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 مجهورية إندونيسيا
  وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكـومية مباالنج

  كلـية الدراسـات العلياقـسم تعلـيم اللغة العربـية
  
  

  
  استخدام طريقة القراءة ىف ترقية مهارة قراءة كتب التراث  

   )سكرجو سيتوبندو جاوى الشرقية" سلفية شافعية"حبث جترييب ىف املدرسة التأهيلية للمعهد (
  

  حبث تكميلي للحصول على درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية
  
  
  

  : إعداد
  أحسن           : الطالب         
  )٠٩٧٢٠٠٨٤: (التسجيل رقم  

 

  : إشراف
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  داءـهاإل
  
  

  والديت إىل والدي و
األولني اللذين تلقيت على يديهما الكرميتني أول مبادئ املعلّمني 

  الصدق والوفاء
  الطيبة و سالمة الطوية و نقاء الضمري وحة االسم ماهيو عرفت يف نفس

  تقدمة إجالل و إكرام
  
  

  أىل أساتذيت ومشاخيي الكرماء
  تقديرا و اكراما

  
  

  دايةاهلعرفة الـمحبوبة  يتإىل زوج
  ساعدين تشجعين يف هذه الدراسات العليا و ت يتال

  فيما أحتاج إليه
  
  

   ألفني فؤادي و حممد فرحان زاهدحممد ولدي إىل 
  يف احلياة انين لكي أكون قدوة هلملذين يدعماال

  



 د 
 

  كلمة الشكر و التقدير
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
النهار، تبصرة ألويل احلمد هللا الواحد القهار، العزيز اجلبار، مكور الليل على 

األبصار، أمحده تعاىل على نعم تتواىل كاألمطار، وأشكره على مترادف فضله املدرار، 
  .أما بعد. وصالة اهللا وسالمه على النيب املختار، وعلى آله وصحبه األبرار

قد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد و ف
و يشرفين  .مد يا ريب حىت ترضى على جزيل نعمك و عظيم عطائكالثناء، فلك احل

كان هلم فضل  أن أتقدم بالشكر و التقدير و العرفان إىل الذين –بعد محد اهللا تعاىل  –
  :ومنهم . يف إجناز هذا البحث

، مدير جامعة موالنا املاجستري مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو - ١
  .االنجمبية احلكومية مالك إبراهيم اإلسالم

، عميد كلية الدراسات العليا احلاج مهيمن املاجستريمساحة األستاذ الدكتور  - ٢
 .االنجمبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

رئيس قسم تعليم اللغة  ،احلاج شهداء صاحل نور املاجستريالدكتور مساحة   - ٣
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  العربية كلية الدراسات العليا  جامعة موالنا

 االنجمب
، املشرف األول  الذي أفاد مفتاح اهلدى املاجستريمساحة الدكتور احلاج  - ٤

منذ   يف كل مراحل إعداد هذا البحث علميا و عمليا ووجه خطواته الباحث
عظيم  من اهللا خري اجلزاء و من الباحث بداية فكرة البحث حىت االنتهاء منه، فله

  .الشكر و التقدير
، املشرف الثاين، فحقا يعجز لساين قريب اهللا با بكر مصطفىمساحة الدكتور  - ٥

كل العون و التشجيع طوال فترة إعداد  عن شكره و تقديره فقد قدم للباحث
يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث و  هذا البحث فلم يبخل بعلمه و مل



 ه 
 

فله مني  نفس الباحثيف لبحث أكرب األثر هذا ا، و كان لتفضله مبناقشة توجيهه
 .خالص الشكر و التقدير ومن اهللا عظيم الثواب و اجلزاء

مساحة األساتذة املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة  - ٦
االنج، فلهم من الباحث كل الشكر مباحلكومية موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

جزاهم اهللا عين خري ه من العلوم واملعارف والتشجيع وقدمو التقدير على ماو
 .اجلزاء

سكرجو " سلفية شافعية"مريب املعهد  الكياهي احلاج أمحد فوائد أسعد،مساحة  - ٧
 .كما يطيب يل أن أتوجه بكل احلب و الشكر سيتوبندو جاوى الشرقية،

 .سكرجو سيتوبندو جاوى الشرقية" سلفية شافعية"املعهد  لزمالئي األعزاء يف - ٨
الذي كان له بعد اهللا تعاىل  احلاج حممد طيب أسريت و على رأسها والدي الكرمي - ٩

هذا البحث مبا غرسه يف نفسي من حب العلم و املعرفة و اإلخالص  مفضل إمتا
كان دعائها اليت يطوق فضلها عنقي و احلاجة حمنية يف العمل، ووالديت احلبيبة 

 .املستمر خري معني يل يف حيايت
هم يف إخراج هذا العمل املتواضع أسألشقائي و زمالئي و أصدقائي و كل من  -١٠

الوجود و لو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر و عظيم التقدير  زيحإىل 
   .و االمتنان

  واهللا ويل التوفيق  
              

      ٢٠١١ يونيو ٢٢ماالنج، 
  
  

  البــــاحـــث
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  مجهورية إندونيسيا
  وزارة  الشـؤون الدينيـة

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباالنج
  كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

 تقرير املشرفني
  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على  ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .نيعبياء واملرسلني وعلى أله وأصحابه أمجنأشرف األ

  : ه الطالب عرض الذي تكميليال بعد اإلطالع على البحث
  أحسـن   :  سم الطالبا

  / S-2 ٠٩٧٢٠٠٨٤  :  تسجيلرقم ال
  رقية مهارة قراءة كتب التراثاستخدام طريقة القراءة يف ت  :  العنوان

شافعية سكرجو حبث جترييب ىف املدرسة التأهيلية للمعهد سلفية (
  مقدم لنيل درجة املاجستر يف تعليم اللغة العربية )سيتوبندو

  .وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلامعة
  

  املشرف الثاين  املشرف األول  
  
  

    قريب اهللا با بكرالدكتور    مفتاح اهلدىالدكتور   
     ١٩٧٣١٠٠٢٢٠٠٠٠٣١٠٠٢  

  االعتماد
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  

  نور الدكتور شهداء صاحل
١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١  
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  مجهورية إندونيسيا
  وزارة  الشـؤون الدينيـة

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباالنج
  كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

  

  اعتماد جلنة املناقشة
  عنوان البحث

  

  ترقية مهارة قراءة كتب التراثاستخدام طريقة القراءة يف 
  )حبث جترييب ىف املدرسة التأهيلية للمعهد سلفية شافعية سكرجو سيتوبندو(

  

 

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستر يف تعليم اللغة العربية
 / S-2  ٠٩٧٢٠٠٨٤:   رقم التسجيل   أحسـن: إعــــداد  

ر قبوله شرطا لنيل عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة و تقر قد دافع الطالب
  .م ٢٠١١يونيو  ٢٢األربعاء، درجة املاجستر يف تعليم اللغة العربية، و ذلك يف يوم 

  :جلنة املناقشة من السادة األساتذة  توتكون
  ........................: التوقيع  ومناقشا   رئيسا  شهداء صاحل نور .د  .١
  ........................: التوقيع  مناقشا   كاملالحممد علي  .د. أ  .٢
  ........................: التوقيع  مشرفا و مناقشا   تاح اهلدىفم .د  .٣
  : ........................التوقيع  مشرفا و مناقشا  قريب اهللا با بكر .د. ٤

  االعتماد 
  عميد كلية الدراسات العليا،

  

 
  مهيمن األستاذ  الدكتور 

١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥  
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  الطالبإقرار 
  

  :أدناه، وبياين كاآليت  أنا املوقع
  

  نأحسـ   :  كاملسم الاال
  / S-2 ٠٩٧٢٠٠٨٤  :  تسجيلرقم ال

  جاوى الشرقية –سيتوبندو  –بايوفوتيح  –سومربجو  –سكرجو  :  العنوان
 
   

ا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستر يف تعليم ر أقربأن هذه الرسالة اليت حضر
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

  : االنج حتت عنوانمب
  

  استخدام طريقة القراءة يف ترقية مهارة قراءة كتب التراث
  )للمعهد سلفية شافعية سكرجو سيتوبندوحبث جترييب ىف املدرسة التأهيلية (

  

وإذا . ورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخرزها بنفسي  وما تحضرا و كتب  
ادعى أحد استقباال أا من تأليفه و تبني  أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل 
املسؤولية على ذلك، و لن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات 

  .االنجمبليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية الع
  .ال جيربين أحد على ذلكاإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وهذا، و حررت هذا 

  م ٢٠١١يونيو  ٢٢،  ماالنج  
  اإلقرار صاحب توقيع  

  
  

  
  أحســن              
              ٠٩٧٢٠٠٨٤ S-2 /  
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  مستخلص البحث
  

استخدام طريقة القراءة يف ترقية مهارة قراءة كتب التراث م،  ٢٠١١، أحســن
 "سلفية شافعية"حبث جترييب ىف املدرسة التأهيلية للمعهد (

  .)سكرجو سيتوبندو
     تاح اهلدى املاجستريفمالدكتور :   املشرف األول 

    قريب اهللا با بكرالدكتور : املشرف الثاين   
  .كتب التراث ،مهارة القراءة، طريقة القراءة:  الكلمات األساسية

  
كتب  يةمهوأل. يب العملة ال ميكن الفصل بينهماناملعهد وكتب التراث كجا

مادة أساسية يف " تدريس قراءة كتب التراث"التراث يف املعهد، فقد قرر املعهد مادة 
فكانت قدرم يف قراءة . جناح الطالب، وال سيما لطالب اجلامعة ديداملدرسة و يف حت

ولكن ما . كتب التراث شرطا من شروط مشاركتهم يف االمتحان ملناقشة الرسالة
  .نتيجتهم ال تصل إىل احلد الذي قرره املعهد تزال

عطي فرصة تاليت استخدمها املدرس ال  ومن مشكالته هي أن طريقة التدريس
القراءة من عند أنفسهم، وأن عملية التدريس مازالت على تدريب اليف واسعة للطالب 

ولذلك يف هذا . شرح القواعد علىتركز على ترمجة النص كلمة فكلمة وتركز أيضا 
  .اال استخدم الباحث طريقة القراءة يف تدريس قراءة كتب التراث

  :الباحث يف هذا البحث فهي  هاأما أسئلة البحث اليت قدم
تتم طريقة القراءة ىف تدريس قراءة كتب التراث ىف املدرسة التأهيلية كيف  .١

 سكرجو سيتوبندو جاوى الشرقية ؟" سلفية شافعية"للمعهد 

ما مدى فعالية استخدام طريقة القراءة ىف تدريس قراءة كتب التراث لترقية  .٢
مهارة القراءة قراءة صحيحة وفق القواعد لطالب املدرسة التأهيلية للمعهد 

 لفية شافعية سكرجو سيتوبندو جاوى الشرقية ؟س



 ي 
 

ما مدى فعالية استخدام طريقة القراءة ىف تدريس قراءة كتب التراث لترقية فهم  .٣
املقروء لطالب املدرسة التأهيلية للمعهد سلفية شافعية سكرجو سيتوبندو جاوى 

 الشرقية ؟
  

البحث فهو  أما جمتمع .استخدم الباحث يف هذا البحث املدخل الكيفي والكمي
لسنة الدراسية ل) ب(و الفصل الثالث ) أ ( طالب املدرسة التأهيلية يف الفصل الثالث 

طالبة  ٣٨و ) أ ( طالبا للفصل الثالث  ٣٦طالبا،  ٧٤وهم . م ٢٠١١ – ٢٠١٠
مث قسم الباحث كال من هذين الفصلني قسمني عشوائيا، قسم ). ب(للفصل الثالث 

أما مصادر البيانات فهي املقابلة واملالحظة . ابطلفصل التجربة وقسم للفصل الض
  .لعملية التدريس واالستبانة واالختبار القبلىي والبعدي

  :أما نتيجة البحث فهي كما يلي 
يف أول اللقاء بعد التمهيد : إن عملية التدريس باستخدام طريقة القراءة فهي  .١

مث عني . تتعلق بالفصلاليت املفردات اجلديدة ) املدرس(عرض الباحث 
، مثال النقطة والفصلة وما إىل هالباحث عالمة الترقيم للنص الذي سيقرؤ

مث طلب من الطالب . ين منوذجاسطرا أو رطمث قرأ الباحث النص س. ذلك
ويف أواخر اللقاءات . النص قراءة صامتة مث قراءة جهرية بال ترمجة ؤواأن يقر

ستيعابية اليت أعدها ناقشوا األسئلة االيطلب الباحث من الطالب أن 
 .الباحث

عالة يف ترقية مهارة قراءة كتب التراث قراءة وفق فإن طريقة القراءة  .٢
ودل على ذلك نتيجة املالحظة واالستبانة ونتيجة االختبار برمز ت . القواعد

فاملقارنة بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي دلت على . (t-test)احلسايب  –
 :فعالة يف ترقية مهارة قراءة كتب التراث بالنتيجة التالية أن طريقة القراءة 

 أكثر من    ٥,٦و      ٥,٦أقل  من   ٢,٠٣٢) = أ . ١(فصل الثالث   ) أ

        ٢,٧٢٨. 



 ك 
 

  أكثر من   ٨,٥ و    ٨,٥ أقل من   ٢,٠٢٨) = ب.١(فصل الثالث ) ب
 ٢,٧١٩.  

 

ودل على ذلك أيضا نتيجة . عالة يف ترقية فهم املضمونفوأن طريقة القراءة  .٣
فاملقارنة . (t-test)احلسايب  –املالحظة واالستبانة ونتيجة االختبار برمز ت 

بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي دلت على أن طريقة القراءة فعالة يف 
 :ترقية فهم املضمون، بالنتيجة التالية 

 أكثر من   ٦,١٦  و   ٦,١٦أقل من  ٢,٠٣٢) = أ . ١(فصل الثالث   ) أ

٢,٧٢٨. 

 أكثر من  ٨,٦٢ و    ٨,٦٢أقل من   ٢,٠٢٨) = ب.١(فصل الثالث    ) ب

٢,٧١٩.           
  

عن طريقة أو إستراتيجية  أن يبحثواوأخريا اقترح الباحث للباحثني الالحقني 
تسرع قدرة الطالب يف مهارة قراءة كتب التراث وفهمهم سالتدريس األخرى اليت 

  . عنها، وتدافع وتشجع رغبتهم يف تعلم كتب التراث
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Islamic Boarding School and Islamic Classic Book are like two sides of a 

coin that can not be separated. Hence the importance of the Islamic classic book, 
then boarding school Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo East Java make the 
guidance of reading the Islamic classic book as one of the compulsory subjects in 
the school (madrasa) and establish the ability to read the Islamic Classic Book as 
one standard for determining the students’ graduation from levels of a particular 
school. Even for students to read the book serve as a standard to be able to take 
the munaqasyah exam of thesis. However, value obtained by students in the 
exam of reading the book so far still have not achieved the results as established 
by the pesantren. 

One problem is the teaching methods used by teachers so far have been 
less offered an opportunity for students to learn and try to read independently 
,and the learning process is too focused on discussing the meaning of the word 
by word and discussing grammar . Therefore, in this case the researchers used a 
Reading method in teaching to read classic books. 

Problems revealed by the researchers in this study were as follows: 

1) How does the practice of the Reading method in learning to read the classic 
book? 

2) To what extent the Reading method can improve reading skills of students 
on the Islamic classic books? 

3) To what extent the Reading method can improve students' ability to 
understand the contents of the text in the islamic classic books, especially 
students of Madrasah Ta'hiliyah Ibrahimy (MTI) Pondok Pesantren Salafiyah 
Syafi'iyah Sukorejo Situbondo East Java? 
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In this study researchers used qualitative quantitative approach. The 
population of this study is the MTI Students Class III A (son) and III B (daughter), 
accounted for 36 sons and 38 daughters school year 2010-2011. Each of these 
classes was randomly divided into two, a class was as class control and the other 
one was as an experimental class. The source data of this study consisted of 
interviews, observation of teaching and learning process, questionnaires to 
students and Test which consists of pre-test and post-test. 

The results of this study are as follows ; 

1) The practice of Reading method in learning to read the classic book is: in the 
beginning of the meeting, researchers presented new vocabularies related 
to the chapter that will be discussed, and then determined the punctuation 
marks such as dots and commas, gave an example of reading the book one 
or two lines, then asked the students to read in silent and then to read 
loudly without interpreting the meaning. And then the lesson concludes by 
discussing the questions enrichment. 

2) That the Reading method to improve student ability in reading the Islamic 
classic book in accordance with Arabic grammar. It was known from the 
observations, the results of questionnaires and test results using t-test 
formula. From the results of a calculation of the ratio of the pre-test and 
post-test results obtained by clas III A = 2.032 <2.728 <5.6 and class III B = 
2.028 <2.719 <8.5. This means the reading method is effective in improving 
the ability to read the classic books in accordance with Arabic grammar. 

3) In the terms of understanding the text content it also increased. It is also 
known from the results of observation, inquiry and test results using t-test 
formula. From the results of a calculation of the ratio of the pre-test and 
post-test results obtained by class III A = 2.032 <2.728 <6.16 and class III B = 
2.028 <2.719 <8.62 means the reading method is effective in improving the 
text reading comprehension skills. 

 

Researchers propose to further researchers to do experiments and 
research more about other teaching methods or strategies that can accelerate 
the ability of students' skills in reading and understanding the islamic classic 
book, and attract them to learn to read the Islamic classic books. 
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Pondok Pesantren dan Kitab Kuning ibarat dua sisi mata uang yang tidak 
bisa dipisahkan. Oleh karena begitu pentingnya kitab kuning, maka pondok 
pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur menjadikan 
bimbingan membaca kitab kuning sebagai salah satu mata pelajaran wajib di 
madrasah dan menetapkan kemampuan membaca kitab kuning sebagai salah 
satu standar untuk menentukan naik tidaknya atau lulus tidaknya siswa dari 
jenjang sekolah tertentu. Bahkan untuk mahasiswa bisa membaca kitab dijadikan 
sebagai standart untuk bisa ikut ujian munaqasyah skripsi. Akan tetapi selam ini 
nilai yang diperoleh siswa dalam ujian membaca kitab masih belum mencapai 
hasil sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pesantren.  

Salah satu permasalahannya adalah metode mengajar yang digunakan 
oleh guru selama ini kurang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
belajar dan mencoba membaca secara mandiri, dan proses belajar mengajar 
terlalu terfokus membahas arti kata per kata serta membahas tata bahasa. Oleh 
sebab itu dalam hal ini peneliti menggunakan metode qiraah dalam pengajaran 
membaca kitab kuning.  

Permasalah yang diungkap oleh peneliti dalam penelitian ini adalah   

1) Bagaimana praktek dari metode qiraah dalam pembelajaran membaca kitab 
kuning?  

2) Sejauh mana metode qiraah dapat meningkatkan kemampuan keterampilan 
membaca mahasiswa terhadap kitab kuning?  

3) Sejauh mana metode qiraah dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa 
memahami isi teks dalam kitab kuning khususnya Mahasiswa Madrasah 



 س 
 

Ta’hiliyah Ibrahimy Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo 
Situbondo Jawa Timur?  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif 
kualitatif. Populasi dari penelitian ini adalah Mahasiswa MTI Kelas III A (putra) 
dan III B (puteri), berjumlah 36 putra dan 38 puteri tahun pelajaran 2010-2011. 
Masing-masing dari kelas tersebut dibagi dua secara acak, satu untuk kelas 
control dan yang lain untuk kelas eksperimen. Sumber data penelitian ini terdiri 
dari Wawancara, Pengamatan terhadap proses belajar mengajar, angket kepada 
siswa dan Test yang terdiri dari pre-test dan post-test. 

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut ;  

1) Praktek dari Metode Qiraah dalam pengajaran kitab kuning adalah ; di awal 
pertemuan, peneliti menyajikan kosa kata baru berkaitan dengan bab yang 
akan dibahas, kemudian menentukan tanda baca misalnya titik dan koma, 
memberi  contoh membaca kitab satu atau dua baris, kemudian menyuruh 
siswa membaca dalam hati dan setelah itu membaca secara keras tanpa 
mengartikan secara harfiyah. Dan kemudian pelajaran diakhiri dengan 
membahas soal-soal pengayaan.    

2) Bahwa Metode Qiraah dapat meningkatkan kemampuan Mahasiswa dalam 
membaca kitab kuning sesuai dengan tata bahasa Arab. Hal itu diketahui dari 
hasil Pengamatan, hasil angket maupun hasil test dengan menggunakan 
rumus t-test. Dari hasil penghitungan terhadap perbandingan hasil pre-test  
dan post-test diperoleh hasil Kelas III A = 2,032 < 2,728 < 5,6 dan kelas III B =  
2,028 < 2,719 < 8,5. Artinya metode qiraah efektif dalam meningkatkan 
kemampuan membaca kitab kuning sesuai dengan tata bahasa Arab.  

3) Dari segi pemahaman terhadap isi teks juga mengalami peningkatan. Hal itu 
juga diketahui dari hasil Pengamatan, hasil Angket dan test dengan 
menggunakan rumus t-test. Dari hasil penghitungan terhadap perbandingan 
hasil pre-test  dan post-test diperoleh hasil Kelas III A = 2,032 < 2,728 < 6,16 
dan kelas III B =  2,028 < 2,719 < 8,62 artinya metode qiraah efektif dalam 
meningkatkan kemampuan pemahaman terhadap teks bacaan. 

Peneliti mengusulkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengadakan 
percobaan dan penelitian lebih lanjut tentang metode atau strategi pengajaran 
lain yang dapat mempercepat kemampuan kemampuan siswa dalam membaca 
dan memahami kitab kuning, serta menarik minat mereka untuk belajar 
membaca kitab kuning.   
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  الباب األول
  االطار العام

 املقدمة -أ 

هي متثل و. اللغة العربيةهي اللغات الىت نشأت ىف العامل  احدىكانت 
 مكانت ىف جمال العلوم واملعرفة أأمكانة مهمة بني اللغات العاملية األخرى، سواء 

فضال عن ذلك، كانت اللغة . قتصاديةواال ىف جمال الشؤون الدينية والتجارية
لغة باعتبارها هيئة األمم املتحدة  الىت قد قرراالعربية من احدى اللغات الرمسية 

  ١.دبلوماسية استخدمت ىف املؤمتر العاملي
ستماع الإن تعليم أي لغة أجنبية البد أن يتركز على املهارات األربع وهي ا

مهارة أساسية من مهارات تعلم أي لغة تعترب القراءة و. والكالم والقراءة والكتابة
أجنبية، فبالرغم من تأكيدنا على أمهية كل من االستماع واحلديث يف تعلم اللغة 
واستخدامها إال أنه كثريا ما يتعذر على املتعلم استخدام هاتني املهارتني ال بسبب 

اليت تتاح له لكي ميارس اللغة ممارسة  ةضعفهما لديه ولكن بسبب قلة الفرص
 ٢.شفوية أو أن يشعر أن حاجته ملمارسة اللغة ممارسة شفوية قليلة وغري متوقعة

هتماما من غريها، بل كان الربنامج ىف تعليم اها أكثر ويهتم ا خرباء اللغة وباحثو
اللغة األجنبية ىف املؤسسات التربوية أيضا يهتم كثريا مبهارة القراءة من املهارات 

   ٣.اللغوية األخرى
 الطالب يف هذا العصر بسبب التطور أمهية مهارة القراءة عند وازدادت

وتفجر املعرفة يف مجيع جماالت . العلمي والتكنولوجي السريع حىت الميكن لنا رده
                                                             

1 Tayar Yusuf & saiful Anwar, Metode Pengajaran Agama dan Bahasa, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997, hal. 151 
ملكة جامعة أم القرى، امل(، طرق تدريسه –مداخله  –أسسه ،  ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرىحممود كامل الناقة،  ٢

 ١٨٥. ، ص)م١٩٨٥: ملكرمةا مكة ،العربية
  ١٠٠. ، ص)م١٩٩٦دار املعارف، : مصر (، تعليم اللغة العربية دراسة حتليلية ومواقف تطبيقيةحسن سليمان قورة، .  ٣
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ولكن مهارة القراءة ال  سائل الكتشاف املعرفة تتطور كثريارغم أن الو. احلياة
اهللا  هب طباخكان أول خطاب  ولذلك. تزال وسيلة ضرورية لبحث العلوم

  :تعاىل ، يف قولهأمة إقرفتتح بكلاصلى اهللا عليه وسلم  هسبحانه وتعاىل رسول

                         

             ٤  
النافذة املفتوحة على احمليط احمللّي للفرد والعامل يف اللغة كافة هي القراءة و

فإذا . اخلارجي، وهي وسيلة اكتساب املعارف واملعلومات واخلربات املتنوعة
كانت احلياة نفسها مدرسة تساعد الفرد على النمو والتعامل مع الغري، فإنّ 

  .وتنقله إىل آفاق أرحب وأوسعالقراءة توسع مداركه 
ا من إإنّ القراءة تعترب مهارة رئيسية من مهارات تعلّم أي لغة أجنبية و

. صبح تعليمها وتعلّمها أمرا ضروريا ومفيدايحاجات اإلنسان املاسة، فلذلك 
هدفًا رئيسيا من أهداف تعلّم الّلغة املستهدفة، ومما مهارة القراءة وبالتايل تصبح 

بالنسبة  - جيدر بنا أن نذكره هنا أن من خصائص عملية القراءة يف الّلغة األجنبية 
أنها أداة تتسم بدوام االستمرار واالستخدام من حيث هي أداة هذا  - للمتعلّم 

املتعلّم الستمراره يف التعلّم، وأداته أيضا يف االتصال باإلنتاج الفكري واألديب 
ملتعلّمة سواء يف املاضي أو احلاضر، كما قد تكون غة اواحلضاري ألصحاب اللّ

  ٥.أداة من أدواته يف قضاء وقت الفراغ واالستمتاع به
حيتاجها كل شخص صغريا  اليت ستقباليةالوأن مهارة القراءة هي املهارة ا

وكانت مهارة القراءة مهارة أساسية قد قررا مؤسس . وكبريا، رجاال ونساء
أن الطالب وهذا يعىن . سيتوبندو جاوى الشرقية كرجوس "سلفية شافعية"املعهد 

 االذين يتعلمون ىف هذا املعهد عليهم أن جييدوا قراءة كتب التراث لكي يعرفو
                                                             

  .٥ -١سورة العلق .  ٤
, )م٢٠٠٣/ه١٤٢٤, إيسيسكو(. طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا, حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة.  ٥

  ١٤٩: ص
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 امن مصادرهمثل الفقه والعقيدة وعلم اللغة وغريها املعلومات اإلسالمية  اويفهمو
قدرة الطلبة على قراءة كتب كان ولذلك . الترمجة فحسب ألصلية ال من الكتبا

  .املنشودة أهداف هذا املعهدهم أمن التراث 
واجه املعاهد املاضي تولكن مبرور الزمان منذ التسعينات من القرن 

تعلق بقدرة تسكرجو سيتوبندو مشكلة أساسية " سلفية شافعية"خصوصا املعهد 
ب التراث الطالب على قراءة كتب التراث، يعين اخنفاضهم يف قدرة قراءة كت

  :يومن اسبابه ه. وفهم املضمون
مثل  تغري اجتاههم من تعلم العلوم الدينية إىل تعلم العلوم العمومية والعصرية - ١

  .علم احلساب والكيمياء واللغة اإلجنليزية وغريها
يتعلمون ىف املدراس  هنفسالوقت قلة الوقت لتعلم الكتب مع أم ىف  - ٢

 .العمومية أو اجلامعة

منهم من يتعلم ىف املعهد للتعلم ىف  ،ية خمتلفةمن حيث التربخلفيتهم كانت  - ٣
 .الكلية او ىف املدرسة العمومية فحسب

  .الىت تسستخدم لتدريس كتب التراثالطريقة  - ٤

من حيث كتب التراث ذاا، وهي أن ىف قراءة كتب التراث مشكالت عامة  - ٥
تلك . شكل وهي كيفية القراءة وفهم النصوص الىت كتبت باللغة العربية بال

وسياق الكلمات  املشكالت تطلب إىل فهم العنصرين املهمني ومها املفردات
ومن املشكالت األخرى أن الكتب التراثية هلا أشكال خاصة، يعين . واجلمل

  .مثل النقطة والفصلة وغري ذلك الترقيم/عدم عالمة القراءة
و يف صدد تلك املشكالت قرر املعهد سلفية شافعية سكرجو سيتوبندو 

حد معايري الكفاءة  جيب على الطالب أن يقدروا عليه، وهو قدرة الطلبة على أ
وال سيما لطالب  ءقروقراءة كتب التراث قراءة صحيحة وفق القواعد وفهم امل

يف هذا املعهد هو قدرم املعهد لطالب اجلامعة  هقرر وأدىن املعيار الذي . اجلامعة
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ولطالب اجلامعة خصوصا الطالب  ".فتح القريب ايب"ب اعلى قراءة الكت
لتدريس املتخرجني يف املدارس خارج املعهد قد اعد املعهد املدرسة املتخصصة 

   . املدرسة التأهيلية هيوالقواعد والكتب التراثية 
م يقدرون على قراءة كتب التراث يعين فتح جدا أل فعال قرارهذا ال

 احلد الذيقدرم على قراءة كتب التراث ال تصل إىل ولكن . القريب الْمجيب
كان الطالب يقدرون قراءة و ٦,٥ – ٦معدل نتيجتهم حوايل قرره املعهد، ألن 

هاتان تعد و. ويف الفصل الذي مت تدريسه من قبل الكتب ىف فصل أي باب حمدود
  .املعهد أن حيللهامؤسسة جيب على  ةمشكلان احلالت

ستخدمها اسباا هي طريقة التدريس اليت أوعند ما الحظ الباحث أن أحد 
على  هاملدرس هي طريقة النحو والترمجة، وكثري ما حبث املدرس يف عملية تدريس

، وال يعطي الذي قبله الدراسي القواعد يف الفصل وامع أم قد تعلّم القواعد
خصوصا  نفسهمألطالب إىل حد ما للتدريب على القراءة من عند الفرصة ل

أن اهلدف  رييفيندي ألن املدرس يإوذلك كما قال أمحد فؤاد  .القراءة اجلهرية
ولذلك . الرئيسي من تدريس القراءة هو قدرم على القراءة وفهم املقروء

ة، املدرس يقرأ ويترجم طريقة الترمج يعينطريقة التدريس العملية استخدم املدرس 
ولكن هذه الطريقة غري . والدارس يكتب الترمجةمث يشرح ما قرأه، كلمة فكلمة 

الرئيسي مع أن اهلدف  فعالة ألا مل تدرب الطالب على القراءة من عند أنفسهم
     .    من تدريس القراءة هو التدريب على فهم املقروء من عند أنفسهم

وكما . عناصر املنهج األربعة التدريس هي عنصر منومن املعلوم أن طريقة 
حممود كامل ناقة أن أحسن الطريقة لتعليم اللغة األجنبية هي تلك اليت تقودنا  قال

وأن األهداف واملادة والطريقة قد  .بشكل فعال وقوي حنو حتقيق األهداف
ولقد كثرت  ٦.تداخلت وترابطت وامتزجت حبيث صارت تكون وحدة واحدة

                                                             
   ٥٨. ، صاملرجع السابقحممود كامل ناقة، .  ٦
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تالئم كل الطالب وليست هناك طريقة مثلى . طرق تعليم اللغة األجنبية وتعددت
ومن املبادئ املهمة الىت جيب أن تكون واضحة لدينا هي أن الطرق . األهدافو

كما قاهلا  -مجع طريقة  - والطرق . واألساليب تتحد دائما يف ضوء األهداف
إذن املقصود . عرضهاعبد الرمحن الفوزان خطط عامة الختيار املادة وتنظيمها و

بطريقة التعليم اخلطة الشاملة اليت يستعني بـها املدرس لتحقيق األهداف املطلوبة 
         ٧.من تعلم اللغة

قراءة  ترقية مهارةطريقة القراءة ىف ب جرو الباحثحبث  ذكرا انطالقا مم
سكرجو سيتوبندو  "سلفية شافعية"يف املدرسة التأهيلية للمعهد  كتب التراث

  : ألا هحبثطريقة يف هذه الالباحث  ختاراو .جاوى الشرقية
   .عطي الفرصة الواسعة لتدريب الطالب على القراءة من عند أنفسهمت - ١
الطالب  على بقنطعند رأي الباحث ي لكذو. عدم املبالغة يف شرح القواعد - ٢

القواعد يف  متعلّقد ألن معظمهم يف الفصل الثالث من املدرسة التأهيلية، 
واالمر الذي حيتاجه الطالب يف هذه احلالة هو كيف  .الفصل الذي قبله

 . يف سياق اجلملةطبق القواعد تت

 هم، وهذا يوافق أيضا مع هدف القراءة األفهم النصوصب هذه الطريقة تم - ٣
    .يعين فهم املقروء

 
 تهأسئلمشكلة البحث و  -ب 

املدرسة التأهيلية للمعهد ة طالب معدل نتيج قد ذكر الباحث سابقا أن
ما زالت ال تصل إىل احلد الذي قرره يف قراءة كتب التراث " سلفية شافعية"

  .املعهد

                                                             
الدورة التدريبية ملعلمى اللغة العربية لغري ، )إضاءات ملعلمى اللغة العربية لغري الناطقني ا(كن متخصصا ، .عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، د.  ٧

   ٦٠. ، ص)هـ ١٤٣٠/ م  ٢٠٠٩مية احلكومية موالنا مالك إبراهيم مباالنج، اجلامعة اإلسال(الناطقني ا بالربنامج اخلاص ىف تعليم اللغة العربية، 
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ومن أسبابه هي أن طريقة التدريس اليت استخدمها املدرس ال تعطي 
فرصة واسعة للطالب يف التدريب على القراءة من عند أنفسهم، وأن عملية 
التدريس مازالت تركز على ترمجة النص كلمة فكلمة وتركز أيضا على شرح 

ريس ب طريقة القراءة يف تدجروالباحث  حبثولذلك يف هذا اال . القواعد
   .قراءة كتب التراث

 :قدم الباحث األسئلة اآلتية انطالقا من املشكالت السابقة 

كيف تتم طريقة القراءة ىف تدريس قراءة كتب التراث ىف املدرسة التأهيلية  - ١
 سكرجو سيتوبندو جاوى الشرقية ؟ "سلفية شافعية"للمعهد 

لتراث لترقية استخدام طريقة القراءة ىف تدريس قراءة كتب افعالية ما مدى  - ٢
مهارة القراءة قراءة صحيحة وفق القواعد لطالب املدرسة التأهيلية للمعهد 

 سلفية شافعية سكرجو سيتوبندو جاوى الشرقية ؟

استخدام طريقة القراءة ىف تدريس قراءة كتب التراث لترقية فعالية ما مدى  - ٣
لطالب املدرسة التأهيلية للمعهد سلفية شافعية سكرجو  فهم املقروء

 سيتوبندو جاوى الشرقية ؟
 

 أهداف البحث  - ج 

معرفة تطبيق طريقة القراءة ىف تدريس قراءة كتب التراث ىف املدرسة التأهيلية  - ١
  .سكرجو سيتوبندو جاوى الشرقية "سلفية شافعية"للمعهد 

لترقية كتب التراث ىف تدريس قراءة قراءة الطريقة استخدام معرفة فعالية  - ٢
مهارة القراءة قراءة صحيحة وفق القواعد لطالب املدرسة التأهيلية للمعهد 

  .سكرجو سيتوبندو جاوى الشرقية "سلفية شافعية"

فهم لترقية كتب التراث ىف تدريس قراءة قراءة الطريقة استخدام معرفة فعالية  - ٣
سكرجو سيتوبندو  "سلفية شافعية"د لطالب املدرسة التأهيلية للمعه املقروء

 .جاوى الشرقية
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 فروض البحث  -د 

  :أسئلتها افترض الباحث  بناء على مشكلة البحث و
قراءة  ىي قدرة الطالب علطريقة القراءة الىت تناسب اخلطة الدراسية سترقّأن  - ١

سلفية "ىف املدرسة التأهيلية للمعهد قراءة صحيحة وفق القواعد كتب التراث 
 .وفهم املقروءسكرجو سيتوبندو جاوا الشرقية " شافعية

أن طريقة القراءة الىت تناسب اخلطة الدراسية سترقّي قدرة الطالب على فهم  - ٢
سكرجو " سلفية شافعية"املقروء للكتب التراثية ىف املدرسة التأهيلية للمعهد 

 .سيتوبندو جاوا الشرقية
  

 البحث أمهية  -ه 

يقصد هذا البحث إلثراء املعلومات واخلربات يف كيفية : من ناحية النظرية  - ١
استخدام طريقة القراءة ىف تدريس كتب التراث ومدى فعاليتها لترقية مهارة 

سكرجو  "سلفية شافعية"القراءة خصوصا لطالب املدرسة التأهيلية ىف املعهد 
 .سيتوبندو

 : من ناحية التطبيقية  - ٢

قراءة كتب "ىف إرشاد معلمي  ةتكون نتيجة هذا البحث مفيديرجى أن   -)أ
سكرجو سيتوبندو،  "سلفية شافعية"ىف املدرسة التأهيلية للمعهد " التراث

خاصة ىف تزويد ثروم على طريقة التدريس خصوصا استخدام  طريقة 
القراءة لتدريس قراءة كتب التراث، لكي تكون عملية التدريس فعالة 

  .قصر وقت ممكنيقدرون على قراءة كتب التراث يف أالطالب ويكون 

قراءة كتب "ىف إرشاد معلمي  ةتكون نتيجة هذا البحث مفيد يرجى أن -)ب
سكرجو سيتوبندو،  "سلفية شافعية"ىف املدارس األخرى للمعهد " التراث

خاصة ىف تزويد ثروم على طريقة التدريس خصوصا استخدام  طريقة 
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قراءة كتب التراث، لكي تكون عملية التدريس فعالة  القراءة لتدريس
 .    قصر وقت ممكنيقدرون على قراءة كتب التراث يف أويكون الطالب 

  
 حدود البحث  -و 

حدد الباحث مكان البحث ىف الفصل الثالث من املدرسة :   احلد املكاين  - ١
التأهيلية للمعهد سلفية شافعية سكرجو سيتوبندو جاوى 

 الشرقية 

/ م  ٢٠١٠/٢٠١١يعقد هذا البحث ىف العام الدراسي  :  مايناحلد الز - ٢
  هـ ١٤٣١/١٤٣٢

ركز هذا البحث على استخدام طريقة القراءة ىف تدريس : احلد املوضوعي - ٣
قراءة كتب التراث ومدى فعاليتها لترقية مهارة القراءة قراءة 

  .  فهم املقروءصحيحة وفق القواعد و

 حتديد املصطلحات  -ز 

توضيح معاىن املصطلحات املستخدمة ىف  إىلديد املصطلحات هدف حت
 : يجمال هذا البحث ومفهومها ىف موضوع هذا البحث، وه

املراد من طريقة القراءة هنا يعىن خطوات حمددة لعرض املادة :   طريقة القراءة
اللغوية بصورة منتظمة ال تتناقض أجزاؤها وتبىن على مدخل 

    ٨.واعتمادا على القراءة معني
باسم خصوصا يف بالد إندونيسيا هي الكتب الىت اشتهرت :   كتب التراث 

املقصودة يف هذا البحث هي وكتب التراث . كتب الصفراءال
تكون من الكتاب املقرر ت .يف املدرسة التأهيلية ت استخدميتال

                                                             
  ١٠٤. ص) ٢٠٠٣دار الشروق، : عمان (، الطرائق العملية ىف تدريس اللغة العربيةطه على حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي، .  ٨
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الىت هلا  ة األخرىوالكتب املصاحب" فتح القريب ايب"يعين 
االقناع  املضمون واألسلوب مثلمن حيث نفسه املستوى 

  . وتفسري االحكاموكفاية األخيار 
 يفارتفاع مهارة الطلبة هو  يف هذا البحثواملراد بترقية :     ترقية

    .كتب التراثقراءة 
ءة املراد من مهارة القراءة هنا يعىن كفاءة الطلبة على قرا:   مهارة القراءة

النصوص املكتوبة بصفة عامة  النصوص قراءة صحيحة وفهمهم
دراك معىن املفردات والعبارات وفهم اجلملة اوقدرم على 

  . والفقرة بصفة خاصة
  

 الدراسات السابقة  - ح

  : سبق منها قام ا الباحثون فيماتوجد عدة حبوث يف ناحية القراءة  اليت     
التراثية يف تدريس مهارة القراءة للكتب "حبثت ) م ٢٠٠٧(إيرنا هرياوايت  - ١

 . "نجدى السلفي الشافعي مرغوسونو ماالمعهد نور اهل
يف هذا البحث الحظت وحبثت الباحثة عن عملية تدريس مهارة قراءة 

. كتب التراث يف املعهد نور اهلدى السلفي الشافعي مرغوسونو ماالنج
  :فأسئلة البحث اليت قدمتها الباحثة هي

 ما كيفية تدريس مهارة القراءة للكتب التراثية يف هذا املعهد ؟  -
 . ما كفاءة الطلبة لقراءة الكتب التراثية يف هذا املعهد ؟ -

وانطالقا من هذه األسئلة ارادت الباحثة ملعرفة كيفية تعليم مهارة 
  . القراءة للكتب التراثية و كفاءة قراءة الطلبة للكتب التراثية يف هذا املعهد
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ما منهجية البحث اليت استخدمتها الباحثة فهي املنهج الوصفي أ
ألن الباحثة يف هذا البحث قد حبثت ووصفت عن كيفية طريقة . الكيفي

تدريس قراءة كتب التراث و كفاءة قراءة الطلبة للكتب التراثية يف هذا 
والنتيجة منه أن الطريقة املستخدمة يف تدريس الكتب التراثية هي  . املعهد

ري بطريقة القواعد و الترمجة وسوروغان وأحيانا طريقة القراءة، وكان جت
  ٩.اإلختبار الذي قام به املدرسة اختبار فهم املضمون فحسب

بعد أن الحظ الباحث الدراسة السابقة، تبني أن بينها وبني الدراسة : التعليقات 
أما جانب . م ا الباحث جانب االتفاق وجانب االختالفااليت ق

وأما . حبثا عن تدريس مهارة القراءة للكتب التراثيةقد االتفاق فهما 
  : جانب االختالف فكما يلي 

القراءة للكتب التراثية اليت مهارة حبثت عن تدريس السابقة الدراسة   - أ 
وأما  .راءةجتري بطريقة سوروغان، والقواعد والترمجة، وطريقة الق

استخدام طريقة القراءة يف تدريس  يم ا الباحث فهقاالدراسة اليت 
  .ومدى فعاليتها يف ترقية مهارة القراءة للكتب التراثية كتب التراث

ستخدم الباحث او .يف حبثها املنهج الوصفي السابقة استخدمت الباحثة  -ب 
 .التجرييبالوصفي ويف حبثه املنهج 

قة يف حبثها عن فعالية هذه الطرق يف ترقية قدرة مل تبحث الباحثة الساب-ج 
وحبث الباحث يف حبثه عن فعالية . الطلبة على مهارة قراءة كتب التراث

  . طريقة القراءة يف ترقية مهارة قراءة كتب التراث

  . ختلفا أيضا يف مكان الدراسة وزماااومها   - د 
                                                             

إيرنا هرياوايت، تدريس مهارة القراءة للكتب التراثية يف معهد نور اهلدى السلفي الشافعي مرغوسونو ماالنج رسالة املاجستري   ٩
  ).م ٢٠٠٧جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اجلكومية ماالنج، : ماالنج (غري منشورة، 
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إعداد وحدة تعليمية من الكتب التراثية لتنمية ) ٢٠٠٨/٢٠٠٩(سيت معاونة  - ٢
 . مهارة القراءة ىف مدرسة السلفية الثانوية باسروان جاوا الشرقية

ىف هذا البحث أعدت وصممت الباحثة الوحدة التعليمية املأخوذة من 
مث جتربها للطالبات ىف " صحف موسى"أحد كتب التراث  يعين كتاب 

للبنات باسروان، ما مدى فعالية ة يالثانوالسلفية درسة م من الثاينالصف 
استخدام هذه الوحدة التعليمية لترقية مستوى الطالبات يف فهم معاين 

  .املفردات ومعاين اجلمل يف الفقرات وطالقة القراءة والتراكيب
استخدمت الباحثة يف جمال حبثها مدخل الكمي الكيفي وأسلوب 

عدة امل التعليمية ونتيجته أنّ استخدام الوحدة . (R & D)البحث والتطويري
لطالبات يف فهم معاين املفردات ويف فهم معاين اجلمل يف ا لترقية مستوى

   ١٠.الفقرات ويف طالقة القراءة ويف التراكيب فعالة جدا
  

بعد أن الحظ الباحث الدراسة السابقة، تبني أن بينها وبني الدراسة : التعليقيات 
أما جانب . م ا الباحث جانب االتفاق وجانب االختالفقااليت 

وأما جانب االختالف . عن مهارة القراءة قد حبثااالتفاق فهما 
  : فكما يلي 

يف الدراسة السابقة حبثت الباحثة عن تصميم الوحدة التعليمية اليت   - أ 
أعدت وصممت الباحثة الوحدة التعليمية من إحدى كتب التراث يعين 

عن طريقة  تهدراسيف جمال  حبث الباحثو". موسىصحف "كتاب 
 .  التدريس يعين طريقة القراءة

. (R & D)استخدمت الباحثة السابقة يف حبثها املنهج البحثي والتطويري   -ب 
 .ستخدم الباحث يف حبثه املنهج الوصفي والتجرييباو

  .       ختلفا أيضا يف مكان الدراسةاومها   -ج 
                                                             

تنمية مهارة القراءة ىف مدرسة السلفية الثانوية باسروان جاوا الشرقية، سىت معاونة، إعداد وحدة تعليمية من الكتب التراثية ل.  ١٠
  ) ٢٠٠٨/٢٠٠٩جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اجلكومية ماالنج ، : ماالنج ( ،رسالة املاجستري غري منشورة
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حبث تعليم مهارة القراءة باملدرسة العالية ) م ٢٠٠٣(حممد حىت محداين  - ٣
والنتيجة منه أن هدف عملية تعليم اللغة .  احلكومية النموذجية فاكنبارو

العربية كون التالميذ قادرين على قراءة اللغة العربية بالطالقة مع فهم معناها 
 .وحتتوي هذه العملية على املراحل املقدمة و التنفيذ و االختتام. الصحيح

وتستخدم طريقة األمر، وطريقة السؤال و اجلواب، والطريقة الوظيفية و 
 ١١.التدريبات وتستخدم الوسائل  األصلية و الوضعية

بعد أن الحظ الباحث الدراسة السابقة، تبني أن بينها وبني الدراسة : التعليقات 
أما جانب . م ا الباحث جانب االتفاق وجانب االختالفقااليت 

وأما جانب االختالف . فهما حبثا عن تعليم مهارة القراءةاالتفاق 
  :فكما يلي 

يف الدراسة السابقة، حبث الباحث السابق عن تعليم مهارة القراءة   - أ 
باستخدام الطرق املتنوعة مثل طريقة األمر، وطريقة السؤال و اجلواب 

عن تدريس قراءة كتب التراث  تهدراسيف الباحث حبث و. وغري ذلك
 .طريقة القراءةباستخدام 

ففي الدراسة السابقة، . ختلفا أيضا من حيث املادة الدراسيةاومها   -ب 
استخدم الباحث السابق كتاب اللغة العربية اليت قررا وزارة الشؤون 

فهي الكتب  تهدراساملادة اليت استخدمها الباحث يف أما و. الدينية
 .التراثية

 .  ختلفا أيضا يف مكان الدراسةاومها   -ج 
 

تنمية تعليم مهارة القراءة "حبث ) ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨(حممد حيىي أزهاري  - ٤
جرى هذا البحث يف مدرسة دار العلوم املتوسطة ". باستخدام طريقة القراءة

                                                             
: ماالنج(فاكنبارو، رسالة املاجستري غري منشورة حممد حىت محداين، تعليم مهارة القراءة باملدرسة العالية احلكومية النموذجية .  ١١

   )٢٠٠٣جامعة الصداقة اإلندونيسية السودانية اإلسالمية ماالنج، 
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يف هذا البحث اراد الباحث أن ينمي . اإلسالمية جومبانج جاوى الشرقية
لبحث اليت فأسئلة ا. مهارة القراءة يف هذا املدرسة باستخدام طريقة القراءة

قدمها الباحث هي ما مدى تعليم مهارة القراءة يف فهم املفردات والعبارات 
وفهم اجلملة والفقرة يف مدرسة دار العلوم املتوسطة اإلسالمية جبمبانج؟ إذن 
هدف الباحث يف هذا البحث ملعرفة فعالية طريقة القراءة يف تعليم املفردات 

ار العلوم اإلسالمية جبومبانج جاوى والعبارة واجلملة والفقرة يف مدرسة د
والكتاب املقرر استخدمه الباحث يف جمال هذا البحث هو كتاب . الشرقية

 .  اللغة العربية للصف الثاين من مدرسة املتوسطة اإلسالمية

والنتيجة منه . ومنهجية البحث اليت استخدمها الباحث هي حبث إجرائي صفي
ة تعليم مهارة القراءة يف فهم املفردات والعبارة أن طريقة القراءة ذات فعالية لتنمي

   ١٢ .٨١،٣٧واجلملة والفقرة بدليل معدل نتيجة الطلبة هي 

بعد أن الحظ الباحث الدراسة السابقة، تبني أن بينها وبني الدراسة : التعليقات 
أما جانب . م ا الباحث جانب االتفاق وجانب االختالفقااليت 

تعليم مهارة القراءة باستخدام طريقة  حبثا عنقد االتفاق فهما 
  :وأما جانب االختالف فكما يلي . القراءة

استخدم الباحث السابق يف حبثه املنهج االجرائي يف الدراسة السابقة،   - أ 
 .ستخدم الباحث يف حبثه املنهج الوصفي والتجرييباو. الصفي

 ففي الدراسة السابقة،. ختلفا أيضا من حيث املادة الدراسيةاومها   -ب 
استخدم الباحث السابق كتاب اللغة العربية اليت قررا وزارة الشؤون 

                                                             
صفي يف املدرسة دار العلوم املتوسطة حبث إجرائي ( تنمية تعليم مهارة القراءة باستخدام طريقة القراءة ،حممد حيىي أزهاري.  ١٢

جامعة موالنا مالك إبراهيم : (املاجستري غري منشورة، ماالنج ، رسالة )اإلسالمية جومبانج جاوى الشرقية
  ).٢٠٠٩/  ٢٠٠٨ اإلسالمية اجلكومية ماالنج،
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فهي الكتب  تهدراسالباحث يف  أما املادة اليت استخدمو. الدينية
 .التراثية

  . ختلفا أيضا يف مكان الدراسةاومها   -ج 

مبا  ةتلفخمم ا الباحث قاانطالقا من الدراسات السابقة، تبني أن الدراسة اليت 
ولكن هناك . م به الباحثقاحبثه الباحثون من قبل ومل جيد الباحث حبوثا مثل الذي 

م ا قاجوانب االتفاق وجوانب االختالف بني الدراسات السابقة والدراسة اليت 
 .د الباحث يف جمال حبثه جوانب االتفاق من البحوث اليت قبلهاستفاو. الباحث
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  الفصل الثاىن
  ياإلطار النظر

  

  طريقة القراءة: األول 
 طريقة المفهوم   - أ 

 ها الفرد ليحقق ا هدفا معينا هي اخلطة الىت يرمس الطريقة مبعناها العام
كطريقة الصانع ىف صناعته . عمل من األعمال بأقل جهد وىف أقصر وقتل

  ١.دائه لعملهع ىف زراعته وطريقة كل إنسان ىف أوالزار
اخلطة الىت يرمسها املدرس ليحقق ا اهلدف من : واملقصود بالطريقة ىف التربية 

  ٢.العملية التعليمية ىف أقصر وقت وبأقل جهد من جانبه ومن جانب التالميذ
األسلوب الذى يرتضيه : وقال زكريا إمساعيل أن طرق التدريس هي 

قيق األهداف كل من املعلم والتلميذ ىف معاجلة موضوع الدرس من أجل حت
  ٣.املرجوة منه

طريقة التدريس مبفهومها الواسع تعين جمموعة األساليب اليت يتم 
. بواسطتها تنظيم اال اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة

ذلك أن كلمة . إا وفق هذا التعريف أكثر من جمرد وسيلة التوصيل املعرفة
هو غالبا املعلم مما يفرض يف معظم توصيل تعين نشاطا من طرف واحد و

األحيان سلبية املتعلم، فضال عن قصر أهداف التربية يف تلقني معلومات 
  .ومعارف مما خيالف املفهوم الواسع والشامل للتربية

أن الطريقة مفهوم أبعد من جمرد إجراءات التدريسية يقوم ا املعلم 
  . اصطلح على تسميته باللغة اإلجنليزية ما  اإلجراءات هي  إن هذه . يف الفصل

                                                             
  ٨٩. ، ص)م ١٩٨٣دار املعارف، (، )كتاب املعلم واملوجه والباحث ىف طرق تدريس اللغة العربية( التوجيه ىف تدريس اللغة العربيةحممود على مسان، . ١
  ٨٩. املرجع نفسه، ص. ٢
   ١٣٤. ، ص)دار املعرفة اجلامعية، بدون سنة(، طرق تدريس اللغة العربيةزكريا إمساعيل، . ٣
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أن الطريقة هنا تعين اخلطة الشاملة اليت يستعان ا يف حتقيق اهلدف التربوي 
إا مثل خيط املسبحة الذي ينتظم عددا من املكونات الرئيسية، ومن . املنشود

املمكن أن تلمس هذا اخليط يف الطريقة اليت ألف ا الكتاب املقرر، ويف 
عات املختارة ويف التوجيهات اليت يشتمل عليها دليل املعلم ويف املادة املوضو

اليت وضعت على شرائط التسجيل والطريقة اليت سجلت ا ويف التدريبات 
اللغوية ويف الواجبات الـمنـزلية املعدة ويف الوسائل التعليمية املختارة 

ن جوانب خمتلفة وطريقة استخدامها ويف نوع األسئلة امللقاة ويف غري ذلك م
  ٤.للعملية التعليمية

 
 مفهوم طريقة القراءة  -ب 

طريقة الىت يستخدمها املعلم ىف تقدمي الْمادة الطريقة القراءة هي 
يعىن ا يقرأ الْمعلم الْموضوع الذى سيبحث . الدراسية اعتمادا على القراءة
أو  .من التالميذ القراءة واحدا بعد واحد يطلبعنه مث يتبعه التالميذ، وأخريا 

نفسهم لكي ميارسوا أالنص قراءة من عند  وااملعلم من الطالب أن يقرأيطلب 
  .    القراءة، واملعلم يالحظ قراءم

وتتلخص طريقة القراءة ىف قيام املدرس بقراءة املفردات اجلديدة، مث 
م املضمون، مث اإلجابة فهو يقرأ النص و تدريب الدارسني عليه قراءة صامتة

على األسئلة بصوت عال للتأكد من الفهم، مث عرض القاعدة بشكل موجز، و 
  ٥.عمل بعض التدريبات عليها

                                                             
دار املعرفة، (، تدريس اللغة العربية والتربية الدينية يف ضوء اإلجتاهات التربية احلديثةطرق حممد رشدي خاطر وآخرون،   ٤

  ٣٩٢. ، ص)م ١٩٨٣القاهرة، 
  ٥٥. ، ص)١٩٨٧دار القكر، : القاهرة (, االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية و اللغات احلية األخرى لغري الناطقني ا, إبراهيم محاده. ٥
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  نشأة طريقة القراءة  -ج 

ظهرت ىف تعليم اللغة األجنبية هي طريقة القواعد  إن أول طريقة
طريقة املباشرة ىف القرن  مث ظهرت. يالدياملوالترمجة ىف القرن اخلامس عشر 

مث بعد . طريقة القواعد والترمجةبعشر جوابا على عدم اقتناع املعلمني  التاسع
ذلك يعىن ىف الربع األول من قرن العشرين ظهرت طريقة القراءة جوابا على 

  .هارة القراءة والكتابةمبطريقة املباشرة الىت ال تم بعدم اقتناعهم 
طريقة إىل عدد من املتخصصني ىف تعليم ويرجع التفكري ىف هذه ال

إذ نشر مايكل . األول من القرن العشرين امليالدياللغات األجنبية ىف الربع 
  .Bilingualism With Special Reference to Bengalوست كتابه 

وبني أن . وقد تناول ىف هذا الكتاب قضية تعليم اللغة اإلجنليزية ىف اهلند
ة لتعلم القراءة واالنطالق فيها من غري حاجة للتحدث الناس ىف اهلند أشد حاج

  ٦.باإلجنليزية باإلضافة إىل أا أيسر ىف التعليم
على يد األستاذ كوملان  م ١٩٢٩وأن البحث الذى أجري سنة 

(Colmen)  قد أثبت عجزا واضجا لطريقة املباشرة خصوصا ىف مهاريت القراءة
. كثر من سنتني ىف التعلم ذه الطريقةوالكتابة عند املتعلمني الذين أمضوا أ

 يفوتنبه الرأي العام ىف أمريكا مث ىف أوروبا، إىل أن اتباع هذه الطريقة قد أثّر 
املتعلمني حبيث صاروا مترددين بنجاح عبارات بعينها ىف اللغة األجنبية، بينما 

كتابه ىف " كوملان"وقد إقترح  ٧.شبه أميني قراءة وكتابة هنفسهم ىف الوقت 
على إعداد برنامج للقراءة املوسعة باعتبار أن القراءة ميكن تنميتها بطريقة 

  .فيها بطريقة أدق كما ميكن الوقوف على مدى التقدم أسرع،
                                                             

  ١٣٦. ، ص)هـ ١٤١٠/ م  ١٩٨٩إيسيسكو الرباط (، تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبهرشدى أمحد طعيمة، . ٦
  ٤٣. ، ص)مكتب لبنان، ساحة رياض الصلح بريوت(، تعليم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقصالح عبد ايد العريب، . ٧
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ولقد انتشرت ىف ظروف كان حمور العمل فيها تقدمي املادة املطبوعة ىف 
وعليه أن . لترمجتهااللغة األجنبية للدارس من بداية تعلمه هلذه اللغة دون حماولة 

  ٨.يقرأ حىت حيصل على املعىن
  

 طريقة القراءة أهداف  - د 

تستهدف طريقة القراءة يف برامج تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى و
  ٩:عدة أهداف من أمهها هي 

هو القدرة على فهم املقروء فهما اهلدف من تعلم اللغة وفقا هلذه الطريقة  - ١
  دقيقا

الصامتة، وتدريب الطالب على االستفادة منها، االهتمام بالقراءة  - ٢
 بوصفها منطلقا لتنمية املهارات األخرى

االهتمام باملفردات، وتقدميها للمتعلمني بأساليب مقننة ومتدرجة من  - ٣
 حيث السهولة والصعوبة والشيوع

االهتمام بفهم املعىن العام للنص املقروء، والتأكد من ذلك من خالل  - ٤
  .واالختباراتاألسئلة والتدريبات 
و قدرة الدارس على فهم املقروء فهما دقيقا إىل دف هذه الطريقة 

 يةطريقة من فلسفة نفسية تعليمتنطلق هذه الو. االهتمام  بالقراءة الصامتة
ها أن إتقان الدارس مهارة القراءة، و قدرته على فهم املعىن من النصوص مرد

إذن تؤمن بانتقال أثر  ذه الطريقةفه. املكتوبة وسيلة إلتقان املهارات األخرى
  ١٠.التدريب من مهارة إىل أخرى

                                                             
  ١٣٦. ، صلسابقا املرجعرشدى أمحد طعيمة، . ٨
حممد ابن سعود مام جامعة اإل: مكة(، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، . ٩

   ٨٠ - ٧٩. ، ص)م ٢٠٠٢االسالمية، 

  .١٨ -١٦ .ص  ،السابقاملرجع عبد العزيز ابن إبراهيم العصملي،   ١٠ 
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 طريقة القراءة مالمح  -ه 

  ١١:من املمكن إجياز أهم مالمح طريقة القراءة فيما يلى 
تبدأ هذه الطريقة عادة بفترة يتدرب الطالب فيها على بعض املهارات  - ١

وينطقون بعض األصوات . سهلةالصوتية فيستمعون لبعض اجلمل ال
 واجلمل حىت يألفوا النظام الصويت

يعمل  ىف نص الىت يقرءوا ب على نطق مجل معينةبعد أن يتدرب الطال - ٢
 املدرس على تنمية بعض مهارات القراءة الصامتة عند الطالب

بعد ذلك يقرأ الطالب هذا النص قراءة جهرية متبوعة بأسئلة حول النص  - ٣
 مللتأكد من فهمه

قراءة مكثفة وموسعة لكل منهما : ىل نوعني تنقسم القراءة من بعد ذلك إ - ٤
فالقراءة املكثفة تأخذ مكاا بني جدران الفصل . اولكل إجراء اهدفه

ودف إىل تنمية املهارات األساسية للقراءة وما حتتاجه هذه املهارات من 
وىف هذا النوع من القراءة تنمى ... ثروة لفظية ومعرفة بالقواعد النحوية 

.... ملقروء عند الدارس حتت إشراف املعلم ىف الفصل مهارات فهم ا
 فرياقب تقدمه ويقف على الصعوبات الىت تواجهه ويساعده على تذليلها 

صحيح أن املعلم يوجه . أما بالنسبة للقراءة املوسعة فتتم خارج الفصل - ٥
إال أن العبءاألكرب .. الطالب هلا وحيدد هلم ما يقرؤونه مث يناقشهم فيه 

 لطالب أنفسهميقع على ا

وأخريا يسهم هذا النوع من القراءة املوسعة ىف وصل الطالب بالتراث  - ٦
 .همه للثقافة العربيةومن مث يزداد ف اوفنو ةالعربيالعريب وىف قراءة كتب 

 

                                                             
  ١٣٧. ، صالسابق املرجعرشدى أمحد طعيمة، . ١١
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 مزايا وعيوب طريقة القراءة  -و 

  ١٢:مزايا هذه الطريقة ستتضح بتفصيل كما يلي 
جديدة، مثل الفهم العام  مساعدة املتعلمني على تكوين عادات قراءية - ١

 .للنص، و عدم االستعانة باملعاجم
 .املعجمليس من القبيح أن يستخدم الطالب ولكن 

 غرس حب القراءة لدى املتعلم، و تشجيعه على كثرة القراءة باللغة اهلدف - ٢
 االهتمام بفهم النص املقروء - ٣
 عدم املبالغة يف شرح القواعد يعد ميزة من ميزات هذه الطريقة - ٤
عد هذه الطريقة على عدد من القضايا املهمة اليت أصبحت فيما ب نبهت - ٥

 بيةمن أساسيات تعليم اللغة األجن
 

  ١٣:هي فوأما عيوا 
 إمهال املهارات األخرى و السيما الكالم و االستماع - ١
  تم هذه الطريقة بالكتابة اإلنشائية احلرةمل - ٢
ذلك فحسب، و ملفردات املتعلقة بالنصاملفردات املدروسة تقتصر على ا - ٣

 خرصعوبة فهم النص اآل يفسبب تي
وزاد األستاذ الدكتور صالح عبد ايد العريب أن هلذه الطريقة 

  ١٤:عيوب أخرى منها 
 برازها للكلمات اجلديدة ىف كل درس إأمهية املفردات اللغوية ويف مبالغتها  - ١
خلق مواقف مصطنعة الستخدام األلفاظ اجلديدة ىف الدرس الىت تتبع  - ٢

 الدرس األول
                                                             

  ٨٥. ، ص٢٠٠٢، السابقاملرجع عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، . ١٢
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 أمهاهلا للجوانب الشفهية ىف تعلم اللغات مثل النطق واحملادثة والتعبري احلر - ٣
أن التلميذ يشعر بالكفاءة والقدرة على قراءة املادة العلمية ما دامت ال 
تتعدى عدد املفردات الىت سبق له التدرب عليها والتراكيب اللغوية الىت 

  .اعتاد على قراءا
  

 ١٥بطريقة القراءة تدريسالخطوات   -ز 

 تبدأ هذه الطريقة بإعطاء الكلمات اجلديدة و شرحها يف تركيب اجلملة  - ١
ن يا حوايل مخس و عشرالطالب يقرؤون النص قراءة جهرية يستغرق فيه - ٢

 تدقيقة من الوق
يتناقش الطالب عن املوضوع بإجابة األسئلة حول النص للتأكد من  - ٣

 األم فهمهم، و من املمكن جتري املناقشة باللغة
 الكالم عن تركيب اجلملة حسب احلاجة - ٤
 قبلها البحث عن املفردات اليت مل تدرس - ٥
تنفيذ الوظائف املوجودة يف املقرر، و تعين ا اإلجابة عن األسئلة املتعلقة  - ٦

 بالنص املقروء و تدريب اإلنشاء املوجه
 

  القراءة:  ينالثا
 مفهوم القراءة  - أ 

لو أننا حللنا ما كتب عن القراءة يف نصف القرن األخري، ولو أننا تتبعنا 
الطريقة اليت كانت تعلم ا يف املدارس لوجدنا أن مفهوم القراءة تطور مـن  

إىل مفهوم معقـد،  سهلة مفهوم يسري يقوم على أن القراءة عملية ميكانيكية 
   ١٦.بكل جوانبها يقوم على أا نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان

                                                             
15 Effendy Ahmad Fuad, Op.Cit. hal. 53 

 ٣٠. ، ص)م ١٩٥٦كلية التربية جامعة عني مشس،(، مذكرات يف طرق تدريس اللغة العربيةحممود رشدي خاطر،   ١٦
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ففي مستهل القرن العشرين بدأت مبفهوم ال يتعدى تعرف احلـروف  
والكلمات والنطق ا، فحني كان يعلم املدرس تالميذه يف الفصل القراءة كان 
يوجه مهه إىل تعليمهم هاتني الناحيتني، ال يكاد يتجاوزمها، وحينما كانـت  

وكذلك كانت األحبـاث الـيت   . تصدر الكتب التعليمية مل تكن تعين إال ما
تتنـاول النـواحي   . أجريت على القراءة يف العقد األول من القرن العشـرين 

الفسيلوجية مثل حركات العني و أعضاء النطق وما إليها، مث جاء العقد الثاين 
من القرن العشرين وبدأت األحباث العلمية تتناول القراءة، وقـام ثورنـديك   

التالميذ الكبار يف قراءة الفقرات، وخرج من  بسلسلة من البحوث على أخطاء
هذه النتيجـة  . هذه األحباث بنتيجة كان هلا أثر بعيد يف انتقال مفهوم القراءة

هي أا ليست عملية ميكانيكية حبتة يقتصر األمر فيها على جمـرد التعـرف   
 والنطق، بل أا عملية معقدة متاثل مجيع العمليات اليت يقوم ا اإلنسان وهـو 

  .حيل املسائل الرياضية، فهي تستلزم الفهم، والربط، واالستنتاج وحنوها
ومن مث بدأت العناية يف تعليمها تتجه إىل الفهم كعنصـر ثـان مـن    
عناصرها، وهذا هو التطور األول الذي طرأ على مفهومها وكان من نتيجـة  

عـامالن   العناية اهلائلة اليت لقيتها القراءة الصامتة يف هذه الفتـرة أن ظهـر  
زيادة األحباث العلمية يف القراءة الصـامتة، ملعرفـة طبيعـة    : جوهريان مها 

العمليات العقلية اليت يقوم ا اإلنسان يف أثناء القـراءة، وتعقـد الظـروف    
  ١٧.االجتماعية وكثرة املطبوعات وما إليها

يقصد بالقراءة فيما مضى القدرة على التعرف على الرموز املكتوبـة  و
مثّ تبدل هذا املفهوم، حيث أصبحت القراءة تعين قـراءة املـادة   . اوالنطق 

القدرة على حلّ الرموز، وفهمها، : ويف النهاية صارت تعين. املكتوبة وفهمها
                                                             

دار : القاهرة(، طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية يف ضوء االجتاهات التربوية احلديثةحممود رشدي خاطر واآلخر،   ١٧
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ت الّيت مير ـا القـارئ،   الوالتفاعل معها واستثمار ما يقرأ يف مواجهة املشك
قرائية إىل سـلوك يتمثّلـه   واالنتفاع به يف حياته، عن طريق ترمجة اخلربات ال

  ١٨.القارئ
القراءة إحدى الكيفيات لنيل املعلومات واملعارف من الزمان املاضي و

. التطورات يف كلّ نواحي احلياة وتتغير تغيراً سـريعاً  إذ تسريإىل هذا اليوم، 
مثل الصحيفة والة،  املطبوعةوسائل الكلّ يوم من  خترجوكم من املعلومات 

املعلومـات   تلقىلعلوم واملعارف اليت سطرت على الكتب، لكثرت اكذلك و
  ١٩.سمى بالقراءةيالصحيحة من تلك املصادر املقروءة حنتاج إىل نشاط 

 سهالمازال مفهوم القراءة يف السابق، كما اتفق علماء التربية، يسريا و
وهو استيعاب املتعلم مهارة للوقوف على الكلمات واحلروف وكيفيـة  . بداية

ا إىل أن يكون هدف املدرس يف هذا الصدد على حد متكني املتعلم من تعبريه
إخراج احلروف من خمارجها الصحيحة ونطق الكلمات بصوت مسموع بعد 
أن أدركها بصريا دون االهتمام باملدلول الذي تؤديه هذه الكلمـات وفهـم   

، ألن وكانت طريقة التعليم اليت واكبت هذا املفهوم الطريقة التركيبية. معناها
  .األساس الذي قامت عليه الطريقة هو التعرف على الكلمات والنطق ا

مث تطور هذا املفهوم نتيجة للبحوث التربوية اليت أجراها كـثري مـن   
علماء التربية اليت أثبتت أن القراءة ليست عملية ميكانيكية تقوم على جمـرد  

بل أا عملية معقدة متاثل مجيع . التعرف على احلروف والكلمات والنطق ا
لفهـم والـربط   العمليات اليت يقوم ا اإلنسان يف التعلم فهـي تسـتلزم ا  

                                                             
  .٤٧:ص). م٢٠٠٢دار الفكر : عمان( ، تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية  ،وليد أمحد جابر.  ١٨
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ونتيجة لذلك ازداد االهتمام بالفهم يف القراءة كعنصر ثاين مـن  . واالستنتاج
  ٢٠.عناصر العملية

يف احلقيقة، كانت القراءة نشاطا عاما يقوم به اإلنسان كـل يـوم،   
كيفما ومـىت كـان   . كقراءة اجلريدة وقراءة الة وقراءة الرسالة وهلم جرا

مل يقتصـر نشـاط   . املقروء باللغة األجنبية صار مفهوم القراءة معقدا مركبا
. أخـرى  هجي كلمة بعدـعلى ت ةأو حمدودسهلة القراءة بعملية ميكانيكية 

ـ ل مجـراءة قد أصبحت نشاطا فكريا يستلزم تدخـولكن الق ع شخصـية  ي
ومن مث، استنبط حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمـة أن تعلـم   . الفرد

القراءة ينبغي أن يقوم على أساس من أربع عمليات هي التعرف والفهم والنقد 
  ٢١.وحل املشكالت

اط القراءة عمليـة  ويف مفهوم آخر، رأى دكتور حسن شحاته أن نش
عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسري الرموز والرسوم اليت يتلقاها القـارئ عـن   
طريق عينيه وفهم املعاين والربط بني اخلربة السابقة وهذه املعاين، واالسـتنتاج  

ورأى حممود كامـل ناقـة أن    ٢٢ .والنقد واحلكم والتذوق وحل املشكالت
شرة من الصفحة املطبوعة إىل عقل القارئ أي فهم القراءة تعين انتقال املعىن مبا

   ٢٣ .املعىن مباشرة وبطالقة من الصفحة املكتوبة املطبوعة
وأن القراءة تشترك مع االستماع يف كوما مهارتني سـلبيتني، إال أن  

فكما حيدث . القارئ ال ميكن أن يكون سلبيا متاما، وهو ميارس مهارة القراءة
                                                             

 ٥٨. ، ص)م ٢٠٠٣مكتبة التوبة، : الرياض(، طرائق تعليم اللغة العربيةحممد بن ابراهيم اخلطيب،   ٢٠
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فان الدارس يكون متأهبا الستقبال رمـوز لغويـة    بالنسبة لالستماع أيضا،
  ٢٤.واستيعاا وفهم معناها، وأحيانا يكون مطالبا برد فعل أو استجابة هلا

وختتلف القراءة عن االستماع يف أن القارئ يستطيع أن يقـرأ الـنص   
أكثر من مرة، كما أنه يستطيع أن يعود إليه مرة أخرى، وأن يرجع إىل غـريه  

كما أنه يستطيع أن يقرأ بالسـرعة  . عليه يعصيف فهم ما يست أو إىل القاموس
ومن ناحية أخرى يتميز االستماع عن القراءة يف أن املسـتمع يف  . اليت تالئمه

حالة املواجهة املباشرة مع املتحدث ميكن أن يستعني على فهم الرسالة مبالحظة 
ا يصـاحب  امياءات املتحدث وحركاته وارشادته، كما يستعني على الفهم مب

هذا باالضافة اىل امكانيـة مراجعـة   . الكالم املنطوق من نرب وتنغيم وتقطيع
  .املتحدث واالستفسار منه عما قد يغمض على املستمع

وال شك أن القراءة مهارة أساسية يف تعليم اللغة األجنبية، وبالذات ملن 
من كتـب   أراد أن يطلع على تراث األمة اليت يتعلم لغتها، ويقرأ ما ينشر ا

  ٢٥.وصحف وجمالت والرجوع إىل املراجع
، نصح دكتور حممد بن إبـراهيم  ةاعتمادا على مفهوم القراءة الواسع

وتلـك  . املدرسني على االهتمام باملهارات األربع املهمة يف القراءة ٢٦اخلطيب
  :املهارات األربع هي 

  .التعرف على الرموز اللغوية  -١
  .مهارات الفهم  -٢
  .يف القراءةالسرعة   -٣
  .الطالقة يف القراءة  -٤

                                                             
 ٢٣٠. ص، املرجع السابق محادة إبراهيم،  ٢٤
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  ٢٧ :وللقراءة مهارات خاصة ينبغي العناية بكل واحدة منها، وهي
يقصد بالتعرف، القدرة على فك الرموز املكتوبة ، مهارات التعرف - ١

  .والربط بني صوت الكلمة وصورا ومتييزها عن غريها من الكلمات
بني معاين الكلمات هي القدرة على إدراك العالقة  ،مهارات الفهم - ٢

واجلمل وفك الدالالت اليت تعرب عنها، سواء أكانت دالالت مباشرة 
 .أو غري مباشرة

هي القدرة على احلكم على مايقرؤه الفرد، وإبداء  ،مهارات النقد - ٣
الرأي فيه وقبول ما يستسيغه عقله ورفض ما هو غري منطقي، واملوازنة 

الفرد من أفكار سابقة يف بني ما ورد يف النص من أفكار وما يعرفه 
 .ضوع نفسهوامل

ويقصد بالتفاعل هو النشاط الفكري املتكامل الذي  ،مهارات التفاعل - ٤
يقوم به الفرد عند اتصاله بأداة مطبوعة والذي يبدأ باإلحساس مبشكلة 
تواجهه، والبحث من خالل املادة املقروءة عن حل هلذه املشكالت 

  .من انفعال وتفكري مث إصدار قرار واالستجابة هلذا احلل مبا يستلزمه

 أمهية القراءة  -ب 

كانت القراءة أمهية تفوق املهارات اللغوية الثالثة األخرى يعين مهارة 
ألن القدرة الكاملة على القراءة كفاءة ضرورية . االستماع والكالم والكتابة

لقراءة املراجع والكتب العلمية واالطالع على التراث الفكري واحلضاري 
للعامل األجنيب والقيام بالبحوث التربوية والعملية يف جماالت التخصيص 

تها وممارستها شيئ مهم حتقيقه والسيما يف قويفاتقان هذه املهارة وت. املختلفة
  . جمال تعليم اللغة العربية
                                                             

جامعة أم القرى، : مكة املكرمة ( ،، املرجع يف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة، اجلزء الثاين ٢٧
  .٥٢٤-٥٢١. ص ،)م١٩٨٦
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 أنواع القراءة  -ج 

تتنوع و تتعدد القراءة من حيث األهداف و طريقة  األداء، وهي 
 :كما يلي 

   القراءة اجلهرية - ١
ستخدم فيها اجلهاز الصويت عند اإلنسان، يهي القراءة اليت 

وهي عملية حل الرموز املكتوبة بأداء  ٢٨ .فيسمعها و يسمعها  لآلخرين
الصوت بأن يقرأ الطالب النص مع إخراج صوته من تلفظ الكلمات 

  .الْمركبة

  القراءة الصامتة - ٢
بأن كان القارئ .  لصويتالقراءة اليت ال يستخدم فيها اجلهاز ا 

يدرك احلروف و الكلمات املطبوعة أمامه و يفهمها دون الصوت و دون 
فهي عملية حل الرموز املكتوبة و فهم مدلوالا  ٢٩. أن جيهر بنطقها

  . بطريقة فكرية هادئة

  القراءة املكثفة - ٣
وسيلة لتعليم الكلمات اجلديدة باعتبارها وهي القراءة اليت تستخدم 

أو بعبارة أخرى أن القراءة املكثفة دف إىل تنمية . يب اجلديدةو التراك
قدرته على القراءة قدرات الطالب على الفهم التفصيلي ملا يقرؤه، وتنمية 

جادة نطق األصوات و الكلمات و كذلك السرعة و فهم اجلهرية ، و إ

                                                             
  ٩٠ .، ص)م ١٩٩٨ ،دار النغاس: لبنان ( العربية و طرائق تدريسها،خصائص نايف حممود معروف،   ٢٨
  .٩١.ص، املرجع السابق ،نايف حممود معروف  ٢٩
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ويدور النشـاط يف هذا النوع من القراءة . معاين الكلمات و التعبريات
  ٣٠.ت إشراف املعلم يف الفصل الدراسيحت

 القراءة املوسعة - ٤

وهي القراءة اليت دف إىل تدعيم املهارات القرائية اليت تعلمها  
ويدور النشاط .  الدارس يف الفصل، وتزويده بالقدرة على القراءة احلرة

 ةتشارسيف هذا النوع خارج الفصل ، معتمدا على الطالب إال أنه يلجأ ال
تقدم بتكميل القراءة املكثفة فتعتمد على قراءة .املعلم يف بعض اجلوانب

نصوص طويلة و يطالعها الطالب خارج الصف بتوجيه من املعلم و تناقش 
أهم أفكارها داخل الصف لتعميق الفهم، وبذا تأخذ القراءة املوسعة بيد 

قع الطالب ليعتمد على نفسه يف اختيار ما يريد من كتب  عربية، و ت
  ٣١.داخل دائرة اهتمامه

 القراءة االستمتاعية  - ٥

ثراء املفـردات ، و ال إىل اوهي القـراءة اليت مل ـدف إىل 
تعليم التراكيب املعـينة من النصوص القرائية، و ال إىل فهم النصوص 

  ٣٢.هي لتنمية رغبة الدارس على القراءة بالتفاصيل، و إمنا

 القراءة التحليلية - ٦

وهي القراءة اليت دف إىل تدريب الدارس على أن يتقن يف البحث  
املعلومات من املصادر املكتوبة ، و على أن يبحث عن التفصيالت و 

                                                             
  ١٨١.ص، السابق املرجع رشدي أمحد طعيمة،  ٣٠
  ١٨١.، صنفسهاملرجع   ٣١

32 Ahmad Fuad Efendy, Op cit , hal. 130   
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األفكار الثانوية اليت تدعم األفكار الرئيسية، و على أن يتفكر يف األشياء 
خيص لتفكريا منطقيا ميكن به معرفة العالقة بني األشياء و األحوال و الت

  ٣٣.من النصوص املقروءة

 القراءة السريعة - ٧

الغرض األساسي من القراءة متكني املتعلم من اختزان صور 
الكلمات ىف ذهنه ليصبح قادرا على القراءة السريعة املقرونة بالفهم، 
والقراءة السريعة ال تعين يف بداية الوقت وإمنا املراد ا أن يظهر على نطق 

التعامل مع النص، دون تفكري كثري، فينتقل من املتعلمني االرتياح لدى 
   ٣٤ .كلمة إىل أخرى بسهولة ويسر وال يبدو عليه العناء واالجهاد

وترتبط . حتتاج القراءة للحصول على املعلومات الكثرية إىل السرعة
السرعة يف القراءة إىل حد كبري بالفهم، وهذا الفهم يعتمد بدوره على 

وعلى مدى السهولة والصعوبة  ثروته اللغوية،نضج القارئ العقلي، وعلى 
قرا من خربته، وعلى الغرض الذي  مادة املقروءة، وعلى بعدها أويف 

ولتدريب . أي أن التحسن يف السرعة حتسن يف الفهم. يقرأ من أجله
القارئ على السرعة يف القراءة يستحسن أن تقدم مواد سهلة يف البداية، 

 ةمن املهم أن يطلب من التالميذ كثر كذلك. مث تتدرج يف صعوبتها
والتدريب عل سرعة القراءة ليس . اإلجابة عن أسئلة خمتلفة تقيس الفهم

معناه اإلسراع يف القراءة كلمة كلمة، لكن معناه التدريب على إدراك 

                                                             
  ١٣١، ص نفسهاملرجع   ٣٣
/ م  ١٩٩٨بريوت،  -صيدا : ية املكتبة العصر(، العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقيةاللغة يوسف الصميلي،   ٣٤

   ٦٩. ص ،)هـ١٤١٩
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اجلملة بالنظرة الواحدة وفهم معناها، فهناك ارتباط بني مدى العبارة 
 ٣٥.املقروءة والسرعة يف القراءة

  القراءة البليغة - ٨
يقصد بالقراءة البليغة أو املعربة، إتقان فن األداء اللغوي نطقًا وفصالً 

د تعجباً أو افيعطي القارئ للعبارات والْجمل معناها الْمر. ووقفاً ولَهجةً
استفهاماً أو تقريرا أو غري ذلك، لتحقيق جزء من أهداف القراءة أي 

   ٣٦ .تهقراء ه إىل الكالم املقرراهالتأثري يف الْمستمع و جذب انتب

 أهداف تعليم القراءة  - د 

 (Nuttalفرأى نوتـال  . إن أهداف مهارة القراءة متشاة عند اخلرباء

(Cristine ٣٧ .أن أهداف القراءة هي فهم معىن املضمون من النصوص املكتوبة 
بأن حقيقة القراءة هي الفهم، وفهـم معـىن    (Carrol J. Brown)ورأى كارول 

أن  (Robinson H. Alan)ورأى رابنشـون   ٣٨ .احملتوى من النصوص املكتوبـة 
    ٣٩ .أهداف القراءة هي فهم الرسالة اليت ارسلها الكاتب

إن القراءة جبانب كوا مهارة لغوية رئيسية إال أا يف ذات الوقت و
هدف من أهداف تعلم اللغة، إنه من املستحسن أن نعرض ملا يسمى باهلدف 
العام من تعليم القراءة، مث نعرض بعد ذلك لألهداف اجلزئية اليت يؤدي حتقيقها 

                                                             
 ١٢٤. ، صالسابق املرجعحسن شحاتة،   ٣٥

  ٧٥. ، صنفسهاملرجع   ٣٦
37 Nuttal Cristine, Teaching Reading Skills in Foreign Language, (London : Heineman Educatipnal 

Books, 1982), Hal. 4 
38 Caroll Brown, The Nature of Reading Process, Harry and Ruddel, Robert (eds), Theoretical 

Models and Process of Reading, (New York, 1985), hal. 28  
39 Robinson H. Alan, Teaching Reading and Study Strategies, The Content Areas, (Boston : Allyn 

ang Bacon inc, 1977), hal. 2 
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خص اهلدف العـام  لويت. يف جمموعها إىل اهلدف العام النهائي من تعليم القراءة
والرئيس من تعليم القراءة يف متكّّن املتعلم من أن يكون قادرا علـى أن يقـرأ   
اللغة العربية من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح، وهذا يعين أن يقرأ يف 
صمت وسرعة ويسر متلفظا املعىن مباشرة من الصفحة املطبوعة دون توقـف  

  ٤٠.االستعانة مرات عديدة باملعجمعند الكلمات أو التراكيب ودون 
  ٤١ :لي يمنها كما ف، خلاصةوأما األهداف ا

أن يتمكن الدارس من ربط الرموز املكتوبة باألصوات اليت تعرب عنـها يف   - ١
 .اللغة العربية

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

دراك أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعـة وإ  - ٣
 .تغري املعىن بتغري التراكيب

أن يتعرف معاين املفردات من معاين السياق والفرق بني مفردات احلديث  - ٤
 .و مفردات الكتابة

 .أن يفهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اليت تربط بينهما - ٥

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

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

 .أن يتعرف عالمات الترقيم ووظيفة كل منها - ٨

أن يقرأ بطالقة دون االستعانة باملعاجم أو قوائم مفـردات مترمجـة إىل    - ٩
 .اللغتني

                                                             
 .، صاملرجع السابقحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،   ٤٠
 ١٥٢-١٥١. ص، نفسه املرجع   ٤١
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أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب والتـاريخ  -١٠
لوم واألحداث اجلارية مع إدراك األحداث وحتديد النتـائج وحتليـل   والع

 .املعاين ونقدها وربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية االسالمية
  

. من أهم أهداف تعليم القراءة فهم املعىن للكلمـات يف التركيـب  ف
فاملعلومـات إمـا أن   . وذلك لكوا مصدرا أساسيا للحصول على املعلومات

من التجارب الشخصية، أو من احلديث املباشر مـع النـاس أو مـن    تستقي 
والقراءة الشك أفضل تلك املصادر ألا أوسع دائرة، وأقل كلفـة،  . القراءة

  ٤٢.وأبعد عن اخلطأ، وأسرع إىل املقصود
ولو نظرنا بالدقة إىل أهداف تعليم مهارة القراءة السـابقة، ميكننـا   

قراءة عملية منو متدرجة حـىت أن يبلـغ إىل   االستنباط منها أن تعليم مهارة ال
مهارة الطالب لقراءة أنواع النصوص بفهمها فهما جيدا دون فـتح املعـاجم   

 بئاًالذي حيتاج إىل وقت وفري أو حفظ قوائم املفردات العديدة اليت قد تكون ع
  .على الطالب ويؤدي إىل تأثري سليب بظهور السآمة وامللل للقراءة

  

 مراحل القراءة -ه 

مستويات لتعليم القراءة تتمشى / يز اخلرباء القراءة إىل ثالثة مراحل مي
. األوىل واملتوسط واملتقدم/مع مستويات تعليم العربية، وهي مرحلة املبتدئ

أن عاجلنا وقد سبق . ولكل مرحلة نوع من املهارات يتم التركيز  عليه
. األساسية من تعرف إىل فهم وإىل نقد وإىل تفاعل عمليات القراءة األربع

ويصنف جرتنر . وذلك بإجياز عند مفهوم القراءة ومهارات القارئ املاهر
(Grittner, F.24, p. 247-259)     ٤٣:مراحل تعليم القراءة كالتاىل  
                                                             

 ١٢٣. ، صاملرجع السابقحممود علي السمان،   ٤٢
  ١٧٧. ، صاملرجع السابقرشدى أمحد طعيمة، . ٤٣
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وفيها يهيئ الطالب للقراءة : املرحلة األوىل لتنمية مهارات القراءة - ١
ويتكون فيها رصيد الطالب . املهارات األساسيةوتنمى ). استعداد(

 .لغويا

وفيها يتم التركيز على إثراء : املرحلة املتوسطة لتنمية مهارات القراءة  - ٢
وتتسع أمامه . وتنمية رصيده ىف التركيز اللغوية. مفردات الطالب

 .موضوعات القراءة إىل حد ما

يتدرب الطالب على وىف هذه : االستقالل ىف القراءة : املرحلة املتقدمة  - ٣
ويتعلم كيف يستخدم القواميس ويبدأ أوىل . ذاتيا فرداتاملتنمية 

 .خطوات االستقالل ىف القراءة
 

اليت ميلكها الدارس فهناك تقسيم آخر، و و من حيث املادة والقدرة 
  ٤٤:يسمى مراحل التدرج يف القراءة وهي 

  مرحلة االستعداد للقراءة - ١
املرحلة األوىل من مراحل حياته التعليمية و يتهيأ الطفل للقراءة يف 

حيث ينبغي أن تنمي لديه ملكة ) الروضة( هي اليت تسمى مرحلة 
احلروف أو ( االستعداد للقراءة من خالل التعرف البصري  على

الثابتة و املتحركة مع ذكر أمساءها و وصفها، و ال بأس من ) الكلمات
  .عرض بعض احلروف يف أشكال حمببة

  التأسيسمرحلة  - ٢
حيث يتعلم الطفل املفاتيح األساسية للقراءة يف احللقة األوىل من 
املرحلة االبتدائية عن طريق التعرف مجلة صاحلة من الكلمات و املهارات 
من خالل عرضها عرضا الئقا حتليال و تركيبا و معايشة واقعية و 

                                                             
دار : اململكة العربية السعودية (، اللغة العربية و فنوااملهارات اللغوية، مدخل إىل خصائص  حممد صاحل الشنطي،  ٤٤

   ١٧٢-١٧١ .ص  ،)م ١٩٩٦ األندلس،



٣٤ 
 

ق التدرج يف تعليمها وفق خطة مدروسة مع التركيز على أساسيات النط
  .كالشدة و املد و غريمها

  مرحلة التثبيت - ٣
حيث تبدأ عملية ترسيخ األساسيات املتعلقة بالنطق و تنمية 
السرعة القرائية و العناية التامة بالقراءة اجلهرية مع االهتمام ببدء نشاط 

  .القراءة الصامتة و يتم ذلك يف السنتني الثالثة و الرابعة

  مرحلة تعلم املهارات القرائية - ٤
تنمي األساسيات و ينطلق الطفل إىل آفاق جديدة تبدو حيث 

املوضوعات املقروءة أثريا فكرا و مضمونا و يسمح بشيء من احلوار 
  .العميق حوهلا، و يزداد وقت القراءة الصامتة

  القدرة القرائية مرحلة بداية - ٥
وبروز املواهب الكامنة حيث يتم التركيز على اجلوانب الفكرية و 

و يبدأ توجيه التلميذ إىل . ذوق و املوازنة و النقد و احلكمالعاطفية مع الت
   .املطالعة اخلارجية و توسيع جماالا

  

 مواد القراءة  -و 

ملعلومات اليت يقصد املعلم أن املواد مجع مادة، ومادة القراءة هي ا
واملواد من عناصر . القدرة على مهارة القراءةبصلها إىل الطالب لتزويدهم يو

. فهي مع عناصر األخرى تشكل منهجا دراسيا. األساسية ىف التعليماملنهج 
ويشترط أن تكون املادة الدراسية مالئمة بالزمان وموثوقة بصحتها ومالئمة 

   .مبدارك الطالب وسنهم وخمتارة بقصد أن تفيد الطالب ومرتبة ترتيبا عقليا
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ون أنْ تكون مادة القراءة مؤسسة على مراحل القراءة، أي أن تك و
ىف املرحلة األوىل . املادة تتبىن على مراتب ودرجات قدرة الطالب وحاجام

مثال يقدم املدرس مادة يتدرب ا الطالب قراءة اصوات اللغة العربية 
وحروفها، وكذلك يف بقية مواد القراءة فينبغي مراعاا مناسبة ملراحل القراءة 

   ٤٥ .بألا قد وافق لألهداف اليت تتضمن حاجات الطال
ومن األمور اليت ينبغي مراعاا يف كتاب أو مواد القراءة هي مراعاة 

فللمدرس أن يهتم بنمو الطالب والفروق . مراحل النمو املختلفة واجلنس
فاختالف منو . الفردية عندهم، فإنه يؤدي إىل انواع امليول واحلاجات يف التعلم

ل واحلاجات، فيختلف الطالب والفروق الفردية عندهم تسبب اختالف امليو
أيضا املواد احملتاجة عندهم، ألن لكل مرحلة أو السن من الطالب ميلك ميوال 

فليهتم املدرس ذا األمر لتحقيق تدريس القراءة الناجح والفائز إىل . وحاجة
  .أن يصل أهداف التدريس املرجوة

  

  ٤٦ :يليوينبغي أيضا عند اختيار مواد القراءة ىف اللغة العربية مراعات ما 
 أن تكون بالعربية الفصحى - ١

 ميوهلم واعمارهموأن تالئم اهتمامات الدارسني  - ٢

أن حيتوي النص على مفردات مرتبطة باهتمامات الطلبة وأعماهلم اليت  - ٣
 يريدون تعلم اللغة العربية من أجلها

أن يبىن لدى الطلبة قيمة أخالقية معينة أو يعرفهم بنمط ثقايف إسالمي  - ٤
 ض مع قيم الطلبةمعني دون أن يتعار

  .أن يتدرج النص بالطلبة من حيث كمية املفردات والتراكيب ونوعها - ٥
                                                             

 ٢٣٤. ص ،املرجع السابق ،محادة إبراهيم  ٤٥
 ١٨٢. ص ،املرجع السابق ،رشدي أمحد طعيمة  ٤٦
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  ٤٧ :مواد القراءة وهي /وهناك أسس يف اختيار نصوص
 أن تكون املادة القرائية جذابة - ١

 أن تكون مناسبة ملستوى الدارسني اللغوي - ٢

 أن تكون مناسبة ملستوى الدارسني الثقايف - ٣

 العمري الدارسنيأن تكون مناسبة ملستوى  - ٤

 أن تليب حاجات الدارسني    - ٥

         
 اختبار القراءة  -ز 

  اختبار القراءة اجلهرية - ١
ص قرأ  فقرة أو نصا قرائيا ويفحيطلب  املعلم  من الطالب  أن ي    

والنقاط اليت تكون موضع التركيز يف مثل هذا . كلمات أو نقاط معينة
يف آخر مجلة أو نطق كلمة  االختبار ميكن أن تكون نربة مقطع ما أو نغمة

ا يف ام هتمالا ويرى عينني أن مدلوالت الكفاءة اليت البد من ٤٨.ما
  ٤٩.هي صحة القراءة والطالقة والنغمة والفصاحة اختبار القراءة اجلهرية

وقال حممد رشدي خاطر، أما إختبارات القراءة اجلهرية املعول عليها 
من هذا النوع فهو اختبار السرعة واالنطالق، وتقدر السرعة بعامل 

وأنواع األخطأ هي التكرار، . الزمن، ويقدر اإلنطالق باخللو من األخطاء
  ٥٠. احلذف واإلضافة واإلبدال واخلطأ يف النطق

                                                             
الدورة التدريبية ، )إضاءات ملعلمى اللغة العربية لغري الناطقني ا(كن متخصصا ، .عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، د  ٤٧

اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا (ملعلمى اللغة العربية لغري الناطقني ا بالربنامج اخلاص ىف تعليم اللغة العربية، 
 ١٤٩. ص ،)هـ ١٤٣٠/ م  ٢٠٠٩مالك إبراهيم مباالنج، 

  ١٣١ .ص ،)م ٢٠٠٠دار الفالح للنشر والتوزيع،: األردن(،  االختبارات اللغويةحممد علي اخلويل،   ٤٨
49 M.Ainin, dkk., Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2006) hal. 142 

  ١٣٨. ، صاملرجع السابقحممد رشدي خاطر وآخرون،   ٥٠
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 تةاختبارات القراءة الصام - ٢

ومن مدلوالت . ويقصد ا قياس فهم الطالب ملا يقرؤه قراءة صامتة
   :هيء فهم املقرو

  القدرة على إجياد املعلومات امللفوظة واملخفية   -)أ
  تعيني األفكار الرئيسية -)ب
  تعيني العالقة بني الفقرات -)ج
  تلخيص مضمون النص  -)د
  .املقروءتعيني املوضوع أو العنوان املناسب للنص   -)ه

وقال حممد علي اخلويل بأن هناك أنواع من اختبارات اللغة لقياس 
  : القراءة، وهي 

 :منها  ٥١ .لقياس فهم املقروء   - أ 

 اختبار االستفهام - ١

 اختبار االختيار من متعدد - ٢

 اختبار الصواب واخلطأ - ٣

 اختبار القواعد، وما إىل ذلك - ٤

 
 ٥٢اختبار فهم النص القصري أو الطويل  -ب 

ال يشترط أن يكون النص املقروء فقرة طويلة أو قصرية لتأيت بعده 
ملكن أن يكون النص جمرد مجلة واحدة من ابل . االسئلة االستيعابية

  .تتبعها أسئلة االستيعاب

                                                             
  .١٢٥-١١٦. ، صالسابقاملرجع  ،حممد علي اخلويل  ٥١
   ١٢٨. ، صنفسه عرجامل  ٥٢



٣٨ 
 

وآخرون أن اختبارات القراءة  خاطرمد رشدي حموكما قال 
وهناك . الصامتة  تتكون عادة من قطعة هلا موضوع عليه بعض األسئلة

العامل األول هو القطعة نفسها فال بد أن . عامالن مهمان يف كل اختبار
تصاغ بشكل يكشف عن قوة التالميذ، وأن تكون يف مستوى يسمح 

مستواه أو أقل منه بقياس أقصى األداء للتلميذ، وأال تكون أعلى من 
ليمكن تقوميه، والعامل الثاين هو أن األسئلة تقيس فهم النص وما بني 
السطور واملعلومات املتضمنة فيه، واملرامي البعيدة للنص، وأال ختصص 
هذه األسئلة لقياس القدرة على القراءة فقط، بل تغطي مجيع القدرات 

  ٥٣.واملهارات اليت تعلمها التلميذ
  

  التراث كتب:  لثالثا
 مفهوم الكتب التراثية  - أ 

الكتب مجع من . الكتب التراثية تتكون من الكلمتني الكتب والتراث
الكتاب و هو ما كتبه العامل يف علم ما من العلوم الدينية باحلروف العربية، 

وكلمة تراث جاء يف  ،كتبه العامل باحلروف غري العربيةفخرج من هذا ما 
فعل ثالثي، و تدور معانيها حول حصول وهو " ورث"املعاجم حتت مادة 

سواء كان ) السلف(على نصيب مادي أو معنوي ممن سبقه ) اخللف(املتأخر 
  ٥٤.السلف والد أو قريب أو موص أو حنو ذلك

والكتب التراثية هي كتب تستخدم من وقت إىل وقت حيث يتلقى 
لمه، فريث املتعلم علم من يع شخصا آخرطالب من شيخه مث يعلّم الطالب ال

وهكذا إىل األخري يتبادل جيل إىل جيل يتعلم الكتاب حىت صار تراثا يتعلمه 
                                                             

  ١٣٨. ، صاملرجع السابقرشدي خاطر وآخرون،  حممد  ٥٣
  ١٤ .ص ،)م ١٩٨٧القاهرة ،دار الشعب، (  ،دراسة تارخيية و مقارنة التراث العريب اإلسالمي، ،حسني حممد سليمان ٥٤
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فمن هنا يعرف اصطالح الكتب التراثية أي الكتب . الطالب من سنة إىل سنة
  .القدمية يتعلمها الطالب من جيل إىل جيل حىت اآلن

 ألّفها العلماء ففهمنا مما سبق أنّ الكتب التراثية هي الكتب اليت
وهذا . ها باملنهج اخلاص للماضي أي قبل الزمان العصريلفيون وكتبوالس

املعىن يؤكد أن معظم الكتب التراثية حمتوية على أنواع العلوم اإلسالمية القدمية 
  ٥٥ .وال عالقة ىف معظم حبثها بالعلوم احلديثة

  ٥٦:ومن عالمات كتب التراث العربية اخلاصة، وهي كما يلي 
 العربيةأا مكتوبة باحلروف  - ١

 .ال حركة و ال شكل فيها، أي ما يعرف بكتاب دون الشكل - ٢

معظم هذه الكتب مطبوعة بالقرطاس لونه أصفر و تتكون من الصحف  - ٣
 .اليت ال عقد فيها فيمكن أن يتفرع محل صحيفة تستقلّ من األخرى

ملن مل يفهم خصوصا  كانت قراءا صعبة إىل حد كبريهلذه اخلصائص 
  . لقواعدا

اا أيضا أا مل تكتب فيها عالمات القراءة من النقطة ومن صعوب
  .لم جراستفهام وعالمة التعجب وهاصلة واالوالف

ولكن هذه العالمات بعضها يتغري بتغري العصور، فمنها لون القرطاس 
الذي يتغريمن األصفر إىل األبيض ومنها استخدام عالمة القراءة من نقطة 

  .وفاصلة
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وجاء الفرق . إىل قسمني القدمية والعصريةوتنقسم الكتب التراثية 
  : بينهما من أمور وهي

عالمة القراءة ؛ فكتب التراث العربية القدمية ال نقطة و ال فاصلة بني  - ١
 كلماا، خبالف العصرية اليت متت بوضع نقطة و فاصلة 

ن كتب التراث العربية القدمية هلا تراكيب متكاملة، خبالف العصرية إ - ٢
فاملعىن للكتب التراثية عند املعاهد السلفية يقترب . سهلةاليت تراكيبها 

  ٥٧ .إىل الكتب القدمية

  مادة كتب التراث  -ب 
أي الكتب املبسوطة  ٥٨:قسم ظافر الكتب التراثية إىل ثالثة أقسام 

إىل  نوأنواع هذه الكتب تتضم. الكتب العلياسهلة والكتب املتوسطة و
  :جمموعات، وهي 

   .جمموعة النحو و الصرف - ١
  .جمموعة الفقه - ٢
  .جمموعة أصول الفقه - ٣
   .جمموعة احلديث - ٤
   .جمموعة التفسري - ٥
  .جمموعة التوحيد - ٦
  .جمموعة التصوف و األخالق - ٧
  .العلوم األخرى مثل البالغة و التاريخ - ٨

                                                             
57 Tim Lakpesdam, Kitab Kuning Dalam Perspektif Pesantren, (Lakpesdam Cirebon, 1998), hal. 

15 
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عقيدة ء يف الصرف والعوامل يف النحو وهي البنا:  سهلةومن الكتب ال
  . العوام يف العقيدة اإلسالمية و الوصايا يف األخالق

والكتب املتوسطة هي األمثلة التصريفية و الكيالين و املقصود يف 
الصرف، و اآلجرومية و العمريطي و املتممة و األلفية يف النحو، و التقريب 

لي و السفينة و سلم التوفيق و فتح القريب و فتح املعني و فتح الوهاب و احمل
و التحرير يف الفقه، مث كفاية العوام و جوهر التوحيد و احلصون احلمدية و 

تقان يف التفسري، مث االمث اجلاللني و املنري و ابن كثري و . الدسوقي يف العقيدة
و رياض الصاحلني ودرة  ةبلوغ املرام و صحيح املسلم و األربعني النووي

ية اهلداية و اعليم املتعلم و بدالناصحني و منهاج املغيث يف احلديث، مث ت
  ٥٩ .إحياء علوم الدين و رسالة املعاونة و خالصة نور اليقني يف التاريخ

وأما الكتب العليا فمواد هذه الكتب قد تؤخذ من الكتب املتوسطة 
و تؤخذ أيضا مواد هذه اموعة من الكتب األخرى مثل مجع . أي شرحها

ايد و مجع البيان ألحكام القرآن و اجلوامع و األشباه و النظائر و فتح 
  .تفسري املنار و صحيح البخاري

 تدريس قراءة الكتب التراثية  -ج 

أن املعاهد والكتب التراثية كجانيب العملة ال ميكن أن  مولمن املع
ألن من بداية بنائها تدرس فيها الكتب التراثية كمصادر العلوم . يفرق بينهما

ري تستخدمها املعاهد التراثية أمر ضروكان تدريس الكتب و. الدينية
والكتب التراثية املدروسة ىف املعاهد هي الكتب التراثية جبميع . اإلسالمية

أنواعها، وتدرس يف كل مرحلة من مراحل املدرسة اإلبتدائية واملتوسطة 
أما طريقة التدريس اليت جتري يف تدريس كتب التراث هي طريقة . واملتقدمة

                                                             
59 Junaidah Almunawarah, dalam Abuddin Nata, Dkk, Sejarah Pertumbuhan dan  Perkembangan 

Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, (Grassindo, Jakarta, 2001), hal. 174 
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فيقرأ األستاذ كتابا معينا مث يترمجه ويستمع . لنحو والترمجةالتقليد وطريقة ا
وجيري هذا التدريس من . اليه الطالب ويترجم املفردات اليت ال يفهم معناها

  .بداية بناء املعهد حىت اآلن
فعالقة املعاهد والكتب التراثية هي عالقة متينة ومداومة بل يشتهر يف 

، وهي الكتب اليت تبلغ درجة ال ريب يف املعاهد ما يسمى بالكتب املعتربة
    . ناحية املؤلف واملضمونلوفائها شروطا من استعماهلا عند التعليم 

 

 أهداف تدريس كتب التراث  - د 

ما ىف انتشار العلوم الدينية والفقهية مهن الكتب التراثية تلعب دورا إ
فالتعليم يف  .والعلوم اللغوية ىف املعهد ويصبح عمادا يف قيام املعهد واستمراره

املعهد مازال متعلق بالكتب التراثية، وهي مصادر العلوم اليت يتعلمها الطالب  
  .واألساتذة فيه

وإن أهداف تعليم وتدريس الكتب التراثية ترجع إىل أهداف قيام 
فإن اهلدف األساسي . املعهد مع مجيع عملياته املقصودة إلجياد تلك األهداف

إعدادا  ٦٠طالب بالعلوم الدينية أو التفقه يف الدينيف بناء املعهد هو تزويد ال
فيقوم املعهد بتعليم . هلم لألمر باملعروف و النهي عن املنكر يف اتمع 

فالطالب الذين . وتدريس الكتب التراثية اليت هي مصادر العلوم الدينية
العلوم الدينية، فيتعلمون يف  واأن يتعمق ونيتعلمون يف املعهد معظمهم يريد

  . الكتب التراثية اليت عينها املعهد يف منهج دراسته
أهداف بناء املعهد إىل العام و اخلاص، فاهلدف العام  ٦١وقسم عارفني
يكونوا من املسلمني العاملني بدينهم و العاملني بعلومهم لهو توجيه الطالب 

                                                             
60 Depag RI, Pola Pembelajaran di Pesantren, (Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam 

Departemen Agama, Jakarta, 2003), hal. 31. 
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و اهلدف اخلاص هو تزويدهم بالعلوم الدينية  .اتمععند رجوعهم إىل 
، أي جيعلهم العلماء والفقهاء يف الدين و موسوف يعملون ا يف جمتمعه

َوَما َكاَن اْلُمْؤِمَنْوَن ": كما قال تعاىل ىف القرآن العظيم. علومه
َیَتَفقَُّھْوا ِفي ِلَیْنِفُرْوا َكافًَّة َفَلْوَال َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُھْم َطاِئَفٌة ِل

  ٦٢." الدِّْيِن َوِلُیْنِذُرْوا َقْوَمُھْم ِإَذا َرَجُعْوا ِإَلْیِھْم َلَعلَُّھْم َيْحَذُرْوَن
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 الباب الثالث

  منهجية البحث
  

 ومنهجه، وجمتمع البحث وعينته،مدخل البحث  توي هذا الفصل علىحي
متغريات البحث، حتليل البيانات، ووأسلوب البيانات، مصادر وادوات البحث، و

  .البحث تنفيذمراحل و

   همنهجمدخل البحث و  -أ 
 ه الباحث يف هذا البحـث هـو املـدخل الكيفـي    استخدماملدخل الذي 

نتج البيانات الوصـفية الـيت   اهو إجراء البحث الذي  املدخل الكيفي. والكمي
 ميكـن  يتتشتمل على الكلمات كتابة كانت أو شفويا عن اإلنسان وطبيعتهم ال

واألحـوال   املعلومـات  وكان اهلدف هلذا املدخل الفهم السليم عن. مالحظتها
املـدخل   وأمـا . وقد حصلت البيانات من خالل املالحظة و املقابلة .١املوجودة

نتج البيانات اليت تكون على صورة عدديـة، أو  اهو إجراء البحث الذي ف الكمي
ر هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مـع  ايعطي وصفا رقميا وضح مقد

  .٢الظواهر املختلفة األخرى
واسـتخدم  جترييب، وصفي منهج و هفه الباحث  استخدمأما املنهج الذي 

هذا املنهج التجرييب غالبا لبحث احلوادث او الظواهر الصادرة ىف الظروف املعينة، 
أنه يعترب أقـرب  و ٣.والحظ الباحث تلك احلوادث والظواهر بدقة ملعرفة اسباا

هو تغـري متعمـد ومضـبوط    و. مناهج البحوث حلل املشاكل بالطريقة العلمية
ومالحظة ما  -اليت تكون موضوعا للدراسة-للشروط احملددة للواقع أو للظاهرة 

                                                             
1 Bambang Setiadi, Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan Kuantitatif  

dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal: 215 
2 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2005), hal:  206 
3 Ali, penelitian kependidikan prosedur dan strategi, (Bandung : angkasa, 1987), hal. 30 
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مـن   هـدف الباحـث  . ٤ينتج عن هذا التغري من آثار يف هذا الواقع أو الظاهرة
ف تأثري املتغري املعني على املتغري اآلخر يف العملية، أي اكتشااستخدام هذا املنهج 

ترقية مهـارة  "و " طريقة القراءة"كشف العالقات السببية بني منه  د الباحثارا
  .  "قراءة كتب التراث

ا قدمه جابر عبد احلميد وأمحد خريي متعددة كم تعاريفوللبحث التجرييب 
   ٥:كاظم فيما يلي

لبحث التجرييب تغيري متعمد ومضبوط للشروط احملددة لواقعة معينة ومالحظ ا - ١
  .الواقعة ذاا وتفسريهاالتغيريات الناجتة ىف هذه 

البحث التجرييب يتضمن حماولة لضبط كل العوامل االساسية املؤثرة ىف التغري او  - ٢
املتغريات التابعة ىف التجربة ما عدا عمال واحدا يتحكم فيه الباحث ويغريه 

 على املتغري او املتغريات التابعةوقياسه على حنو معني يقصد حتديد تأثريه 

سلوب التجربة العملية الىت تكشف عن أيقوم اساسا على يب ـالبحث التجري - ٣
و القوى أالعالقات السببية بني املتغريات املختلفة الىت تتفاعل مع الديناميات 

 الىت حتدث ىف املوقف التجرييب 

يب هو ذلك النوع من البحوث الذى يستخدم التجربة ىف ـالبحث التجري - ٤
و متغريين وذلك عن طريق الدراسة أاختيار فرض معني يقرر عالقة بني عاملني 

قف املتقابلة الىت ضبطت كل املتغريات ما عدا املتغري الذى يهتم الباحث اللمو
 .بدراسة تأثريه

يب هي تقسيم الطلبة ـها الباحث ىف البحث التجرياستخدموالطريقة الىت 
٦.اىل جمموعتني تقسيما عشوائيا، فصل التجربة وآخر الضابط

وهذا تصميم   
                                                             

 .ص) م١٩٩٧دار أسامة للنشر والتوزيع، : الرياض(  ،وأساليبه مفهومه وأدراته : البحث العلميعبيدات وآخرون،  ذوقان  ٤
٢٧٦   

،  )م ١٩٨٧دار النهضة العربية،: مصر (، مناهج البحث ىف التربية وعلم النفسجابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظم،   ٥
  ٢٠٠. ص
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هي اموعة  (Experimental Group)فمجموعة التجربة  ٧.عات متكاملةمو
. و املتغري املستقل ملعرفة تأثري هذا املتغري عليهاأالىت تتعرض للمتغري التجرييب 

هي اموعة الىت تتعرض للمتغري  (Control Group)وجمموعة الضابطة 
  ٨.يب وتبقى حتت ظروف عاديةـالتجري

 جمتمع البحث وعينته   -ب 

جمتمع البحث ىف هذا البحث مجيع الطلبة ىف الفصل الثالث من املدرسة 
التأهيلية للمعهد سلفية شافعية سكرجو سيتوبندو جاوى الشرقية السنة الدراسية 

وهي . طالبا، فصل للطالب وفصل للطالبات ٧٤وهم . م ٢٠١٠/٢٠١١
    .ةطالب ٣٨ثالث ب طالبا والفصل ال ٣٦الفصل الثالث أ يتكون من 

الباحث من الطالب والطالبات يف الفصل ختارها اأما عينة البحث فو
الثالث، لتكون هذه العينة متثل كال من اتمعني جمتمع الطالب وجمتمع 

قسم الباحث كال من ولذلك . ختارها الباحث عشوائيااوتلك العينة . الطالبات
فصار الفصل بعد التقسيم أربعة فصول يعىن الفصل الفصل أ و ب جمموعتني، 

ختار الباحث امث ). ب.٢(و ) ب.١(والفصل الثالث ) أ.٢(و ) أ.١(الثالث 
لفصل ) ب.٢(و ) أ.٢(الفصل لفصل التجربة و ) ب.١(و ) أ.١(الفصل 
  . عينة البحث ختاره الباحث لتكوناأما فصل التجربة ف. الضابط

  

  أدوات البحث    - ج 
 :الباحث ىف هذا البحث أهم أدوات مجع البيانات املطلوبة وهي استخدم 

                                                                                                                                                                       
6 sutrisno hadi, metodologi reasearch, jilid IV, cet. Ke 3, (Yogyakarta, yayasan penerbit Fak. 

Psikologi, UGM, 1985), hal. 55 
7 Sanafiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial Dasar dan Aplikasi, (Jakarta, Rajawali Press, 

2001), hal. 81 
دار اسامة : رياض ال(، اساليبه –ادواته  –البحث العلمي مفهومه ذوقان عبيدات، عبد الرمحن عدس، كايد عبد احلق،   ٨

  ٢٧٨. ، ص)م ١٩٩٧
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  املالحظة  - ١
ستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته يهي وسيلة 

ومعلوماته حيث جيمع خرباته من خالل ما يشاهده أو يسمع عنه، ولكن 
الباحث حني يالحظ فإنه يتبع منهاجا معينا جيعل من مالحظاته أساسا 

  ٩.معينة ةواعية أو فهم دقيق لظاهرملعرفة 
وهي أساليب البحث اليت تفعل على سبيل الترتيب باستعمال 

حث وترتبط مبشكلة العني حلصول الوقائع الىت حدثت ىف ميدان الب
هي املالحظة والكتابة على سبيل  (Observasi) اجر إنوقال مه.  البحث

الباحث ىف عملية ىف هذا احلال يشترك  ١٠.الترتيب ىف كل مظاهر البحث
  .ة مبشكلة البحثعلقتالتدريس للحصول على البيانات امل

الباحث هذه املالحظة للحصول على البيانات اليت  ستخدماو  
تتعلق بأنشطة التالميذ يف عملية التعليم والتعلم، واالتصال بني املدرس 
والتالميذ، واالتصال بني التالميذ أنفسهم، ومشاركة التالميذ يف عملية 

  .التعليم والتعلم
  

  املقابلة - ٢
هي عملية احملادثة فيها األسئلة واألجوبة بني الرجلني أو أكثر   

و أن . على سبيل مواجهة بينهما الستماع وحصول األخبار والبيانات
هي طريقة مجع البيانات بتقدمي األسئلة مباشرة يف جمال هذا البحث املقابلة 

س قراءة كتب التراث على شكل من الباحث أو السائل الىت تتعلق بتدري
ورئيس " قراءة كتب التراث"وقام الباحث باملقابلة مع مدرس . اآلراء

  .جاوى الشرقية لفية شافعية سكرجو سيتوبندوساملدرسة التأهيلية للمعهد 
                                                             

  ١٣٩: ، ص)١٩٨٧دار الفكر للنشر والتوزيع، : مانع(، أساليبه-أدواته-مفهومه: البحث العلميذوقان عبيدات،  ٧١
10  N. Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1995),  hal: 42 



٤٨ 
 

 ستباناتاال - ٣

هي جمموعة من األسئلة يطلب من الطلبة إجابتها للحصول 
على احلقائق والبيانات اليت تتعلق مبشكلة البحث من عملية التعليم والتعلم 
اجلاري قبله، وتنفيذ هذا العمل ملعرفة مقارنة بني الطريقة السابقة اجلارية 

والطريقة اجلديدة " تدريس قراءة كتب التراث"ستخدمها مدرس االيت 
يعين " تدريس قراءة كتب التراث"ستخدمها الباحث أو مدرس اليت ا

  .طريقة القراءة
  

 االختبار - ٤

أسئلة شفوية أو كتابية أو (االختبار هو جمموعة من املثريات 
 ،أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما) صور أو رسوم

وميكن  ،واالختبار يعطي درجة ما أو قيمة ما أو رتبة ما للمفحوص
وتستخدم االختبارات يف  ،جبهاز معنيالختبار جمموعة من األسئلة أو ا

القياس والكشف عن الفروق بني األفراد والفروق بني اجلماعات والفروق 
 ١١.بني األعمال

  :ن االختبار من األختبار القبلي والبعدي تكوي
حدى األدوات لقياس قدرة الطلبة وكفاءم يف إهو : االختبار القبلي  -

  . جراء هذه الطريقة إمهارة القراءة قبل 
بعد عملية التعليم م الباحث يقيهو االختبار : االختبار البعدي  -

وكذلك يهدف هذا االختبار لقياس قدرة . باستخدام طريقة القراءة
 . الطلبة وكفاءم على مهارة القراءة

                                                             
 ١٨٩. ص السابق، املرجعذوقان عبيدات وأخرون،   ١١
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  مصادر البيانات  -د 
من مصادر  مجعتخبار اليت نات تشتمل على مجيع املعلومات واألالبيا

البيانات سواء كانت حتصيلها بوسيلة املقابلة املباشرة بني الباحث والطلبة 
وقال . ومدرس اللغة العربية أو بوسيلة الكتابة من الفحص األول من البحث

بيانات اليت وأما ال ١٢.سوانارتو إن البيانات تشكل برهانا لعالج مشكلة البحث
البيانات اإلضافية أو  والثاين ،البيانات األساسية األول: تصدر منه فنوعان

الدافعية ورأى سونارتو أن البيانات األساسية تصدر من الشخص األول أو ممن 
 . يعرف حقيقة مشكلة البحث متاما وجيدا

أن البيانات األساسية يف البحث الكمي هي األقوال  ،Lafland ويرى
البيانات أو ما يسمى بالبيانات  ةوالعمليات وأما ما تتوفر من اآلخر فهي زياد

  ١٣.اإلضافية كالوثائق والصور و غري ذلك
ال من  تنوتكومصادر البيانات ىف هذا ا:  

 : املصادر األولية  - ١

  مدير املدرسة التأهيلية    -)أ
  "قراءة كتب التراث" واسمدر -)ب
 سة التأهيليةالصف الثالث من املدرىف  الطلبة والطالبات -)ج

أما املصادر الثانوية وهي املصادر اليت يأخذها الباحث من : املصادر الثانوية  - ٢
املتنوعة املتعلقة بالبحث تساعده يف بيان بعض النقاط أو الوثائق الكتب 

 .املهمة

 أسلوب حتليل البيانات  -ه 

 Eksperimen)أسلوب البحث املطبق يف هذا البحث هو دراسـة جتريبيـة   

Research) املتغري هوكل شيئ غـري  . يهدف ملقارنة العالقة القوية بني املتغريات
                                                             

12 Sunarto, Metodologi Penelitian,  (Surabaya: PPS Unesa,  2001), hal: 56 
 13 J. Lofland dan Lyn H. Lofland, Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitatif Observation and 

Analys. (Belmont, Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984), hal: 73.  
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واملتغري املعقد هو عنصر يعتمـد  . املتغري احلر هو عنصر يرجى أن يتأثر. ثابت
هذا البحث يعتمد على جتربة استخدام طريقة القـراءة ىف  و. على املتغري احلر

 .قراءة كتب التراثترقية مهارة 

قـام  و . أسلوب حتليل البيانات هلذا البحث هو اإلحصـاء االسـتداليل  
-القبلي والبعـدي باسـتخدام رمـز ت     االختبارالباحث يف مقارنة تنيجة 

  .١٤ (t-test)احلسايب
T = 



























 
Ny
1

Nx
1

2NyNx
Y2X2

MyMx
 

  

 :املعاين 

Mx   = الفرقة الضابطة املقياس  املعديل من 

My  = فرقة التجربةاملقياس املعديل من  
    x

  الفرقة الضابطة عدد التنوعي يف كل النتائج من = 2
    y

  فرقة التجربةالنتائج من يف كل عدد التنوعي = 2
Nx   = الفرقة الضابطة عدد الطلبة يف  
Ny   = فرقة التجربةعدد الطلبة يف  

    (Verifikasi data)مراجعة البيانات 
  

لها يف البيانات حصبعد مجع البيانات هدف الباحث ملراجعة البيانات اليت 
اتمعة من املالحظة وكذلك اإلصالح والتطور علي التحليل لتأكيد التحليل 

  .النتائج املرجوة من البحث أن أخذع استطاالسابق حىت 
                                                             

14 Arikunto Suharsimi, 2010, Prosedur Penellitian Suatu Pendekatan Praktek, edisi Revisi, 
(Jakarta: Rineka Cipta), Hal. 356 
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 متغريات البحث  -و 

  :متغريات البحث ىف هذا البحث تنقسم كالتايل 
ىف هذا و. الباحث أثره على املتغري التابعقاس املتغري املستقل، هو العامل الذي   - ١

   .البحث هو طريقة القراءة
يف هذا و. ، هو نوع الفعل أو السلوك الناتج عن املتغري املستقلاملتغري التابع  - ٢

  للكتب التراثيةالبحث هو مهارة القراءة 
  :املتغري الضابط يف هذا البحث هو  - ٣

فتح "املقرر املواد الدراسية كلها مأخوذة من الكتاب  : واد الدراسيةامل -
  ".اإلقناع وتفسري األحكام"والكتاب املصاحب " القريب ايب

 .املعلم يف هذا البحث هو الباحث نفسه : املعلم -

وسائل الدراسة اليت يستخدمها الباحث هي السبورة  : وسائل الدراسة -
 .والطباشري واحلاسوب

 
 تنفيذ البحثمراحل   -ز 

 إجراءات البحث - ١

م الباحث بإجراءت البحث وقياعتمادا على أن هذا البحث حبث جتريىب، 
  :راحل التالية وهياملحبسب 

  .ياا وكميجتريبالباحث فيه حبثا  اجرىي حتديد وتعيني الفصل الذ   -)أ
  :املالحظة  -)ب

، القراءة م الباحث باملالحظة ىف العملية التعليمية باستخدام طريقةاق
وأما  .الضابطة لفصلاستخدام طريقة التقليكية لوالتجربة للفصل 

  املالحظ فهو مدرس قراءة كتب التراث
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  : االختبار القبلي -)ج
قراءة كتب يف تدريس ال تنفيذم الباحث باالختبار القبلى، قبل قا

  . التراث باستخدام طريقة القراءة
  : التدريس تنفيذ  -)د

السنة الدراسية يف حوايل شهرين التدريس  تنفيذجرى 
  :وقسم الباحث تنفيذ التدريس قسمني  .م ٢٠١٠/٢٠١١

ففي . تدريس قراءة كتب التراث بطريقة القراءة للفصل التجربة -)١
 :م الباحث عملية التدريس فيما يلي قاهذا الفصل 

ستخدم األن يف هذا البحث . يسالتدرِ ةطَّتصميم خ -)أ(
جب عليه أن والباحث طريقة القراءة، فمن الضروري 

يعد املادة املدروسة اليت تتناسب مع هذه الطريقة من 
اعداد قائمة املفردات اجلديدة تتعلق باملادة، واعداد 

اعداد (عدمها او .األسئلة االستيعابية تتعلق باملادة أيضا
 اءالباحث يف كل لق) املفردات واالسئلة االستيعابية

عرض الباحث املفردات اجلديدة يف السبورة أو -)ب(
  (LCD Proyektor) شاشة العرض باستخدام

االسئلة االستيعابية يف آخر الدراسة عرض الباحث  و -)ج(
، مث أيضا LCD Proyektorيف السبورة أو باستخدام 

 . ناقشها مع الطالب
عملية التدريس يف هذا الفصل يف مثانية  تستمراو-)د(

 اتو أربعة لقاء) أ.١(للفصل  ات، أربعة لقاءاتلقاء
        )ب.١(للفصل 
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تدريس قراءة كتب التراث بالطريقة القدمية املستخدمة يف تلك  -)٢
عملية التدريس يف هذا  تستمراو .املدرسة للمجموعة الضابطة

و أربعة ) أ.٢(للفصل  اتأيضا، أربعة لقاء اتمثانية لقاءالفصل 
    ).ب.٢(للفصل  اتلقاء

  .االختبار البعدى  -ه
م الباحث ذا االختبار ىف اية عملية التدريس يعىن بعد أن طبق قا

فعالية استخدام طريقة مدى يس قيل ،التدريس باستخدام طريقة القراءة
  . قراءة كتب التراث مهارة رقيةتالقراءة ىف 

  

  معيار النجاح
سلفية "ه مؤسسة املعهد تستخدم الباحث معيار املنهج الذي قد قررا

" قراءة كتب التراث"سكرجو سيدوبندو خصوصا ىف املادة " شافعية
وهي كفاءة الطالب وقدرم على قراءة كتب التراث قراءة صحيحة 

ه توالكتاب الذي قد قرر. من حيث القواعد وفهمهم على مضمونه
والكتب " فتح القريب ايب"مدرسة التأهيلية هو املؤسسة لل

من حيث املضمون نفسه املصاحبة األخرى الىت هلا املستوى 
  .واألسلوب، مثل اإلقناع وكفاية األخيار وتفسري األحكام وغري ذلك

  
 مرحلةُ حتليل البيانات - ٢

    t (t-test) اختبارِ زرم يف هذه املرحلة يستخدم الباحث
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  الفصل الرابع
  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 
 لـمحة عن ميدان البحث  -أ 

 سكرجو" سلفية شافعية"مدرسة التأهيلية للمعهد ـنبذة تارخيية عن ال -١

درس فيه العلوم ت يتحد املعاهد الأهو " سلفية شافعية"الـمعهد 
الدينية يف تدرس فيها العلوم اليت املدارس  هولذلك منذ بدايته توجد في. الدينية

كل مستوياا من املستوى االبتدائي يعين املدرسة االبتدائية واملستوى 
أي املتقدم يعين املدرسة  ىعلوسط يعىن املدرسة املتوسطة واملستوى األاأل

  .  ووقع هذا املعهد يف سكرجو سيتوبندو جاوى الشرقية. الثانوية
نات من القرن فمنذ الثماني. وبتطور الزمان يتطور أيضا هذا املعهد

تدرس فيها العلوم اليت املاضي بىن املعهد مدارس عمومية أي املدارس 
واملدرسة  (SD)املدرسة االبتدائية  (TK)روضة االطفال : العمومية، منها

ولكن باعتبار هذا . واجلامعة  (SMA/SMK)واملدرسة الثانوية  (SMP)املتوسطة 
لطالب الذين يتعلمون يف املدارس على ااملعهد معهد سلفي، قرر املعهد 

نون اوقرر مدير املعهد يف الق. العمومية أن يتعلموا أيضا يف املدارس الدينية
أن التعلم يف املدارس الدينية واجب والتعلم يف املدارس " األساسي هلذا املعهد 

  ".        العمومية سنة 
" فية شافعيةسل"وأما املدرسة التأهيلية فهي إحدى املدارس يف املعهد 

وهي مدرسة خاصة أعدت . سكرجو اليت تدرس فيها العلوم الدينية أيضا
ت هذه ئنشا". اإلبراهيمية"لطالب اجلامعة يف هذا املعهد املسمى جبامعة 

وتتكون فصوهلا من أربعة فصول وهي من الفصل . م ١٩٩٩املدرسة يف سنة 
  . األول إىل الفصل الرابع



٥٥ 
 

. نية، فتدرس فيها أنواع العلوم الدينيةوبصفة هذه املدرسة مدرسة دي
. منها القرآن الكرمي والتجويد واألخالق والعقيدة والفقه والنحو والصرف

م زادت املدرسة مادة تعليمية للفصل الثاين والثالث  ٢٠٠٥ومنذ سنة 
وتزاد تلك املادة بعد أن قرر ". تدريس قراءة الكتب"والرابع وهي مادة 

نجاح للطالب وهي القدرة على قراءة كتب التراث املعهد إحدى معايري ال
  .قراءة صحيحة وفق القواعد وفهم املقروء

  :هم منذ بدايتها حىت اآلن، التأهيلية املدرسة  ورؤساء
  م ٢٠٠٠ – ١٩٩٩      زبريي طيب   -)أ

  م ٢٠٠٢ – ٢٠٠٠    نيف صاحلامل عبد -)ب
  م ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢    عبد اهللا بشريي -)ج
  م ٢٠٠٥ – ٢٠٠٣      أمحد بيهاقي  -)د
  م ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥      عرفان قدسي  -)ه
 م ٢٠٠٩ – ٢٠٠٦      أمحد فضائل  -)و

 اآلن – ٢٠٠٩  مشس الدينعصا حممد   - )ز

 
  منج تعليم قراءة الكتب يف املدرسة التأهيلية -٢

 عناصر أربعة من يتكون -قاله صاحل ذياب هندي  كما – املنهج إن
ولذلك فعناصر منهج . ١األهداف، واحملتوى، والطريقة والتقومي هيو أساسية

  :تعليم اللغة العربية تتكون 
 أهداف تعليم قراءة كتب التراث للفصل الثالث   - أ 

   .الكتب التراثيةقراءة مهارة القدرة على :     معيار الكفاءة       - ١
   القريب  فتح  القدرة على قراءة كتاب . ١:    الكفاءة األساسية - ٢

                                                             
  ٨٥. ص، )م ١٩٨٧عمان، دار الفكر، (، العامةدرسات يف املناهج واألساليب صاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان،   ١
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  .من حيث القواعد صحيحة قراءة                
   .القدرة على الترمجة باللغة اإلندونيسية. ٢                   

  .فهم الـمضمون من النص املقروء. ٣                 
 احملتوى  -ب 

وتدرس مادة تدريس قراءة كتب التراث من الفصل الثاين إىل الفصل 
وللفصل " األجرومية"فهو كتاب أما الكتاب املقرر للفصل الثاين . الرابع

الثالث كتاب فتح القريب يف باب العبودية والكتاب املصاحب 
للمستوى نفسه يعين كفاية األخيار وتفسري األحكام واإلقناع، وللفصل 
الرابع كتاب فتح القريب يف باب املعاملة واملناكحة والكتاب املصاحب 

  .ام واإلقناعللمستوى نفسه يعين كفاية األخيار وتفسري األحك
 

 طريقة التدريس  -ج 

جرى تدريس قراءة كتب التراث كما عرض الباحث سابقا منذ سنة 
م، بعد أن قرر املعهد إحدى معايري النجاح للطالب وهي  ٢٠٠٥

القدرة على قراءة كتب التراث قراءة صحيحة وفق القواعد وفهم 
  . املقروء

تب التراث جرت ويف مالحظة الباحث أنّ عملية التدريس ملادة قراءة ك
  .باستخدام طريقة القواعد والترمجة و طريقة سوروغان

 

  التقومي  - د 

إن التقومي عنصر من عناصر اهلامة يف املنهج، ألنه سيقيس كل عناصر 
فالتقومي يف املدرسة التأهيلية . املنهج من األهداف واحملتوى والطريقة

  :خصوصا ملادة قراءة كتب التراث يتكون من 
  التقومي الذي قام به املدرس، مثل التدريبات واالختبار اليومية  -)١
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 التقومي قامت به املدرسة -)٢

تقوم املدرسة ذا التقومي لكل فصل دراسي مرتني وهو االمتحان 
قبل النهائي أي وسط الفصل الدراسي واالمتحان النهائي أي 

  . االمتحان يف آخر الفصل الدراسي

 
 هاعرض البيانات ومناقشت  -ب 

 املقابلة  -١

قام الباحث ذه املقابلة مرتني يعين املقابلة مع املدرس واملقابلة مع مدير 
وقام الباحث ذه املقابلة ملعرفة  مدى عملية التدريس يف مادة قراءة . املدرسة

  .كتب التراث والعلم عن كفاءة الطالب يف قراءة كتب التراث
 ٢) : االستاذ إمام النخاعي و على مرتضى(املقابلة مع املدرس  -)أ

قراءة "مادة ـاراد الباحث من هذه املقابلة معرفة استجابة الطالب ل
وقدرم ومحاستهم يف تعلمها وكذلك عملية التدريس " الكتب

حيتاجها يف اليت ونال الباحث من هذه املقابلة البيانات األوىل . واشتراكهم فيها
     وأما املقابلة مع مدرس قراءة الكتب فاستنجها الباحث كما يلي .البحث عملية

 استجابة الطالب على املادة قراءة كتب التراث  -

منهم من له محاسة ورغبة يف تعلم قراءة . كانت استجابتهم متنوعة
كتب التراث، ومنهم من ليس له محاسة ومنهم من يتعلمها ألا مادة 

 .ساسية اليت قررا املؤسسةمن املواد الدراسية األ

 الطريقة املستخدمة يف تدريس قراءة كتب التراث  -

يف عملية التدريس استخدمت أحيانا طريقة النحو والترمجة وبعض 
يعين أرجو من الطالب أن " سوروغن"األحيان استخدمت طريقة 

                                                             
  )٤(وأما بنود املقابلة مع مدرس قراءة الكتب فيمكن نظرها يف امللحق  .٢٠١١ –مارس  – ٢٤جرت هذه املقابلة يف .   ٢
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ولكن استخدمت كثريا . ا النص و يترمجوا من عند أنفسهمويقرؤ
 .ترمجةطريقة النحو وال

 تطبيق تلك الطريقة يف عملية التدريس  -

هذه القراءة كي . يف أول مرة قرأت النص قراءة صحيحة وفق القواعد
النص الذي  اوبعد ذلك اطلب من الطالب أن يقرؤو. منوذجاتكون 

تعلم  ستمر عملية التعليم بتمث . قراءته من قبل واحدا بعد واحد تمت
  ).النحو والصرف(القواعد 
من النص مث يترمجوا  اأخرى، نطلب من الطالب أن يقرؤو ويف مرة

  . لقاء قبلهضوع يف عند أنفسهم، ولكن بتحديد املو
 

 . قدرة الطالب على قراءة كتب التراث باستخدام هذه الطريقة -

ألن معدل . قدرم ما زالت ال تصل إىل احلد الذي قرره املعهد
. ٧,٥عهد فهو أما احلد الذي قرره امل. ٦,٥ – ٦نتيجتهم حول 

أن يقرؤوا يف الباب الذي مت تدريسه من قبل  ونوأكثرهم يستطيع
 .   أن يقرؤوا بابا آخر من عند أنفسهم ونوال يستطيع. فحسب

 

 . واملفردات) النحو والصرف(قدرم يف القواعد  -

كافية لتعلم قراءة  ةقدرم يف القواعد خصوصا القواعد األساسي
اءة الكتب أكثرهم ما زالوا ولكن عند ما يطبق يف تدريس قر. الكتب
واملفردات املوجودة يف . وأما يف املفردات فأكثرهم ناقص. نمتحريي

ولكن ذلك عند رأيي ليس . الكتاب عند أكثرهم هي املفردات اجلديدة
إم مبشكلة أساسية ألم عند ما يواجهون املفردات اجلديدة ف

 .    يستطيعون أن يبحثوا يف القاموس، ولو كان ذلك يستغرق الوقت
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 .الوسائل التعليمية املستخدمة يف عملية التدريس -

وذلك عند ما شرحت . يف عملية التدريس، استخدمت السبورة فقط
حتتاج إىل الشرح، فمثال يف القواعد أو مضمون النص اليت املشكالت 

 .املقروء
 

 .ة التأهيلية يف قراءة كتب التراثاملدرس تطوير قدرة طالب -

فمنهم . كما قد ذكرت سابقا أن قدرم يف قراءة كتب التراث متنوعة
ولذلك . عمن عند نفسه، ومنهم من مل يستطمن يستطيع أن يقرأ 

معدل نتيجتهم يف هذه املادة ال يصل إىل احلد الذي قد قرره املعهد 
 .  ٧,٥يعين 

 

يف تدريس قراءة كتب  ليت واجهها األستاذالتحديات أو املشكالت ا -
 .التراث

املشكالت األساسية يف تعليم قراءة الكتب هي من الكتب ذاا يعين 
أن الكتب التراثية كتبت بال شكل ومل يكن فيها عالمة الترقيم، حىت 

  .   ال يعلم الطالب أين النقطة وأين الفصلة وهلم جرا
 

 ٣:املدرسة  املقابلة مع رئيس -)ب

  : أما نتيجتها فهي كما يلي 
 .نشأة الطالب يف مهارة قراءة كتب التراث -

. قبل أن أبني سؤالك، أريد أن أقدم أوال اخللفية عن مادة قراءة الكتب
 – ٢٠٠٤ملاذا هذه املادة مادة من مواد االمتحان؟ يف السنة الدراسية 

، قرر مدير املعهد للطالب الذين سيشتركون يف االمتحان ٢٠٠٥
                                                             

  ).٥(وبنود املقابلة مع رئيس املرسة ميكن نظرها يف امللحق  .٢٠١١ –مارس  – ٢٦قام الباحث ذه املقابلة يف اليوم .  ٣



٦٠ 
 

اقشة الرسالة عليهم أن ينجحوا يف االمتحان الكفائي للمعهد يعين ملن
النتيجة يف قراءة القرآن هي . قراءة القرآن وقراءة الكتب واألخالق

وأما يف قراءة الكتب فهي القراءة . القراءة والتجويد وخمارج احلروف
وأما األخالق فنتيجته هي . قراءة صحيحة وفق القواعد وفهم املقروء

  .اهلم اليوميةوحأيف 
ولكن . حنن نركز وننبه على مادة قراءة الكتب ٢٠٠٥فلذلك منذ سنة 

. حىت اآلن قدرم يف هذه املادة يعين قراءة الكتب متنوعة وخمتلفة
ومعدل نتيجتهم ال يصل إىل . فمنهم من يستطيع ومنهم من ال يسطيع

ن هذه ذلك ألبولكن حىت اآلن قد مسح املعهد . احلد الذي قرره املعهد
  .  ت يف مرحلة التطويرزالاملادة ما

        

 .مادة قراءة كتب التراثـالتدريس خصوصا ل طريقة رأيه عن -

عند رأيي أن أحد العناصر املؤثرة يف عملية التدريس هو طريقة 
ولذلك اشتهر . التدريس، وجيب على املدرس أن يهتم ويركز عليها

الطريقة يعين طريقة وأن ". أن الطريقة أهم من الـمادة"مصطلح 
التدريس هي أهم شيئ يف عملية التدريس لتصل إىل األهداف 

      . الـمرجوة
 

 .اهلدف من مادة قراءة كتب التراث -

أما : مثل كان يف مادة قراءة كتب التراث اهلدف األدىن واهلدف األ
. اهلدف األدىن فهو القدرة يف قراءة كتب التراث لفظا ومعىن ومرادا

مثل فهو وأما هدفه األ. يف الباب الذي مت تدريسه من قبلوعلى األقل 
تاب الذي له كفاءم يف قراءة كتاب فتح القريب الـمجيب والك

كتاب كفاية األخيار وتفسري األحكام واالقناع قراءة مستوى نفسه ك
  .    من عند أنفسهم سواء أمت تدريسه أم ال
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 .بالدرسالتقومي املستخدم ملعرفة مستوى كفاءة الطلبة  -

التقومي املستخدم يف هذه املادة هو تقومي القراءة  قراءة صحيحة مـن  
  .هما نتيجتهيكللو. لمضمونلحيث القواعد والفهم 

  و
 

 معيار النجاح هلذه املادة -

أن تشاهد يف املنهج أو السالبوس هلذه املادة ما هو معيار النجاح  أفضل
  .تفصيال

  

، استنتج الباحث أن ورئيس املدرسة من هذه املقابلة مع مدرس قراءة الكتب
وجتري بطريقة  ةعملية التدريس خصوصا ملادة قراءة الكتب جتري متوازن

وحتتاج قدرة الطالب . وهذه احلالة تسبب عملية التدريس جتري مملة. تقليدية
إىل التطوير لتصل قدرم إىل احلد الذي قرره املعهد ويصل تدريس قراءة 

ومن هذه املقابلة نعرف أن كفاءة الطالب يف  .شودةالكتب إىل األهداف املن
ولذا ال . لتعلم قراءة الكتب اعد قد وصلت إىل احلد الذي حيتاجون إليهالقو

  .فائدة لشرحها عند ما يتعلمون قراءة الكتب
املؤثرة يف عملية التدريس كما قال رئيس املدرسة هو طريقة  العناصر حدأوأن 

حتتاج إىل التطوير يعىن التطوير من ناحية كفاءة  وهذه املادة مازالت. التدريس
رئيس لطرق لتطوير كفاءم يف قراءة الكتب عند رأي حدى اإوأن . الطالب
  . هي طريقة التدريس املدرسة

أن الطالب حيتاجون إىل الطريقة اليت تشجع بواستفاد الباحث من هذه املقابلة 
  .  رغبتهم وتنمي قدرم على قراءة الكتب، وتلك الطريقة هي طريقة القراءة

  
 عملية التدريس  -٢

قد ذكر الباحث يف الفصل الثالث أن جمتمع البحث ىف هذا البحث هو 
مجيع الطلبة ىف الفصل الثالث من املدرسة التأهيلية للمعهد سلفية شافعية 
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 ٧٤وهم . م ٢٠١٠/٢٠١١سكرجو سيتوبندو جاوى الشرقية السنة الدراسية 
 ٣٦وهي الفصل الثالث أ يتكون من . طالبا، فصل للطالب وفصل للطالبات

  .  طالبة ٣٨طالبا والفصل الثالث ب 
من املدرسة  لثعملية تعليم قراءة كتب التراث يف الصف الثا جرتو

وع سكرجو سيتوبندو جاوى الشرقية كل أسب" سلفية شافعية"التأهيلية للمعهد 
ويوم السبت، للفصل الثالث ) أ ( للفصل الثالث ثنني،  لقاء واحد وهو يوم اال

   )١(امللحق يف كما يف جدول التدريس دقيقة،  ١٢٠، وذلك ملدة )ب ( 
م طريقة القراءة، استأذن الباحث عملية التدريس باستخدا يبدأقبل أن 

وعرض الباحث لرئيس املدرسة أنه . رئيس املدرسة مث شرح وعرض ما قصده
لفصل فصلني، كالمها ) ب(و ) أ ( يريد أن يقسم كال من الفصل الثالث 

بحث يف التنفيذ بويف هذا اللقاء اَذنَ رئيس املدرسة للباحث . التجربة والضابط
  :اآليت من الباحث واقترحاملدرسة التأهيلية، ولكنه طلب 

 . ويشاوره أن يناقش مدرس قراءة الكتب عما يتعلق بتنفيذ البحث -

ملادة األخرى يف الفصل نفسه عما يتعلق حبصص اأن يشاور مدرس  -
  .         التدريس وما يتعلق بتقسيم الفصل

يف الفصل الثالث " القرآن والتجويد"فاتفق الباحث أيضا مع مدرس 
التدريس يعين أنه إذا قام الباحث بعملية التدريس يف الفصل عما يتعلق حبصص 

أما عدد اللقاءت اليت خططها الباحث يف تنفيذ عملية . وكذلك عكسه
وبعد أن .  لقاءات ةالتدريس لكل فصل من فصل التجربة والضابط فهي أربع

اتفق الباحث ومدرس القرآن والتجويد عن تقسيم عملية التدريس، زاد 
ولكل من الفصل . التدريس وعدد اللقاءات لتنفيذ التدريسالباحث حصص 

ين، فتصري عدد اللقاءات لكل فصل من ءالضابط والتجربة زاد الباحث لقا
  . فصل التجربة والضابط ست لقاءات
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، قام الباحث احث الطالب لفصل التجربة والضابطقسم البيقبل أن 
مث بعد أن قام . أوال باالختبار القبلي، كما سيبين الباحث يف بيانات االختبار

والفصل ) أ(الباحث باالختبار القبلي قسم الباحث كال من الفصل الثالث 
فصار الفصل بعد التقسيم أربعة فصول يعىن الفصل . قسمني) ب(الثالث 
ختار الباحث امث ). ب.٢(و ) ب.١(والفصل الثالث ) أ.٢(و ) أ.١(الثالث 
لفصل ل) ب.٢(و ) أ.٢(لفصل التجربة و الفصل ) ب.١(و ) أ.١(الفصل 
واختار الباحث الطالب والطالبات لفصل التجربة والضابط  عشوائيا . الضابط

الفصل أما جدول جمموعة الطالب يف . حسب نتيجتهم يف االختبار القبلي
   .)٢(امللحق رضهما الباحث يف ع، ف)ب(و ) أ(الثالث  والتجربة للفصل الضابط

قراءة  تدريسيف طريقة القراءة ست لقاءات لتطبيق  الباحث وقد عقد
باستخدام  الفصل الضابطلقاءات يف  ةيف فصل التجربة وست كتب التراث

القبلي  ختبارين لالءولقاالطريقة التقليدية يعين طريقة القواعد والترمجة، 
يف )  ١.أ(التجربة  فصلقام الباحث بالتعليم يف و. واالستبانة البعديواالختبار 

ويف الفصل الضابط  اءيف يوم األربع) ١.ب(ويف فصل التجربة  ثاءالثاليوم 
وكلها يف  .يوم السبت يف) ٢.ب(ثنني ويف الفصل الضابط يف يوم اال) ٢.أ(

ريس كل يوم عملية التد جرتو. دقيقة ١٢٠ملدة  األوىل حىت الرابعةاحلصة 
إىل  السابعة والنصفالساعة من  ةوالثاني ، وهي احلصة األوىلصحصأربع 

الساعة إىل  ةمن الساعة التاسع لثة والربعةواحلصة الثا .فالساعة الثامنة والنص
كما يف  ،فهي وقت للراحة ةالساعة الثامنة إىل التاسعمن وأما . العاشرة متاما

   )١(تنفيذ التدريس يف امللحق جدول 
يف عملية التدريس للفصل الضابط علّم الباحث قراءة الكتب بالقراءة 

) املدرس(كما قرأه الباحث  اأوال مث طلب من الطالب أو الطالبات أن يقرؤو
يف  مث يترجم كلمة فكلمة مث الشرح واملناقشة عن القواعد يعين مواقف الكلمة
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 اعليه ليت قد جرىوهذه االجراءات هي ا. مساجلملة أو صيغتها من فعل أو ا
يف عملية تدريسه باستخدام طريقة القواعد " قراءة كتب التراث"مدرس 
    . والترمجة

ويف عملية التدريس لفصل التجربة استخدم الباحث طريقة القراءة كما 
  : ةيف خطوات التدريس التالي

  
  )٢( جدول
  :يف فصل التجربة  خطوات التدريس

  قراءة الكتب:    املادة 
  الثاين/ الثالث: الدراسي الفصل/الصف

  : كتاب أحكام الصالة :     املوضوع
يف أمور ختالف فيها املرأة  )فصل: (اللقاء األول  .١

 الرجل يف الصالة

واملتروك من الصالة ثالثة ) فصل(: اللقاء الثاين  .٢
 أشياء

 يف قصر الصالة ومجعها) فصل( :اللقاء الثالث  .٣

اجلمعة سبعة وشرائط وجوب ) فصل( :اللقاء الرابع  .٤
 أشياء

 وصالة العيدين سنة مؤكدة) فصل( :اللقاء اخلامس  .٥

وصالة الكسوف سنة ) فصل( :اللقاء السادس  .٦
  مؤكدة

  )أربع حصص(دقيقة  ١٢٠يف كل لقاء :    الوقت 
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القدرة على قراءة كتاب فتح القريب الـمجيب :     معيار الكفاءة
  .قراءة صحيحة من حيث القواعد وفهم الـمضمون

  القدرة على قراءة كتاب فتح القريب قراءة . ١:     ءة األساسيةالكفا

  .صحيحة من حيث القواعد             

   سيةالقدرة على الترمجة باللغة اإلندوني. ٢     

  فهم الـمضمون من النص املقروء. ٣     

  القدرة على قراءة النص وفهم املضمون يف الفصل . ١:   املؤشرات

  ...."املرأة الرجل يف أمور ختالف فيها "        

  القدرة على قراءة النص وفهم املضمون يف الفصل . ٢     

  "واملتروك من الصالة ثالثة أشياء"        

  القدرة على قراءة النص وفهم املضمون يف الفصل . ٣     

  "يف قصر الصالة ومجعها"        

  القدرة على قراءة النص وفهم املضمون يف الفصل . ٤    

  "وجوب اجلمعة سبعة أشياءوشرائط "        

  القدرة على قراءة النص وفهم املضمون يف الفصل . ٥    
  "وصالة العيدين سنة مؤكدة"       
  القدرة على قراءة النص وفهم املضمون يف الفصل . ٦    
    "وصالة الكسوف سنة مؤكدة"       
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  اللقاء األول
  ل يف الصالةفصل يف أمور ختالف فيها املرأة الرج:      مادة التدريس  -
 املفردات اجلديدة -

  يصيب –أصاب     ينوب  – ناب    الفخي –خالف 
  حمذور    )انذر( إنذار       )نبه(  تنبيه

  ضمي –ضم     )صفّق( تصفيق     )اعلم(  اعالم
  فضخي –خفض     لصقي –الصق 

  
      النص  -

وذكر املصنف ذلك . فيها املرأة الرجل يف الصالة ختالفيف أمور ) فصل(
أَي ) جيايف فالرجل الصالة يف مخسة أشياء حالةواملرأة ختالف الرجل (بقوله 
بطنه عن فخذيه يف الركوع (أَي يرفع ) يقلمرفقيه عن جنبيه و(يرفع 

أي ) هنابوإذا (وتقدم بيانه يف موضعه ) والسجود وجيهر يف موضع اجلهر
ه إنذارإمامه على سهو، واذنه لداخل، و تنبيهك) يف الصالة شيء( أصابه

قيقول سبحان اهللا بقصد الذكر فقط  )سبح( حمذورأعمى خشي وقوعه يف 
أو اطلق مل تبطل صالته أو االعالم فقط بطلت خلرب  العالماأو مع 

. للنساء تصفيقمن نابه شيء يف صالتـه فليسبح، وإمنا ال: الصحيحني
أمامها فليسا من العورة وإن وجب ) ا بني سرته وركبتهوعورة الرجل م(

ختالف ) واملرأة. (ستر بعضهما ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
بطنها  تلصقف) بعضها إىل بعض تضم(الرجل يف اخلمسة املذكورة فاا 

حبضرة الرجال (إن صلت ) صوا ختفضو(بفخذيها يف ركوعها وسجودها 
وإذا ناا شيء يف الصالة (منفردة عنهم ظهرت فإن صلت ) األجانب
بضرب اليمىن على ظهر اليسرى فلو ضربت بطنا ببطن بقصد  )صفقت
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ومجيع (اللعب ولو قليال مع علم التحرمي بطلت صالا واخلنثى كاملرأة 
وهذه عورا يف الصالة أما ) احلرة عورة إال وجهها وكفيها(املرأة ) بدن

فتكون ) واألمة كالرجل يف الصالة(يع بدا خارج الصالة فعورا مج
  .عورا ما بني سرا وركبتها

 األسئلة االستيعابية -

 يقلجيايف أَي يرفع مرفقيه عن جنبيه و فالرجل"املقصود من كلمة ما  .١
أَي يرفع بطنه عن فخذيه يف الركوع والسجود وجيهر يف موضع 

 !اشرح مع تطبيقه يف النموذج . اجلهر

ومجيع بدن املرأة احلرة عورة "الذي تستنبط من كلمة ما احلكم  .٢
 "فعورا مجيع بدا.................... 

 ما الفرق بني عورة الرجل واملرأة ؟ .٣

 ما هي عورة املرأة خارج الصالة ؟ .٤

 هل تصح صالة الرجل الذي مل يلبس إال إزارا ؟ .٥

 حالة رجلختالف الواملرأة "ما موقع الكلمة اليت حتتها خط يف العبارة  .٦
  " الصالة يف مخسة أشياء

  

  طريقة القراءة :     طريقة التدريس
  كما يلي :     تنفيذ التدريس

 

  الوقت  النشاطات  النمرة
  املقدمة  ١

  التمهيد -
٥ 

  دقائق
  النشاط الرئيسي  ٢

  :أوال 
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املفردات اجلديدة يف ) الباحث(عرض املدرس  -
 .شاشة العرضالشاشة باستخدام احلاسوب و 

 من ةسريي مجلة كانت ولو باملثال  املدرس ىأت -
لكل مفردة على األقل  .اجلديدة املفردات تلك

 .، لكي ميارسوا وحيفظوا تلك املفرداتةلثالثة أمث
 .ينمنفرد مث مجاعة بالالط هاكرر مث

املثال يف اجلملة  واقدميمث طلب من الطالب أن  -
وذلك لتكون تلك املفردات . من تلك املفردات

 .مألوفة لديهم

  :ثانيا 
سطرا بعد ذلك قرأ الباحث باعتباره مدرسا النص  -

 .ين منوذجاأو سطر
ؤوا مث بعد ذلك طلب الباحث من الطالب أن يقر -

  ٤.الباحث قراءة صامتة هالنص الذي مل يقرأ

جهرية  وبعد ذلك طلب منهم أن يقرؤوا قراءة -
 يا، وطلب منهم أن يقرؤواواحدا بعد واحد عشوائ

 ٥.أي بال معىن النص لفظا فقط

  

٢٠ 
  دقيقة
  
  
  
  
  
  
  
  
٥   

  دقائق
٢٠  
  دقيقة
٤٠ 
  دقيقة
  
  

                                                             
قبل أن يطلب من الطالب قراءة النص قراءة صامتة، حدد املدرس عالمة الترقيم يف النص، مثال أين الفصلة وأين النقطة اليت .  ٤

جرت عملية التدريس يف  فكذلك .فهم النص وذلك العانة الطالب على. وهلم جرا تدل على أن هذه اجلملة مجلة مفيدة،
  .كل لقاء يف فصل التجربة

، مباشرةخطأ الطالب يف قراءم، صوب املدرس أوإذا ما . قراءمالب النص قراءة جهرية، الحظ املدرس عند ما قرأ الط.   ٥
وصالة ) (فصل("العبارة يف " مجاعةٌ"قرأ الطالب كلمة ما مثال عند . مقراء ر موقف الكلمة اليت أخطأ الطالب يفولكن بذك

مث ". حال"قراءته بأن قال  درسمع أا حال، فصوب امل. اخل....  مجاعةأي الفطر واألضحى سنة مؤكدة وتشرع ) العيدين
فكذلك جرت عملية التدريس يف كل  .هذه الكيفية إىل تذكري القواعد وتصويب القراءة تفيدو". مجاعةً"غير الطالب قراءته 

    . جربةلقاء يف فصل الت
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  :ثالثا 
اليت ستيعابية وأخريا عرض الباحث األسئلة اال -

وعرضها . تتعلق بالنص املقروء للتأكد من فهمهم
وتلك األسئلة كتبها املدرس . يف الشاشة أيضا
ويف اجابة تلك األسئلة، طلب . باستخدام لغة األم

و جتري . يتناقشوا بينهمالباحث من الطالب أن 
  .ة األماملناقشة باللغ

  
٢٥ 
  دقيقة
  

  االختتام  ٣
بعض ) الباحث(ويف آخر احلصة شرح املدرس  -

ويف هذه احلصة شرح الباحث . بةصعالقواعد ال
  " خرب اجلملة"عن 

  
٥   

  دقائق

  
  اللقاء الثاين

  فصل واملتروك من الصالة ثالثة أشياء
 املفردات اجلديدة -

  مستوي     )تلَـبس(  سبلَت   قريب –قرب 
  هيئة         أبعاض    )تابع(  متابعة
  ) تواتر( رتوات       غلبة/ غلب      جيرب –جرب 
  يقصر – قصر    يطول  – طال

  
  النص -
وسنة (ويسمى بالركن أيضا ) واملتروك من الصالة ثالثة أشياء فرض) (فصل(

فالفرض ال ينوب عنه (الثالثة يف قوله  ومها ماعدا الفرض وبني املصنف) وهيئة
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أي الفرض وهو يف الصالة أتى به ومتت صالته أو ) سجود السهو بل إن ذكره
ما بقي من الصالة ) أتى به وبىن عليه قريبوالزمان (ذكره بعد السالم 

وهو سنة كما سيأيت لكن عند ترك مأمور به يف الصالة أو ) وسجد للسهو(
 التلبسال يعود إليها بعد (إن تركها املصلي ) سنةوال(فعل منهي عنه فيها 

ال يعود إليه  مستويافمن ترك التشهد األول مثال فذكره بعد اعتداله ) بالفرض
فإن عاد إليه عاملا بتحرميه بطلت صالته أو ناسيا أنه يف الصالة أو جاهال فال 

إمامه  ابعةملتتبطل صالته ويلزمه القيام عند تذكره وإن كان مأموما عاد وجوبا 
يف صورة عدم العود أو العود ناسيا وأراد املصنف ) لكنه يسجد للسهو عنها(

الستة وهي التشهد األول وقعوده والقنوت يف الصبح ويف  األبعاضبالسنة هنا 
آخر الوتر يف النصف الثاين من رمضان والقيام للقنوت والصالة على النيب 
صلى اهللا عليه وسلم يف التشهد األول والصالة على اآلل يف التشهد األخري 

ليها إ(املصلي ) ال يعود(بالسجود  جيربكالتسبيحات وحنوها مما ال ) اهليئةو(
) وإذا شك(سواء تركها عمدا أو سهوا ) بعد تركها وال يسجد للسهو عنها

كمن شك هل صلى ثالثا أو أربعا ) يف عدد ما أتى به من الركعات(املصلي 
وسجد (كالثالثة يف هذا املثال وأتى بركعة ) بىن على اليقني وهو األقل(

ل غريه له أنه صلى الظن أنه صلى أربعا وال يعمل بقو غلبةوال ينفعه ) للسهو
وحمله (كما سبق ) وسجود السهو سنة( التواترأربعا ولو بلغ ذلك القائل عدد 

الفصل عرفا  طالفان سلم املصلي عامدا عاملا بالسهو أو ناسيا و) قبل السالم
  .الفصل عرفا مل يفت وحينئذ فله السجود وتركه قصرفات حمله وإن 

  

 األسئلة االستيعابية -

......  فالفرض ال ينوب عنه سجود السهو  "الكلمة ما املقصود من  .١
 اشرح شرحا كامال". أو فعل منهي عنه فيها

 !ما احلكم الذي تستنبط من النص يف هذا الفصل ؟ اذكر ثالثة  .٢
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 ما الفرق بني األبعاض واهليئة ؟ .٣

 تشهد األول عامدا ؟الب أيتهل تصح صالة رجل ال ي .٤

 أين حمل سجود السهو ؟ .٥

واملتروك من الصالة ثالثة "اليت حتتها خط يف العبارة ما صيغة الكلمة  .٦
 "أشياء

  !أذكر األشياء اليت من سنة األبعاض يف الصالة   .٧
  

  طريقة القراءة :     طريقة التدريس
  كما يلي  :     تنفيذ التدريس

  الوقت  النشاطات  النمرة
  املقدمة  ١

  التمهيد -
٥ 

  دقائق
  النشاط الرئيسي  ٢

  :أوال 
املفردات اجلديدة يف ) الباحث(عرض املدرس  -

 .شاشة العرضالشاشة باستخدام احلاسوب و 

 من ةسريي مجلة كانت ولو باملثال  املدرس ىأت -
لكل مفردة على األقل  .اجلديدة املفردات تلك

 هاوميارسو ، لكي حيفظوا تلك املفرداتةثالثة أمثل
 ينمنفرد مث مجاعة بالالط هاكرر مث

املثال يف اجلملة من  واقدميطلب من الطالب أن  -
وذلك لتكون تلك املفردات . تلك املفردات

  
٢٠  

  دقيقة 
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 .مألوفة لديهم

  :ثانيا 
ا أو سطربعد ذلك قرأ الباحث باعتباره مدرسا  -

 .ين من النص منوذجاسطر

ذلك طلب الباحث من الطالب أن يقرؤوا مث بعد  -
 . الباحث قراءة صامتة هالنص الذي مل يقرأ

قراءة جهرية لك طلب منهم أن يقرؤوا وبعد ذ -
 يا، وطلب منهم أن يقرؤواواحدا بعد واحد عشوائ

 .أي بال معىن النص لفظا فقط

  :ثالثا 
اليت ستيعابية وأخريا عرض الباحث األسئلة اال -

وعرضها . تتعلق بالنص املقروء للتأكد من فهمهم
وتلك األسئلة كتبها املدرس . يف الشاشة أيضا

ويف اجابة تلك األسئلة، طلب . ألمباستخدام لغة ا
و جتري . يتناقشوا بينهمالباحث من الطالب أن 

  .املناقشة باللغة األم

  
٥ 

  دقائق
٢٠  
  دقيقة
  
٤٠ 
  دقيقة
  
٢٥ 
  دقيقة

  االختتام  ٣
بعض ) الباحث(ويف آخر احلصة شرح املدرس  -

سم اال"ويف هذه الفرصة حبث عن  .بةصعالقواعد ال
   "الينصرفالذي 

  
٥   

  دقائق
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  اللقاء الثالث

  فصل يف قصر الصالة ومجعها
 املفردات اجلديدة -

  صيترخ –ترخص     قطع الطريق        الرباعية
  فائتة –فات     مؤدي –ادى       )حدد(  حتديد
  نيد       هماأي    يعيد –اعاد     يعكس  – عكس

  النص -
قصر (أي املتلبس بالسفر ) وجيوز للمسافر. (يف قصر الصالة ومجعها) فصل(

ال غريها من ثنائية وثالثية وجواز قصر الصالة الرباعية ) الرباعيةالصالة 
هو ) يف غري معصية(أي الشخص ) أن يكون سفره(األول ) خبمس شرائط(

رة وللمندوب كصلة الرحم وللمباح كسفر جتا دينشامل للواجب كقضاء 
) و(فيه بقصر وال مجع  يترخصفال  لقطع الطريقأما سفر املعصية كسفر 

يف األصح  حتديدا) ستة عشر فرسخا(أي السفر ) أن تكون مسافته(الثاين 
وال حتسب مدة الرجوع منها والفرسخ ثالثة أميال وحينئذ فمجموع 

أقدام الفراسخ مثانية وأربعون ميال وامليل أربعة آالف خطوة واخلطوة ثالثة 
حضرا فال  الفائتةأما ) للصالة الرباعية مؤديا(القاصر ) أن يكون(الثالث ) و(

) و(تقضى فيه مقصورة والفائتة يف السفر تقضى فيه مقصورة ال يف احلضر 
أن (اخلامس ) و(ا ) مع االحرام(للصالة ) القصر(املسافر ) أن ينوي(الرابع 
من يصلى صالة تامة ليشمل أي بـ) بـمقيم(يف جزء من صالته ) ال يأمت

صاليت ) أن جيمع بني(سفرا طويال مباحا ) وجيوز للمسافر(املسافر الـمتم 
أن ) يف وقت أيهما شاء و(تقدميا وتأخريا وهو معىن قوله ) الظهر والعصر(

يف وقت (تقدميا وتأخريا وهو معىن قوله ) املغرب والعشاء(جيمع بني صاليت 
 ثالثة األول أن يبتدأ بالظهر قبل العصر وشروط مجع التقدمي) شاء أيهما
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كأن بدأ بالعصر قبل الظهر مثال مل يصح  عكسوباملغرب قبل العشاء فلو 
ها بعدها إن اراد اجلمع والثاين نية اجلمع أول الصالة األوىل بأن تقترن يعيدو

نية اجلمع بتحرمها فال يكفي تقدميها على التحرم وال تأخريها على السالم 
والثالث املواالة بني األوىل والثانية .  وجتوز يف أثنائها على األظهرن األوىلم

بأن ال يطول الفصل بينهما فإن طال عرفا ولو بعذر كنوم وجب تأخري 
بينهما فصل يسري عرفا وأما مجع  ةالصالة الثانية إىل وقتها وال يضر يف املواال

يف وقت األوىل  التأخري فيجب فيه أن يكون بنية اجلمع وتكون النية هذه
وجيوز تأخريها إىل أن يبقى من وقت األوىل زمن لو ابتدئت فيه كانت أداء 
وال جيب يف مجع التأخري ترتيب وال مواالة وال نية مجع على الصحيح يف 

  .الثالثة
  

 األسئلة االستيعابية -

 !صالة اليت جيوز للشخص أن يقصرها الأذكر  .١

 إذا كنت جتمع بني صاليت الظهر والعصر مجع تقدمي فأيهما تقيم أوال؟  .٢

حضرا فال تقضى فيه مقصورة  الفائتةأما  "ما املقصود من العبارة  .٣
 ".والفائتة يف السفر تقضى فيه مقصورة ال يف احلضر

 إذا كنت جتمع بني صاليت الظهر والعصر مجع تأخري فأيهما تصلي أوال؟ .٤

وأما مجع التأخري  "من العبارة " يف وقت األوىل"ارة ما املقصود من العب .٥
 "فيجب فيه أن يكون بنية اجلمع وتكون النية هذه يف وقت األوىل

و الثاين أن تكون مسافته أي "يف العبارة "  فرسخا"ما موقع الكلمة  .٦
  "السفر ستة عشر فرسخا
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  طـريقة القـراءة :     طريقة التدريس
  كما يلي:     تنفيذ التدريس

  الوقت  النشاطات  النمرة
  املقدمة  ١

  التمهيد -
  
٥ 

  دقائق
  النشاط الرئيسي  ٢

  :أوال 
املفردات اجلديدة يف ) الباحث(عرض املدرس  -

 .الشاشة باستخدام احلاسوب و شاشة العرض

 من ةسريي مجلة كانت ولو باملثال  املدرس ىأت -
لكل مفردة على األقل  .اجلديدة املفردات تلك

 وميارسوها ثالثة أمثلة، لكي حيفظوا تلك املفردات
 ينمنفرد مث مجاعة بالالط هاكرر مث

طلب من الطالب أن يقدموا املثال يف اجلملة من  -
وذلك لتكون تلك املفردات . تلك املفردات

 .مألوفة لديهم

  ٦ :ثانيا 
ذلك طلب الباحث من الطالب أن يقرؤوا مث بعد  -

 . الباحث قراءة صامتة هالذي مل يقرأالنص 

قراءة جهرية وبعد ذلك طلب منهم أن يقرؤوا  -

  
  
  
٢٠ 
  دقيقة
  
  
  
  
  
  
  
٢٥  
  دقيقة
  
٤٠ 

                                                             
يف هذا اللقاء واللقاء الرابع واخلامس والسادس، مل يقرء املدرس النص أوال كي منوذجا، ولكنه طلب من الطالب أن يقرؤوا .  ٦

  .النص من عند أنفسهم قراءة صامتة مث جهرية
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 يا، وطلب منهم أن يقرؤواواحدا بعد واحد عشوائ
 .أي بال معىن النص لفظا فقط

  :ثالثا 
 اليت ستيعابية وأخريا عرض الباحث األسئلة اال

وعرضها . تتعلق بالنص املقروء للتأكد من فهمهم
وتلك األسئلة كتبها املدرس  .يف الشاشة أيضا

ويف اجابة تلك األسئلة، . باستخدام اللغة العربية
و . يتناقشوا بينهمطلب الباحث من الطالب أن 

  .جتري املناقشة باللغة األم

  دقيقة
  
  
  
٢٥ 
  دقيقة
  

  االختتام  ٣
بعض ) الباحث(ويف آخر احلصة شرح املدرس  -

ويف هذه احلصة شرح الباحث . بةصعالقواعد ال
  " التمييز"عن 

  
٥   

  دقائق

  

  اللقاء الرابع
  فصل وشرائط وجوب اجلمعة سبعة أشياء 

 املفردات اجلديدة -

  مدن) ج(مدينة     دار االقامة    )استوطن(استيطان 
  مصر    خذتي –اتخذ      قرى) ج(قرية  
 صيف  ><شتاء     يظعن  –ظعن      أحرار) ج( –حر  

      ينعقد –انعقد   ) مضطجع(اضطجع       يدرك  –ادرك 

  النص -
وهذه ) م والبلوغ والعقلوشرائط وجوب اجلمعة سبعة أشياء االسال) (فصل(

واحلرية والذكورية والصحة (ا لغري اجلمعة من الصلوات شروط أيض
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فال جتب اجلمعة على كافر أصلي وصيب وجمنون ورقيق وأنثى ) واالستيطان
األول دار االقامة اليت ) فعلها ثالثة(صحة ) وشرائط(ومريض وحنوه ومسافر 

يستوطنها العدد اموعون سواء يف ذلك املدن والقرى اليت تتخذ وطنا وعرب 
  أو قرية(كانت  البلد ) أن تكون البلد مصرا(املصنف عن ذلك بقوله 

) من أهل اجلمعة(رجال ) أربعني(يف مجاعة اجلمعة ) أن يكون العدد(الثاين ) و
م املكلفون الذكور األحرار املستوطنون حبيث ال يظعنون عما استوطنوه وه

وهو وقت الظهر ) أن يكون الوقت باقيا(الثالث ) و(شتاء وال صيفا إال حلاجة 
فيشترط أن تقع اجلمعة كلها يف الوقت فلو ضاق وقت الظهر عنها بأن مل يبق 

فإن خرج (ليت ظهرا منه ما ال يسع الذي ال بد فيها من خطبتيها وركعتيها ص
صليت (أي مجيع وقت الظهر يقينا أو ظنا وهم فيها ) الوقت أو عدمت الشروط

بناء على ما فعل منها وفاتت اجلمعة سواء ادركوا منها ركعة أم ال ولو ) ظهرا
ومنهم ) وفرائضها(شكوا يف خروج وقتها وهم فيها امتوها مجعة على الصحيح 

فيهما (اخلطيب ) خطبتان يقوم(دها وثانيها أح) ثالثة(من عرب عنها بالشروط 
قال املتويل بقدر الطمأنينة بني السجدتني ولو عجز عن القيام ) وجيلس بينهما

وخطب قاعدا أو مضطجعا صح وجاز االقتداء به ولو مع اجلهل حباله وحيث 
واركان اخلطبتان . خطب قاعدا فصل بني اخلطبتني بسكتة ال باالضطجاع

اىل مث الصالة على الرسول صلى اهللا عليه وسلم ولفظهما مخسة محد اهللا تع
متعني مث الوصية بالتقوى وال يتعني لفظها على الصحيح وقراءة آية يف أحدمها 
والدعاء للمؤمنني واملؤمنات يف اخلطبة الثانية ويشترط أن يسمع اخلطيب 

خلطبة أركان اخلطبة ألربعني تنعقد م اجلمعة ويشترط املواالة بني كلمات ا
وبني اخلطبتني فلو فرق بني كلماا ولو بعذر بطلت ويشترط فيهما ستر 

الثالث من ) و(العورة وطهارة احلدث واخلبث يف ثوب وبدن ومكان 
تنعقد م اجلمعة ) ركعتني يف مجاعة(بضم أوله ) أن تصلى(فرائض اجلمعة 



٧٨ 
 

ا قبل صالة العيدين فإ ويشترط وقوع هذه الصالة بعد اخلطبتني خبالف
  .اخلطبتني

  

 األسئلة االستيعابية -

 !واشرح كال، شرحا جممال  ! شرائط صحة فعل صالة اجلمعةأذكر  .١

ولكن الذين حضروا . ان يف قرية مخسون رجال من أهل اجلمعةإذا ك .٢
ما هو حكم صالة اجلمعة . امرأةلصالة اجلمعة ثالثون رجال وعشرون 

 ؟ عند العبارة السابقة 

فإن خرج الوقت أو عدمت "ستنبط من العبارة يما احلكم الذي  .٣
 !اذكر ثانيا منها  "امتوها مجعة على الصحيح.......... الشروط 

املكلف احلر الذي مل يستوطن يف قرية  لهل جتب صالة اجلمعة للرج .٤
منطلقا عن  اجابتكومسكنه ينتقل من حمل إىل آخر؟ اشرح . أو بلد

 !العبارة السابقة 

ويشترط وقوع هذه الصالة بعد "يف العبارة " الةالص"ما موقع الكلمة  .٥
  ؟"اخلطبتني 

  
  طـريقة القـراءة :     طريقة التدريس
  كما يلي:     تنفيذ التدريس

  الوقت  النشاطات  النمرة
  املقدمة  ١

  التمهيد -
  
٥ 

  دقائق
  النشاط الرئيسي  ٢

  :أوال 
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املفردات اجلديدة يف ) الباحث(عرض املدرس  -
 .و شاشة العرضالشاشة باستخدام احلاسوب 

 من ةسريي مجلة كانت ولو باملثال  املدرس ىأت -
لكل مفردة على األقل  .اجلديدة املفردات تلك

 هاوميارسو ثالثة أمثلة، لكي حيفظوا تلك املفردات
 ينمنفرد مث مجاعة بالالط هاكرر مث

طلب من الطالب أن يقدموا املثال يف اجلملة من  -
املفردات وذلك لتكون تلك . تلك املفردات

 .مألوفة لديهم

  :ثانيا 
ذلك طلب الباحث من الطالب أن يقرؤوا مث بعد  -

 . الباحث قراءة صامتة هالنص الذي مل يقرأ

قراءة جهرية وبعد ذلك طلب منهم أن يقرؤوا  -
 يا، وطلب منهم أن يقرؤواواحدا بعد واحد عشوائ

 .أي بال معىن النص لفظا فقط

  :ثالثا 
  ستيعابية اليت األسئلة االوأخريا عرض الباحث

وعرضها . تتعلق بالنص املقروء للتأكد من فهمهم
وتلك األسئلة كتبها املدرس . يف الشاشة أيضا

ويف اجابة تلك األسئلة، . باستخدام اللغة العربية
و . يتناقشوا بينهمطلب الباحث من الطالب أن 

  .جتري املناقشة باللغة األم

  
٢٠ 
  دقيقة
  
  
  
  
  
  
  
٢٥  
  دقيقة
  
٤٠ 
  دقيقة
  
  
  
٢٥ 
  دقيقة
  

    االختتام  ٣
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بعض ) الباحث(ويف آخر احلصة شرح املدرس  -
ويف هذه احلصة شرح الباحث . بةصعالقواعد ال

  " البدل"عن 

٥   
  دقائق

  
  اللقاء اخلامس

  فصل وصالة العيدين سنة مؤكدة
 املفردات اجلديدة -

  عجوز     ذات هيئة       ثياب بيتها
    مرسل      عجوز        والء
  مقيد  )ج(منازل –منـزل       يفصل –فصل 
  )ج( أسواق-سوق     مؤداة –ادى     )ج(طرق  - طريق 

  

  النص -
وتشرع مجاعة ) سنة مؤكدة(أي الفطر واألضحى ) وصالة العيدين) (فصل(

 عجوزوملنفرد ومسافر وحر وعبد وخنثى وامرأة ال مجيلة وال ذات هيئة أما ال
بال طيب ووقت صالة العيد ما بني طلوع  ثياب بيتهافتحضر العيد يف 
حيرم بـهما بنية عيد ) ركعتان(أي صالة العيد ) وهي(الشمس وزواهلا 

األوىل سبعا (الركعة ) يف(يكرب ) و(الفطر أو األضحى ويأيت بدعاء االفتتاح 
مث يتعوذ ويقرأ الفاحتة مث يقرأ بعدها سورة  ق جهرا ) سوى تكبرية االحرام

مث يتعوذ مث يقرأ ) الثانية مخسا سوى تكبرية القيام(لركعة ا) يف(يكرب ) و(
خطبتني (أي الركعتني ) بعدمها(ندبا ) وخيطب(الفاحتة وسورة اقتربت جهرا 

 والء) الثانية سبعا(ابتداء ) يف(يكرب ) و(والء ) األوىل تسعا(ابتداء ) يكرب يف
قسمني  بينهما بتحميد وليل وثناء كان حسنا والتكبري على فصلولو 

وهو مايكون عقبها وبدأ املصنف  مقيدوهو ما اليكون عقب صالة و مرسل
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املنازل ندبا كل من ذكر وأنثى وحاضر ومسافر يف ) ويكرب(باألول فقال 
أي عيد ) من غروب الشمس من ليلة العيد( والطرق واملساجد واألسواق

يد وال يسن للع) أن يدخل اإلمام يف الصالة(الفطر ويستمر هذا التكبري إىل 
. التكبري ليلة عيد الفطر عقب الصالة ولكن النووي يف األذكار اختار أنه سنة

األضحى خلف الصلوات (عيد ) يف(يكرب ) و(مث شرع يف التكبري املقيد فقال 
وفائتة وكذا خلف راتبة ونفل ومطلق وصالة جنازة  مؤداةمن ) املفروضات

وصيغة التكبري اهللا أكرب ) لتشريقمن صبح يوم عرفة إىل العصر من آخر أيام ا(
اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد اهللا أكرب كبريا 
واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا بكرة وأصيال ال إله إال اهللا وحده صدق وعده 

  .ونصر عبده وأعز جنده وهزم االحزاب وحده
  
 األسئلة االستيعابية -

 ة العيد ؟ما حكم صال .١

 مىت وقت صالة العيد ؟ .٢

كم تكبرية يكرب املصلي لصالة العيد يف الركعة األوىل سوى تكبرية  .٣
 االحرام؟ وكم يف الركعة الثانية سوى تكبرية االنتقال ؟

 كم تكبرية يكرب اخلطيب للعيد يف اخلطبة األوىل ؟ وكم يف الثانية ؟ .٤

 سن التكبري يف عيد الفطر ؟مىت ي .٥

 التكبري يف عيد األضحى ؟سن مىت ي .٦

 !أذكر واشرح كال منهما . التكبري قسمان .٧

 !ما هو صيغة التكبري ؟ اذكر  .٨

اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب " ما موقع الكلمة اليت حتتها خط، يف العبارة  .٩
  "إال اهللا واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد  إلهال 
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  طـريقة القـراءة :     طريقة التدريس
  كما يلي:     تدريستنفيذ ال
  الوقت  النشاطات  النمرة

  املقدمة  ١
  التمهيد -

٥ 
  دقائق

  النشاط الرئيسي  ٢
  :أوال 
املفردات اجلديدة يف ) الباحث(عرض املدرس  -

 .الشاشة باستخدام احلاسوب و شاشة العرض

 من ةسريي مجلة كانت ولو باملثال  املدرس ىأت -
لكل مفردة على األقل  .اجلديدة املفردات تلك

 هاوميارسو ثالثة أمثلة، لكي حيفظوا تلك املفردات
 ينمنفرد مث مجاعة بالالط هاكرر مث

طلب من الطالب أن يقدموا املثال يف اجلملة من  -
وذلك لتكون تلك املفردات . تلك املفردات

 .مألوفة لديهم

  :ثانيا 
ذلك طلب الباحث من الطالب أن يقرؤوا مث بعد  -

 . الباحث قراءة صامتة همل يقرأ النص الذي

قراءة جهرية وبعد ذلك طلب منهم أن يقرؤوا  -
 يا، وطلب منهم أن يقرؤواواحدا بعد واحد عشوائ

 .أي بال معىن النص لفظا فقط

  :ثالثا 

  
  
  
٢٠ 
  دقيقة
  
  
  
  
  
  
  
٢٥  
  دقيقة
  
٤٠ 
  دقيقة
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 ستيعابية اليت وأخريا عرض الباحث األسئلة اال
وعرضها . تتعلق بالنص املقروء للتأكد من فهمهم

ك األسئلة كتبها املدرس وتل. يف الشاشة أيضا
ويف اجابة تلك األسئلة، . باستخدام اللغة العربية

و . يتناقشوا بينهمطلب الباحث من الطالب أن 
  .جتري املناقشة باللغة األم

  
  
٢٥ 
  دقيقة
  

  االختتام  ٣
بعض ) الباحث(ويف آخر احلصة شرح املدرس  -

ويف هذه احلصة شرح الباحث  .ةالقواعد الصعب
  " ال"عن 

  
٥   

  دقائق

  
  اللقاء السادس

  فصل وصالة الكسوف سنة مؤكدة
 املفردات اجلديدة -

     حيث –حث       أخف    اخلسوف/الكسوف 
     اجنالء –ينجلي  –اجنلى       يعتق  –عتق 

  

  النص -
سنة (للقمر كل منهما  سوفللشمس وصالة اخل) كسوففصل وصالة ال(

ويصلي (أي مل يشرع قضاؤها ) مل تقض(هذه الصالة ) مؤكدة فإن فاتت
حيرم بنية صالة الكسوف مث بعد ) لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتني

االفتتاح والتعوذ يقرأ الفاحتة ويركع مث يرفع رأسه من الركوع مث يعتدل مث 
ذي قبله مث يعتدل ثانيا مث يسجد من الأخف يقرأ الفاحتة ثانيا مث يركع ثانيا 

السجدتني بطمأنينة يف الكل مث يصلي ركعة ثانية بقيامني وقراءتني وركوعني 
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 يطيلقيامان (منهما ) يف كل ركعة(واعتدالني وسجودين وهذا معىن قوله 
ركوعان يطيل التسبيح فيهما (يف كل ركعة ) و(كما سيأيت ) القراءة فيهما
هو أحد وجهني لكن الصحيح أنه يطوله حنو فال يطوله و) دون السجود

أي بعد صالة الكسوف ) بعدمها(اإلمام ) وخيطب(الركوع الذي قبله 
الناس يف  حيثكخطبيت اجلمعة يف األركان والشروط و) خطبتني(واخلسوف 

وحنو ذلك  عتقاخلطبتني على التوبة من الذنوب وعلى فعل اخلري من صدقة و
) يف خسوف القمر(بالقراءة ) شمس وجيهريف كسوف ال(بالقراءة ) ويسر(

للمنكسف وبغروا كاسفة وتفوت  الجنالءوتفوت صالة كسوف الشمس با
صالة خسوف القمر باالجنالء وطلوع الشمس ال بطلوع الفجر وال بغروبه 

  .خاسفا فال تفوت الصالة
  
 األسئلة االستيعابية -

 ؟ ركعة يف صالة الكسوف أو اخلسوفكم  .١

 الكسوف واخلسوف ؟كيف تطبيق صالة  .٢

 وهل يـجب قضائها للفائتة؟  ؟ ما حكم صالة الكسوف واخلسوف .٣

 مىت خيطب اإلمام يف الكسوف أو اخلسوف ؟ .٤

 اذا حيث اإلمام الناس يف خطبة الكسوف ؟مب .٥

....... وتفوت صالة كسوف الشمس "ما املقصود من العبارة  .٦
 فال تفوت الصالة ؟.......... 

و يف كل ركعة ركوعان يطيل " من العبارة  "التسبيح"ما موقع الكلمة  .٧
  ".التسبيح فيهما
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  طـريقة القـراءة :     طريقة التدريس
  كما يلي:     تنفيذ التدريس

  الوقت  النشاطات  النمرة
  املقدمة  ١

  التمهيد -
  
٥ 

  دقائق
  النشاط الرئيسي  ٢

  :أوال 
املفردات اجلديدة يف ) الباحث(عرض املدرس  -

 .شاشة العرض الشاشة باستخدام احلاسوب و

 من ةسريي مجلة كانت ولو باملثال  املدرس ىأت -
لكل مفردة على األقل  .اجلديدة املفردات تلك

 هاوميارسو ثالثة أمثلة، لكي حيفظوا تلك املفردات
 ينمنفرد مث مجاعة بالالط هاكرر مث

طلب من الطالب أن يقدموا املثال يف اجلملة من  -
املفردات وذلك لتكون تلك . تلك املفردات

 .مألوفة لديهم

  :ثانيا 
ذلك طلب الباحث من الطالب أن يقرؤوا مث بعد  -

 . الباحث قراءة صامتة هالنص الذي مل يقرأ

قراءة جهرية وبعد ذلك طلب منهم أن يقرؤوا  -
 يا، وطلب منهم أن يقرؤواواحدا بعد واحد عشوائ

 .أي بال معىن النص لفظا فقط

  
  
  
٢٠ 
  دقيقة
  
  
  
  
  
  
  
٢٥  
  دقيقة
  
٤٠ 
  دقيقة
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  :ثالثا 
  ستيعابية اليت اال األسئلةوأخريا عرض الباحث

وعرضها . تتعلق بالنص املقروء للتأكد من فهمهم
وتلك األسئلة كتبها املدرس . يف الشاشة أيضا

ويف اجابة تلك األسئلة، . باستخدام اللغة العربية
و . يتناقشوا بينهمطلب الباحث من الطالب أن 

  .جتري املناقشة باللغة األم

  
  
  
٢٥ 
  دقيقة
  

  االختتام  ٣
بعض ) الباحث(ويف آخر احلصة شرح املدرس  -

ويف هذه احلصة شرح الباحث . بةصعالقواعد ال
  " املفعول وأنواعه"عن 

  
٥   

  دقائق

  

  

 املالحظة -٣

ريس يف فصل التجربة اراد الباحث ذه املالحظة معرفة كيفية التد
مدى مشاركة الطالب يف عملية التدريس و مدى أثر استخدام والضابطة و 

  .  طريقة القراءة يف تنمية قدرة الطالب لقراءة الكتب
هذه املالحظة خالل عملية التدريس أساسا إجادة من  الباحثوهدف 

وبالنظر . النظرة عن أنشطة املدرس والطلبة اليت تظهر خالل عملية التدريس
راءة ى فعالية استخدام طريقة القراءة يف تدريس قإىل هذه األنشطة سيتضح مد

القراءة يعين كفاءم يف قراءة النص قراءة  الكتب خصوصا لتنمية مهارة
  .صحيحة من حيث القواعد وفهمهم مضمون النص

قراءة الكتب  عملية التدريس فهو مدرس مادةلأما املالحظ أو املراقب 
فهما قد الحظا وراقبا عملية . )ب(والفصل الثالث ) أ(يف فصل الثالث 
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يعين عند ما قام الباحث بعملية . التدريس اليت قام ا الباحث يف الفصل
، حسب  عملية التدريس يف فصلهنين املدرسيهذكل من التدريس فالحظ 

  :بنود املالحظة التالية 
   ) ١( جدول

  بنود املالحظة

  األنشطة امللحوظة  الرقم
  الدرجات

٤  ٣  ٢  ١  

التناسب يف طريقة التدريس (كيفية التدريس   ١
          ) بني النظرية والتطبيق

          مشاركة الطالب يف عملية التدريس  ٢
          لطريقة املستخدمةلاستجابة الطالب   ٣

٤  
أثر الطريقة يف تطور قدرم على قراءة 
كتب التراث قراءة صحيحة من حيث 

  القواعد
        

          يف فهم املقروء أثر الطريقة يف تطور قدرم  ٥
  

  :كما يلي  ةاألرقام  السابق وتفسري
  مناسب جدا/ جيد جدا   - ٤
  مناسب/ جيد   - ٣
  متوسط  - ٢
  ضعيفة  - ١

  

مث بعد تقدمي تنفيذ التدريس، عرض الباحث نتيجة املالحظة اليت قام ا مدرسا 
  :فهي كما يلي ). ١(قراءة كتب التراث حسب بنود املالحظة يف اجلدول 
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  )٢( جدول
  )١.أ(املالحظة يف فصل التجربة 

اللـقا
  ء ات

  بنود الـمالحظة
٥  ٤  ٣  ٢  ١  

٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  
١      √      √        √        √        √      

٢        √      √         √     √        √    

٣        √        √      √        √        √    

٤        √        √        √      √          √  

٥        √        √        √      √          √  

٦        √        √        √        √        √  

  ٣  ٢  ١  ٠  ١  ٤  ١  ٠  ٤  ١  ١  ٠  ٤  ١  ١  ٠  ٥  ١  ٠  ٠  اموعة
  

  )٣(جدول 
  )١.ب(املالحظة يف فصل التجربة 

اللـقا
  ء ات

  بنود الـمالحظة
٥  ٤  ٣  ٢  ١  

٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  
١      √        √      √        √        √      

٢      √        √       √       √        √    

٣        √      √        √        √        √    

٤        √        √        √      √          √  

٥        √        √        √      √          √  

٦        √        √        √        √        √  

  ٣  ٢  ١  ٠  ١  ٤  ١  ٠  ٣  ٢  ١  ٠  ٣  ٣  ٠  ٠  ٤  ٢  ٠  ٠  اموعة
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واتضح من نتائج املالحظة املذكورة أن استخدام طريقة القراءة يف تدريس 
ولكن بعد اللقاءين . طالبيف الأثر  االبداية ليس هلقراءة كتب التراث يف أول 

هذه الطريقة تنمي مشاركة الطالب يف تعلم قراءة كتب التراث، هر أن ظ
  .حد ماإىل وترقي قدرم يف القراءة وفهمهم مضمون النص 

اسبة عند ما تستخدم يف مادة تدريس قراءة ولذلك كانت طريقة القراءة من
  .كتب التراث

 
 االستبانة -٤

قام الباحث ذه االستبانة ملعرفة رأي الطالب خصوصا الذي يتعلق 
 ١٤وقام به يف اليوم   .بعملية التدريس ومهتهم وقدرم يف قراءة كتب التراث

 ) للفصل الثالث أ( ٢٠١١مايو  ١٦و ) للفصل الثالث ب( ٢٠١١مايو 

رأي الطالب خصوصا الذي يتعلق  ةرفعقام الباحث ذه االستبانة ملو
  :كما يلي  افنتيجته. عملية التدريس ومهتهم وقدرم يف قراءة كتب التراثب

  )٤(جدول 
 )أ ( االستبانة للفصل الثالث 

  بنود االستبانة  النمرة
  لــصــف

  الضابط  التجربة
  د  ج  ب  أ  د  ج  ب  أ

  ١١  ١  ٣  ٣  ٩  ٠  ٤  ٥  ملاذا تعلمت يف املعهد  ١
  ٢  ١  ٤  ١١  ٠  ٣  ٢  ١٣  وقت التعلم يف املعهد  ٢

كتب افع يف تعلم الوالد  ٣
  ٢  ٣  ١٠  ٣  ٣  ٣  ٨  ٤  العربية 

  ٣  ٥  ٥  ٥  ٢  ٣  ٥  ٨الدوافع يف تعلم كتب   ٤
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  التراث

التحديات يف تعلم   ٥
  كتب التراث

٢  ٢  ٧  ٧  ٠  ٢  ٩  ٧  

دوام االستاذ يف استخدام   ٦
  ٦  ٨  ٢  ٢  ٥  ٧  ٤  ٢  الوسائل التعليمية

  ١٨  ٠  ٠  ٠  ١٨  ٠  ٠  ٠  الوسائل املستخدمة  ٧

تدريس قراءة كيفية   ٨
  كتب التراث

١٢  ٢  ٠  ٤  ٨  ٤  ٠  ٦  

فرصة الطالب ملمارسة   ٩
  ٨  ٤  ٦  ٠  .  ٤  ٢  ١٢  قراءة الكتب يف الفصل

١٠  
قدرة الطالب لقراءة فتح 
القريب يف الفصل الذي 

  مت تدريسه
٥  ٤  ٥  ٤  ٢  ١  ٣  ١٢  

١١  
قدرة الطالب لقراءة فتح 
القريب يف الفصل الذي 

  مل يتم تدريسه
٨  ٤  ٤  ٢  ١  ٣  ٨  ٦  

١٢  
قدرة الطالب لقراءة 

كتاب آخر الذي مل يتم 
  تدريسه

١٢  ٣  ٢  ١  ٣  ٦  ٤  ٥  

  
  )٥(جدول 

 )ب ( االستبانة للفصل الثالث 

  بنود االستبانة  النمرة
  لــصــف

  الضابط  التجربة
  د  ج  ب  أ  د  ج  ب  أ
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  ١٢  ١  ١  ٥  ١٣  ٠  ٢  ٤  ملاذا تعلمت يف املعهد  ١
  ٠  ٠  ٦  ١٣  ٠  ٠  ٥  ١٤  وقت التعلم يف املعهد  ٢

كتب افع يف تعلم الوالد  ٣
  ٤  ٣  ٦  ٦  ٥  ٢  ٥  ٧  العربية 

الدوافع يف تعلم كتب   ٤
  التراث

٠  ٤  ٧  ٨  ٠  ٥  ٥  ٩  

التحديات يف تعلم   ٥
  كتب التراث

٠  ٤  ٢  ١٣  ٠  ٥  ٢  ١٢  

دوام االستاذ يف استخدام   ٦
  ١  ١٠  ٤  ٤  ٢  ٩  ٥  ٣  الوسائل التعليمية

  ١٩  ٠  ٠  ٠  ١٩  ٠  ٠  ٠  الوسائل املستخدمة  ٧

كيفية تدريس قراءة   ٨
  كتب التراث

٩  ٤  ٢  ٤  ٧  ٥  ٣  ٤  

فرصة الطالب ملمارسة   ٩
  ٧  ٤  ٨  ٠  ٠  ٢  ٣  ١٤  قراءة الكتب يف الفصل

١٠  
قدرة الطالب لقراءة فتح 
القريب يف الفصل الذي 

  مت تدريسه
٣  ٦  ٤  ٦  ٢  ٣  ٤  ١٠  

١١  
قدرة الطالب لقراءة فتح 
القريب يف الفصل الذي 

  مل يتم تدريسه
١٠  ٢  ٤  ٣  ٢  ٤  ٦  ٧  

١٢  
قدرة الطالب لقراءة 

كتاب آخر الذي مل يتم 
  تدريسه

١٢  ٤  ٢  ١  ٥  ٦  ٤  ٤  
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االستبابة السابقة اليت تتعلق مبا حبثه الباحث هي الرقم التاسع إىل الرقم 
وذه اإلستبانة خصوصا من الرقم التاسع إىل الرقم الثاين عشر، . الثاين عشر

  :اتضح أيضا األمور اآلتية 
رية للطالب  بالتدريس باستخدام طريقة القراءة يعطي فرصة كن عملية إ  - أ 

. قراءة النص هملتعويدوذلك مهم . لقراءة من عند أنفسهماعلى  همتدريبل
ستبانة أن الطالب يف فصل التجربة ويعرف ذلك من إجابتهم على اال

ة بريأجابوا أن طريقة القراءة تعطي فرصة ك%  ٨١,١) ب.١(و ) أ.١(
 .   القراءة من عند أنفسهمعلى  هملتدريبلطالب ل

قراءة كتاب فتح القريب يف الفصل الذي على ن الطالب الذين يقدرون إ  -ب 
 .   فصل الضابطالومل يتم تدريسه يف فصل التجربة أكثر من  همت تدريس

قراءة كتاب آخر فيما مل يتم تدريسه يف على ن الطالب الذين يقدرون إ  -ج 
 .الضابط لتجربة أكثر من الفصلفصل ا

    
 االختبار -٥

 

 االختبار القبلي  - أ 

 قبل أن عني الباحث الطالب يف فصل التجربة والضابطيف بداية األمر 
  -مارس  -  ٢٨ثنني، االقام الباحث باالختبار القبلي يف يوم ، وقسمهم
م  ٢٠١١ –س مار - ٢٦و يوم السبت، ) أ(لثالث للفصل ام  ٢٠١١

الثالث لصف والطالبات لالطلبة مجيع واملشتركون فيه . )ب(للفصل الثالث 
م قدرقصد الباحث يف هذ االختبار معرفة و. )ب(والفصل الثالث ) أ(
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أما االختبار الذي . لكتب التراث وفهمهم عما قرؤوهالقراءة األساسية يف 
ثنان، مها واملخترب يف هذا اال ا. الشفهيقام به الباحث فهو االختبار 

  ).٦( واألسئلة ميكن نظرها يف ملحق. الكتبالباحث ومدرس قراءة 
  :أما مظاهر مقدار القيمة يف اختبار قراءة كتب التراث فكما يلي 

  )٦(جدول 
  معيار النتيجة يف االختبار قراءة الكتاب

  النتيجة  مظاهر مقدار القيمة  الرقم
  ٦٠  كفاءة الطالب يف القراءة من حيث القواعد والطالقة  ١
  ٤٠  فهم املضمون  ٢

  ١٠٠  جمموعة النتيجة
   

فكما ) ٦(مظاهر مقدار القيمة يف جدول أما نتيجة االختبار القبلي وفق 
  :يلي 

  )٧(جدول 
 )أ ( نتيجة االختبار القبلي للفصل الثالث 

  فصل التجربة  الفصل الضابط
رقم 
  الطالب

جمموعة   النتيجة
  النتيجة

رقم 
  الطالب

 جمموعة  النتيجة
  ٢  ١  ٢  ١  النتيجة

٦٤  ٢٥  ٣٩  ١  ٦٧  ٢٥  ٤٢  ١  
٦٥  ٢٦  ٣٩  ٢  ٦٢  ٢٤  ٣٨  ٢  
٦٢  ٢٤  ٣٨  ٣  ٦٢  ٢٥  ٣٧  ٣  
٥٨  ٢٣  ٣٥  ٤  ٥٧  ٢٣  ٣٤  ٤  
٦٠  ٢٤  ٣٦  ٥  ٦٠  ٢٣  ٣٧  ٥  
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٦٥  ٢٥  ٤٠  ٦  ٦٠  ٢٣  ٣٧  ٦  
٦١  ٢٣  ٣٨  ٧  ٦٠  ٢٥  ٣٥  ٧  
٦٥  ٢٦  ٣٩  ٨  ٦٥  ٢٥  ٤٠  ٨  
٦٠  ٢٣  ٣٧  ٩  ٧٠  ٢٨  ٤٢  ٩  
٧٥  ٣٠  ٤٥  ١٠  ٦٣  ٢٥  ٣٨  ١٠  
٦٥  ٢٥  ٤٠  ١١  ٧٠  ٢٩  ٤١  ١١  
٧٠  ٢٩  ٤١  ١٢  ٧٠  ٢٨  ٤٢  ١٢  
٨٠  ٣٠  ٥٠  ١٣  ٧٥  ٢٩  ٤٦  ١٣  
٦٤  ٢٦  ٣٨  ١٤  ٧٢  ٢٨  ٤٤  ١٤  
٦٤  ٢٥  ٣٩  ١٥  ٧٥  ٣٢  ٤٣  ١٥  
٨٢  ٣٢  ٥٠  ١٦  ٦٥  ٢٦  ٣٩  ١٦  
٧٥  ٣٠  ٤٥  ١٧  ٦٧  ٢٧  ٤٠  ١٧  
٧٠  ٢٩  ٤١  ١٨  ٨٠  ٣٠  ٥٠  ١٨  

معدل 
  النتيجة

٦٦,٧  ٢٦,٤  ٤٠,٣  
معدل 
  النتيجة

٦٦,٩  ٢٦,٤  ٤٠,٦  

  
  

  ) ٨(جدول 
  )ب ( القبلي للفصل الثالث نتيجة االختبار 
  فصل التجربة  الفصل الضابط

رقم 
  الطالب

جمموعة   النتيجة
  النتيجة

رقم 
  الطالب

 جمموعة  النتيجة
  ٢  ١  ٢  ١  النتيجة

٦٠  ٢٣  ٣٧  ١  ٦٥  ٢٥  ٤٠  ١  
٥٥  ٢٣  ٣٢  ٢  ٧٥  ٣١  ٤٤  ٢  
٦٢  ٢٤  ٣٨  ٣  ٦٠  ٢٢  ٣٢  ٣  
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٦٠  ٢٣  ٣٧  ٤  ٦٢  ٢٢  ٣٤  ٤  
٧٥  ٣١  ٤٤  ٥  ٧٠  ٣٠  ٤٠  ٥  
٦٣  ٢٤  ٣٩  ٦  ٦٠  ٢٢  ٣٨  ٦  
٦٠  ٢٣  ٣٧  ٧  ٦٢  ٢٤  ٣٢  ٧  
٦٠  ٢٣  ٣٧  ٨  ٦٧  ٢٧  ٤٠  ٨  
٨٠  ٣٤  ٤٦  ٩  ٦٠  ٢٤  ٣٦  ٩  
٦٢  ٢٥  ٣٧  ١٠  ٧٠  ٢٧  ٤٣  ١٠  
٧٨  ٣٠  ٤٠  ١١  ٧٠  ٣٠  ٤٠  ١١  
٦٧  ٢٧  ٤٠  ١٢  ٦٤  ٢٤  ٤٠  ١٢  
٦٣  ٢٤  ٣٩  ١٣  ٦٥  ٢٥  ٤٠  ١٣  
٧٠  ٢٩  ٤١  ١٤  ٦٥  ٢٦  ٣٩  ١٤  
٧٠  ٣٠  ٤٠  ١٥  ٦١  ٢٣  ٣٨  ١٥  
٦٠  ٢٣  ٣٧  ١٦  ٦٠  ٢٣  ٣٧  ١٦  
٦٣  ٢٤  ٣٩  ١٧  ٦٥  ٢٥  ٤٠  ١٧  
٦٥  ٢٧  ٣٨  ١٨  ٦٠  ٢٤  ٣٦  ١٨  
٦٠  ٢٢  ٣٨  ١٩  ٧٥  ٣٠  ٤٥  ١٩  

معدل 
معدل   ٦٥,١  ٢٥,٥  ٣٨,٦  النتيجة

  ٦٤,٩  ٢٥,٧  ٣٨,٧  النتيجة

  

) أ(نظرا إىل اجلدول السابق أن معدل نتيجة الطلبة يف الفصل الثالث 
احلد وكالمها ال يصل إىل . ٦٤,٦٨) ب(و يف الفصل الثالث  ٦٦,٨١

   .الذي قرره املعهد كما قاله الباحث يف املقدمة يف الفصل األول
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 االختبار البعدي   -ب 

بعد أن نفذ  ،م ٢٠١١مايو  ٢٨قام الباحث ذا االختبار يف يوم السبت، 
والطريقة  الباحث عملية التدريس باستخدام طريقة القراءة لفصل التجربة

قامت  ٢٠١١مايو  ٢٦ – ٢١ألن يف اليوم ، التقليدية للفصل الضابط
وقام الباحث ذا االختبار للتعرف مدى فعالية  .املدرسة باالمتحان النهائي

استخدام طريقة القراءة يف تدريس قراءة كتب التراث يف تنمية كفاءة 
واملخترب يف . ملضمونالطالب يف قراءة كتب التراث قراءة صحيحة وفهم ا

يف االختبار القبلي يعين الباحث ومدرس  همهو املخترب الذي اخترباال هذا 
   ).٧( وأما أسئلة االختبار البعدي فيمكن نظرها يف امللحق .قراءة الكتب

  )٩( جدول
  )بطفصل التجربة والضا) (أ(نتيجة االختبار البعدي للفصل الثالث 

  فصل التجربة  الفصل الضابط
رقم 
  الطالب

جمموعة   النتيجة
  النتيجة

رقم 
  الطالب

 جمموعة  النتيجة
  ٢  ١  ٢  ١  النتيجة

٧٥  ٣٠  ٤٥  ١  ٧٠  ٢٥  ٤٥  ١  
٨٠  ٣٤  ٤٦  ٢  ٦٥  ٢٥  ٤٠  ٢  
٧٥  ٣٠  ٤٥  ٣  ٦٥  ٢٥  ٤٠  ٣  
٦٥  ٢٥  ٤٠  ٤  ٦٠  ٢٤  ٣٦  ٤  
٧٧  ٣٢  ٤٥  ٥  ٦٤  ٢٤  ٤٠  ٥  
٧٥  ٣١  ٤٤  ٦  ٧٠  ٢٦  ٤٤  ٦  
٧٦  ٣٠  ٤٦  ٧  ٦٤  ٢٦  ٣٨  ٧  
٨٠  ٣٤  ٤٦  ٨  ٦٧  ٢٥  ٤٢  ٨  
٧٥  ٣٠  ٤٥  ٩  ٧٥  ٣٠  ٤٥  ٩  
٨٣  ٣٢  ٥١  ١٠  ٧٠  ٢٨  ٤٢  ١٠  
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٧٥  ٣٠  ٤٥  ١١  ٧٤  ٢٩  ٤٥  ١١  
٧٨  ٣١  ٤٧  ١٢  ٧٥  ٢٩  ٤٦  ١٢  
٩٠  ٣٦  ٥٤  ١٣  ٧٥  ٣٠  ٤٥  ١٣  
٧٥  ٣٠  ٤٥  ١٤  ٧٠  ٢٨  ٤٢  ١٤  
٧٧  ٣١  ٤٦  ١٥  ٧٨  ٣٤  ٤٤  ١٥  
٩٠  ٣٥  ٥٥  ١٦  ٦٣  ٢٣  ٤٠  ١٦  
٧٨  ٣١  ٤٧  ١٧  ٧٣  ٣٠  ٤٣  ١٧  
٨٢  ٣٢  ٥٠  ١٨  ٨٦  ٣٢  ٥٤  ١٨  

معدل 
معدل   ٧٠,٢  ٤٢,٨  ٢٧,٤  النتيجة

  النتيجة
٧٨,١  ٣١,١  ٤٦,٣  

  
  )١٠( جدول

  )فصل التجربة والضابط) (ب(الثالث للفصل  نتيجة االختبار البعدي
  فصل التجربة  الفصل الضابط

رقم 
  الطالب

جمموعة   النتيجة
  النتيجة

رقم 
  الطالب

 جمموعة  النتيجة
  ٢  ١  ٢  ١  النتيجة

٧٦  ٣٠  ٤٦  ١  ٧٠  ٢٧  ٤٣  ١  
٦٧  ٢٧  ٤٠  ٢  ٨٠  ٣٠  ٥٠  ٢  
٧٥  ٣٠  ٤٥  ٣  ٦٢  ٢٤  ٣٨  ٣  
٧٥  ٣٠  ٤٥  ٤  ٦٨  ٢٦  ٣٨  ٤  
٧٥  ٣١  ٤٤  ٥  ٧٢  ٢٥  ٤٢  ٥  
٧٧  ٣١  ٤٦  ٦  ٦١  ٢٣  ٣٨  ٦  
٧٥  ٣١  ٤٤  ٧  ٦٤  ٢٦  ٣٨  ٧  
٧٤  ٢٩  ٤٥  ٨  ٦٨  ٢٧  ٤١  ٨  
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٩٠  ٣٦  ٥٤  ٩  ٦٢  ٢٤  ٣٨  ٩  
٨٠  ٣٤  ٤٦  ١٠  ٧٤  ٢٧  ٤٧  ١٠  
٨٥  ٣٣  ٥٢  ١١  ٧٣  ٣٠  ٤٣  ١١  
٧٨  ٣١  ٤٧  ١٢  ٦٥  ٢٥  ٤١  ١٢  
٧٥  ٣٠  ٤٥  ١٣  ٦٧  ٢٥  ٤٢  ١٣  
٨٢  ٣٢  ٥٠  ١٤  ٦٨  ٢٧  ٤١  ١٤  
٨٢  ٣٤  ٤٨  ١٥  ٦٥  ٢٥  ٤٠  ١٥  
٧٣  ٢٩  ٤٤  ١٦  ٦٤  ٢٤  ٤٠  ١٦  
٧٦  ٣١  ٤٥  ١٧  ٦٨  ٢٦  ٤٢  ١٧  
٨٠  ٣٥  ٤٥  ١٨  ٦١  ٢٥  ٣٦  ١٨  
٧٥  ٣٠  ٤٥  ١٩  ٧٩  ٣٠  ٤٩  ١٩  

معدل 
  النتيجة

٦٧,٩  ٢٦,١  ٤١,٤  
معدل 
  النتيجة

٧٧,٤  ٣١  ٤٤,٩  

  
فصل الضابط بعد الإذا نظرنا إىل اجلدول السابق اتضح لنا أن قدرة الطالب يف 

االختبار البعدي ال يصل إىل احلد الذي قرره املعهد ألن معدل نتيجتهم  
وأما قدرة ). ب.٢(لفصل الضابط ل ٦٧,٩و  ) أ.٢( فصل الضابطلل ٧٠,٢

الطالب يف فصل التجربة فهي تترقى وتصل إىل احلد الذي قرره املعهد، وذلك 
لفصل التجربة  ٧٧,٤و ) أ.١(لفصل التجربة  ٧٨,١ألن معدل نتيجتهم 

  ). ب.١(
ونظرا إىل اجلدول السابق، إذا ما نقارن بني النتيجة من االختبار القبلي 

تهم فهو من وجدنا أنّ أكثر ارتفاع نتيج الفصل الضابطواالختبار البعدي يف 
ويف فصل التجربة وجدنا أن . من ناحية فهم املضمونناحية القراءة وقليل 

   .ييت القراءة وفهم املضمونارتفاع نتيجتهم هو من ناح
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 نتائج الدراسة ومناقشتها  حتليل  - ج 

، يف هذا اال حيلل الباحث أسئلة البحث اليت القاها يف الفصل األول
  :  وهي ما يلي

كيف تتم طريقة القراءة يف تدريس قراءة كتب التراث يف املدرسة التأهيلية  )١
 ؟ سكرجو سيتوبندو جاوى الشرقية" سلفية شافعية"للمعهد 

 .قد شرح الباحث جواب هذا السؤال سابقا يف تنفيذ التدريس لفصل التجربة

ما مدى فعالية استخدام طريقة القراءة يف تدريس قراءة كتب التراث لترقية  )٢
مهارة القراءة  قراءة صحيحة وفق القواعد لطالب املدرسة التأهيلية للمعهد 

 سكرجو سيتوبندو جاوى الشرقية ؟" سلفية شافعية"

كما ذكر يف  (t-test)احلسايب  -جابة هذا السؤال استخدم الباحث الرمز تإل
   .الفصل الثالث

T = 



























 
Ny
1

Nx
1

2NyNx
Y2X2

MyMx

 

 

ستخدم ذلك الرمز سيعرض الباحث أوال فروق النتيجة بني االختبار يقبل أن 
  :والتجربة كما يلي  لي واالختبار البعدي للفصل الضابطالقب

  )١١(جدول 
  )أ(للفصل الثالث  نتيجة الطالب من ناحية القراءة يف االختبار القبلي والبعدي

  فصل التجربة  فصل الضابطال

رقم 
  الطالب

االختبار 
 القبلي
(x1)  

االختبار 
 البعدي

(x2)  

 الفروق
(x)  

رقم 
  الطالب

االختبار 
 القبلي
(y1)  

االختبار 
 البعدي

(y2)  

  الفروق
(y) 

٦  ٤٥  ٣٩  ١  ٣  ٤٥  ٤٢  ١  
٧  ٤٦  ٣٩  ٢  ٢  ٤٠  ٣٨  ٢  
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٧  ٤٥  ٣٨  ٣  ٣  ٤٠  ٣٧  ٣  
٥  ٤٠  ٣٥  ٤  ٢  ٣٦  ٣٤  ٤  
٩  ٤٥  ٣٦  ٥  ٣  ٤٠  ٣٧  ٥  
٤  ٤٤  ٤٠  ٦  ٧  ٤٤  ٣٧  ٦  
٨  ٤٦  ٣٨  ٧  ٣  ٣٨  ٣٥  ٧  
٧  ٤٦  ٣٩  ٨  ٢  ٤٢  ٤٠  ٨  
٨  ٤٥  ٣٧  ٩  ٣  ٤٥  ٤٢  ٩  
٦  ٥١  ٤٥  ١٠  ٤  ٤٢  ٣٨  ١٠  
٥  ٤٥  ٤٠  ١١  ٤  ٤٥  ٤١  ١١  
٦  ٤٧  ٤١  ١٢  ٤  ٤٦  ٤٢  ١٢  
٤  ٥٤  ٥٠  ١٣  ١-  ٤٥  ٤٦  ١٣  
٧  ٤٥  ٣٨  ١٤  ٢-  ٤٢  ٤٤  ١٤  
٧  ٤٦  ٣٩  ١٥  ١  ٤٤  ٤٣  ١٥  
٥  ٥٥  ٥٠  ١٦  ١  ٤٠  ٣٩  ١٦  
٢  ٤٧  ٤٥  ١٧  ٣  ٤٣  ٤٠  ١٧  
٩  ٥٠  ٤١  ١٨  ٤  ٥٤  ٥٠  ١٨  

  ١١٢  ٨٤٢  ٧٣٠  اموعة  ٤٦  ٧٧١  ٧٢٥  اموعة
  
  :  كما يف الرمز اآليت  Myو    Mxمث عني الباحث من   

Mx    =  
٤٦ 

=  ٢,٥  
١٨  

x2  =  X2  -  
(X)2  

N  
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x2  =  ١٨٦  -  
٤٦٢  

١٨  
  

x2  =  ١١٧,٥٦  -  ١٨٦  

    x2    =٦٨,٤ 
  

My    =  
١١٢ 

=  ٦,٢  
١٨  

  

y2  =  Y2  -  
(Y)2  

N  
 

y2  =  ٧٥٤  -  
١١٢٢  
١٨  

 

y2  =  ٦٩٦,٨٩  -  ٧٥٤  
 

y2 = ٥٧,١ 

 

   –مث تلك النتيجة تدخل يف الرمز ت 

t =  
  ٦,٢٢ – ٢,٥٥  

) 
٥٧,١+  ٦٨,٤  

(  ) ١  + ١  ( 
١٨  ١٨  ٢ – ١٨+  ١٨  

  

t =  
  ٣,٦٧  

) 
١٢٥,٥  

(  ) 
٢ 

( 
١٨  ٣٤  
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t =  
٣,٦  
٠,٦٤ 

t    =٥,٦  
  )١٢(جدول 

  )ب(للفصل الثالث  والبعدييف االختبار القبلي  نتيجة الطالب من ناحية القراءة
  فصل التجربة  فصل الضابطال

رقم 
  الطالب

االختبار 
 القبلي
(x1)  

االختبار 
 البعدي

(x2)  

 الفروق
(x)  

رقم 
  الطالب

االختبار 
 القبلي
(y1)  

االختبار 
 البعدي

(y2)  

  الفروق
(y) 

٩  ٤٦  ٣٧  ١  ٣  ٤٣  ٤٠  ١  
٨  ٤٠  ٣٢  ٢  ٦  ٥٠  ٤٤  ٢  
٧  ٤٥  ٣٨  ٣  ٦  ٣٨  ٣٢  ٣  
٨  ٤٥  ٣٧  ٤  ٤  ٣٨  ٣٤  ٤  
٥  ٤٤  ٣٩  ٥  ٢  ٤٢  ٤٠  ٥  
١٢  ٤٦  ٣٤  ٦  ٠  ٣٨  ٣٨  ٦  
٧  ٤٤  ٣٧  ٧  ٦  ٣٨  ٣٢  ٧  
٨  ٤٥  ٣٧  ٨  ١  ٤١  ٤٠  ٨  
٨  ٥٤  ٤٦  ٩  ٢  ٣٨  ٣٦  ٩  
٩  ٤٦  ٣٧  ١٠  ٤  ٤٧  ٤٣  ١٠  
١٢  ٥٢  ٤٠  ١١  ٣  ٤٣  ٤٠  ١١  
٧  ٤٧  ٤٠  ١٢  ١  ٤١  ٤٠  ١٢  
٦  ٤٥  ٣٩  ١٣  ٢  ٤٢  ٤٠  ١٣  
٩  ٥٠  ٤١  ١٤  ٢  ٤١  ٣٩  ١٤  
٨  ٤٨  ٤٠  ١٥  ٢  ٤٠  ٣٨  ١٥  
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٧  ٤٤  ٣٧  ١٦  ٣  ٤٠  ٣٧  ١٦  
٦  ٤٥  ٣٩  ١٧  ٢  ٤٢  ٤٠  ١٧  
٧  ٤٥  ٣٨  ١٨  ٠  ٣٦  ٣٦  ١٨  
٧  ٤٥  ٣٨  ١٩  ٤  ٤٩  ٤٥  ١٩  

  ١٥٠  ٨٧٦  ٧٢٦  اموعة  ٥٣  ٧٨٧  ٧٣٤  اموعة
  

  :  كما يف الرمز اآليت  Myو    Mxمث عني الباحث من  

Mx    =  
٥٣ 

=  ٢,٨  
١٩  

x2  =  X2  -  
(X)2  

N  
 

x2  =  ٢٠٩  -  
٥٣٢  

١٩  
  

x2  =  ١٤٧,٨  -  ٢٠٩  
 

x2   =٦١,٢  

 My    =  
١٥٠ 

=  ٧,٩  
١٩  

  

y2  =  Y2  -  
(Y)2  

N  
  

y2  =  ١٢٤٢  -  
١٥٠٢  
١٩  

y2  =  ١١٨٤,٢  -  ١٢٤٢  
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  y2  = ٥٧,٨      

   –مث تلك النتيجة تدخل يف الرمز ت 

t =  
  ٧,٩  –  ٢,٨   

) 
٥٧,٨+  ٦١,٢  

(  ) ١  + ١  ( 
١٩  ١٩  ٢ – ١٩+  ١٩  

  

t =  
  ٥,١  

) 
١١٩  

(  ) 
٢ 

( ١٩  ٣٦  
  

t =  
٥,١  
٠,٦ 

  

t    =٨,٥  
  

 degrees)أي  dfذه النتيجة فسر الباحث عليها ببداية احلساب على    

of freedom)   برمز :N + N - 2  كما يلي ، : 

  ٣٤=  ٢ – ١٨+  ١٨) = أ ( الفصل الثالث   -
  ٣٦=  ٢ – ١٩+  ١٩) = ب(الفصل الثالث   -        

بالنتيجة ) ٨,٥=   tو   ٥,٦=   t( قارن الباحث هذه النتيجة مث
 يف امللحق" اجلدويل-ت"يعين قيمة  (t-table) ٧  دويلاجل - تيف  املوجودة

% = ٥، بالدرجة الداللة ٣٤=  df" ت"، فوجد الباحث قيمة جدول )٨(
و قيمة . ٢,٧٢٨% =  ١بالدرجة الداللة " ت"وقيمة جدول   ٢,٠٣٢

                                                             
  )٨(اجلدول ميكن نظره يف امللحق  –جدول ت .  ٧
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وبالدرجة الداللة   ٢,٠٢٨% =  ٥، بالدرجة الداللة ٣٦=  df" ت"جدول 
٢,٧١٩ % = ١  

ملتحصل نون يف معرفة فعالية التجربة، إذا كانت النتيجة ااوهناك الق
- تأكثر من النتيجة املوجودة يف ) احلسايب  t. test  )tمن الرموز  عليها

والعكس منه يدل . فعالة، فكانت الطريقة املستخدمة يف التجربة هي دويلاجل
 t. tableوالنتيجة املوجودة يف جدول درجة الصدق تسمى . تجربةال على فشل

)t اجلدويل.(  
ثبت الباحث الفرض أالنتيجة السابقة، على حصل الباحث أن وبعد 

  : كما يلي  (Ho)والفرض الصفر  (H1)البديل 
ليس هناك فرق داليل بني تعليم قراءة : " (Ho)الفرض الصفر   - أ 

كتب التراث باستخدام طريقة القراءة والطريقة التقليدية يعين 
أن استخدام طريقة القراءة يف تعليم "أو " طريقة القواعد والترمجة

مهارة قراءة كتب قراءة كتب التراث مل يكن فعاال يف ترقية 
 ".التراث قراءة صحيحة من حيث القواعد

أن هناك فرق داليل بني تعليم قراءة كتب " : (H1)البديل الفرض   -ب 
التراث باستخدام طريقة القراءة والطريقة التقليدية يعين طريقة 

أن استخدام طريقة القراءة يف تعليم كتب "أو " القواعد والترمجة
مهارة قراءة كتب التراث قراءة صحيحة التراث فعالة يف ترقية 

  ". من حيث القواعد
 (t  "اجلدويل - ت"وقيمة  toفرضني قارن الباحث بني قيمة  ذين ال

(table كما يلي ،:  
  ٥,٦و    ٥,٦أقل من  ٢,٠٣٢) : أ.١(لفصل الثالث لالنتيجة   - ١

 .٢,٧٢٨أكثر من 
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 ٨,٥و   ٨,٥أقل من   ٢,٠٢٨): ب.١(لفصل الثالث لالنتيجة  - ٢
  .٢,٧١٩أكثر من 

، فالفرض الصفر "(t table) اجلدويل- ت"أكثر من قيمة  toألن قيمة 
مردود والفرض البديل مقبول، مبعىن أن هناك فرق داليل بني تعليم قراءة كتب 
التراث باستخدام طريقة القراءة وباستخدام الطريقة التقليدية يعين طريقة 

  .القواعد والترمجة
واعتمادا على تلك النتيجة تبين أن استخدام طريقة القراءة يف تدريس 

مهارة قراءة كتب التراث قراءة صحيحة من حيث يف ترقية كتب التراث فعال 
سكرجو سيتوبندو " سلفية شافعية"لطالب املدرسة التأهيلية للمعهد  القواعد

  . الشرقية ىجاو
من االستبانة للطالب  ملتحصل عليهاأكدت هذه النتيجةَ النتيجةُ ا

تجربة صوصا الرقم التاسع إىل الرقم الثاين عشر من أن الطالب لفصل الخ
أكثرهم يقدرون على قراءة كتاب فتح القريب يف الفصل ) ب.١(و  )أ.١(

  .الذي مت تدريسه ومل يتم تدريسه
من املالحظة اليت قام ا  ملتحصل عليهااأكدت هذه النتيجةَ النتيجةُ  و 

باستخدام طريقة املدرس يف عملية التدريس من أن الطالب يف فصل التجربة 
وقدرم على قراءة  يف عملية التدريس جبهد ومحاسة اشتركواالقراءة أم 

وذلك يدل على أن طريقة القراءة ترقّي . كتب التراث مرتفعة إىل حد ما
مشاركة الطالب يف عملية التدريس و تنمي قدرم يف قراءة النص قراءة 

  . صحيحة وفق القواعد
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 ؟ ما مدى فعالية استخدام طريقة القراءة يف ترقية فهم املضمون )٣

  . كما ذكر يف الفصل الثالث - إلجابة هذا السؤال استخدم الباحث الرمز ت
 

T = 



























 
Ny
1

Nx
1

2NyNx
Y2X2

MyMx
 

 

قبل أن استخدم ذلك الرمز سيعرض الباحث أوال فروق النتيجة بني االختبار 
  :والتجربة كما يلي  للفصل الضابطالقبلي واالختبار البعدي 

  )١٣(جدول 
  نتيجة الطالب من ناحية فهم املضمون يف االختبار القبلي والبعدي

  )أ(للفصل الثالث 
  فصل التجربة  فصل الضابطال

رقم 
  الطالب

االختبار 
 القبلي
(x1)  

االختبار 
 البعدي

(x2)  

 الفروق
(x)  

رقم 
  الطالب

االختبار 
 القبلي
(y1)  

االختبار 
 البعدي

(y2)  

  الفروق
(y) 

٥  ٣٠  ٢٥  ١  ٠  ٢٥  ٢٥  ١  
٨  ٣٤  ٢٦  ٢  ١  ٢٥  ٢٤  ٢  
٦  ٣٠  ٢٤  ٣  ٠  ٢٥  ٢٥  ٣  
٢  ٢٥  ٢٣  ٤  ١  ٢٤  ٢٣  ٤  
٨  ٣٢  ٢٤  ٥  ١  ٢٤  ٢٣  ٥  
٦  ٣١  ٢٥  ٦  ٣  ٢٦  ٢٣  ٦  
٧  ٣٠  ٢٣  ٧  ١  ٢٦  ٢٥  ٧  
٨  ٣٤  ٢٦  ٨  ٠  ٢٥  ٢٥  ٨  
٧  ٣٠  ٢٣  ٩  ٢  ٣٠  ٢٨  ٩  
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٢  ٣٢  ٣٠  ١٠  ٣  ٢٨  ٢٥  ١٠  
٥  ٣٠  ٢٥  ١١  ٠  ٢٩  ٢٩  ١١  
٢  ٣١  ٢٩  ١٢  ١  ٢٩  ٢٨  ١٢  
٦  ٣٦  ٣٠  ١٣  ١  ٣٠  ٢٩  ١٣  
٤  ٣٠  ٢٦  ١٤  ٠  ٢٨  ٢٨  ١٤  
٦  ٣١  ٢٥  ١٥  ٢  ٣٤  ٣٢  ١٥  
٣  ٣٥  ٣٢  ١٦  ٣-  ٢٣  ٢٦  ١٦  
١  ٣١  ٣٠  ١٧  ٣  ٣٠  ٢٧  ١٧  
٣  ٣٢  ٢٩  ١٨  ٢  ٣٢  ٣٠  ١٨  

  ٨٩  ٥٦٤  ٤٧٥  اموعة  ١٨  ٤٩٣  ٤٧٥  اموعة
   

  :  كما يف الرمز اآليت  Myو    Mxمث عني الباحث من  

Mx    =  
١٨ 

=  ١  
١٨  

x2  =  X2  -  
(X)2  

N  
 

x2  =  ٥٤  -  
١٨٢  
١٨  

  

x2  =  ١٨  -  ٥٤  
 

x2   =٣٦ 
  

My    =  
٨٩ 

=  ٤,٩٤  
١٨  
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y2  =  Y2  -  
(Y)2  

N  
 

y2  =  ٥٣١  -  
٨٩٢  
١٨  

  

y2  =  ٤٤٠,٠٥  -  ٥٣١  
 

y2 = ٩٠,٩٥  
   احلسايب –مث تلك النتيجة تدخل يف الرمز ت 

t =  
  ٤,٩٤ – ١  

) 
٩٠,٩٥+  ٣٦  

(  ) ١  + ١  ( 
١٨  ١٨  ٢ – ١٨+  ١٨  

  

t =  
  ٣,٩٤  

) 
١٢٦,٩٥  

(  ) 
٢ 

( ١٨  ٣٤  

t =  
٣,٩٤  
٠,٦٤ 

  

     t   =٦,١٦  
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  )١٤(جدول 
  يف االختبار القبلي والبعدي فهم املضموننتيجة الطالب من ناحية 

  )ب(للفصل الثالث 
  فصل التجربة  فصل الضابطال

رقم 
  الطالب

االختبار 
 القبلي
(x1)  

االختبار 
 البعدي

(x2)  

 الفروق
(x)  

رقم 
  الطالب

االختبار 
 القبلي
(y1)  

االختبار 
 البعدي

(y2)  

  الفروق
(y) 

٧  ٣٠  ٢٣  ١  ٢  ٢٧  ٢٥  ١  
٤  ٢٧  ٢٣  ٢  ١-  ٣٠  ٣١  ٢  
٦  ٣٠  ٢٤  ٣  ٢  ٢٤  ٢٢  ٣  
٧  ٣٠  ٢٣  ٤  ٤  ٢٦  ٢٢  ٤  
٧  ٣١  ٢٤  ٥  ٥-  ٢٥  ٣٠  ٥  
٧  ٣١  ٢٤  ٦  ١  ٢٣  ٢٢  ٦  
٨  ٣١  ٢٣  ٧  ٢  ٢٦  ٢٤  ٧  
٦  ٢٩  ٢٣  ٨  ٠  ٢٧  ٢٧  ٨  
٢  ٣٦  ٣٤  ٩  ٠  ٢٤  ٢٤  ٩  
٩  ٣٤  ٢٥  ١٠  ٠  ٢٧  ٢٧  ١٠  
٣  ٣٣  ٣٠  ١١  ٠  ٣٠  ٣٠  ١١  
٤  ٣١  ٢٧  ١٢  ١  ٢٥  ٢٤  ١٢  
٦  ٣٠  ٢٤  ١٣  ٠  ٢٥  ٢٥  ١٣  
٣  ٣٢  ٢٩  ١٤  ١  ٢٧  ٢٦  ١٤  
٤  ٣٤  ٣٠  ١٥  ٢  ٢٥  ٢٣  ١٥  
٦  ٢٩  ٢٣  ١٦  ١  ٢٤  ٢٣  ١٦  
٧  ٣١  ٢٤  ١٧  ١  ٢٦  ٢٥  ١٧  
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٨  ٣٥  ٢٧  ١٨  ١  ٢٥  ٢٤  ١٨  
٨  ٣٠  ٢٢  ١٩  ٠  ٣٠  ٣٠  ١٩  

  ١١٢  ٥٩٤  ٤٨٢  اموعة  ١٢  ٤٩٦  ٤٨٤  اموعة
  :  كما يف الرمز اآليت  Myو    Mxمث عني الباحث من  

Mx    =  
١٢ 

=  ٠,٦٣  
١٩  

x2  =  X2  -  
(X)2  

N  
 

x2  =  ٦٤  -  
١٢٢  
١٩  

  

x2  =  ٧,٥٨  -  ٦٤  

x2   =٥٦,٤٢  
  

My    =  
١١٢ 

=  ٥,٨٩  
١٩  

  

y2  =  Y2  -  
(Y)2  

N  
  

y2  =  ٧٣٢  -  
١١٢٢  
١٩  

  

y2  =  ٦٦٠,٢١  -  ٧٣٢  
  

y2  = ٧١,٧٩      
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  احلسايب –مث تلك النتيجة تدخل يف الرمز ت 

t =  
  ٥,٨٩  –  ٠,٦٣   

) 
٧١,٧٩+  ٥٦,٤٢  

(  ) ١  + ١  ( 
١٩  ١٩  ٢ – ١٩+  ١٩  

t =  
  ٥,٢٦  

) 
١٢٨,٢١  

(  ) 
٢ 

( 
١٩  ٣٦  

  

t =  
٥,٢٦  
٠,٦١ 

  

     t   =٨,٦٢  
 degrees of)أي  dfذه النتيجة فسر الباحث عليها ببداية احلساب على    

freedom)   برمز :N + N - 2  كما يلي ، : 

  ٣٤=  ٢ – ١٨+  ١٨) = أ ( الفصل الثالث   -
  ٣٦=  ٢ – ١٩+  ١٩) = ب(الفصل الثالث   -

 بالنتيجة املوجودة) ٨,٦٢=  tو    ٦,١٦=  t( قارن الباحث هذه النتيجة مث
، فوجد )٨( يف امللحق" اجلدويل-ت"يعين قيمة  ٨ (t-table)دول اجل- تيف 

 و  ٢,٠٣٢% = ٥، بالدرجة الداللة ٣٤=  df" ت"الباحث قيمة جدول 
، بالدرجة ٣٦=  df" ت"وقيمة جدول . ٢,٧٢٨% =  ١بالدرجة الداللة 

  . ٢,٧١٩% =  ١وبالدرجة الداللة   ٢,٠٢٨% =  ٥الداللة 
ملتحصل انون يف معرفة فعالية التجربة، إذا كانت النتيجة اوهناك الق

- ت أكثر من النتيجة املوجودة يف ) احلسايب  t. test  )tمن الرموز  عليها
                                                             

  )٨(اجلدول ميكن نظره يف امللحق  –جدول ت .  ٨
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والعكس منه يدل . ي فعاليةفكانت الطريقة املستخدمة يف التجربة ه، دويلاجل
أو درجة  الصدقل درجة والنتيجة املوجودة يف جدو. تجربةل العلى فش
   ).يلدواجل - ت( t. tableتسمى  الطالقة

وبعد حصل الباحث النتيجة السابقة، ثبت الباحث الفرض البديل 
(H1)  والفرض الصفر(Ho)  كما يلي :  

ليس هناك فرق داليل بني تعليم قراءة : " (Ho)الفرض الصفر   - أ 
كتب التراث باستخدام طريقة القراءة والطريقة التقليدية يعين 

أن استخدام طريقة القراءة يف تعليم "أو " طريقة القواعد والترمجة
 ".قراءة كتب التراث مل يكن فعاال يف ترقية فهم املضمون

أن هناك فرق داليل بني تعليم قراءة " : (H1)الفرض البديل    -ب 
كتب التراث باستخدام طريقة القراءة والطريقة التقليدية يعين 

أن استخدام طريقة القراءة يف تعليم "أو " طريقة القواعد والترمجة
  ". كتب التراث فعالة يف ترقية فهم املضمون

ذين الفرضني قارن الباحث بي  ن قيمةto  اجلدويل -ت"وقيمة"  t) 

(table كما يلي ،:  
 ٦,١٦و   ٦,١٦أقل من  ٢,٠٣٢) : أ.١(لفصل الثالث لالنتيجة  - ١

 .٢,٧٢٨أكثر من 

و   ٨,٦٢أقل من   ٢,٠٢٨): ب.١(لفصل الثالث لالنتيجة   - ٢
  .٢,٧١٩أكثر من  ٨,٦٢
، فالفرض الصفر "(t table) اجلدويل - ت"أكثر من قيمة  toألن قيمة 

بـمعىن أن هناك فرق داليل بني تعليم قراءة مردود والفرض البديل مقبول، 
كتب التراث باستخدام طريقة القراءة وباستخدام الطريقة التقليدية يعين طريقة 

  .القواعد والترمجة
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واعتمادا على تلك النتيجة تبين أن استخدام طريقة القراءة يف تدريس 
التأهيلية للمعهد كتب التراث فعال يف ترقية فهم املضمون لطالب املدرسة 

  .سكرجو سيتو بندو جاوي الشرقية" سلسفية شافعية"
من االستبانة للطالب  ملتحصل عليهااأكدت هذه النتيجةَ النتيجةُ 

صوصا الرقم التاسع إىل الرقم الثاين عشر من أن الطالب لفصل التجربة خ
كتاب فتح القريب يف الفصل أكثرهم يقدرون على قراءة ) ب.١(و  )أ.١(

  .الذي مت تدريسه ومل يتم تدريسه
من املالحظة اليت قام ا  ملتحصل عليهااوأكدت هذه النتيجةَ النتيجةُ  

باستخدام طريقة املدرس يف عملية التدريس من أن الطالب يف فصل التجربة 
وقدرم على قراءة  اشتركوا يف عملية التدريس جبهد ومحاسةالقراءة أم 

وذلك يدل على أن طريقة القراءة تنمي قدرة . حد ماكتب التراث مرتفعة إىل 
  .    الطالب على فهم املضمون
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  الفصل اخلامس
  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

  

 نتائج البحث  -أ 

اعتمادا على ما حصله الباحث والنتائج اليت حصل عليها الطالب يف االختبار 
ومصادر البيانات األخرى من  )Post Test(االختبار البعدي و) Pre Test(القبلي 

  :االستبانة واملالحظة، ميكن للباحث يف هذا البحث أن يتلخص فيما يأيت 
عملية التدريس باستخدام طريقة القراءة يف تدريس قراءة كتب التراث  جتري - ١

عرض املدرس  مث بعد ذلك. يبدأ اللقاء بالتمهيد : كما يلييف فصل التجربة 
املفردات اجلديدة يف الشاشة باستخدام احلاسوب و شاشة ) الباحث(

مث  ،اجلديدة املفردات تلك من سهلة مجلة كانت لوو باملثال  ىأتمث . العرض
ثال يف اجلملة من تلك املفردات امل واقدميطلب املدرس من الطالب أن 

ث باعتباره مدرسا بعد ذلك قرأ الباح .لتكون تلك املفردات مألوفة لديهم
ؤوا مث بعد ذلك طلب من الطالب أن يقر. ين منوذجاسطرا أو سطرالنص 

 .مث جهرية لفظا فقط أي بال معىن املدرس قراءة صامتة النص الذي مل يقرأه
قبل أن يطلب من الطالب قراءة النص قراءة صامتة، حدد وعني ولكن 

وعند ما قرأ الطالب  .عانتهم يف فهمهاملدرس عالمة الترقيم يف النص، إل
يف قراءم،  ؤواخطأوإذا ما . النص قراءة جهرية، الحظ املدرس قراءم

. اخطأ الطالب يف قراءأصوب املدرس مباشرة، بذكر موقف الكلمة اليت 
تتعلق بالنص املقروء اليت ستيعابية األسئلة االيف الشاشة  املدرسوأخريا عرض 

و جتري . املدرس باستخدام لغة األم بهاوتلك األسئلة كت. لتأكد من فهمهمل
 )اللقاء( ويف آخر احلصة .باستخدام لغة األم املناقشةب إجابة تلك األسئلة

 . بةصعشرح املدرس  القواعد ال



١١٦ 
 

إن استخدام طريقة القراءة يف تدريس قراءة كتب التراث ذه اإلجراءات  - ٢
فتح القريب "كتاب مهارة قراءة كتب التراث خصوصا  ة يف ترقيةيفعال وذ

سكرجو سيتوبندو " سلفية شافعية"لطالب املدرسة التأهيلية للمعهد " ايب
استبانة الطالب ونتائج واستدل الباحث يف ذلك من نتائج . جاوى الشرقية

، ونتائج "تدريس قراءة كتب التراث"املالحظة اليت قام ا مدرس مادة 
رنة نتائج االختبار القبلي والبعدي ففي مقا .مقارنة االختبار القبلي والبعدي

 :بالنتيجة التالية   (t-test)احلسايب - ت استخدم الباحث رمز 

 أكثر من   ٥,٦و      ٥,٦أقل  من   ٢,٠٣٢) = أ . ١(فصل الثالث   - أ 

         ٢,٧٢٨ . 

  أكثر من   ٨,٥ و    ٨,٥ أقل من   ٢,٠٢٨) = ب.١(فصل الثالث  -ب
 ٢,٧١٩.     

فعالية يف ترقية مهارة قراءة  اتتدل على أن طريقة القراءة ذوتلك النتيجة 
سكرجو " سلفية شافعية"كتب التراث لطالب املدرسة التأهيلية للمعهد 

 )ب.١(و ) أ.١(يف فصل الثالث  toسيتوبندو جاوى الشرقية، ألن نتيجة  
 (t-tabel)اجلدويل -أكثر من نتيجة ت

ءة كتب التراث ذه اإلجراءات ن استخدام طريقة القراءة يف تدريس قراإ - ٣
ة يف ترقية فهم املضمون يعين مضمون النص لطالب املدرسة يفعال وذ

. سكرجو سيتوبندو جاوى الشرقية" سلفية شافعية"التأهيلية للمعهد 
استبانة الطالب ونتائج املالحظة اليت قام  من نتائجواستدل الباحث يف ذلك 

مقارنة االختبار القبلي ، ونتائج "اثتدريس قراءة كتب التر"ا مدرس مادة 
 ففي مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي استخدم الباحث رمز . والبعدي

 : بالنتيجة التالية   (t-test)احلسايب -ت
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 أكثر من   ٦,١٦  و  ٦,١٦أقل من  ٢,٠٣٢) = أ . ١(فصل الثالث   - أ 

٢,٧٢٨. 

 أكثر من  ٨,٦٢ و   ٨,٦٢أقل من   ٢,٠٢٨) = ب.١(فصل الثالث  -ب

٢,٧١٩. 

فعالية يف ترقية فهم املضمون  اتوتلك النتيجة تدل على أن طريقة القراءة ذ
سكرجو سيتوبندو جاوى " سلفية شافعية"لطالب املدرسة التأهيلية للمعهد 

أكثر من نتيجة ) ب.١(و ) أ.١(يف فصل الثالث  toالشرقية، ألن نتيجة  
  (t-tabel)اجلدويل -ت

 

 التوصيات  -ب 

انطالقا من نتائج البحث السابقة قدم البحث التوصيات ملدرس قراءة كتب 
التراث بـمدرسة اهلدف خاصة وملدرس قراءة كتب التراث بالـمدارس 

تدرس فيها مادة قراءة كتب التراث،   أي مدرسةاألخرى يف نفس املعهد أو 
  :كما يلي

الكتب مادة وتدريس قراءة . إن الطريقة هي أهم شيئ يف عملية التدريس - ١
إذن جيب على املدرس خصوصا مدرس قراءة كتب . من املواد التعليمية

التراث أن يهتم ويستخدم الطريقة املتنوعة اليت تشجع مهة الطلبة ومحاستهم 
 .التعليم، وال سيما طريقة القراءة يفورغبتهم 

. أن يعطي املدرس فرصة كثرية للطالب يف تدريب القراءة من عند أنفسهم - ٢
وبقي للمدرس أن يصحح خطأهم مباشرة . لكي يـمارسوا القراءةوذلك 

. طـبـقه الباحثالنص بذكر موقع الكلمة يف اجلملة، كما  قراءمعند 
 والتركيب بن، مها تصحيح اخلطأ وتذكري الطالب وكان يف ذلك هدفا

 .القواعد
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عند رأي الباحث أن الطالب عند ما تعلّموا قراءة كتب التراث فهم على  - ٣
عنصرين أساسيني، مها كفاءتـهم على القواعد األساسية إىل قل حيتاجون األ

ولذلك على مدرس قراءة الكتب أن يهتم ذين . املفردات منوثروتـهم 
 .القواعد فحسب كما طبقه قدميابوال يهتم . العنصرين على حد سواء

ساعدهم على ألن ذلك سي. حرةتعويد الطالب على ترمجة النص ترمجةَ  - ٤
 .       املضمون فهم

 

 املقترحات  - ج 

للباحثني الالحقني اعتمادا على عرض البيانات ونتائج البحث فاقترح الباحث 
  : تنيآتي ينأمر
ولذلك . أن املعهد وكتب التراث كجانيب العملة ال ميكن لنا أن نفرق بينهما - ١

تعلق تاليت  يف املوضوعات وااقترح الباحث للباحثني الالحقني أن يبحث
عملية التدريس اليت ستسرِع قدرة الطالب وتشجع رغبتهم يف بتطوير 
 . يف املعاهد امهم اكتب التراث ما زالت شيئن وذلك أل. تعلمها

للبحوث اآلتية لتطويره ومرجعا أمل الباحث أن يكون هذا البحث أساسا ي - ٢
      .ألن هذا البحث حمدود، وفيه كثري من النواقصيف اال األوسع 
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 املصادر واملراجع
  

  املصادر
  .القرآن الكرمي

  
  املراجع

   اللغة العربية  -أ
مناهج البحث ىف التربية وعلم جابر عبد احلميد جابر امحد خريي كاظم،  - ١

  م ١٩٨٧دار النهضة العربية، : ، مصر النفس
، تعليم اللغة العربية دراسة حتليلية ومواقف تطبيقيةحسن سليمان قورة،  - ٢

  م ١٩٩٦املعارف، دار : مصر 
، القاهرة، الدار تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاته،  - ٣

  م ٢٠٠٢املصرية اللبنانية، 
 ، مقارنةدراسة تارخيية وحسني حممد سليمان التراث العريب اإلسالمي،  - ٤

  م ١٩٨٧دار الشعب،  ،القاهرة
العربية و اللغات االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة  ،إبراهيم محاده - ٥

  م ١٩٨٧دار القكر، : القاهرة  ،احلية األخرى لغري الناطقني ا
البحث العلمي ذوقان عبيدات، عبد الرمحن عدس، كايد عبد احلق،  - ٦

  .م ١٩٩٧دار اسامة، : الرياض  ،اساليبه –ادواته  –مفهومه 
دار : مان، عأساليبه-أدواته-مفهومه: البحث العلمي ذوقان عبيدات، - ٧

  .م ١٩٨٧للنشر والتوزيع،  الفكر
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، تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبهرشدى أمحد طعيمة،  - ٨
  هـ ١٤١٠/ م  ١٩٨٩إيسيسكو الرباط 

، املرجع يف تعليم العربية للناطقني بلغات رشدي أمحد طعيمة، اجلزء الثاين - ٩
  م ١٩٨٦جامعة أم القرى، : مكة املكرمة  أخرى،

، دار املعرفة اجلامعية، بدون دريس اللغة العربيةطرق تزكريا إمساعيل،  -١٠
  سنة

تعليم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية صالح عبد ايد العريب،  -١١
  م ١٩٨١، مكتب لبنان، ساحة رياض الصلح بريوت، والتطبيق

الطرائق العملية ىف طه على حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي،  -١٢
  م ٢٠٠٣دار الشروق، : ن ، عماتدريس اللغة العربية

طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  -١٣
  م ٢٠٠٢، جامعة االمام حممد ابن سعود االسالمية، بلغات أخرى

إضاءات ملعلمى اللغة (كن متخصصا ، .عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، د -١٤
ملعلمى اللغة العربية لغري  الدورة التدريبية، )العربية لغري الناطقني ا

الناطقني ا بالربنامج اخلاص ىف تعليم اللغة العربية، اجلامعة اإلسالمية 
  ـه ١٤٣٠/ م  ٢٠٠٩احلكومية موالنا مالك إبراهيم مباالنج، 

مكتبة : ، الرياضطرائق تعليم اللغة العربيةحممد بن ابراهيم اخلطيب،  -١٥
  م ٢٠٠٣التوبة، 

املهارات اللغوية، مدخل إىل خصائص اللغة العربية  حممد صاحل الشنطي، -١٦
  م ١٩٩٦دار األندلس، : ، اململكة العربية السعودية و فنوا
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دار الفالح للنشر :  ،  األردناالختبارات اللغويةحممد علي اخلويل،  -١٧
  م ٢٠٠٠والتوزيع، 

، كلية مذكرات يف طرق تدريس اللغة العربيةحممود رشدي خاطر،  -١٨
  م ١٩٥٦ عني مشس،التربية جامعة 

طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية حممود رشدي خاطر واآلخر،  -١٩
  م ١٩٨٣دار املعرفة، : ، القاهرةيف ضوء االجتاهات التربوية احلديثة

: مكة املكرمة ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرى حممود كامل الناقة، -٢٠
  م ١٩٨٥جامعة أم القرى، 

طرائق تدريس اللغة العربية لغري حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  -٢١
، ايسيسكو، منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية العلوم والثقافة، الناطقني ا

  م ٢٠٠٣
، كتاب املعلم واملوجه التوجيه ىف تدريس اللغة العربية حممود على مسان، -٢٢

  م ١٩٨٣املعارف، والباحث ىف طرق تدريس اللغة العربية، دار 
دار : لبنان  خصائص العربية و طرائق تدريسها،نايف حممود معروف،  -٢٣

  م ١٩٩٨ النغاس، 
 ،تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية وليد أمحد جابر،  -٢٤

 م ٢٠٠٢دار الفكر : عمان

، املكتبة اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقية يوسف الصميلي، -٢٥
 هـ ١٤١٩/ م ١٩٩٨بريوت،  - صيدا  :العصرية 
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  ث  والبح - ج
إيرنا هرياوايت، تدريس مهارة القراءة للكتب التراثية يف املعهد نور اهلدى  -٤٨

السلفي الشافعي مرغوسونو ماآلنج رسالة املاجستري غري منشورة 
جامعة الصداقة اإلندونيسية السودانية اإلسالمية ماالنج، : ماالنج(

  )م ٢٠٠٧
ية من الكتب التراثية لتنمية مهارة القراءة سىت معاونة، إعداد وحدة تعليم -٤٩

ىف مدرسة السلفية الثانوية باسروان جاوا الشرقية، رسالة املاجستري غري 
جامعة الصداقة اإلندونيسية السودانية اإلسالمية : ماالنج(منشورة 
 )م ٢٠٠٨/٢٠٠٩ماالنج، 

حممد حىت محداين، تعليم مهارة القراءة باملدرسة العالية احلكومية  -٥٠
جامعة : ماالنج(النموذجية فاكنبارو، رسالة املاجستري غري منشورة 

 )م ٢٠٠٣الصداقة اإلندونيسية السودانية اإلسالمية ماالنج، 

حممد حيىي أزهاري، تنمية تعليم مهارة القراءة باستخدام طريقة القراءة  -٥١
حبث إجرائي صفي يف املدرسة دار العلوم املتوسطة اإلسالمية جومبانج (

جامعة موالنا : املاجستري غري منشورة، ماالنج ، رسالة )جاوى الشرقية
 .م ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨ مالك إبراهيم اإلسالمية اجلكومية ماالنج،
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  )١(ملحق 

  جدول  تنفيذ التدريس
 

  أحســن: الباحث/املدرس
  سكرجو سيتوبندو " سلفية شافعية"املدرسة التأهيلية للمعهد :   مكان البحث

  قراءة الكتاب:     املادة 
  للطلبة) أ ( الثالث :     الفصل 
  الفصل املادة الدراسية السنة/ الشهر / اليوم  اللقاء الرقم

١ 

 األول

واملرأة ختالف ) فصل( ٢٠١١ – ٤-٤ثنني،اال
الرجل حالة الصالة يف 

 .... مخسة أشياء 

 الضابط

 التجربة  ٢٠١١ – ٤- ٥ثاء، الثال  ٢

٣ 
 الثاين

واملتروك من ) فصل(  ٢٠١١ -٤-١١، ثننياال
 الصالة ثالثة أشياء 

 الضابط

 التجربة  ٢٠١١ -٤-١٢،  ثاءالثال  ٤

٥ 
 الثالث

قصر الصالة يف ) فصل(  ٢٠١١ -٤-١٨، ثننياال
 ومجعها

 الضابط

 التجربة  ٢٠١١ -٤- ٢٠، ثاءالثال  ٦

٧ 
  الرابع

وشرائط وجوب ) فصل(  ٢٠١١ -٤-٢٥، ثننياال
 اجلمعة سبعة أشياء

 الضابط

 التجربة  ٢٠١١ -٤-٢٦،  ثاءالثال  ٨

٩  
  اخلامس

وصالة العيدين ) فصل(  ٢٠١١ -٥- ٢،   ثننياال
  ....سنة مؤكدة 

 الضابط

 التجربة  ٢٠١١ -٥- ٣ ،  ثاءالثال  ١٠

١١  
 السادس

وصالة ) فصل(   ٢٠١١ -٥- ٩،   ثننياال
 الكسوف سنة مؤكدة 

 الضابط

 التجربة  ٢٠١١ -٥-١٠،  ثاءالثال  ١٢
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  جدول تنفيذ التدريس

  
  أحســن: الباحث/املدرس

  سكرجو سيتوبندو " سلفية شافعية"املدرسة التأهيلية للمعهد :   مكان البحث
  قراءة الكتاب:     املادة 

  للطالبات) ب(الثالث :     الفصل 
  الفصل املادة السنة/ الشهر / اليوم  اللقاء الرقم

١ 

 األول

واملرأة ختالف ) فصل( ٢٠١١ -٤- ٢السبت،  
الرجل حالة الصالة يف 

 .... مخسة أشياء 

 الضابط

 التجربة  ٢٠١١ -٤-٦،  اءاألربع  ٢

٣ 
 الثاين

واملتروك من ) فصل(  ٢٠١١ -٤- ٩السبت،  
 الصالة ثالثة أشياء 

 الضابط

 التجربة  ٢٠١١ -٤-١٣،اءاألربع  ٤

٥ 
 الثالث

يف قصر الصالة ) فصل(  ٢٠١١ -٤- ١٦السبت،
 ومجعها

 الضابط

 التجربة  ٢٠١١ -٤-٢٠،اءاألربع  ٦

وشرائط وجوب ) فصل(  ٢٠١١ -٤- ٢٣السبت،  الرابع ٧
 اجلمعة سبعة أشياء

 الضابط

 التجربة  ٢٠١١ -٤-٢٧،اءاألربع  ٨

٩  
  اخلامس

وصالة العيدين ) فصل(  ٢٠١١ -٤- ٣٠السبت،
  ....سنة مؤكدة 

 الضابط

 التجربة  ٢٠١١ -٥-٤،  اءاألربع  ١٠

١١  
 السادس

وصالة ) فصل(   ٢٠١١ -٥- ٧السبت،  
 الكسوف سنة مؤكدة 

 الضابط

 التجربة  ٢٠١١ -٥-١١،اءاألربع  ١٢
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  )٢(امللحق 
  )أ ( لفصل الثالث لطالب ال قائمة

  فصل التجربة  الفصل الضابط
  اسم الطالب  الرقم  اسم الطالب  الرقم
  أمحد رفيقي  ١  أمحد ياين الفالحي  ١
  أمحد مزين  ٢  أري فوزي  ٢
  حفيف األكرب  ٣  أنديكا رمحن  ٣
  حريي فراسيتيو  ٤  أنطن موليونو  ٤
  مخري  ٥  أنيس نور ديانشاح  ٥
  مشس املعارف  ٦  بشري رشدي  ٦
  شيخ اهلادي  ٧  حزم األمم  ٧
  صاحل الدين  ٨  حريب الدين  ٨
  عبد الرؤف  ٩  رمحة هداية  ٩
  علي مهاجر  ١٠  زينوري  ١٠
  عني الرفيق  ١١  عبد اخلالق  ١١
  حمسن  ١٢  عبد الرمحن  ١٢
  حممد زين األبرار  ١٣  فتح الرمحن  ١٣
  حممد سيف الرجال  ١٤  كشف األنوار  ١٤
  حممد عمران  ١٥  حممد جالل الدين  ١٥
  حممد فرحان  ١٦  مسري حسن  ١٦
  جنيب الدين  ١٧  مشكور  ١٧
  هداية اهللا  ١٨  مفتاح الرمحن  ١٨
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  )ب( قائمة الطالب للفصل الثالث

  فصل التجربة  الفصل الضابط
  ةاسم الطالب  الرقم  ةاسم الطالب  الرقم
   يرنا رمحاوايت  إ  ١  بديعة  ١
  إيرينا سفينيت  ٢  حسن اخلامتة  ٢
  أيو قنارة خاريداتون    ٣  حسنياتون  ٣
  حسنيايت  ٤  ديفي يوستيين  ٤
  ديوي نور مالكة  ٥  ذرية طيبة  ٥
  ديوي ماريا ألفى  ٦  رمحايايت  ٦
  رينداينطي  ٧  رسيلة  ٧
  سري هارتاتيئ  ٨  سيت أمامة  ٨
  سييت فضيلة  ٩  سومينة  ٩
  سييت قمرية  ١٠  فائقة  ١٠
  سييت منرية  ١١  كتسية العيين  ١١
  فائدة  ١٢  ليلة الصفية  ١٢
  ليسماوايت  ١٣  ماورين  ١٣
  مرأة الصاحلة   ١٤  مريا ألفى  ١٤
  مؤلفة   ١٥  ملطوفة  ١٥
  ميتا فورناماساي   ١٦  نور عزيزة  ١٦
  نصوحة  ١٧  نور عيين  ١٧
  نونيتا  ١٨  يونينجسيه  ١٨
  ييين هيندريانا  ١٩  يوين فردوسية  ١٩
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  )٣(امللحق 

ANGKET PENELITIAN UNTUK MAHASISWA / بنود االستبانة 

Responden : Mahasiswa / santri Madrasah Ta’hiliyyah kelas III Pondok Pesantren 
Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur  

Petunjuk :   1) Pilihlah jawaban berikut yang anda Anggap paling benar dan sesuai  
                          dengan keadaan anda sebenarnya! 
 2) Pertanyaan  no 6 – 8,  berkaitan  dengan   proses  belajar  mengajar  

     yang dilaksanakan oleh guru pengajar Bimbingan Membaca Kitab  
         3) Pertanyaan no 9 – 12, berkaitan dengan proses belajar mengajar  
  yang dilaksanakan oleh peneliti 
 
1. Kenapa anda memilih  sekolah di pesantren ? 

a. Ingin mendalami ilmu agama    
b. Dorongan orang tua       
c.    Berakhlakul karimah 
d.  Ingin belajar ilmu umum sambil mendalami ilmu agama 
 

2. Sudah berapa lama anda belajar di pesantren ? 
a. 1 tahun c.  3 tahun  
b. 2 tahun d.  Lebih dari 3 tahun 

 
3. Apakah motivasi  anda belajar pelajaran yang memakai teks Arab ?  

a. Ingin mendalami dan memahami   kandungan al-Qur’an dan al-Hadits 
b.  Agar bisa membaca teks-teks arab dan kitab kuning 
c.  Agar bisa berbicara dengan penutur asli 
d.  Karena kewajiban Madrasah 
 

4. Apakah motivasi anda dalam belajar kitab kuning ? 
a.  ingin memahami agama langsung dari sumber aslinya 
b.  agar bisa membaca teks-teks / leteratur berbahasa arab lainnya 
c.  agar bisa ikut ujian  
d.  karena kewajiban pondok 

 
5. Apa kesulitan yang anda hadapi pada saat belajar membaca kitab kuning? 

a.   Tidak ada harkatnya  
b.   Tidak ada tanda bacanya 
c.   Tidak paham artinya 
d.   lainnya. Jelaskan ! ................. 
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6. Apakah ustadz selalu menggunakan media dalam mengajar kitab kuning? 
Misalnya kamus, papan tulis, kitab-kitab yang terkait, LCD, dll? 
a.  Selalu menggunakan media  c.  Kadang-kadang 
b.  Sering d.  Tidak pernah 
 

7. Dari media tersebut pada nomor 6, media yang mana yang sering digunakan? 
a.  Semua media 
b.  LCD Proyektor 
c.  Kamus, Papan tulis dan kitab pendukung 
d.  Kamus dan papan tulis 
 

8. Bagaimana cara ustadz dalam mengajar membaca kitab kuning? 
a.  Terlalu banyak menjelaskan qawa’id 
b.  Terlalu fokus pada cara membaca 
c.  Terlalu fokus pada penjelasan isi bacaan 
d.  Semaunya sendiri. 
 

9. Apakah ustadz selalu memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk praktek 
membaca kitab di dalam kelas ? 
a.   Tidak pernah memberi kesempatan 
b.   Kurang memberi kesempatan 
c.   Selalu memberi kesempatan 
d.   Kadang-kadang memberi kesempatan  
 

10. Menurut anda, apakah anda bisa membaca kitab fathul Qarib pada bab yang 
sudah diajarkan ? 
a.  Bisa c.  Tidak bisa 
b.  Bisa sedikit-sedikit d.  Ragu-ragu 
 

11. Apakan anda bisa membaca bab selain bab yang telah diajarkan dalam kitab 
yang sama? 
a.   Sangat bisa c.   Bisa kalau babnya masih terkait 
b.   bisa sedikit-sedikit d.   Tidak bisa sama sekali  

  
12. Apakah anda bisa membaca kitab kuning yang lain selain kitab yang 

diajarkan? 
 a.   Sangat bisa                                           c.  Bisa kalau kitabnya masih setingkat 
 b.   bisa sedikit-sedikit                              d.  Tidak bisa sama sekali 
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  بنود االستبانة للطالب

شافعية  سلفية"للمعهد ة التأهيلية املدرسمن  الثالث الصف طلبة  الطالب:  ايبني
  .الشرقيةى جاوسكرجو 

  )االجابات اليت تصلح حبال من احوالكم( التالية االجابات اختر) ١: التعليمات
مدرس قراءة (تتعلق بعملية التدريس اليت أقامها األستاذ   ٨ – ٦الرقم  )٢

 )كتب التراث

 عملية التدريس اليت نفذها الباحثبتتعلق  ١٢ – ٩الرقم  )٣

 
  ملاذا تعلمت يف املعهد ؟ .١

  لتعلم علوم الدين . أ
  تشجيع من الوالدين. ب
  لتعلم األخالق . ج
 أريد أن أتعلم العلوم العامة بينما أتعلم علوم الدين. د

  منذ مىت درست يف املعهد ؟ .٢
  واحدة سنة  . أ

  سنتني. ب
  سنواتثالث . ج
 سنوات ثالثأكثر من  . د

 ؟مثل كتب التراث  العريب النص تستخدم اليت الدروس تعلمالذي دفعك إىل  ما - ٢

 النبوي احلديث والكرمي  القرآن فهمأو شفتكأ أريد أن.   أ

 التراثية الكتابو العربية النصوص قراءة علىا قادر كونأل. ب

 ا الناطقني مع التحدث علىا قادر كونأل. ج

 ه املؤسسةتا مما اوجبأل.  د
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  ؟التراث  كتبة دراسك يف دافع هو ما - ٣
 ةألصليا هادرامص من الدينعلوم  فهمأ أن ريدأ.  أ

  املصادر يف اللغة العربية/  النصوص قراءة علىا ادرق كونأل.ب

 االمتحانألكون ناجحا يف . ج

  لطالبعلى ااملعهد واوجبها ألا امر قد قررها .  د
  ؟التراثية  الكتبت قراءة تعلم عندما هاتواجه اليتالتحديات  ام - ٤

 شكل هناك ليس.  أ

 لترقيما الماتععالمة من  ناكه ليس. ب

 اهامعن أفهم ال. ج

  ..................... ! شرحا. األخرى.  د
: املثالالتراث؟  كتابقراءة  تدريس يفالتعليمية  وسائلاالستاذ ال استخدمل ه - ٥

 .ذلك إىل وما  LCD Proyektor, ، والكتب املصاحبة،والسبورات قاموس

  على الدوامنعم، استخدمها .   أ

 األحيان من كثري يفاستخدمها . ب

 استخدمها أحيانا. ج

 مل يستخدمها بعد. د

 استخدمها األستاذ ؟ ٦أي الوسائل من الوسائل املذكورة يف الرقم  - ٦

 كل الوسائل  .أ 

 LCD Proyektor  .ب 
 القاموس والسبورة والكتب املصاحبة   .ج 

 القاموس والسبورة   .د 

 تراثية ؟ال الكتب راءةكيف يتم تدريس ق - ٧

 التركيز يف شرح القواعد.  أ

 النص قراءةالتركيز يف . ب
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 القراءة مضمونيف شرح التركيز . ج

 على ما شاء األستاذ.  د

 ؟ الفصل يفالتراثية  الكتب قراءةطالب ملمارسة للهل يعطي االستاذ فرصة  - ٨

 دائمايعطي فرصة .   أ

 بصورة موجزة فرصةيعطي . ب

 فرصة يعطي أنه أحيانا. ج

 اصال فرصة، ال يعطي ال. د

الباب / ، هل أنت تستطيع أن تقرأ الكتاب فتح القريب يف الفصل ما رأيك - ٩
  الذي مت تدريسه من قبل ؟

  نعم، أستطيع.  أ
  أستطيع قليال. ب
  ال، ال أستطيع متاما. ج
  شاك/ مرتبك .  د

 ؟ واحد كتاب يفبعد  تدريسه تمالذي مل ي فصلأ القرتستطيع أن ت أنت هل -١٠

 نعم، أستطيع.  أ

 قليالأستطيع . ب

 يتعلق بالفصل الذي مت تدريسه من قبل الفصلأستطيع إذا كان . ج

 متاما/  االطالق علىأستطيع  ال.  د

  هل تستطيع أن تقرأ كتابا آخر غري الذي مت تدريسه ؟ -١١

 نعم أستطيع متاما .  أ

 أستطيع ولو قليال . ب

 وى نعم، أستطيع إن كان الكتاب على نفس املست. ج

 االطالق علىأستطيع  ال. د
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 )٤(امللحق 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU 

 

Nama  :   

Hari/Tanggal : 

J  a  m  : 

Tempat   :  

 

1. Bagaimana respon siswa/mahasiswa terhadap pelajaran Bimbingan 

Membaca Kitab ? 

2. Selama ini metode apa yang bapak terapkan dalam mengajarkan siswa 

membaca kitab kuning ? 

3. Bagaimana praktek dari metode tersebut dalam proses belajar mengajar? 

4. Bagaimana respon siswa terhadap metode yang bapak terapakan ? 

5. Bagaimana perkembangan kemampuan mahasiswa madrasah Ta’hiliyyah 

dalam membaca kitab kuning dengan menggunakan metode tersebut ? 

6. Sejauh mana kemampuan mereka dalam hal qawa’id (nahwu & sharraf)? 

7. Apakah Bapak sering menggunakan media pembelajaran dalam mengajar 

praktek membaca kitab kuning ? media apa saja ? 

8. Bagaimana perkembangan kemampuan Mahasiswa MTI dalam membaca 

Kitab kuning ? 

9. Apa kendala atau kesulitan yang bapak hadapi selama ini dalam 

mengajarkan materi membaca kitab ? 
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  ةملقابلة مع األساتذدليل ا

  :    االسم

  :  التاريخ/ اليوم 

  :    الساعة

  :    املكان
 

 كتاب التراث ؟ما هي استجابة الطالب ملادة قراءة  .١

 اليت استخدمها االستاذ يف تدريس قراءة كتب التراث؟ أي الطريقة .٢

 ق تلك الطريقة يف عملية التدريس ؟كيف تتطب .٣

 ؟لطريقة اليت استخدمها االستاذ لاستجابة الطالب  ما مدى .٤

كيف يتم تطوير قدرة طالب املدرسة التأهيلية يف قراءة كتب التراث باستخدام  .٥
 هذه الطريقة ؟

 ؟) النحو والصرف(كيف قدرم يف القواعد  .٦

ستخدم الوسائل التعليمية يف تدريس قراءة الكتب التراثية ؟ أي تهل غالبا ما  .٧
  الوسائل هي؟

 كيف يتم تطوير قدرة طالب املدرسة التأهيلية يف قراءة كتب التراث ؟ .٨

ما املشكالت أو الصعوبات اليت واجهها االستاذ يف خالل تدريس قراءة كتب  .٩
 التراث ؟

  



١٣٥ 
 

  )٥(امللحق 

  

   دليل املقابلة مع رئيس املدرسة

 

خصوصا الطالب يف املدرسة كيف نشأة الطالب يف مهارة قراءة كتب التراث  .١

  ؟التأهيلية 

  عملية التدريس خصوصا ملادة قراءة كتب التراث ؟ رأيكم يف ما .٢

  ما اهلدف من مادة قراءة كتب التراث ؟ .٣

  طريقة التدريس ؟ ما رأيكم يف .٤

  ؟ ة هذه املادةالتقومي املستخدم ملعرفة مستوى كفاءة الطلبما  .٥

 ما معيار النجاح هلذه املادة ؟   .٦
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  )٦(امللحق 

 

  االختبار القبلي

 حالةواملرأة ختالف الرجل . فصل يف أمور ختالف فيها املرأة الرجل يف الصالة
الذكر  يفالرجل أَ: أما األول ."أربعة أشياء"ويف بعض النسخ  .الصالة يف مخسة أشياء

و . عن جنبيه يف ركوعه وسجوده لالتباع مرفقيهخيرج  يوإن كان صبيا مميزا جيايف أَ
قلّالثاين ي ه يف السجود و الثالث جيهر ييرفع بطنه عن فخذ بضم حرف املضارعة أي

و الرابع إذا نابه أي أصابه شيء يف . يف الفصل قبله بيانهيف موضع اجلهر املتقدم 
 وإنذاره أعمى خشي وقوعه يف حمذور، واذنه لداخل، الصالة كتنبيه إمامه على سهو

أَ حسبه فليسبح، وإمنا ـمن نابه شيء يف صالت": قال سبحان اهللا خلرب الصحيحني ي
الذكر واإلعالم وإال بطلت ويعترب يف التسبيح أن يقصد به الذكر أو . "التصفيق للنساء

كان أو غريه، ما بني  حرا صغرياو اخلامس عورة الرجل أي الذكر وإن كان . صالته
سرته وركبته أما السرة والركبة فليسا من العورة وإن وجب ستر بعضهما ألن ما ال 

  .يتم الواجب إال به فهو واجب

  ! بنود األسئلة 

 !القواعد إقرء تلك العبارات قراءة صحيحة وفق  .١
٢. حرشطٌّ ؟ اا خهتحالَّىت ت اتمالْكَل عقوا مم 

إذا نابه أي أصابه شيء يف الصالة كتنبيه إمامه على " :ما الْمقْصود من الْعبارة  .٣
من نابه شيء : قال سبحان اهللا خلرب الصحيحني يح أَسب، واذنه لداخل سهو

 ".للنساء يف صالته فليسبح، وإمنا التصفيق
ويعترب يف التسبيح أن يقصد به الذكر أو  "ما احلكم الذي تستنبط من العبارة  .٤

 ؟" الذكر واإلعالم وإال بطلت صالته
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  )٧(امللحق 

  يبعداالختبار ال

 قصر الصالة(أي املتلبس بالسفر ) وجيوز للمسافر. (يف قصر الصالة ومجعها) فصل(
األول ) خبمس شرائط(وجواز قصر الصالة الرباعية . ال غريها من ثنائية وثالثية) الرباعية

هو شامل للواجب كقضاء دين، ). يف غري معصية(أي الشخص ) أن يكون سفره(
أما سفر املعصية كسفر لقطع الطريق، فال . وللمندوب كصلة الرحم، وللمباح كسفر جتارة

) فرسخاستة عشر (أي السفر ) أن تكون مسافته(الثاين  )و. (يترخص فيه بقصر وال مجع
والفرسخ ثالثة أميال، وحينئذ فمجموع . يف األصح، وال حتسب مدة الرجوع منها حتديدا

الثالث ) و. (الفراسخ مثانية وأربعون ميال، وامليل أربعة آالف خطوة، واخلطوة ثالثة أقدام
ما الفائتة حضرا فال تقضى فيه مقصورة، أ). للصالة الرباعية مؤديا(القاصر ) أن يكون(

) القصر(املسافر ) أن ينوي(الرابع ) و. (ال يف احلضر مقصورةوالفائتة يف السفر تقضى فيه 
أي ) بـمقيم(يف جزء من صالته ) أن ال يأمت(اخلامس ) و. (ا) مع االحرام(للصالة 

أن (سفرا طويال مباحا  )وجيوز للمسافر. (بـمن يصلى صالة تامة، ليشمل املسافر الـمتم
) يف وقت أيهما شاء، و(وهو معىن قوله . تقدميا وتأخريا) الظهر والعصر(صاليت ) جيمع بني

يف وقت أيهما (وهو معىن قوله . تقدميا وتأخريا) املغرب والعشاء(أن جيمع بني صاليت 
 ). شاء

  بنود األسئلة 
 !إقرء تلك العبارات قراءة صحيحة وفق القواعد  .١
 موقع الْكَلمات الَّىت تحتها خطٌّ ؟ اشرحما  .٢

صاليت ) أن جيمع بني(سفرا طويال مباحا ) وجيوز للمسافر("ما املقصود من العبارة  .٣
أن جيمع بني ) يف وقت أيهما شاء و(تقدميا وتأخريا وهو معىن قوله ) الظهر والعصر(

 )"يف وقت أيهما شاء(قوله تقدميا وتأخريا وهو معىن ) املغرب والعشاء(صاليت 

  أذكر األحكام اليت تستنبط من هذا النص   .٤
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  )٨(امللحق 
Tabel Titik Persentase Distribusi t (d,f. = 1 – 40) 

Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
Df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 

1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884 
2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712 
3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453 
4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 
5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 
6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 
7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 
8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079 
9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 

10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370 
11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470 
12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963 
13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 
14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 
15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 
16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 
17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 
18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 
19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940 
20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 
21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 
22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 
23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 
24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678 
25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 
26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500 
27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 
28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 
29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 
30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518 
31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490 
32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 
33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 
34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793 
35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005 
36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 
37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 
38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 
39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279 
40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688 

Catatan:   Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah 
luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah 
luas daerah dalam kedua ujung 

Diproduksi oleh : Junaidi. http://junaidichaniago.wordpress.com 



١٣٩ 
 

  



١٤٠ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٤١ 
 

  احث بني السطوربال
 

  أحســن:      االسم
  م ١٩٧٥مارس  ٧سومنب، :  يالد  تاريخ امل

  احلاج حممد طيب:       اسم األب
  احلاجة حمنية:      اسم األم

  

  

 ١٩٨٧عام  سومنب احلكومي يفاالبتدائي للمستوى شهادة حصل على ال  
  عام  سومنباحلكومي يف  توسطاملللمستوى شهادة الحصل على

 م١٩٩٠
  سافر إىل سيتوبندو جاوى الشرقية للتعلم يف املعهد  ١٩٩٠يف السنة

سكرجو سيتوبندو والتعلم يف املدرسة الثانوية للمعهد " سلفية شافعية"
 م ١٩٩٣وخترج فيه عام نفسه، 

  سكرجو " سلفية شافعية"خترج يف اجلامعة اإلسالمية اإلبراهيمي للمعهد
 م١٩٩٨سيتوبندو جاوى الشرقية بدرجة الليسانيس يف اللغة العربية عام 

  م ٢٠٠١ – ١٩٩٨عني مدرسا يف املدرسة اإلبتدائية  عام 
  م ٢٠٠٤ – ٢٠٠٢عني مدرسا يف املدرسة املتوسطة  عام 
  اآلن – ٢٠٠٢عني مدرسا يف املدرسة التأهيلية  عام 
  اآلن م – ٢٠٠٨عني مدرسا يف اجلامعة اإلبراهيمية عام   

   سكرجو سيتوبندو جاوى الشرقية" سلفية شافعية"كلها يف املعهد 
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