بالبيئة احمللية للطالب من البيئة االجتماعية والطبيعية لتفيد الطالب يف واقعها

 القراءة يكون جيدا مبميزات إذ يغىن بأمور ، وهي واللفظ يف النصوص أو مواد

 ) : ٢٥ : ١٩٨٣ ( كما قاله اهلامشي

 كونه فصيحا ومألوفا غري املبتذل ، أي يتصعب عند الطالب حىت حيتاجوا إىل - ١

 ولكنه من املمكن أن ذكر كلمات غريبة صعبة املعىن أحيانا ، ألن . املعاجم لفهمه

 ب يعينه يف فهم ما يقرؤون أو يسمعون ويف دقة وفرة الثروة اللفظية أمر مهم للطال

 وكذلك   فصاحته ة اللفظ . التعبري لكالمهم أو كتابتهم

 كونه سهل النطق وبعيدا عن تنافر احلروف حيث تتباعد خمارجها يف النطق ، - ٢

 . وكذلك فيه سالمة وطراوة ووقع مجيل يف األذن

 القارئ مبعىن أخر غري الذي أراده استعمال اللفظ يف معناه العريب الصحيح لئال يوهم - ٣

 . كاتب النصوص

 دقة املعىن وعدم اشتراك اللفظ بعدة معاين ، ألنه يوقع الطالب القارئني بالوهم يف - ٤

 . الفهم من غري قرينة تزيل اللبس



 . النطق السليم للفظ من غري شذوذ عن العرف العريب السليم - ٥

 . تناسب حروفها لفكرة املوضوع - ٦

 فكما عرفنا أن الكتابة أو . و الوعاء الذي تقدم به الفكرة للقارئ مث األسلوب فه

 . النصوص املقروءة تتضمن على أفكار الكاتب يلقي ا للتقدمي بني الناس أو القارئني

 . فهذه النصوص اليت تتضمن على األفكار مركبة باألسلوب يساعد شرح أفكار الكاتب

 : واألسلوب اجليد هو أن يصف بأمور آتية

 . أن يكون وعاء مناسبا لفكرة ، فليس هو باألسهاب اململ ، وال باإلجياز املخل - ١

 . أن يكون اطالع القراءة على خمتلف األساليب األدبية ما بني قدميها وحديثها - ٢

 أن يكون عالج املوضوع الواحد على شكل وحدات مترابطة متناسقة ، حبيث - ٣

 . يدفع الطالب إىل التشويق للحلقة التالية

 ن يكون هناك تنوع يف عرض املوضوع من قصص إىل وصف إىل حوار إىل افتراض أ - ٤

 . ومن حمادثة إىل مراسلة إىل متثيل ، فإا جتذب الطالب وتشدهم إىل الكاتب

 أن يكون األسلوب ذا قيمة بالغية ، فمما جيمل األسلوب أفكاره الغنية باخلربات - ٥

 . أو االستشهاد بالشعر واحلكم واألمثال ومجله املزينة املناسبة من القرآن أو احلديث،



 أن يكون األسلوب سليما من تنافر الكلمات وتكرارها وتنافر حروفها إلخالهلا - ٦

 . بالذوق الفطري

 أن يكون هناك وضوح املعىن ، وسبك العبارة ، ورصف األلفاظ املألوفة يف - ٧

 . مواضعها الالئقة ا ، من غري إخالل بقواعد اللغة العربية

 عوامل النفسية اجلذابة لتشويق الطالب يف القراءة ، وهي شكل الكتاب مث ال

 فجميع هذه . وحجمه ، وجتليده ، وعالفه ، وزخرفته ، وصوره ، وأوراقه وغريها

 األمور تتعلق بوجود الكتاب اجلسمي ، صورة الكتاب وشكله يرجى أن يكون ذا جذابة

 . ضونه للطالب إىل أن يستدعى هلم للقرب به والقراءة مب

 ويراد . وتنوع كتب القراءة األساسية من املطلوبات لتحقيق مواد القراءة اجلذابة

 فإن . به أن تكون مواد القراءة مكونة من أنواع اخللفيات واملضامن تضمنها كتب القراءة

 . يف القراءة موادا أو كتبا ، فللمدرس أن يهيئ موادا خمتلفة حسب خلفيات الطالب مثال

 إن مل يتمكن تنوع املواد فمن املستحسن أن تكون هناك كتب أو مواد وإن عدم أو

 إضافية تساعد الطالب يف أن يشعروا بالراحة واملمتعة يف قراءة حرة من غري قيود النحو

. واللغة وقيود الرقابة الدائمة ، والتخوف من شبح التصحيح والنقد



 وع فذلك بتبذيل كل وأما األسئلة التلخيصية االختبارية يف اية كل موض

 فيجري ذلك بتلخيص املوضوع عن طريق اإلجابة . موضوع فيه بأسئلة دقيقة وقصرية

 من الطالب ، وبإبراز النواحي التربوية واالجتماعية والنفسية والفكرية عن طريق حسن

 . صياغة األسئلة والتأكيد على هذه املعاين

 اب القراءة هي مراعاة مراحل النمو ومن األمور اليت ينبغي مراعاا يف مواد أو كت

 فللمدرس أن يهتم بنمو الطالب والفروق الفردية عندهم ، فإنه يؤدي . املختلفة واجلنس

 اختالف منو الطالب والفروق الفردية عندهم . إىل أنواع امليول واحلاجات يف التعلم

 ألن لكل مرحلة تسبب اختالف امليول واحلاجات ، فيختلف أيضا املواد احملتاجة عندهم ،

 فاليهتم املدرس ذا األمر لتحقيق تدريس . أو السن من الطالب ميلك ميوال وحاجة

 . القراءة الناجح والفائز إىل أن يصل أهداف التدريس املقصودة

 ومما ينبغي أن يراعيه املدرس يف إعداد مواد القراءة هو التدرج يف املواد أو

 اتباع التدرج يف نصوص ) ٢٣٤ : ١٩٨٧ ( راهيم فاقترح محادة إب . النصوص املقروءة

 : تدريس القراءة كما يلي

 . عبارات سبق للدارس مساعها وفهمها ورمبا حفظ تلك العبارات عن ظهر قلب - ١

 . امللصقات املكتوبة خبط كبري واضح يف حدود حصيلة الطالب اللغوية - ٢



 . عناوين الصحف واالت - ٣

 ستمرارات وبطاقات املعايدة والتهنئة بيانات جوازات السفر واهلويات وبعض اال - ٤

 . والشيكات

 . املعلومات املوجودة على التذاكر اخلاصة بوسائل املواصالت املختلفة وطوابع الربيد - ٥

 وهكذا أمور تتعلق بتهيئة مواد القراءة يقصد ا أن جيري تدريس القراءة إجراءا

 األمور أن يساعد وتقصد هذه . صحيحا ويصل إىل أهداف تدريس القراءة املقصودة

 املواد أو املضامني من عناصر املنهج كما عرفنا أن و . املدرس إلقاء مواد القراءة يف التعليم

 يشترط أن تكون ف . األساسية يف التعليم ، فهي مع العناصر األخرى تشكل منهجا دراسيا

 وسنهم وخمتارة ذ مي تال املادة الدراسية مالئمة للزمان وموثوقة بصحتها و مالئمة مبدارك ال

 . كما ذكرنا فيما مضى ومرتبة ترتيبا عقليا ميذ تال بقصد أن تفيد ال

 طريقة تدريس القراءة - ٦

 به املدرس يف إلقـاء يستعني السبيل التدريس هي فطريقة الطريقة هي السبيل ،

 وحينئـذ . املدرس لتحقيق األهداف املطلوبة من التـدريس تساعد هي ف . مادة الدرس

لها أثـر كـبري ىف جنـاح ف . طريقة عاملة هامة من عوامل تدريس اللغة العربية تكون ال



 - إىل حد كـبري - إن جناح عملية التعليم يرتبط : تدريسها حيث قال عبد العليم إبراهيم

 ريا من فساد املنهج وضعف التلميذ ث بنجاح الطريقة فتستطيع الطريقة السديدة أن تعاجل ك

 . ) ٣١ ؛ ١٩٨٧ ( من املشكالت التعليمية وصعب الكتاب املدرسى وغريها

 ، وما يستخدمه من مادة التـدريس ت ا ، وإجراء من الطّريقة من أساليب ض وتت

 ، وإمنا إذ لكل الطريقة مزاياها ونقصاعها وإنه مل يوجد طريقة مثلى ، . عينة امل وسائل ال و

 د لكـل ال بـ فلـذلك . الطالّب والبيئات واألهداف والظروف وتناسب أحوال تالئم

 . ملوقف التدريس وحباجة الطالب أو األنسب خيتار الطريقة املناسبة ن املدرس أ

 : وهي ، متنوعة و أنّ الطرق لتدريس القراءة خمتلفة ) ١٥١ ( قال احلديدي

 الطريقة اجلزئية التركبية - ١

 ١٩٦٦ ؛ احلديـدى ( بداء قراءة احلرف إىل قـراءة الكلمـة إ ب جتري هذه الطريقة

 املدرس تعليم تصويت حرف فحرف مثّ خيطو إىل تدريب قراءة على ف اذن . ) ١٥١ :

 خمارج كلّ منها من سيحصل الطالب على استيعاب تصويت احلروف ف . كلمة فكلمة

 والطريقة الكلية التحليلية - ٢

 تبدأ بتعليم قراءة الكلمة أو اجلملة إىل درجة يعرف معها املتعلّم عددا مناسـبا مـن

. رف وأصوات ح مثّ إىل حتليل الكلمات واجلمل إىل أ , الكلمات معرفة الرؤية والنظر



 والطريقة اهلجائية التقليدية - ٣

 مثّ تشكل من احلروف الىت تعلذمها , يعلّم املدرس قراءة احلرف بصوته وامسه منفردا

 ). ١٥١ : ١٩٦٦ ؛ احلديدى ( كلمات ومجال

 أن الطريقة لتدريس القراءة ) ١٥٠ : ١٩٩١ ( ويرى مذكور يف تدريس فنون اللغة

 طرائق تدريس القـراءة , ول ، األ تنقسم بنظر إىل مرحلة تعليمها وهي تنقسم إىل قسمني

 وميكن تصنيف مجيع الطرائـق . ثاين طرائق تدريس القراءة لغري املبتدئني ال ، و للمبتدئني

 : اليت استخدمت يف تعليم القراءة للميتدئني إىل طريقتني أساسيتني

 الطّريقة التركبية - ١

 اجلزئيات، كالبدء بتعليم احلروف اهلجائية بأمسائها أو بأصواا مثّ تنتقـل تبدأ بتعليم

 بعد ذلك إىل تعليم املقاطع والكلمات واجلمل اليت تتألف منها، أي أن هذه الطريقة

 اجلزئيات ال وملا كانت . الكربى تبدأ من أصغر وحدات ممكنة وتنتقل إىل الوحدات

 وهذه الطريقة تتكـون . تركز يف البدء على معىن هذه الطريقة ال معىن هلا بذاا فإن

 وطريقة اهلجائية تطلق علـى . من الطريقتني ومها الطريقة اهلجائية والطريقة الصوتية

 . الطريقة األجبدية وهي تقوم على تعليم الطفل احلروف اهلجائية بأمسائها بالترتيـب

من أمسائهـا حبيـث وأما الطريقة الصوتية تبدأ بتعليم الطفل أصوات احلروف بدال



 ، مث ينطق بكلمـة موصـولة " ع - ر - ز " ينطق حبروف الكلمة أوال على القراءة مثل

 وكان التدريب على القراءة الكلمة يتم عادة علـى النحـو . احلروف دفعة واحدة

 يدور املدرس الطّالب على ذكر صوت احلرف األول القاين بنفس األسلوب : اَأليت

 ، مث بضم احلروف اليت ) ن فتحة ن ( بنفس األسلوب ، مث احلرف الثالث ) ز فتحة ز (

 بعضها وتنتهي العملية بقراءة الكلمة من غري ذكر األمساء احلروف اليت تتألف منـها

 ). وزن (

 الطّريقة التحليلية - ٢

 وهي تبدأ بتعليم وحدات ميكن جتزئها إىل أجزاء أو عناصر أصغر، فإذا بـدأت

 ف واصوات وعلى هذا ميكن وضـعها الطريقة بالكلمة فانه ميكن ردها إىل حرو

 وملا كانت هذه الطريقة تبدأ بالكلمات، مث بعد ذلـك . موضعها موضع التحليل

 حتللها إىل أجزائها مث تعيد تركيبها، وملا كانت هذه الكلمات ذات معىن، فـإن

 . هذه الطريقة تركز على املعىن منذ البداية

 يف تعليم القراءة هـي أن الطريقة اليت تناسب ) ١٣٢ : ١٩٩٨ ( ورأى طعيمة

 حتلل هذه الطريقة . الطريقة التوليفية اليت جتمع مزايا كل من الطريقة التحليلية والتركيبية

الكلمات حتليال صوتيا لتمييز أصوات احلروف وربطها برموزها ، مث تركيـب كلمـات



 حتللـها فتبدأ هذه الطريقة بتأدية اجلمل البسيطة أي السهلة مث . جديدة من هذه احلروف

 . إىل كلماا اليت تتكرر كثريا فيها ، مث حتلل الكلمات إىل مقاطع وصوال إىل احلروف

 ومن حيث الدرس بين طه على حسني اخلطوات اليت يأخذها املدرس يف تدريس

 والقراءة االمنوذجية , تتكون هذه اخلطوات من مخسة أنواع ترتيبا وهي التمهيد . القراءة

 يقـدم . ة الصامتة للطلبة ، والقراءة اجلهرية للطلبة ، والدروس والعـرب للمعلم ، والقراء

 املدرس يف التمهيد حملة عن حياة كاتب النص خمتصرا ، أو يقدم املدرس قصة أو حادثة هلا

 أو ميهد املدرس مبشاركة الطالب بتقدمي أسئلة تتطلب إجابة هلا عالقة . عالقة ما بالدرس

 . رسون فيه مبوضوع الدرس الذي سوف يد

 . مث القراءة األمتوذجية للمدرس ، وهي بأن يقرأ املدرس املوضوع قراءة امنوذجية

ـا سـيئا  فيقرأ املدرس املادة بأسلوب صحيح خال من األخطاء ألا سوف يعطي انطباع

 وكذلك ينبغي أن يقرأ املدرس بأسلوب مؤثر حيث يستطيع الطالب أن يفرقوا . للطالب

 بني املوضوع الذي يتحدث عن احلماسة والذي يتنـاول العالقـات كيفية أداء القراءة

 وكذلك يف النـرب . اإلنسانية مثال ، وبني املوضوع يف املناجاة الروحية والتهذيب الديين

 فإن متثيل املعىن يـؤدي إىل اسـتيعاب . ودرجة الصوت ، ويف متثيل املعىن خالل القراءة

. لالحقة صحيحة إىل حد ما املقروء من الطالب حبيث تأيت قراءم ا



 . مث القراءة الصامتة للطلبة ، وهي بأن يقرأ الطالب املادة دون مهس أو صوت

 فتصف القراءة باهلدوء التام ألنه تؤدي إىل حصول العمليات العقلية العليا ، واالسترسال

 املادة غريب عند الطـالب حيـث فمما يعرف أن . بالقراءة ، واجنازها يف وقتها احملدد

 . فهم حيتاجون إىل وقت لفهمها من حيث قراءا اجلهرية . يلتقوا ألول مرة من املدرس

 فوقوع القراءة الصامتة بعد القراءة االمنوذجية من املدرس يفيد كثريا ويؤثر تأثريا تاما من

 . حيث صحة القراءة والفهم وعدم األخطاء عندهم

 . ة للطلبة ، وهي بأن يقرأ الطالب املادة أو النص قراءة جهرية مث القراءة اجلهري

 وهناك شروط جيب أن يلتزم ا املدرس وهي أال يقاطع الطالب الذي يقرأ حبجة تصحيح

 ، فالتعيني يؤدي إىل استعداد كل طالب األخطاء ، واال تكون القراءة بالدور وإمنا بالتعيني

 لب للقراءة ألنه يف هذه احلالة يكون متابعا ومتـهيئا فكل طالب قد يفاجأ بالط . للقراءة

 . ومن املستحسن أن يشارك الطالب مجيعهم يف عملية القراءة . للقراءة

 ويف القراءة اجلهرية يستحسن للمدرس أن خيللها بعمليات مثل إعطـاء بعـض

 الرئيسية األسئلة اليت تتعلق بفهم معاين الكلمات ، وشرح بعض العبارات ، وتناول املعاين

 والينـسى . وأهم األفكار ، وإعطاء الفكرة الرئيسية اليت يدور حوهلا الـنص أو املـادة

وإذا أخطأ الطالـب يف . املدرس أهم األهداف يف القراءة اجلهرية وهو تصحيح األخطاء



 القراءة فيصحح املدرس إما من ناحية القواعد ، أو يف طريق األداء ، أو يف عـدم متثيـل

 . أو يف عدم مراعاة عالمات الترقيم املعىن ،

 مث اخلطة األخرية الدروس  والعرب ، وهي بأن يشرح ويوضح املدرس مقـررات

 وهذا جيري مثال بإعطـاء أسـئلة . املوضوع وأهدافه أي مضمون النض يرميها الكاتب

 تتعلق بالنص املقروء ، وتعليق املوضوع حبياة الطالب حبيث يكتسب الطالب مما يقرؤون

 فهذه اخلطـة . زيادة ثقافتهم ، أو يف تأثريه عليهم بأن يصبح ذلك جزءا من سلوكهم يف

 . هي خالصة النص من حيث املضمون والعربة أو الفكرة اخللفية تستدعى إليها الكاتب

 فتكمل اخلطوات اليت جتري يف عمليات تعليم القراءة لنيل األهداف املقصودة من التمهيد

 . والقراءة الصامتة للطالب مث اجلهرية مث الدروس والعرب والقراءة االمنوذجية

 حيث قسم خطوات ) ٨١ : ١٩٨٣ ( وأكد ذلك ما ذكره عابد توفيق اهلامشي

 التعليم يف القراءة إىل عدة أمور من التمهيد واملقدمة ، وقراءة املدرس النموذجية ، وقراءة

 إال أنه ذكر تفصيليا . واخلامتة الطالب الصامتة ، وقراءة الطالب اجلهرية وشرح املعىن ،

 لكل منها مثل ذكره يف التمهيد كيفية دخول املدرس ووقته والتحية ، ووسائل التنـشيط

. والتشويق ، وخالصة املقال ، وأسئلة ، ووسائل اإليضاح



 وذكر يف قراءة الطالب اجلهرية مقدار املقروء لكل طالب ، وقواعد تـصحيح

 االستجواب ، وكيفية الشرح ، واإلفادة مـن دفـاتر املعـاين األخطاء وآداا ، وكيفية

 ويف اخلامتة األسئلة التلخيصية واالختبارية ، واخلالصة ، والفوائـد العمليـة . واملعاجم

 فهذه هي اخلطوات املطلوبة عند تدريس القراءة ، إا تـساعد . وحتديد الواجب البييت

 . لتحقيق أهداف تدريس القراءة املدرس كيفية اإلجراءات والعمليات الصحيحة

 كتب التراث - ب

 مفهوم كتب التراث وموقعها يف تعليم اإلسالم . أ

 تعليم الكتب التراثية قد جرت يف إندونيسيا منذ القرن السادس عشر حىت اآلن،

 وهـذا . وإن جتدد وتغير التعليم باستعمال الكتب املتقدمة املنتجة يف القـرن العـشرين

 حيث يستعملها يف تعليم العلوم الدينية بل تـصبح اإلسالمية هد ا ع امل املصطلح مشهور يف

 مراجعا أساسية يف تعمق واستيعاب مجيع العلوم الدينية من العقيـدة والفقـه والقـرآن

 فكما عرفنا أنّ املعهد من املؤسسات القدمية تعلم العلوم . واحلديث واللّغة العربية وغريها

. إسالمية اإلسالمية وتقوم بتربية



 ومن املشهور أيضا أنّ الكتب التراثية عنصر من عناصر بناء املعهد، فإنها جـزء

 فاملعهد قد اسـتفادها ويـستعملها إىل . الميكن تركها يف عملية التعليم والتربية يف املعهد

 فتصبح الكتب التراثية مـصطلحا خاصـا . اآلن كمراجع يستند إليها التعليم والتعلم فيه

 عروفا عند الطّالب الذين يتعلمون يف املعهد وإن مل يعرف من أين طلع وحصل هـذا وم

 . املصطلح ومن وضعها ألول مرة بل التحديد الشامل هلا

 فالكتاب هوما كتبه العامل , مجع كلمتني الكتاب والتراث لغة والكتب التراثية

 ن هذا ما كتبه العامل بـاحلروف يف علم ما من العلوم الدينية  باحلروف العربية، فخرج م

 والتراث من ورث يرث اإلرث والورث والتراث جاء ملعىن ما خيلفه امليـت . غري العربية

 فالكتب التراثية هي كتب تستعمل مـن وقـت إىل ). ٨٩٥ : ١٩٨٦ مألوف ؛ ( لورثته

 لـم وقت حيث يتلقى طالب من شيخه مث يعلم الطّالب إىل من يتعلم إليه فريث املتعلم ع

 من يعلمه وهكذا إىل األخري يتبادل جيل إىل جيل يتعلم الكتاب حىت صار تراثا يتعلمهـا

 الطّالّب من سنة إىل سنة ، فمن هنا جاء مصطلح الكتب التراثية أي الكتـب القدميـة

 . يتعلّمها الطّالّب من جيل إىل جيل حىت اآلن

 عالماـا ) ١٨ : ١٩٩٥ ( وبالنسبة إىل املصطلح الكتب التراثية فقدم برينسن

الحركة والشكل فيهـا أي مـا ) ٢ ( أنها مكتوبة باحلروف العربية، و ) ١ ( اخلاصة وهي



 معظم هذه الكتب مطبوعة بالقرطاس لونـه أصـفر ) ٣ ( ، و دون الشكل يعرف بكتاب

وتتكون من الصحف الّيت العقد فيها فيمكن أن يتفرع محل صحيفة تستقل من األخرى

 ولكن هذه العالمـات . ئص السهولة ملن مل يفهم بالقواعد أن يقرأها هلذه اخلصا ) ٤ ( ، و

 . بعضها يتغري بتغري العصور ، فمنها لون القرطاس الذي يتغري من األصفر إىل األبيض

 وجاء الفرق بينهما مـن . تنقسم الكتب التراثية إىل قسمني القدمية والعصرية

 القدمية ال نقطة وال فاصلة  بني كلماا ، عالمة القراءة ، فالكتب التراثية ) ١ ( أمور وهي

 أن الكتب التراثية ) ٢ ( و . خبالف الكتب التراثية العصرية اليت متت بوضع نقطة أو فاصلة

 . القدمية هلا تراكيب متكاملة أي ، خبالف الكتب التراثية العصرية اليت تراكيبها سـهلة

 عفانـدي ( الكتب التراثية القدميـة فاملعىن للكتب التراثية عند املعاهد السلفية يقترب إىل

 ) . ١٥ : ١٩٩٨ Lakpesdam خمتار يف

 ففهمنا مما سبق أنّ الكتب التراثية هي الكتب الّيت ألّفها الـسلفيون وكتبوهـا

 باملنهج اخلاص للماضي أي قبل الزمان العصري،  ويستخدمها املعاهـد واملسـسات يف

 ساسية يتمسك ا الطالب واألساتيذ يف املعاهـد تعليم العلوم الدينية بل يصبح مراجعا أ

 وهذا املعهد يستخدمها يف التعليم من عام إىل عام بل من جيل إىل جيل . السلفية وخباصة

فالتراث يرجع إىل معىن قدمي أي هذه الكتب مكتوبة منذ زمـان مـن . وعصر إىل عصر



 وأكد هذا املعـىن أن . عهد القرن العاشر إىل اخلامس عشر ، فريث علماؤنا للتعليم يف امل

 معظم الكتب التراثية حمتوية على أنواع العلوم اإلسالمية القدمية والعالقة يف معظم حبثها

 ) . ١٤٨ : ٢٠٠١ رحيم ؛ ( بالعلوم احلديثة

 ومن املعروف أن املعاهد والكتب التراثية كجانبني من العملة، أي أن مـصادر

 فكعنـصر مـن . خوذة من هذه الكتب التراثية العلوم اليت يتعلمها الطالب يف املعهد مأ

 عناصر املعهد حيل الكتب التراثية حمال أساسيا حيث يعتمدها املعهد يف عملية تعليم مجيع

 . ) ١ : ١٩٩٨ منصوري ؛ ( املواد الدينية من العقيدة واألخالق وخباصة الفقه واللغة العربية

ـا يـسمى فعالقة املعهد بالكتب التراثية هي عالقة متينة ومدوام  ة بل يشتهر يف املعاهد م

 بالكتب املعتربة ، وهي الكتب اليت تبلغ درجة الريب يف استعماهلا عند التعلـيم لوفـاء

 . شروط من ناحية املؤلف مثال واملضمون

تدريس كتب التراث أهداف . ب

 العلـوم العلوم الدينيـة و انتشار يف ا هام ا دور تلعب أن الكتب التراثية الشك

 فالتعليم يف املعهد مل يزل متعلق . ملعهد ويصبح عمادا يف قيام املعهد واستمراره اللغوية يف ا

. ومتصل بالكتب التراثية، فهي مصادر العلوم اليت يتعلمها ويتعمقها الطالب واألساتيذ فيه



 فيستمر ويتداوم استخدام الكتب التراثية كمصادر العلوم األساسية ومل يتغري واليتحرف

 . ستخدامها واستفادها موقف املعهد يف ا

 إذا تكلمنا أعراض تعليم الكتب التراثية فإا ترجع إىل أهداف قيام املعهد مـع

 فإن اهلدف األساسي يف بناء املعهـد هـو . مجيع عملياته املقصودة إلجياد تلك األهداف

 ة تزويد الطّالب بالعلوم الدينية أو باالصطالح املشهور للتفقه يف الدين أي العلوم الدينيـ

 ) . ١٥٧ : ٢٠٠١ رحـيم ؛ ( إعدادا هلم لألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اتمـع

 . فيقوم املعهد بتعليم الكتب التراثية اليت هي مصادر العلوم الدينية

 الطالب الذين يتعلمون يف املعهد معظمهم يريد أن يتعمق بـالعلوم الدينيـة ، ف

 فالطالب يتعاشرون بالكتب . هد يف منهج دراسته فيتعلمون الكتب التراثية اليت عينها املع

 هم إىل أن خيتموا كتبا من فنون العلوم من األصول والفقـه ي التراثية يف يوميام مع مدرس

 فيتأهلون أيضا املواد اللغوية من النحو والصرف ملـساعدة . والتفسري واحلديث وغريها

 طـالعوا ويفهمـوا بأنفـسهم فهم النصوص من الكتب التراثية ، فبهما يستطيعون أن ي

 . النصوص العربية من الكتب التراثية

 أهداف بناء املعهد إىل العام واخلاص ، فاهلدف ) ٢٤٨ : ١٩٩١ ( فقسم عارفني

العام هو توجيه الطالب إىل أن يكونوا من املسلمني العاملني بدينهم والعاملني بعلومهم يف



 واهلدف اخلاص هو تزويدهم بالعلوم . سالم اتمع بتبليغهم أي جيعلهم مبلغني يف نشر اإل

 الدينية ليكونوا عاملني ا وسوف يعملون ا يف جمتمعهم ، أي جيعلـهم العلمـاء ومـن

 . األهايل يف الدين وعلومه

 ما قاله عارفني أن املعهـد يهـدف إىل ) ٣٤ : ١٩٨٣ ( وأكد ماروان سارجيو

 لصني واجلـاهزين يف نـشر اإلسـالم حصول العلماء واملبلغني القويني والصابرين واملخ

 فاملعهد حيصل على العلمـاء املـبلغني واآلمـرين . والقائمني باجلهاد بأمواهلم وأنفسهم

 وهذا اهلدف قد بدأ منذ وجود املعهد ألول مرة قبل نشر . باملعروف والناهني عن املنكر

 . اإلسالم يف إندونيسيا مجيع أراضيه

 مواد كتب التراث . ج

 عهد والكتب التراثية هلما عالقة قوية ، وهذه العالقة جتعل املعهـد عرفنا أن امل

 فالطّالّب يتعلمون يف املعهد للتفقه يف العلـوم . مصدرعملية التعليم والتعلم العلوم الدينية

 الدينية ، بل هم ميكثون فيه لسنوات طويلة للتعمق فيها ، ومنهم يعلمون يف املعهد بعد أن

 ومن أهداف قيام املعهد أنه يقوم بتربية إسلمية و . بالقرب منه أمتوا دراستهم ويسكنون

، والتربية اإلسالمية منفذة بغرس تعـاليم ) ٥٩ : ١٩٩٤ ماستوهو ؛ ( بشعار دين اإلسالم



 و يقوم املعهد أيضا بالتعليم لتزويد الطـالب . اإلسالم من عملية التعليم واحلياة اليومية

تمع فيما بعد العلوم الدينية احملتاجة يف عمليام اليومية رجاء هلم نشرها يف ا . 

 بالنسبة إىل املعهد الـسلفي – فالطالب يف املعهد يتعلمون علوما دينية فحسب

 فيقوم املعهد بتعليمها معتمدا بالكتب التراثية . ، نظرا إىل أهداف املعهد السابق - أردنا هنا

 وقـد مسـى . اسـيا فيـه كمصادر أساسية فيه، فيجعل املعهد هذه الكتب منهجا در

 دروسا يف املعهد اإلنسانيات حيث حتتوي هذه الـدروس ) ٨٧ : ١٩٤٤ ( كونتووجيويو

 على أنواع من العلوم وهي اللغة العربية والفقه مع أصوله والتفـسري واحلـديث واألدب

 وهذه العلوم قد حتول نوعني من األساس ومها األسـاس . واألخالق والتصوف والتاريخ

 . ي تربية األخالق ، واألساس املعريف أي تنمية العقول واملعرفة األخالقي أ

 الكتب التراثية إىل ثالثة أقسام   الكتب املبـسوطة ) ٥٠ ؛ ١٩٨٢ ( وقسم ظافر

 ) ١ ( وأنواع هذه الكتب تنضمم إىل جمموعات، وهـي . والكتب املتوسطة والكتب العليا

 جمموعة ) ٤ ( أصول الفقه ، و جمموعة ) ٣ ( جمموعة الفقه، و ) ٢ ( جمموعة النحو والصرف، و

 العلوم ) ٨ ( التصوف واألخالق، و ) ٧ ( التوحيد ، و ) ٦ ( جمموعة التفسري، و ) ٥ ( احلديث، و

. األخرى مثل البالغة والتاريخ



 ومن الكتب املبسوطة هي البناء يف الصرف والعوامل يف النحو وعقيدة العوام يف

 األمثلـة التـصريفية والكـيالين والكتب املتوسطة هي . العقيدة والوصايا يف األخالق

 واملقصود يف الصرف، واآلجرومية والعمريطي واملطممة واأللفية يف النحـو، والتقريـب

 والسفينة وسلم التوفيق وفتح القريب وفتح املعني وفتح الوهاب واحمللي والتحرير يف الفقه،

 ، مث اجلاللـني مث كفاية العوام وجوهر التوحيد واحلصون احلميدية والدسوقي يف العقيدة

 واملنري وابن كثري واإلتقان يف التفسري، مث بلوع املرام وصحيح املسلم واألربعني النواويـة

 والبيقونية ورياض الصاحلني ودرة الناصحني ومنهاج املغيث يف احلديث ، مث تعليم املتعلم

 جنيـدة ( اريخ وبداية اهلداية وإحياء علوم الدين ورسالة املعاونة وخالصة نور اليقني يف الت

 ) . ١٧٤ : ٢٠٠١ املناورة يف أبوديناتا ؛

 وأما الكتب العليا فهي متخصصة لطالب الذين أمتوا وختموا دراسـة الكتـب

 فمن مواد هذه الكتب قد تؤخذ من الكتب املتوسطة أي . املتوسطة ، وهم من اخلواص

 وامع واألشباه وتؤخذ أيضا مواد هذه اموعة من الكتب األخرى مثل مجع اجل . شرحها

 والنظائر وفتح ايد ومجيع البيان ألحكام القرآن وتفسري املنار وصـحيح البخـاري يف

. احلديث



 طرق تدريس كتب التراث . د

 مشهور عند اتمع أن املعهد يقوم بعملية التعليم من نظـرتني، األوىل خلـق

 فهم الشخص أو الطالب الشخصية اإلسالمية يتبىن على األخالق اإلسالمية ، والثانية أن ي

 فالتعليم يف املعهد جيري يف إجياد هذه الناحيتني . وجباته حنو ربه أو دينه ووالديه وجمتمعه

 مستخدما األسس التعليمية من األهداف واملواد والطرق املستخدمة يف عمليـة التعلـيم

 . والتعلم واالختبار أيضا

 " سـوروكان " تاليـة ، والطرق املستخدمة يف التعليم تتمـسك بأنواعهـا ال

 سوروكان مأخوذ من ) . ٩٥ : ٢٠٠٤ حيضري ؛ ( واحللقة واحلفظ " وتون / باندوغان " و

 يف هذه الطريقة . سوروك لغة جاوى مبعىن تقدمي ، أي تقدمي الطالب القراءة أمام املدرس

 يقابل الطالب مدرسه مع تقدمي قراءته وفهمه الكتاب الذي قد درسه من قبل مث اسـتمع

 إليه وبالتعليق منه مبا قرأ أو قدمه الطالب فتجري هذه الطريقة انفراديا بني الطالب املدرس

 . ومدرسه

 وتوت أو باندوغان مأخوذ من وقت لغة جاوى مبعىن الوقت، وهذا االصطالح

 جتري هـذه . جاء ألن التعليم جيري يف أوقات معينة مثل بعد الصلوات املكتوبة أو قبلها

الفصل حيث يقرأ ويشرح املدرس مادة من الكتاب ويستمع إليـه الطريقة مثل التعليم يف



 جيلس الطالب حول املدرس أو الشيخ مستديرا بسماع ما . الطالب ويكتبون ما يفهمونه

 . يقرأ ويشرح املدرس مع يكتبونه يف كتبهم

 مث احللقة وهي جمموعة كبرية من وتون ، جتري هذه الطريقة بإرشاد املـدرس

وإذا كان وتون يتركز يف املـدرس أي . لس والطالب يتناقشون فيما بينهم ومراعاته ا 

 يقرأ ويشرح املادة فإن يف هذه الطريقة عكسه ، يبحث الطالب مـادة حتـت إشـراف

 فالتعليم هنا يتركز يف الطالب ال املدرس فإنه . املدرس بالتعليق والبيان إذا احتاج إىل ذلك

 فاحلصول من هنا أن الطالب ال يتمعقون يف املادة . يرافقه ويعلق حسب ما احتاجوا إليه

 . فحسب وإمنا يتدربون يف كيفية احلدوث واالشتراك

 وأما التحفيظ فيستخدمه املدرس يف حفظ األبيات واألشعار عادة، وقليال مـا

 ويستخدمه املـدرس أيـضا يف . يستخدمه املدرس يف حفظ منت الكتاب مثال أو كتابته

 ومشهور لنا أن احلفظ يف التعليم جيري للألبيات من . واعد النحوية الصرف ويف بعض الق

 وينمو يف هذه الطريقة فهم األبيات الـيت . كتاب األلفية بن مالك والعمريطي واملقصود

 حفظها الطالب أي أنه ليس مبجرد احلفظ فحسب وإمنا يفهموا وحيللوا ويطبقوا يف

. النصوص العربية أي قراءا



 يف - الـسلفي بـالطبع – ربع هي أشهر الطرق اليت يستخدمها املعهد وهذه األ

 عملية التعليم والتعلم يف العلوم الدينية ، رغم أن هناك طرق أخـرى الـيت تنتمـي يف

 : ٢٠٠٤ السنوات األخرية مثل حبث املسائل واحلوار وفتح الكتب واملقارنة حيـضري ؛

 قون يف العلوم الدينية حيث يتناقشون جيري حبث املسائل يف الطالب الذين يتفو ) . ١٠٠

 فيشترك يف هذا الس الكرباء من . ويتشاورون يف املسائل الفقهية حتت إشراف املدرس

 . الطالب ألم سوف حيلون مشكالت اتمع الدينية

 واحلوار مثل املناقشة واجلدال ، فإن الطالب يف هذه الطريقة يقدمون آراءهـم

 أو يقـدم . تجادلون ويتبادلون فيما بينهم من اآلراء والربهـان حول مادة من الكتاب في

 املدرس مشكلة مث حيلها الطالب بطريقة اجلدال واملناقشة حول حل املشكالت فيجـري

 وتعترب هذه الطريقة من أقـدمها الـيت . احلوار بينهم حيث يقدم أحد رأيه ويعلقه اآلخر

 . يستخدمها املعهد يف عملية التعليم

 الكتب بطريقة البحث عن النصوص يف املراجع ملادة من الفقـه أو وجيري فتح

 يعطي املدرس موضوعا ويطلبه الطالب يف الكتب فيعرض . العقيدة أو التفسري أو احلديث

نظرا إىل تطبيق هذه الطريقـة . ويقدمونه أي طلب املراجع من الكتب مبا يأمره املدرس



 املناسبة وهي من املتفوقني أيضا مثلما جيري يف فإن هذه العملية حمتاجة إىل قدرة الطالب

 . طريقة حبث املسائل ، فعدم القدرة الوافية تؤدي إىل صعوبة

 ،فإا تستخدم ملقابلة اآلراء أو املواد أو ارنة فتجري عادة للمرحلة العالية وأما املق

 ذه الطريقة فلهذا رمبا جتري ه . لة األديان الطرق أو الكتب بل تتوسع هذه الطريقة إىل مقاب

 يف املرحلة العالية أي املعهد العايل يتعلم فيه الطالب بطريقة اجلامعة مـن حيـث املـواد

 ) ١٠١ : ٢٠٠٤ ؛ حيضري ( ليم والتعلم بني الطالب واملدرس والطرق ومواقف عملية التع

 اختبار تعليم الكتب التراثية . ه

 بطريقـة سبق ذكر طرق تعليم الكتب التراثية وهي إمـا أن جيـري التعلـيم

 وهذه الطـرق . سوروكان ووتوت أو باندوغان واحلفظ واحلوار وحبث املسائل واملقابلة

 مستخدمة حسب مراحل الطالب واملواد الدراسية ، فقدرة الطالب تعني أيضا يف اختيار

 واستخدم أيضا املدرس هذه الطرق عند اختبـار ومعرفـة قـدرة . الطريقة املستخدمة

 ن املدرس قد يستفيد هذه الطرق لالطالع على مستوى قـدرة أي أ . الطالب مبا علمه

. الطالب ومعرفة قبوهلم ملا علمـه



 بعد أن قرأ املدرس أو ) ٣٣ : ١٩٨٣ ( وصور أبو بكر أجيه كما نقله ماروان

 الشيخ بابا أو فصال من الكتاب وشرحه مع استماع الطالب إليه فأمر أحدا منهم أن يقرأ

 الب ليس مبجرد التسجيل ملا مسعه من شيخه وإمنا يفهمه ويعاملـه فالط . ما قرأه من قبل

 فمن هنا يريد املدرس أو الشيخ أن يفهم الطالب مـضمون . من قدرة القراءة والشرح

 . الكتاب ويقدرون أيضا أن يقرؤوا ويلفظوا ما قرأه الشيخ

 عرف إذن املدرس أو الشيخ قدرة الطالب من ناحية فهم املـضمون وقـراءة

 فإن فهم املضمون بالطبع يصبح شيئا مهما وهو اهلدف من التعلـيم ، . وص العربية النص

 ولكن املدرس أو الشيخ اليكتفي بفهم املضمون فحسب وإمنا يريد أن يستطيع الطـالب

 فإن هلـذه القـراءة . أيضا قراءة الكتاب مثلما قرأه أي بطريقة قراءته النحوي والصريف

 طريقة القـراءة يف . عهد من الطريقة املستعملة خارج املعهد طريقة خاصة اليت يتميز به امل

. املعهد جتري بتأدية كلمة فكلمة مع معناها وذكر موقعها من اإلعراب



 الباب الثالث

 البحث منهج

 املتعلقة مبناهج البحث تتضمن على أمـور الباب األمور يف هذا تشرح الباحثة

 ، طريقة مجع البيانات و ، ر البيانات وأنواعها مصاد و ، أداة البحث و ، تصميم البحث تالية

 . ذلك من اجل عرض طريقة البحث و . وفحص صحة البيانات

 تصميم البحث . ح

 أنّ اختيار مدخل البحث هو أمر مهم وضروري ال بد للباحثـة , ومن املعروف

 وفائدته للحـصول . أن ختتار لعملية حبثها العلمي من املدخل األنسب يف إجراء البحث

 . قيمة العظمى ال له ، على البحث العلمي املثايل

وطبقا ملوضوع البحث وهو تدريس مهارة القراءة بطريقـة تـدريس اعتمادا

 دخل هذا البحث يف املدخل الكيفي في ، على أسئلة البحث وأهدافه الكتب التراثية ، وبناء

) Qualitative  Approach .( هو كيفية عمليـة حثة البا صف بأن ت واملراد باملدخل الكيفي 

 من ناحية طريقة أدآئه ومواده والعناصـر ية ، كتب التراث بوسيلة ال قراءة مهارة ال تدريس

. وصفية دراسة وذلك املدخل بالتصميم . املساعدة والعائقة على جناح تدريسها



 ن أحـوال أ ) ٣ : ٢٠٠١ ( كما قاله وجدان وتيلور يف مولونج وذلك التصميم

 هو كلمـات ، ألن املبحوث فيه املدخل الكيفي يكون مناسبا مثل هذا البحث تستخدم

 ومـيلري كـريك ه لـ ا ق ما واتبع هذا . مكتوبة أو من ألسنة الناس أو السلوك املشهورة

 ن البحث الكيفي هو أداة خاصة يف العلوم اإلجتماعية وأنـه أ ) ٣ : ٢٠٠١ ؛ مولونج (

 بيئتـهم واإلتـصال ـم يف لغتـهم ويف بصفة أساسية تعتمد على مراقبة النـاس يف

 . املصطالحات

 البحث الوصفي هو أن يصور ويفسر ماكان له اإلطباع من هيئة أو إتصال ممـا

 بيانـات ف . كان فيه واآلراء اليت تنمو فيها واملسيب أو التأثري الذي فيه أو امليل املتطور به

 اإلسـتيعاب أو املالحظـة اإلستعراض و و البحث الوصفي جبمع عادة من خالل املقابلة

 اإلستقـصاء الوصـفي ف ) ٢٥٤:١٩٩٨ ( نتا و وأما عند أريك ). ٧٧:١٩٩٥ ؛ سومنتا (

 ، أرادت الباحثة ويف هذا احلال . باإلستطالعي دف له تصوير اهليئة أو قانون األحداث

 ن اليت يتكون مـ ية كتب التراث بطريقة استخدام ال قراءة مهارة ال أن تتصف عملية تدريس

 اهلدف احملصول واملادة املدروسة والطريقة املستخدمة والعناصر املساعدة العائقة للحصول

. على جناحها



 املدخل كما ذكرنا فيما مضى هو فاملدخل األنسب لعملية هذا الوصف الظاهرة

 : أما خصائصه فهو . ) Qualitative Approach ( الكيفي

Ø البيانات والباحث، ويعترب أنه أداة رئيسية البحث الكيفي له خلفية طبيعة تعترب 

Ø البحث الكيفي يكون أكثر إهتماما باجراء البحث من اإلهتمام بنتائجه 

Ø يف حتليل املشكالت مييل إىل التلخيص العام 

Ø ٥ : ٢٠٠١ ، بغدان وبقلني يف مولونج ( يهتم البحث أكثر باملعىن ( . 

 فـالنمودج . ة املبحوثـة وصف القضية الرئيـسي , نّ اهلدف من هذا البحث إ

 Qualitative ( األنسب لعملية الوصف هو املدخل الكيفي Approach ( . وذلك بالتحطيط 

 . أو تصميم املنهج  الدراسي للقضية

 أداة البحث . ط

 يف هذا البحث تكون الباحثة كمقام اآللة األساسية للبحث عند مجع البيانـات

 ى مجع البيانات أا مل تكـن مـن األداة باحثة أيضا آلة أخرى تساعد عل ل كما تستخدم ا

 فسبب كون الباحثة هو عدم الشكل الواضح املعتمـد يف بدايـة . األساسية بل اإلضافية

من حيـث , تعترب هذه الطريقة صحيحة ) ١٩٨٨ ( وأكد ناسوتيون . إجراء هذا البحث



 ، بـل كآلة أساسية يف البحث أمر ضروري ومناسب لنوع البحث الكيفي ة كون  الباحث

 صرح ناسوتيون هذه احلالة أن اإلنسان الباحث هو اآللة الوحيدة اليت متلك وظيفة مجـع

 فالباحثة تفعل ومتلك . البيانات ملا كانت له من صيغة تتماشى مع كون البيانات الكيفية

 . ) ١٧:٢٠٠١ موملونج، ( قدرة حاكمة ألخد القرار فيها

 ثّر ؤ للبحث كما تبتعد أيضا عما يـ كانت الباحثة تبتعد كثريا عن الصفة الذاتية

 فتحفظ الباحثة ما جيري من طبيعة األحوال اليت تدور حول املوضوع . عنها أثناء البحث

 تظهر أمهية البحث الكيفي أنه ال يتدخل ذ وعندئ . لكي يظهر من األصالة الكونية احلقيقية

از خرى أن البح أ أو بعبارة . يف األحوال اليت تدور حول موضوع البحث  ث الكيفي ميـت

 ، فـإن الباحثـة ال أما الذي يتعلق خبطوات البحث يف امليدان . دائما بالصفة املوضوعية

 بحث كما هو يف امليدان ، بل جيري ال تعتمد كثريا على اجلداول اخلاصة او املواقف املعينة

 . مع أحوال املوضوع ومشكالته يف امليدان حىت يتماشى

 ي تساعد عملي ة البح ث فم ا زال ت وأما أدوات البحث األخرى الت

 من بعض ة الباحث ت وفي هذا البحث استفاد . إضافية وإن تكون مستخدمة

 األدوات المساعدة منها آلة التسجيل ٬ وهي لتسجيل البيانات الصوتية من

 ف  ي تعل  يم اللغ  ة العربي  ة الت  ي ق  ام به  ا التدري  سية المخب  رين ح  ول النط  اق

م واألوراق ٬ وك ذلك الفتوغرافي ة  آل ة بجانب إلى استعمال القل المدرسون



 لبيان  ات ب  شكل ال  صور ح  ول عملي  ة ا لني  ل ة ها الباحث ت الت  صوير ٬ اس  تخدم

 . واألح  وال األخ  رى المتعلق  ة بموض  وع البح  ث ت  دريس الكت  ب التراثي  ة ٬

 ومن ثم وجودها ما زال ت تلع ب دورا هام ا ف ي م سيرة عملي ة ه ذا البح ث

 . البيانات إطالقا وتعطي مساهمة كبيرة في إكمال جمع

 البيانات ومصادرها . ي

 خ الل الباحث ة المراد بمصادر البيانات هي عبارة ع ن ت سجيالت

 واإلع الم . أو أرقام ا حي ث تن ال الباحث ة اإلع الم وقد يكون واقعي ا . بحثها

 وق ال لوفلون د ف ي . هو نتائج صناعّي تستخدمها الباحثة ألغراض تري دها

 ادر البيانات في البحث الكيفّي مأخودة أن مص ٬ ) ۱۱٦ : ۲۰۰۱ ( مولونج

 م  ن األق  وال واألح  وال وبياناته  ا ت  دخل ف  ي أن  واع البيان  ات اإلض  افّية مث  ل

 األق وال : بالنسبة إلى مصادر البيانات كانت مأخودة من . الوثائق وغيرها

 . Statistik) ( واألحوال٬ مصادر البيانات المكتوبة٬ الصور واألرقام

 ختيار مسألة البح ث ه ي وج ود م صادر من إحدى الميازين في ا

 البيان  ات ٬ ل  و كان  ت م  سألة البح  ث جّداب  ة ٬ لك  ن ب  دون م  صادر البيان  ات

 ۲۰۰۲ ؛ س وفرا يوغ و ( لكانت غير فائدة أي ال تستطيع للباحثة أن تبحثها

 . وتختل  ف م  صادر البيان  ات ب  ين البح  ث الكيف  ي والبح  ث األرق  ام ). ۱٦۲ :

ح ث أم را مهم ا ف ي البح ث ٬ ألج ل ذل ك أما البحث الكيفي يجعل مصادر الب



 أن طريق  ة اختي  ار البيان  ات وتعي  ين نوعه  ا ت  سبب إل  ى نجاحه  ا ف  ي البح  ث

 ). ۱٦۳:۲۰۰۱ ؛ و غ سوفريو ( لنيل البيانات

 ف   ي البيان  ات أن م   صادر ) ۱٦۳ : ۲۰۰۱ ( و غ يو ا وعن  د س  وفر

 : من تتكون البحث الكيفي

 املخرب األساسي - ١

 عطي اإلعالنات واإلختبارات لكن أفضل يف البحث الكيفي كان املخرب األساسي ي

 من ذلك، ألن املخرب األساسي يصدر منه اإلعالنات لو جعل البحـث جناحـا أو

 لذلك وجود املخرب األساسي يف البحث الكيفي مهم جدا وال بد للباحثة أن . فاشال

 . ختتار من املخربين الذين يستطيعوأ أن يعطوها أكثر اإلعالنات اليت تبحـث ـا

 . لتباس أ يف اختيار املخرب األساسي تسبب اال واخلط

 احلواديث أو األعمال - ٢

 مبشاهدة احلوادث واألعمال، كانت الباحثة تستطيع أن تصدق عن البيانـات مـن

 . أقوال خمرب البحث

ميدان البحث - ٣



 تستطيع الباحثـة أن , من هنا . كان ميدان البحث تدخل يف أنواع  مصادر البيانات

 . يانات يف عملية حبثها تشاهد وتأخد مصادر الب

 أو أرشيف الوثائق - ٤

 الوثائق أو أرشيف مها من مصادر البيانات املكتوبة أو من األشياء الّيت تتعلّق بإحدى

 وكذلك من مجلة الوثائق أو أرشيف تارحيخ املعهد أو املنهج . احلوادث أو األعمال

 . وغري ذلك من مصادر البيانات ة الدراسي والكتب املدرسي

 . البيان  ات أخ  دت الباحث  ة ف  ي ه  ذا البح  ث م  ن المخب  رين ولني  ل

 Snowball ( واختي  ار اإلخب  ار ف  ي ه  ذا البح  ث أق  يم باس  لوب كل  رة ال  ثلج

Sampling ( بمعن  ى أن المخب  ر الرئي  سي يع  ين شخ  صا آخ  ر ال  ذي ق  د ع  رف 

 . كثيرا حول موضوع البحث ويفهم مشكالت البحث

طريقة مجع البيانات . ك



 مصادر البحث الكيفي م أخوذ م ن مخب ر أن كما ذكرنا في البحث

 وذل  ك م  صادر . ومي  دان البح  ث األش  ياء مث  ل الوث  ائق أو أرش  يف البح  ث

 ) . ۱٦٦ : ۲۰۰۱ سوفرايوغو٬ ( البيانات تطلب إلى طريقة لبحثها

 : أما البحث الكيفي ستخدم الباحثة يف حبثها هذه ثالثة طرق جلمع البيانات منها

 طريقة املقابلة العميقة - ١

 بلة هي عملية احملاورة بألهداف اإلنشائية عن الرجال واحلراثة واألنشطة املنظمة املقا

 Interviewer). ( والدافع والشعور وما إىل ذلك مما يؤديها الطرفان أحدمها املقابـل

 . وثانيها املقابل به  وهو  من  جييب  األسئلة املطروحة عليه ، من يقوم مقام األسئلة

 يف البحوث املختلفة ، ومبا أنه كثر إستعماال لبيانات املشهورة واملقابلة طريقة مجع ا

 ). ١٥٦ : ٢٠٠١ ؛ ارييانا وبوغني (

 واملقابلة حماورة مما أدى إليه مجع البيانات عن أحواله متنوعة من املفـرد أو مجاعـة

 ، والبيانات اليت جتمع منها اخللفية واخلربات واآلراء واإليرادات وكـل مـا الناس

 ). ٨٦ : ١٩٩٥ ؛ سومانتا ( عمل املراسالت يرتبط مبا

 ة تعتمد طريقة مجع البيانات أو اإلعالم بطريقـة مواجهـة الباشـرة ق املقابلة الدقي و

وهذه تعمل بالكشف . باملخرب له ليقيد منه التصوير الكامل عن املوضوع املبحوث



 ينـة والتكرار يف البحث النوعي كانت املقابلة الدقيقة تـصبح أداة رئيـسية املتبا

 ). ١١٠ : ٢٠٠١ : بوغينن ( باملالحظة االشتراكية

 ) Participant Observation ( طريقة املراقبة االشتراكية - ٢

 أسباب اسـتخدام هـذه ت كان ) ١٢٥ : ٢٠٠١ ( قال غوبا ولينجول يف مزلونج

 : منها ، و الطريقة كثرية

 . مباشرة ة تعتمد هذه الطريقة على اخلربة العلمي 7

 . ية أن تشاهد وتراقب بنفسها ك شترا أسلوب طريقة املراقبة اإل 7

 . كن للباحثة أن تكتب من احلوادث اليت تتعلق باملعرفة من بيانات البحث مي 7

 لتباس من نسيان الباحثة ا ، ظنت يف عملية حبثها وجود االرتباك يف ذهن الباحثة 7

 . يف كتابة البيانات يف طريقة املقابلة

 . يقة املراقبة اإلشتراكية كن للباحثة أن تفهم األحوال السيئة أثناء طر مي 7

 ستطيع ، فيـ كن للباحثة أن تستخدم طريقـة املقابلـة مي ، ال ة يف القضايا املعين 7

 . للباحثة أن تستخدم هذه الطريقة

 وطريقة املراقبة اإلشتراكية هي طريقة تقوم الباحثة بدور إجيايب كواحد من أفـراد

ن وتعملون كما تعملون ومير ، وتعيش معهم حيام تأكلو العينة اليت ينوي مراقبتها



 ومن ضروريات جناح هذا النوع من املراقبـة إال . يف نفس الظروف اليت ميرون ا

 تكشف الباحثة عن نفسها حىت يظل سلوك عينة الدراسة طبيعيا وعفويـا بـدون

 ). ١٩٩٩:٨٣ ؛ عفريج ومصلح ( تكلف أو إرتباق

 يت تتعلق بعملية تدريس قـراءة استخدام الباحثة هذه الطريقة للوصول إىل البيانات ال

 لفعالة كفائة الباحثة من ناحية هي من أسباب استخدام هذه الطريقة و . كتب التراث

 . ثقتها واهتمامها وأعماهلا وأداا وغري ذلك

 طريقة الوثيقة - ٣

 الـذي Interviewee) ( واملقابل بـه Interviewer) ( هذه الطريقة تستعملها املقابل

 وهذه الطريقة مل تـذهب . ) ١٣٥ : ٢٠٠١ ؛ مولونج ( سيجب من أسئلة الباحثة

 وهي طريقة الوثيقة اليت تبحث عـن البيانـات مـن ، مهمة باملناهج األخرى بعد

 ، والكراسـة واجلريـدة ،واملخطوطات األشياء أو التغيري الذي يتكون من التذكرة

 لـم جـرا والة والصحيفة وكتابة نتيجة املفاوضة وقائمة القيم وخطة الشيئ، وه

 ). ٢٠٠ : ١٩٩٢ ؛ نتا و أريك (

 ذه الطرائق لتستفيد منها البيانات اليت تتصل بـأغراض التـدريس  قامت الباحثة

. ، وكل ما احتاج إليها البحث واستعداد املدرس أو املدرسة يف عملية التدريس



 اإلنسان وهو أكثر استعماال للبحث : ، أوهلما إن مصادر البيانات تكون من جهتني

 نسان إل والثاين ما هو ليس با . في، تؤخذ منه البيانات عن طريق املراقبة واملقابلة الكي

 علـى ن معىن مصدر البحث هو ما كان موجودا اآل و . كالوثائق والكتابات الرمسية

 . الشكل احلقيقي

 فا إلنسان أو الشخص الذي يصدر البيانات عما يتعلق مبوضوع البحث عند البحث

 ، وهو الذي جييب بعض األسئلة املطروحة أو بعض أراءه مما الكيفي يسمى باملخرب

 ملا كانت ، أما يف جمال البحث الكيفي فمكانه املخرب ضرورية جدا . طلبته الباحثة

 فال يكفي أا حبيث األسئلة أو مقدمة رأيها بل هي بنفـسه . له البيانات احلقيقية

 صاحب البيانات اليت تؤثر لذلك يسمى مبخرب أي ف . ملكت تلك البيانات الصحيحة

 . كثريا يف نتيجة البحث فجودة البحث تتفق كثريا مما صدر عنه

 Purposive ( وعند اختيار عينة البحث تستخدم الباحثـة طريقـة معينـة هادفـة

Sampling ( . ذلك ألجل التمكن من مراجعة بعض املخربين اآلخرين حىت تـصل و 

 أما الذي يتعلق بتغيري خمرب البحـث . قة الباحثة إىل معرفة البيانات الصحيحة الصاد

 Snowball ( فتستخدم الباحثة طريقة تضاعف اختيار Sampling ( قياما على كـرة 

فظل تبحث الباحثة عن البيانـات عـن . الثلج اليت تكثر قليال فقليال عند اجلريان



 فهذا األسـلوب . هؤالء املخربين حىت يتساوى واحد من البيانات من قبل املخربين

 حيث رأى أن املخـرب كمفتـاح ) ١٦٥ : ٢٠٠١ ( و غ تماشى مع رأي سوفرايو ت

 لذلك للباحثة أن تتصل . وعنه مكانة عظيمة يف البحث الكيفي . البيانات ومالكها

 ). ١٦٣ : ٢٠٠١ : و غ سوفرايو ( مع املخربين اتصاال وثيقة حىت تنال البيانات الكاملة

ور اهلـدى، وأما املخرب يف هذا البحث تتكون من مريب املعهد  السلفي الشافعي ـن

 . واألساتذة، وبعض الطالب والطالبات

 صحة البيانات فحص . ل

 للبحث الكيفي . الفكرة عن صحة البيانات هي فكرة مهمة جدا قبل حتليل البحث

 وتلـك . ) ١٧٣ : ٢٠٠١ ( هناك معايري اليت تدل على صحة البيانات كما قال مولونج

 : املعايري أربعة أقسام ومنها

 ) Credibility ( ة البيانات وصدقها ثق - ١

 وللوصول إىل ذلك . أن نتائج البحث ال بد هلا النقاط الصدقية لكل من يستفيد منها

 ). ٣ ( عمق املالحظة ). ٢ ( تطويل حضور الباحثة ). ١ :( تتكون من األساليب التالية

واستخدام هذا األسـلوب تـستخدم ) Trianggulation ( أسلوب تفتيش البيانات



 النحليل علـى ). ٥ ( املناقشة مع الزمالء ). ٤ . ( الطريقة، البحث، النظرية املصدر،

 تفـصيل الـشرح ). ٨ ( مراقبة األعضاء ). ٧ ( كفاية املراجعة ). ٦ ( احلقائق السلبية

 ومنة خالل الطرق لتفتيش صحة البيانات املذكورة اليت تليـق ـذا . حسابه ). ٩ (

 ملعرفة صدق نتـائج البحـث األول عمق املالحظة، : البحث هي ثالثة طرق ومنها

 ولكشف اخلصائص يف الظروف املالئمة باملشكالت الىت يراد حلـها فالباحثـة يف

 بنـاء . حاجة إىل مالحظة العميقة والدقيقة واملستمرة للعثور على املخالفات القائمة

 احثة كل احلالة لتفسري كل البيانات املوجودة بأذق تفسريات ب ال ت ، حاول على ذلك

 . مث عرض نتائج البحث بصورة تفصيلية ودقيقة من املمكن

 ) Trianggulation ( تفتيش البيانات - ٢

 هو من إحدى الطرق لتصحيح البيانات املستخدمة يف هذا البحث، خاصة التثليثـي

 فامت الباحثة باملقارنـة بـني ) ١ : ( وذلك جيري على خطط تالية . مبصدر البيانات

 قامت الباحثة باملقارنة بني  مـا قالـه ) ٢ ( لة، البيانات املأخوذة عرب املراقبة واملقاب

 ة بني نتائج املراقبة ومضمون الوثيقة ن املقار ، و أمام الناس أو اتمع ) املخرب ( اإلنسان

 . املتعلقة

. قامت الباحثة باملناقشة مع الزمالء - ٣



 وتقوم ا الباحثة على سبيل عرض نتائج املؤقتة على بعـض الـزمالء ليناقـشوا

 واهلدف لذلك طبعا للمحافظة على ثبـوت طبيعـة . ألخطاء إذا وجدوا ويصلحوا ا

 روح الباحثة املفتوحة مع دوام الصدق واألمانة، ويف الناقشة جيرى تبادل األراء بني

. تكشف البيانات الباحثة والزمالء حىت



 الباب الرابع

 حتليل البيانات ونتائج البحث

سالمي نور اهلدى حملة الصورة العامة عن املعهد اإل . أ

 الثالث ب ثالث بعد املائة تكول سوكييونو ي تقع هذا املعهد يف الشارع ل

 أسس . ويسهلنا الوصول إىل هذا املعهد من أي ناحية كانت . ماالنج مركوسونو مدينة

 حمفوظ يعلّم يف ي مصدوق كان الشيخ يف املاضى حينما منها أنه سباب أل هذا املعهد

 كانت تلك اجلامعة ترسل إحدى الطالب لنشر , احلكومية مباالنج اجلامعة اإلسالمية

 ا مع أنّ كثري , لكنه ال يستطيع أن يعلّم قراءة كتب التراث جيدا , العلوم خارج املنطقة

 مدير اجلامعة أن يعلّم طلب لذلك ف . من اتمعات حيتاجون إىل تعليم قراءة كتب التراث

 . طّالبات قراءة كتب التراث حمفوظ الطّالب وال ي مصدوق الشيخ

 وباخلصوص لتعليم النحـو , م ١٩٦٥ ويف ذلك الوقت بين هذا املعهد يف السنة

 الطـالب ويزداد ، با ال حول عشرة ط عدد الطالّب كان ١٩٦٧ السنة يف و . والصرف

سم هذا املعهد نور اهلدى مأخود من اسـم املـصلى ا . ١٩٨٤ يف السنة طالبا ٤٤ حول



 أما زيـادة و . نور اهلدى املصلى املعهد يسمي هذا املعهد باسم ف . ب املعهد الذي يقع جان

 . مساء الكتب اليت تدرس فيه أ من ذ مأخو ف السلفي الشافعي

 وبعضهم قد خرجوا مـن هـذا . فيه كثري ن واآلن كان الطالب الذين يتعلمو

 وأكثرهم من , غة مبلّغ أو مبلّ , أو العامة شغل خمتلفة مثل موظف احلكومة املعهد ويعملون ب

 كديري وغـري , املدرسني يف اجلامعات اإلسالمية احلكومية إما يف مالنج أو تلونج أكونج

 فنجاح املتخرجني يؤثر . وبعضهم يواصلون دراستهم يف كلّية املاجستري والدكتورة . ذلك

 . تنمية املعهد من حيث عدد الطالب الذين يريدون أن يتعلموا يف هذا املعهد

 يعـىن . هذا املعهد يهدف إىل تربية الطالب ليكونوا نافعني لآلخرين مجيعا بناء

 . بعد أن يتعلم الطالب جيب أن يقوموا بالعمل مما نالوا يف هذا املعهد من خمتلف ااالت

 : وقد وضع هذا القانون األساسي للمعهد حيث يذكر يف الباب الثالث والرقم الثامن

 : تعاىل يهدف املعهد إىل حتقيق قوله
 ولْتكُن ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن

 ) ١٠٤ : سورة آل عمران ( الْمنكَِر وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ
 ) ٢٠٠٧ - ٥ - ١ / ١ : وثا (

. عروف والنهي عن املنكر يشري إىل وظيفة املسلم يدعو إىل اخلري األمر بامل وهذا اهلدف



 تعليم الطالب مهـارة ) ١ ( وهناك األهداف اخلاصة تتعلق ببناء هذا املعهد وهي

 القراءة حيث قام هذا املعهد لذلك ، أي رغبة الشيخ مصدوقي يف أن يستطيع الطالب يف

 فجميع التعليم يف املعهد يركز أيضا يف رفع مهـارة . اجلامعة اإلسالمية احلكومية مالنج

 تربية الطالب األخالق الكرمية ) ٢ ( و . القراءة بتعليم العلوم اليت تتعلق بقواعد اللغة العربية

 وهذا بالطبع لتزويد الطـالب يف . حبيث يعلم املعهد الكتب املتضمنة على املواد اخللقية

 . معاشرم مع اتمع وخباصة بعد أن يتخرجوا من املعهد

 د مدرسة تنظم تعليم املواد اللغوية والدينيـة ولتحقيق تلك األهداف فبىن املعه

 أسست هذه املدرسة تعقب التعليم الذي قام به الشيخ مصدوقي جيري بدون . املقصودة

 هذه املدرسة تتكون من ستة فصول تتضمن على الطالب . تنظيم الطالب على الفصول

 فنظام املدرسـة . والطالبات وينقسم الطالب حسب قدرم على املواد اللغوية والدينية

 . ال فرق مع املدارس األخرى من حيث ترتيب املنهج واملواد واألساتيذ وغريها

 هذه املدرسة مدرسة نور اهلدى للعلوم الدينية تفيد حتقيق أهداف املعهـد مـن

 حيث تزويد املعلومات الدينية وتدريس مهارة قراءة الكتب التراثية كما أراده مؤسـس

 من هنا تنظم املدرسة موادا تتعلق بالعلوم الدينية من التوحيـد . ي املعهد الشيخ مصدوق

. والفقه واألخالق والقواعد اللغوية من النحو والصرف والبالغة باستخدام الكتب التراثية



 تدريس مهارة القراءة بطريقة قراءة الكتب التراثية عن حملة . ب

 تدريس الكتب التراثية أهداف - ١

 التراثية شيئان يتوحدان حيث الينفصل واليفتـرق أن املعهد والكتب مما يعرف

 فبالطبع أن أهداف تدريس الكتب التراثيـة تتعلـق بتزويـد . واليترك بعضهما بعضا

 فالفقه مثال يهدف إىل معرفـة مـا يتعلـق . املعلومات املضمونة يف تلك الكتب التراثية

 فإما يهدفان إىل وكذلك النحو أو الصرف . بالشريعة اإلسالمية وأحكام أعمال الناس

 . وكذلك التوحيد واألخالق وغريمها من العلوم الدينية . ما يتعلق بالقواعد اللغوية

 ر اهلدى السلفي الشافعي جند نوعان من اهلدف التعليمي ، األول معهد نو ولكن يف

 اهلدف الدراسي أي يتكون اهلدف األساسي من األهداف املتعلقة باملعلومات تقصد

 والثاين اهلدف اإلضايف وهو ما . التالميذ من العلوم الدينية املدروسة يف املعهد تزويدها إىل

 يتعلق بقدرة الطالب على القراءة أي قراءة الكتب التراثية اليت تتبىن عليها مواد العلوم

 . الدينية املدروسة يف مدرسة نور اهلدى الدينية التابعة للمعهد نور اهلدى

: فنرى يف اجلدول اآليت



 - ١ - اجلدول
 ة وأهدافها ي س ا املواد الدر

 أهداف التدريس املادة رقم
 حفظ التصريف اللغوي واالصطالحي األمثلة التصريفية

 فهم الصيغ والفوائد للكلمات يف التصريف
 فهم فوائد األوزان

 فهم العبادات وتطبيقها سفينة النجا
 القدرة على كتابة معاين الكتاب

 تاب المعمى له مع تطبيق النحو والصرف التعارف بقراءة الك
 معرفة االصطالحات النحوية اآلجرومية

 القدرة على كتابة احلروف العربية
 القدرة على تطبيق القواعد النحو األساسية

 حفظ النصوص من الكتاب
 الفهم والتطبيق باألخالق والتوحيد تيسري اخلالق

 النحو والصرف التعارف بقراءة الكتاب المعمى له مع تطبيق
 القدرة على القراءة والفهم والتطبيق باملضمون سلم التوفيق

 تعويد الطالب بقراءة الكتاب المعىن له
 تشجيع الطالب على معرفة أصالة األلفاظ وموقعها

 فهم تراكيب الكلمات خمتصر جدا
القدرة على إجابة األسئلة األساسية يف النحو



 سي بوسيلة قراءة الكتاب القدرة على تطبيق النحو األسا
 المعىن له

 فهم علم التوحيد مع دالئله العقلية والنقلية جالء األفهم
 حفظ النظم

 تعويد الطالب قراءة الكتاب ال معىن له
 فهم القواعد الصرفية وتطبيقها القواعد الصرفية

 حفظ األوزان املصادر
 القدرة على تأدية األمثلة

 النحوية وتطبيقها يف النصوص العربية فهم القواعد حتفة السنية
 فهم العبادات وتطبيقها فتح القريب

 القدرة على قراءة فتح القريب
 فهم علم التجويد وتطبيقه يف قراءة القرآن املنح الفكرية

 فهم إعراب اجلملة وتركيبها كفاية األصحاب
 فهم التراكيب الصعبة

 الفهم على معاين احلروف
 فهم علم التوحيد مع دالئله العقلية والنقلية كفاية العوام

 تطبيق القواعد النحوية يف قراءة كتاب كفاية العوام
 حفظ بعض النظم

 تنمية القواعد النحوية ألفية
 حفظ بعض النظم

فهم النصوص جيدا ورقات



 فهم القواعد األصولية
 فهم مضمون الكتاب جوهر املكنون

 حفظ بعض النظم
 بيان فهم املعاين وال

 فهم مضمون الكتاب كفاية األخيار
 فهم العالقة بني الدليل واملدلول

 فهم تطبيق النحو يف القراءة
 فهم مضمون الكتاب تقريرات السنية

 حفظ النطم
 فهم املضمون زبد

 حفظ بعض النظم
 فهم علوم القرآن زبدة اإلتقان

 تطبيق النحو يف قراءة الكتاب
 ضوابط مقاصد

 الشريعة
 م املضمون فه

 فهم مصاحل املرسلة
 فهم القواعد الفقهية عظة القواعد الفقهية

 فهم النحو وتطبيقه يف القراءة
 تطبيق القواعد الفقهية
 حفظ القواعد الفقهية

) ٢٠٠٧ - ٥ - ١ / ٢ : وثا (



 انطالقا من اجلدول السابق فهمنا أن أهداف تدريس الكتب التراثية ال ينحصر

 املدروسة فحسب ، وإمنا حيتوي على مهارة القـراءة أيـضا ، على فهم مضمون الكتب

 توجه . قراءة الكتب التراثية اليت تتبىن مواد تدريس العلوم الدينية على تلك الكتب التراثية

 وهناك أهـداف . املدرسة املنهج الدراسي إىل نوعني اهلدف األساسي واهلدف اإلضايف

 لكتب التراثية اليت تكون مراجعـا أساسـية يف تدريس املواد الدراسية املتعلقة مبضمون ا

 . فهذه األهداف تكون أساسا لتدريس أي مادة يف التعليم . التدريس

 واهلدف اإلضايف هو مهارة قراءة الكتب التراثية اليت تتعودها املعاهد للطالب يف

 قيـام فاملعهد والكتب التراثية أمران يتوحدان ويتعلقان بل يكونان من عناصـر . قراءا

 فلذلك يتأسس املعهد نور اهلدى تدريس الكتب التراثية على قدرة قراءا أيضا ال . املعهد

 وهذا اهلدف اإلضايف يؤدي إىل استعمال الطريقة املستخدمة . يكتفي بفهم مضموا فقط

 . والعمليات يف الفصل عند تدريس الكتب التراثية وهي طريقة النحو والترمجة

 تدريس الكتب التراثية يف ة ي س ا در ال املواد - ٢

 يعترب معهد نور اهلدى من املعاهد السلفية السيما مما يعرف من امسه نور اهلدى

. السلفي الشافعي ، فكلمة السلفي يدل على أن هذا املعهد يتأسس على الطريقة السلفية



 تخدمها املدرسة الدينية يف هذا املعهد تشرينا وتؤكد موقف املعهد للكتب التراثية اليت يس

 تأسيس املدرسة يف هذا املعهد يؤدي إىل تترتب املواد . املدرسة يف تدريس العلوم الدينية

 الدراسية حسب الفصول املوجودة ، وإن توجد عملية التعليم باستخدام الكتب التراثيـة

. خارج الفصول كما جتري يف املعاهد السلفية عادة

 . لية تدريسها على النظام الفصلي فكما ذكرنا أن هلذا املعهد مدرسة جتري عم

 فعملية التدريس جتري على أساس التعليم احلديث باسـتعمال األدوات الدراسـية مـن

 فبنـاء علـى . الوسائل التعليمية والكتب املقررة واملواد املواجهة إىل األهداف بـالطبع

 طـالب إىل األهداف اليت قررا املدرسة يف تدريس العلوم الدينية نظمت موادا توصل ال

 . األهداف واملقصودة

 ولكـل . هناك ستة فصول من األول إىل السادس يف مدرسة نور اهلدى الدينية

 نعم تكرر املدرسة املواد الدراسية ولكنه . فصل املواد الدينية اليت تؤخذ من الكتب التراثية

 املعاهـد فمن أساس التعليم يف . يفترق الكتب املستعملة يف تلك املواد كمراجع ومصادر

 السلفية أن الطالب يتكررون يف تعلم علم ، يف النحو مثال فالطالب يتعلمونه كتابـا يف

 الفصل األول إىل الثالث ، مث يتعلمون النحو للمرة الثانية يف الفصل الرابـع باسـتعمال

. كتاب آخر



وجد الباحث املواد املدروسة اليت تتكون من العلوم الدينية مأخوذة ومبنية على

 : وهي تظهر يف اجلدول اآليت . الكتب التراثية

 – ٢ - اجلدول
 املواد الدراسية يف مدرسة نور اهلدى الدينية

 نوع املادة املادة الرقم الفصل
 الصرف األمثلة التصريفية ١
 الفقه رسالة احمليض / سفينة النجا ٢
 النحو اآلجرومية ٣

١ 

 ق األخال تيجان الضروري / تيسري اخلالق ٤
 الفقه سلم التوفيق ١
 النحو خمتصر جدا ٢
 التوحيد جالء األفاهم ٣

٢ 

 الصرف ) ١ ( القواعد الصرفية ٤
 الصرف ) ٢ ( القواعد الصرفية ١
 النحو حتفة السنية ٢
 الفقه ) ١ ( فتح القريب ٣

٣ 

 جتويد املنح الفكرية ٤
 النحو كفاية األصحاب ١
 التوحيد ة كفاية العوام و جة السني ٢

٤ 

الفقه ) ٢ ( فتح القريب ٣



 النحو ) ١ ( ألفية ٤
 أصول الفقه ورقات ١
 النحو ) ٢ ( ألفية ٢
 البالغة جوهر املكنون ٣
 الفقه كفاية األخيار ٤

٥ 

 علوم احلديث تقريرات السنية ٥
 البالغة ) ٢ ( جوهر املكنون ١
 األخالق زبد ٢
 علوم القرآن زبدة اإلتقان ٣
 أصول الفقه ضوابط مقاصد الشريعة ٤

٦ 

 أصول الفقه عظة القواعد الفقهية ٥
 ) ٢٠٠٧ - ٥ - ١ / ٣ : وثا (

 : فمما يظهر سابقا يدلنا على أمور آتية

 أن املواد الدراسية مبنية على الكتب التراثية ، حىت استخدام أمساء الكتب يف جدول - ١

 باشـرة ال نـوع املـواد الدراسة أو موعد الدراسة ، فهو مكتوب بأمساء الكتب م

 . الدراسية كالنحو أو الصرف أو الفقه وغري ذلك

 تكرار تعليم املادة يف املرحلة الالحقة ، أي أن الطالب يتعلمون مادة يف النحو مثال - ٢

. مرتني أو أكثر يف خمتلفة الفصول باختالف الكتاب املستخدم



 طالب يف هذه املدرسة ويف اجلدول اآليت سوف ننظر تقسيم املواد اليت يدرسها ال

 : من حيث احلصص مع أمساء الكتب املستخدمة

 - ٣ - اجلدول
 تقسيم املواد املدروسة والكتب املستخدمة

 الفصل ة م الكتب املستخد مادة الرقم
 ١ تيسري اخلالق
 التوحيد ١ ٢ جالء األفاهم
 ٤ كفاية العوام
 ١ سفينة النجا
 ٢ سلم التوفيق

 ٤ – ٣ ريب فتح الق
 الفقه ٢

 ٥ كفاية األخيار
 ٥ ورقات

 أصول الفقه ٣ ٦ ضوابط مقاصد الشريعة
 ٦ عظة القواعد الفقهية

 ١ تيسري اخلالق
 األخالق ٤

 ٦ زبد
 ٣ املنح الفكرية التجويد ٥
١ اآلجرومية النحو ٦



 ٢ خمتصر جدا
 ٣ حتفة السنية

 ٤ كفاية األصحاب
 ٥ – ٤ ألفية

 ١ األمثلة التصريفية
 رف الص ٧

 ٣ – ٢ القواعد الصرفية
 ٦ – ٥ جوهر املكنون البالغة ٨
 ٦ زبدة اإلتقان علوم القرآن ٩
 ٥ تقريرات السنية علوم احلديث ١٠

 اجلدول الثاين السابق يفسر اجلدول األول حيث جيمع الكتب املستخدمة مـن

 أن بعض املواد يتعلمها الطـالب يف فنرى . الفصل األول إىل السادس حبسب نوع املادة

 هذه املدرسة متكررة من أجل التعمق ، أي أن الطالب يتعلمون نفس املادة مع استخدام

 نعطي مثال ، يتعلم الطالب النحو مخـس مـرات يف . الكتب املختلفة يف الطبقة التالية

 ومية يف الفصل هم يتعلمون منت اآلجر . الفصول املختلفة باستخدام الكتب املختلفة أيضا

 األول، مث شرحها خمتصر جدا يف الثاين، مث حتفة السنية يف الثالث ، مث كفاية األصحاب يف

. الرابع ، مث األلفية يف الرابع واخلامس



 فمن عالمات املعاهـد . كان هذا التكرار شيء طبيعي يف عامل املعاهد السلفية

 علمون فنا أو فنونـا مـن العلـوم فالطالب يت . السلفية طلب العلم على سبيل التعمق

 يتكررون بالتدرج من الكتب الصغرى إىل الكربى ، من الكتب املبـسوطة إىل الكتـب

 : أكد هذا ما قاله األستاذ شهاب الدين من خالل املقابلة اآلتية . الصعبة

 املادة . نعم ، يف هذه املدرسة يتعلم الطالب مرتني أو أكثر يف نفس املادة
 لى من قبل تكون تنمية مما تعلموا ، كتاب األلفية مثال اليت يف الفصل األع

 يتعلموا يف الفصل الربع واخلامس تفيد منوهم يف املعلومات وتطبيقهم مما
 فهناك الوقت لتطبيقام . يتعلمون يف نفس املادة من اآلجرومية أو متممة

 ) ٢٠٠٧ - ٥ - ١ / ١ : مقا ( يف قراءة الكتب أو النصوص العربية

 ية املواد والتعمق الينحصر يف النحو فحـسب ، ولكـن يف أكثـر املـواد تنم

 أضاف ذلك األستاذ عبد اهللا زين الرؤوف مدرس كفاية األخيار حيث قـال . املدروسة

 : للباحثة من حالل املقابلة أيضا كاآليت

 نعلم كفاية األخيار يف هذه املدرسة ليتعرف الطالب اختالف آراء الفقهاء
 وهذا الكتاب نعلمه يف الفصل اخلامس بعد أن يتم حبثـه يف . يف الشافعية

 كفاية األخيار وفتح القريب سواء يف فن وهـو . الفصل الثالث والرابع
 يعين سوف جنـد . الفقه يف الشافعية ، ولكن البحث فيهما ليس بسواء

اآلراء املختلفة يف كفاية األخيار أكثر من فتح القريـب ، وهـذا يفيـد



 - ١ / ٢ : مقا ( من حيث املعلومات يف الفقه وأصوله أيضا الطالب كثريا
٢٠٠٧ - ٥ .  ( 

 % ٦٠ وإذا نظرنا إىل اجلدول الثاين فنجد أن هناك ستة دروس من عشرة ، أي

 . من املواد الدراسية اليت يتعمق فيها الطالب حيث يتكررون دراستها يف الفصول التابعة

لومات من ناحية ويدرم معرفة تراكيـب وتكرار هذه املواد يفيد الطالب يف زيادة املع

 وكما ذكرنـا سـابقا أن الكتـب . لغوية من حيث النحو والصرف من ناحية أخرى

 املستخدمة يف الفصول األوىل مثل األول والثاين أو الثالث من الكتب البسيطة ، إما مـن

 أما الكتـب و . ناحية املعلومات وإما من ناحية اللغة أي املفردات املستخملة والتراكيب

 املستعملة يف الفصول األخرية من الكتب املتصعبة من ناحية املفردات املستعملة وكـذلك

 . من هنا تنمو وتزداد معرفة الطالب مادة ولغة من فصل إىل فصل . التراكيب

 تدريس القراءة بقراءة الكتب التراثية طرق - ٣

 اليت تؤثر مهارة القراءة واملراد بالطريقة هنا كيفية وعملية تدريس الكتب التراثية

 عند الطالب حيث يقرأ املدرس النصوص من املادة اليت يدرسها قراءة جهرية ويطلع إليها

هذا مـا يـسمى . الطالب بالسماع اجليد مع كتابة معاين مفردات النصوص املقروؤة



 أو يأمر املدرس بعض الطالب أن يقرؤوا املادة الـيت . (Bandongan) بطريقة باندوغان

 . (sorogan) درسوا قبل قراءته جهرية ، وهذا يسمى بطريقة سوروغان ي

 فمما يشتهر يف املعاهد السلفية أن طريقة التدريس املستخدمة الختلو عن النوعني

 وهذا النوعان مل يزل أن يـستخدمهما املدرسـون يف . املاضيني ، باندوغان وسوروغان

 د ، من الفقه والتوحيد واألخالق وقواعـد تدريس أي مادة من املواد املدروسة يف املعه

 فليس هناك طريقة خترج من هذين النوعني يف تدريس املواد الدينية اليت . اللغة وغري ذلك

 هلما مميزات من حيث النحو والتركيـب ، أي أمـا . تتبىن موادها على الكتب التراثية

 . يستطيعان أن يظهرا مواقيع الكلمات من ناحية اإلعراب

 وغان وباندوغان يف احلقيقة الفرق بينهما إال أن باندوغان جاءت القـراءة سور

 واملـراد . ألول مرة من جهة املدرس ، وأما سوروغان جاءت القراءة من جهة الطالب

 بأول مرة هو أن يقرأ أحد نصوصا بقد جهده من معرفـة مواقـع الكلمـات ومعـاين

 فردات وذكر مواقيع الكلمات  من جهـة وإذا كانت هذه القراءة أي معاين امل . املفردات

 والعكس إذا . املدرس فتسمى باندوغان ، وكذلك إذا يقرأ الطالب يكرر قراءة املدرس

. كانت من جهة الطالب فتسمى سوروغان



 وطريقة تدريس الكتب التراثية يف معهد نور اهلدى السلفية الشافعية التبتعد عن

 أن املدرسة تستفيد الكتـب التراثيـة كاملـادة فكما ذكرنا فيما مضى . تلك الطريقتني

 املدروسة حيث يلقى املدرسون املعلومات الدينية بناء على مضمون النصوص املكتوبة يف

 فالطريقة اليت يستخدمها املدرسون يف مدرسة نور اهلدى الدينية تـدور . الكتب التراثية

 ءة جهرية كلمة فكلمة مـع هناك املدرس يقرأ ناصوصا أوال قرا . حول هاتني الطريقتني

والطالب يستمعون إىل قراءته استماعا جيدا مع كتابـة معانيهـا . تأدية معانيها متمهال

 وهناك املدرس يأمر بعض الطالب أن يقرؤوا أوال نصا من . ومواقع الكلمات يف كتبهم

 ا وهـذ . النصوص اليت سوف يبحثها املدرس بناء على ما أمر األستاذ يف اللقاء املاضـي

 . ميكن على الطالب

 فالطريقة األوىل جتري بقراءة املدرس نصا قراءة جهرية مع تأدية معاين املفردات

 : هذه القراءة تفيد الطالب شيئني ، مها . ومواقيع الكلمات

 يقصد املدرس ذه القراءة منوذجة كيفية قراءة الكتب التراثية من ناحية فهم مواقيع - ١

 . ا يف اللغة األم الكلمات ومعانيها أي ترمجته

 يلقى املدرس القراءة كمادة ومعرفة للعلم الذي يدرس الطالب يف احلني ، أي يقرأ - ٢

. املدرس النصوص مع شرح معانيها ومرادها



 أكد ذلك ما قاله األستاذ شهاب الدين مدرس األلفية حيث أجـاب سـؤال

 : الباحثة عن طريقة تدريسه ما يلي

 طريقة القواعد والترمجة ، قرأت نصوصا من طريقة تدرس األلفية هنا هي
 يـستمع . األلفية كلمة فكلمة متمهال مع ذكر معانيها ومواقيع كلماا

 . الطالب إىل القراءة يكتبون معاين املفردات ومواقيع الكلمات املقـروءة
 هذه القراءة تفيد منوذجة هلم ألن الطالب البد هلم أن يقرؤوا النـصوص

 وبعد أن يشرح املدرس املراد من النـصوص . املدرس املقروءة مثلما قرأ
 املقروءة فأمر الطالب أن يقرؤوها ويفتش املدرس بتأدية التصحيح عندما

 )  . ٢٠٠٧ - ٥ - ١ / ٣ : مقا ( خيطئ الطالب يف القراءة
 ها هي الطريقة اليت جتري يف تدريس العلوم الدينية باستخدام الكتب التراثيـة

 وهذا البيان مأخوذ من خالل املقابلة بني الباحثة وأحـد . رسني وأكثر استعماال عند املد

 : الطالبات امسها هين فطريانا كاآليت

 يقرأ املدرس أوال قراءة جهرية كلمة فكلمة مع معاين مفرداـا ، وحنـن
 مث يشرح املدرس املقصود مـن النـصوص املقـروءة . الطالب يكتبوا

 عد أن شرح املدرس يأمر الطالب وب . ليفهموا الطالب النصوص املقصودة
 أن يقرؤوا النصوص املقروءة مثلما قرأ من قبل ، ويصحح املدرس قـراءة

 هذه الطريقة جتري يف درس األلفيـة . الطالب عندما خيطئون يف القراءة
)  . ٢٠٠٧ - ٥ - ٨ / ٤ : مقا ( وجوهر املكنون والورقات



 لوم الدينية املبنيـة علـى هكذا النوع األول من الطريقتني جتريان يف تدريس الع

ـري ببدايـة . والطريقة الثانية سوروغان عكس األول . الكتب التراثية  هذه الطريقة جت

 يكون املدرس قد دل وعني املادة أو النصوص كبحث يف اللقاء التايل . القراءة من الطالب

 ، بل بعض املدرسني قد دل وعني أيضا الطالب الذين جيب عليهم أن يقـرؤوا ويبقـى

 فالطالب بالطبع حياولون جبهـدهم أن يعرفـوا . املدرس يف التفتيش والتصحيح فحسب

 . معاين املفردات ومواقيع الكلمات وحياولون أن يبتعدوا عن األخطاء

 طريقة سوروغان يستخدمها املدرس تدريبا للطالب كيفية القراءة أي مهـارة

 قاله األستاذ خري األنام . النحو والصرف القراءة تبعا للعلوم قواعد اللغة يتعلموا يف درس

 : مدرس تقريرات السنية يف اآليت

 نأمر الطالب أن  يقرؤوا املواد املدروسة بأنفسهم تدريبا هلـم قواعـدها
 فدورنا مفتش ومصحح ملا خيطئ . اللغوية اليت يتعلموا يف هذه املدرسة

 لى النصوص املدرس سوف يعرف قدرة الطالب ع . الطالب أثناء قراءم
 فلـذلك . املقروءة من قراءم مباشرة أي دون أن يعطي مثال للقـراءة

 التصحيح من األخطاء ال نعطيه مباشرة عند قراءة الطالب، وإمنا ينتظـر
) . ٢٠٠٧ - ٥ - ٨ / ٥ : مقا ( املدرس إىل أن تنتهي القراءة متاما فيصحح



 ن الرؤوف مدرس كفاية هذه الطريقة الثانية يستخدمها أيضا األستاذ عبد اهللا زي

 : األخيار حيث قال فيما يلي

 يف هذا الدرس نأمر الطالب أن يقرؤوا كفاية األخيار ليدرم على مهارة
 يـستمع املـدرس قـراءة الطـالب . القراءة ويطبق قواعدهم اللغوية

 ويـدرم أيـضا . ويصححها عند األخطاء مث يشرح مضموا ومرادها
 عية الشفوية حيث يقرأ أحد الطالب النصوص مهارة القراءة بطريقة السم

 نريـد . أو يقرأ املدرس تكريرا تصحيحا ملا قرأ األحد ويقلده اآلخرون
 ذه الطريقة االتصال بني املدرس والطالب ليـسهل فهـم املعلومـات

 ) . ٢٠٠٧ - ٥ - ١ / ٥ : مقا ( املدروسة

 تخدام الكتـب ها هي الطريقة الثانية اليت جتري يف تدريس العلوم الدينية باسـ

 أا تفيد كثريا عند الطالب مهارة القراءة حيث يطبقون قواعد اللغة العربيـة يف . التراثية

 وا يعرف املدرس قدرة الطالب فهم النصوص من حيث النحو والصرف ومن . قراءم

 فكما ذكرنا فيما سبق أن بـني الكتـب . حيث املضمون ومعىن املراد أي فهم املقروء

 ال ينحصر نتيجة الطالب على فهم النصوص من حيث . ومهارة القراءة تعلق متني التراثية

 املضمون فحسب ، وإمنا يشترط أيضا فهم النصوص املقروءة من حيث قواعـد اللغـة

. العربية من النحو والصرف



 أضافت ما سبق أحد الطالبات امسها سىت حنيفة حيث قال للباحثة من خـالل

 : املقابلة يف اآليت

 بعض املدرسني يبدأ التدريس بأن يأمر الطالب أن يقـرؤوا النـصوص
 . يستمع املدرس قراءة الطالب ويصحح األخطـاء . املقروءة قراءة جهرية

 دف هذه الطريقة إىل أن يقدروا الطالب على مهارة القـراءة ، فهـم
 فنحن الطالب يتدربون على طلب معاين . املضمون وفهم القواعد اللغوية

 ات ومواقيع الكلمات ، فدوما لن جتري القراءة صحيحية ألمـا املفرد
 هذه الطريقة جتري يف درس تقريرات . عنصران يف قراءة الكتب التراثية

 ) . ٢٠٠٧ - ٥ - ١٢ / ٦ : مقا ( السنية وكفاية األخيار
 تصديق ملا سبق فاطلعت الباحثة عملية التعليم يف الفصل ، وهو الفصل اخلامس

 : س كفاية األخيار ، فجاء بيان املذاكرة كما يلي جيري فيه تدري

 عندما جاءت الباحثة إىل الفصل اخلامس ، رأت إىل أن املدرس والطالب
 قرأ املدرس كلمة فكلمة مـع تأديـة . يشتغلون باالطالع على الكتاب

 وأحيانا شرح املدرس املعـىن . معانيها اجلاوية وسجلها الطالب يف كتبهم
 وبعد أن تنتظر الباحثة ملدة ثالثني دقيقـة . أثناء قراءته املراد من النصوص

 وهم قرؤوا النصوص مثلما قرأ املدرس . جرت تطبيق القراءة من الطالب
 يصحح املدرس عندما . بذكر كلمة فكلمة مع معانيها ومواقيع الكلمات

 وهكذى جرت عملية التدريس إىل اية موعد . أخطأ الطالب يف قراءم
) . ٢٠٠٧ - ٥ - ١ / ١ : ذا م ( الدراسة



 ويف الفرصة األخرى جاءت للمرة الثانية ولكن الطريقة والعملية يف التـدريس

 جتري الطريقة مبا يسمى بسوروغان حيث يقدم بعض الطـالب . ختتلف بالطريقة األوىل

 : وجتري عملية التدريس مثلما يظهر يف العبارات اآلتية . قراءم يف بداية التدريس

 الف هذه الطريقة بالطريقة املاضية من تقدمي الطـالب قـراءم يبدو اخت
 بعض الطالب يقرأ النصوص كلمـة . دون أن ميثل املدرس القراءة أوال

 فكلمة مع تأدية معانيها اجلاوية مث يترمجها إىل اللغة اإلندونيسية ، وكـان
ـري عمليـة . الطالب اآلخرون يسجلون ما مسعوا من القراءة  وهكذا جت

 فجاء وقت للشرح من املـدرس مـع . يس إىل أن يكتفي املدرس التدر
 - ٥ - ١٢ / ٢ : مـذا ( تصحيح بعض األخطاء من قراءة الطالب املاضية

٢٠٠٧ . ( 
 جرت زيارة الباحثة واالطالع على الفصل للمرة الثالثة يف درس جوهر املكنون

 يقـرأ املـدرس ومل تزل العملية املوجودة يف الفصل جرت على الطريقة األوىل وهي بأن

 وبعد ذلـك يـشرح . املادة أو النصوص ويستمعون إليها الطالب مع تسجيل معانيها

 مث يأمر املدرس أن يقرأ الطالب النصوص املاضـية . املدرس مضمون النصوص املقروءة

 كما قرأ املدرس يف األول تدريبا هلم يف القراءة وإن عرفوا كيفية القراءة املـأخوذة مـن

هكذا نوعان من الطريقة والعملية اليت جتري يف تدريس العلوم . ية التدريس املدرس يف بدا

. الدينية املبنية على الكتب التراثية



 القراءة الطالب على التقييم يف قدرة - ٤

 ذكرنا فيما مضى أن بني الكتب التراثية ومهارة القراءة عالقة متينـة حيـث

 تراثية ويأمر الطالب بعده ليكرروا القراءة يستخدم املدرس طريقة القراءة اجلهرية للكتب ال

 فاالختبار لنيل نتجية الطالب الينحصر على فهـم املعلومـات املدروسـة . مثل قراءته

 فحسب ، وإمنا يتأسس أيضا بكفاءة قراءة الطالب على الكتب التراثية اليت تصدر منـها

 راسية وقدرم علـى فالنتيجة جمموعة من قدرة الطالب على املواد الد . تلك املعلومات

 . قراءا

 بناء على ما سبق ففائدة طريقة التدريس اليت جتري يف هذا املعهد يتبىن على وفاء

 توىل الطالب على املعلومات الدينية ومهارة القراءة وخباصة على الكتب التراثية اليت تعترب

 ة وطريقـة هذا هو األساس يف استخدام الكتب التراثيـ . عنصرا من عناصر قيام املعهد

 فجميع هذه العناصر من املعهـد والكتـب . التدريس وعملية التعليم اجلارية يف املعهد

 . التراثية ومهار قراءا هلا عالقة يشد بعضها ببعض

 فلذلك تكون النتيجة األخرية يف اية التدريس اليت تتحقق باالمتحان النهائي يف

 على قدرة الطالب على املعلومات املدروسة هذه املدرسة مدرسة نور اهلدى الدينية تتبىن

: أكد ذلك األستاذ شهاب الدين فيما يلي . وقدرة الطالب على قراءة املعلومات املقصودة



 استخدام طريقة بانددوغان أو سوروغان يف تدريس املواد الدينية يف هذه
 املدرسة دف إىل تزويد مهارة القراءة أيضا ، ألن نتيجة الطالب اليكتفي

 احلصول على فهم املعلومات املدروسة فقط ، ولكن تسند أيضا إىل قدرة ب
 الطالب على قراءة الكتب التراثية اليت هي مراجع العلوم الدينية املدروسة

 ). ٢٠٠٧ - ٥ - ١ / ٧ : مقا ( يف هذه املدرسة

 وملعرفة تأثري طريقة تدريس الكتب التراثية حنو مهارة قراءة الطالب فما يلـي

 ى نتيجة الطلبة يف الدروس اليت هي جمموع من فهم الطلبة على املعلومات اجلدل يدل عل

 : وقدرم على القراءة

 – ٤ - اجلدول
 نتائج اختبار الطلبة يف الفصل اخلامس
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) ٢٠٠٧ - ٥ - ١ / ٤ : وثا (



– ٥ - اجلدول
 معيار نتيجة الطلبة

 تفسري نتيجة رقم
 جيد جدا ٩٠ – ١٠٠ ١
 جيد ٧٠ – ٨٩ ٢
 مقبول ٥٠ – ٦٩ ٣
 ناقض ٣٥ – ٤٩ ٤

 – ٦ - اجلدول
 تيجة حصول الطلبة ن

 % عدد الطلبة نتيجة رقم
 - - جيد جدا ١
 ٧٠ % ١٦ جيد ٢
 ٣٠ % ٧ مقبول ٣
 - ناقض ٤

 ٧٠ % انطالقا مما سبق اجلداول الثالثة والرابعة واخلامسة أن أكثر الطالب أي

 طالبا ١٣ والعكس . طالبا هلم كفاءة جيدة يف قراءة الكتب التراثية ٢٣ طالبا من ١٦ أو

واخلالصة إذن ، أن مهارة القراءة اليت يعلمهـا . هلم كفاءة مقبولة يف القراءة ٣٠ % أو



 والتفسري هو أن تدريس مهارة القراءة بطريقة . املدرس بطريقة قراءة الكتب التراثية جيدة

 . تدريس كتب التراث جيري متاما وحيصل على قدرة القراءة اجليدة

 تفسري عرض البيانات . ج

 هد نور اهلدى من معاهد سلفية حيث يعتمد منهج تعليم وتعلمه العلوم يعترب املع

 فمن املعروف أن هناك عالقة متينة بـني املعهـد . الدينية واللغوية على الكتب التراثية

 حيث قال ) ٧ : ٢٠٠٣ ( وهذا كما ذكرت جلنة وزارة الشؤون الدينية . والكتب التراثية

 واملناهج التعليمية القدمية وهي تعليم املواد الدينيـة أنه تعتمد املعاهد السلفية على اخلطط

 هذه العالقة تؤدي إىل شيئ أخر وهو القدرة علـى قراءـا . باستعمال الكتب التراثية

 . جبانب موقعها كمراجع أساسية يف تعليم العلوم الدينية

 بناء على أمهية قراءة الكتب التراثية جبانب فهم مـضموا فيـضع املعهـد أو

 درسة اليت جتري فيها عملية تدريس العلوم الدينية بالكتب التراثية قدرة الطالب علـى امل

 وهـذا . القراءة كهدف مهم يضيف األهداف املتعلقة باملعلومات اليت يلقيها املـدرس

 قـدرة . اهلدف اإلضايف يصبح مهما يعقب األهداف األساسية يف تعليم املواد الدراسية

. معيار جناح الطالب يف الدرس الطالب على القراءة تصبح



 فدرس الفقه مثال ، يقدر املدرس جناح الطالب ال يكتفي بنجاح الطالب على

 فهم املواد الدراسية اليت يلقيها املدرس من كتاب فتح القريب مثال ، وإمنا يقدر جنـاحهم

 درس فيهتم املـ . بالقدرة على قراءة الكتاب فتح القريب الذي تصدر منها مواد التعليم

 جناح الطالب بتطبيق القراءة من النصوص اليت يتعلمها الطالب يف الدرس وإن حيل تطبيق

 القراءة حمال إضافيا للدرس لعدم فرصة خاصة لتدريس القراءة يف مواعيـد الدراسـة أو

 فأخذ املدرس فرصة تدريس املواد الدراسية لتـدريب الطـالب . جدول املواد املدروسة

 . ح القراءة هدفا إضافيا للمادة فتصب . على القراءة

 بناء على كون القراءة كهدف إضايف يف تدريس املواد الدراسـية تـؤدي إىل

 من هنا يلقي املدرس املواد الدراسية املستخدمة بالكتـب . تدريب الطالب على القراءة

 ة هلا هذه الطريق . الدراسية على طريقة النحو والترمجة اليت قد اشتهرت يف املعاهد السلفية

 أصبحت هذه . مميزات مثل قراءة كلمة فكلمة مع ذكر مواقيع الكلمات ومعاين مفرداا

 الطريقة متمسكة جلميع املدرسني يف املعاهد السلفية بل تكون طريقة أساسـية يف إلقـاء

 . املواد الدراسية اليت مراجعها باستخدام الكتب التراثية

 فاملدرس . طالب فهم التراكيب اللغوية استعمال طريقة النحو والترمجة يساعد ال

يقرأ النصوص كلمة فكلمة مع ذكر مواقيعها من حيث النحو ، وهذا يساعد الطـالب



 فمن املعروف . فهم القواعد النحوية والصرفية اليت يتعلموا يف درس قواعد اللغة العربية

 فما القـراءة دون . أن مهارة القراءة تتبىن على فهم القواعد اللغوية من النحو والصرف

 فطريقة النحو والترمجة اليت جتري يف املعاهد السلفية تقصد إىل . فهم قواعد اللغة العربية

 . ذلك ، فهم القواعد اللغوية اليت تبلّغ إىل فهم املقروء

 وكذلك املعهد نور اهلدى الذي يقوم بتدريس العلوم الدينيـة مـن املدرسـة

 تب التراثة كمراجع يف تدريس املعلومـات الدينيـة ، فتضع املدرسة الك . املوجودة فيه

 فـاألول . فتجري طريقة التدريس كما جرت يف املعاهد اإلسالمية إال أن هناك نوعان

 القراءة من جهة املدرس بأن يقرأ املدرس النصوص يف الكتاب كـاملواد الدراسـية أوال

 ا هلم إىل أن يتعودوا بالقراءة مث يكرر الطالب هذه القراءة تدريبا وتعويد . منوذجة للطالب

 . وهكذا جتري الطريقة يف مجيع املواد الدراسية . على تلك الطريقة

 والنوع الثاين القراءة من جهة الطالب بأن يقرأ بعض الطـالب النـصوص يف

 يصحح . الكتاب كاملواد الدراسية أوال تدريبا ملهارا من حيث القراءة والقواعد اللغوية

 وهذا النوع يدرب الطالب كثريا علـى مهـارة . لطالب عندما أخطؤوا املدرس قراءة ا

 وعندئذ . القراءة حيث يلقون جهدهم مبطالعة النصوص من حيث القواعد اللغوية واملعاين

. يتعود الطالب قراءة النصوص العربية اليت تساعدها طريقة تدريس الكتب التراثية



 مع أمرين القدرة علـى فهـم اطالعا على نتيجة الطالب يف دروسهم اليت جت

 مضمون املواد الدراسية والقدرة على قراءة الكتب املدروسة ، فالطريقة املـستخدمة يف

 تدريس العلوم الدينية اليت مراجعها من الكتب التراثية تناسب وتساعد متاما يف رفع مهارة

. قراءة الطالب وإن تتحدد على الكتب اليت يدرسوا



 الباب اخلامس

 تتام االخ

 اخلالصة - أ

 اعتمادا على ما سبق من عرض البيانات واملناقشة وما حوهلا من املواد الدراسـية

 والطريقة أو العمليات يف تدريس الكتب التراثية  مث نتيجة اختبار الطلبة يف مدرسة نـور

 : اهلدى الدينية التابعة إىل معهد نور اهلدى السلفي الشافعي ، فاستخلص الباحث ما يلي

 ريقة املستخدمة أو العمليات الدراسية يف تدريس الكتب التراثية هـي جتـري الط - ١

 . وهي على نوعني ، عن طريق املدرس وعن طريق الطالب . بطريقة النحو والترمجة

 فاألول إذا كانت قراءة الكتب التراثية مبدوأة بقراءة املدرس قراءة جهرية حيـث

 ة فكلمة مع تأدية معانيهـا وذكـر وهذه القراءة تأيت بذكر كلم . ميثلها للطالب

 من هنا . مواقيع الكلمات ، مث حتري القراءة من الطالب مثلما قرأ املدرس يف األول

 دف قراءة الطالب إىل تدريب مهارة القراءة لكوا جزءا من الدرس اليفترق بل

 يف أخذ نتيجة االمتحان فيجمع املدرس فيها قدرة الطالب على فهـم املعلومـات

. م على قراءة الكتب التراثية املدروسة وقدر



 كما ذكرنا يف األول أن نتيجة االمتحان جمموعة من قدرة الطـالب علـى فهـم - ٢

 أي  أن املدرس يعطي اختبـارا ال . املعلومات وقدرم على قراءة الكتب املدروسة

 يف املادة املدروسة فقط كالعادة ، وإمنا ميتحن أيـضا الطـالب بقـراءة الكتـب

 فالطالب يكلف بأمرين مفهوم املواد الدراسية  مهارة القراءة من املـواد . دروسة امل

 بناء على نتائج الطلبة احملـصولة فاشـتراك القـراءة . املدروسة أي الكتب التراثية

 كعنصر من عناصر املعلومات واملهارات اليت البد من أن يتوهلا الطالب ، فالطريقة

 اثية تساعد الطالب يف تطبيق وتـدريب مهـارة أو العملية يف تدريس الكتب التر

 نتيجـة . القراءة وخباصة قراءة الكتب املدروسة اليت تتكون من الكتـب التراثيـة

 الطالب وإن مل تكون حمصولة من قدرة قراءة الطالب حمضة فإا مـستندة أيـضا

 لوضع نتيجة الطالب النهائية متوحدة مع حصول االمتحان النـهائي مـن فهـم

. ات من الكتب املدروسة املعلوم



 االقتراحات - ب

 من نتائج البحث يقدم الباحث بعض املقترحات حول تـدريس بناء على ما سبق

 مهارة القراءة بطريقة تدريس الكتب التراثية يف معهد نور اهلدى السلفي الشافعي كمـا

 : يلي

 ليـة أن مهارة القراءة يف املعهد السلفي تلعب دورا هاما بل تكون أساسا مـن عم - ١

 . تعليم أي مادة من العلوم الدينية اليت موادها ومراجعها مأخوذة من الكتب التراثية

 فهناك حمتاج إىل تدريبات وتطبيقات على القراءة ، فينبغي للمـدرس أن يـدرب

 فمـن . الطالب دون أن يهمل اهلدف األساسي من التعليم وهو فهم املـضمون

 من طريقة النحو والترمجة وهو القراءة من املستحسن أن يطبق املدرس النوع الثاين

 . جهة الطالب أكثر من النوع األول وهو القراءة من جهة املدرسة منوذجة للطالب

 هناك تكرار املواد الدراسية اليت يتعلمها الطالب حيث يهدف إىل تنميـة وتعمـق - ٢

 ل عنـد وهذا التكرار قد يؤدي إىل املل . املعلومات باستعمال الكتب العليا من قبل

 الطالب ملشاة األحباث مبا مضى من مضمون الكتب السابقة دراستها وإن تكـون

وينبغي أن خيتار املدرس املادة اليت تستمر من املادة املاضـية ألن ال . أسفل من قبل



 فتكون املواد الدراسية مستمرة من الفصل األول . يتكرر الطالب يف نفس البحث

 . رار وال التكرار إىل ما بعده على أساس االستم

 بناء على نوعني من اهلدف يف تدريس الكتب التراثية ومها فهم مـضمون الكتـب - ٣

 املدروسة وقدرة الطالب على قراءا ، فمن املستحسن أن يفرد املدرس نتيجة قدرة

 وجـود . القراءة ، بل هناك امتحان خاص ملعرفة قدرة الطالب علـى القـراءة

 رة الطالب على القراءة مباشـرة دون أن يفـسر االمتحان اخلاص سوف يفيد قد

 وأيضا انفراد النتيجة الـيت . اآلخرون عندما يريد أن يرى نتيجة الطالب يف القاءة

 تؤدي إىل القيام باالمتحان اخلاص من حيث الفرصة واملادة يشجع الطالب إىل أن

. يستعدوا استعدادا تاما يف قدرة القراءة



 قائمة املراجع
 جع العربية املرا - أ

 االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات ، ١٩٨٧ إبراهيم ، محادة ، . ١

 ، دار الفكر العريب ، القاهرة احلية األخرى لغري الناطقني ا
 ، دار املعارف املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية ، ١٩٨٧ إبراهيم ، عبد العليم ، . ٢

 ، مصر ، الطبعة العاشرة
 ، دار املعرفة اجلامعية طرق تدريس اللغـة العربية ، ١٩٩٥ ، زكريا ، إمساعيل . ٣
 تطبيق جزازات القصص يف تعليم اللغـة ، ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥ سنة ، بائق حتفة األنس . ٤

 العربية لترقية مهارة القراءة تالميذ املدرسة العالية الدينيـة بكليـة املعلمـات

 ، البحث العلمي , تشوكري جومبانج
  ۱۹٦٦ ٬ الحدي   دي٬ عل   ي٬ . ٥                                                          

          ٬ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة 
  ۱۹۸۳ ٬ خ  اطر٬ محم  د رش  دي٬ . ٦                                          

                           ف  ي ض  وء االتجاه  ات التربي  ة الحديث  ة   دار 
 المعرفة القاهرة

 اململكـة العربيـة ، أساليب تدريس اللغة العربية ، ١٩٨٢ اخلويل ، حممد علي ، . ٧
 السعودية ، الرياض

 كفاءة طالب املدرسة العالية احلكومية الثالثة مباالنج , ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ سنة ، ربيعة . ٨

 البحث العلمي يف قراءة كتب اللغة العربية
  ۱۹۹۸ ٬ الصملي٬ يوسف٬ . ۹                                                 

           ٬ المكتبة العصرية 



 ، عليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه ت ، ١٩٨٩ طعيمة ، أمحد رشدي ، . ١٠
 جامعة املنصورة ، مصر

 ، تعلم اللغت احلية وتعليمها بني النظرية والتبيـق ، ١٩٨١ عبد ايد ، صالح  ، . ١١
 مكتبة لبنان

    ٬ ۲۰۰۱ القرآن الكريم . ۱۲                  دار ابن كثير دمشق 
 سح واألسئلة والقراءة فعالية طريقة امل ، ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥ سنة ، ليلي فطرياين . ١٣

 يف تعليم فهم املقروء  دراسة جتريبية بالربنامج ) SQ3R ( والتذكر واملراجعة

 ، البحث العلمي اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
 الطبعة , دار املشرف بريوت , املنجد للعة واألعالم ، ١٩٩٧ مألوف ، لويس ، . ١٤

 التاسعة والعشرون
 تعليم مهارة القراءة باملدرسة العاليـة ، ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣ سنة ، حممد حىت محداين . ١٥

 ، البحث العلمي , احلكومية النمودجية فكانبارو
      م  دكور٬ عل  ى أحم  د .   ۱۹۹۱                                                  دار 

 . الشواف
  ٬ ۱۹۸٥ ٬ محم  ود كام  ل ٬ ناق  ة . ۱۷                                                        
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	فما من المعروف أن في القراءة ثلاثة عناصر الرموز المكتوبة ، والفكرة ، واللفظ . وفي القراءة الصامتة يكون الرمز أساسا رئيسيا لأنه يريد أن يتعرف من خلاله على الفكرة فتدخل الكلمات إلى العقل مباشرة ويتمّ تحليلها بطريقة أسرع من القراءة الجهرية ، لأن القارئ 
	تعقد القراءة الصامتة للاستيعاب ، وهو الذي يكون هدفا رئيسيا في القراءة.  وذلك بأن الواقع قليل من الناس فقط هم الذين يحتاجون إلى القراءة الجهرية ومن المقوّمات الأساسية للقراءة الصامتة هي الاستيعاب والسرعة .  فلذلك تدرب هذه القراءة سرعة الاستيعاب للمقرو
	وذكر الخولي (1982 :116) أن سـرعة القراءة الصامتة تتحقق بأربعة عناصر وهي اتساع المدى البصري ، والإقلاع من التراجع البصري زمنا وعددا ، والإقلاع من التراخي البصري زمنا وعددا ، والإقلاع من التثبيت البصري زمنا وعددا . فبناء على ما ذكرنا سابقا ،  فالقراءة 
	وينبغي للمعلم أن يعدّ أسئلة قبل توجيه التلاميذ إلى الموضوع الذي اختاره لهم للقراءة الصامتة . ففي هذه الأسئلة يتبيّن للمعلم مقدار فهم التلاميذ لما قرؤوه ، ويجب أيضا أن يراعي المعلم عند إعداد هذه الأسئلة أن تكون مما يدعو إلى التفكير فيما قرأ التلاميذ و
	ثانيا - القـراءة الجهـريـة
	وهي عملية حل الرموز المكتوبة بأداء صوت بأن يقرء الطالب النص مع إخراج صوته من تلفظ الكلمات المتركبة . وقال درجانت في أحمد مدكور ( :143) فالقراءة الجهرية تتطلب المهارات الصوتية وحسن الإلقاء وتنغيم الصوت لتجسيم وتصوير المعاني والمشاعر التي قصدها الكاتب 
	تفيد القراءة الجهرية للتدريب على النطق الصحيح بحيث تؤدي إلى تأصيل الارتباطات بين نطق الصوت و رموزه المكتوبة . وإذا كان المعلم يريد أن يكون تلاميذه ماهرين في إتقان النطق و إجادة الأداء وتمثيل المعنى فينبغي أن يستخدم القراءة الجهرية كوسيلة لذلك ، وهي أ
	فتعتمد القراءة الجهرية على فك الرموز المكتوبة ، وهذه محتاجة إلى حاسة النظر ويعمل جهاز النطق على تصديق الرؤيا التي تنقـل هذه الرموز إلى العقل فيحلل المدلولات والمعاني . وفي الواقع استمرار القارئ النص المكتوب يجري ما دامت الألفاظ مألوفة لديه ، وكذلك ال
	فمظاهر القراءة الجهرية كما قدمها إسماعيل (117) هي السعة والطلاقة في اللفظ والنطق ، والنطق الصحيح مع قلة الأخطاء ، وفهم المنطوق وإدراك معانيـه ومدلولاته ، وتصور مادة القراءة وفقراتها للوصول إلى ما يريده الكاتب ، وإظهار شخصية القارئ و مدى ثقته بنفسه وا
	ويمكن تطبيق القراءة الجهرية في مجالات مختلفة من دروس اللغة العربية جميع أنواعها لا في دروس القراءة فحسب . فمن الدروس التي يمكن للمدرس أن يستخدمها مجالا للقراءة الجهرية هي النصوص ، والقواعد ، والبلاغة . فإن فيها تدريب على قراءة التلاميذ الجهرية الجيدة
	وأما أدوات البحث الأخرى التي تساعد عملية البحث فما زالت مستخدمة وإن تكون إضافية . وفي هذا البحث استفادت الباحثة من بعض الأدوات المساعدة منها آلة التسجيل ، وهي لتسجيل البيانات الصوتية من المخبرين حول النطاق التدريسية في تعليم اللغة العربية التي قام به
	المراد بمصادر البيانات هي عبارة عن تسجيلات الباحثة خلال بحثها . وقد يكون واقعيا أو أرقاما حيث تنال الباحثة الإعلام . والإعلام هو نتائج صناعيّ تستخدمها الباحثة لأغراض تريدها . وقال لوفلوند في مولونج (2001 : 116) ، أن مصادر البيانات في البحث الكيفيّ مأ
	من إحدى الميازين في اختيار مسألة البحث هي وجود مصادر البيانات ، لو كانت مسألة البحث جدّابة ، لكن بدون مصادر البيانات لكانت غير فائدة أي لا تستطيع للباحثة أن تبحثها (سوفرا يوغو؛ 2002 : 162). وتختلف مصادر البيانات بين البحث الكيفي والبحث الأرقام . أما 
	وعند سوفرايوغو (2001 : 163) أن مصادر البيانات في البحث الكيفي تتكون من :
	ولنيل البيانات أخدت الباحثة في هذا البحث من المخبرين. واختيار الإخبار في هذا البحث أقيم باسلوب كلرة الثلج (Snowball Sampling) بمعنى أن المخبر الرئيسي يعين شخصا آخر الذي قد عرف كثيرا حول موضوع البحث ويفهم مشكلات البحث.
	كما ذكرنا في البحث أن مصادر البحث الكيفي مأخوذ من مخبر البحث وميدان البحث الأشياء مثل الوثائق أو أرشيف . وذلك مصادر البيانات تطلب إلى طريقة لبحثها (سوفرايوغو، 2001 : 166) .
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