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 استهالل 

 

ُلْوا َعَلْيِهْم ءَايَاتِِه َويُ زَكِّْيِهْم َو َلَقْد َمنَّ اللَُّه عَ  ْؤِمِنْْيَ ِإْذبَ َعَث ِفْيِهْم َرُسْوالً ِمْن أَنْ ُفِسِهْم يَ ت ْ
ُ
لَى امل

 يُ َعلُِّمُهُم الِكَتاَب َو احِلْكَمَة َوِإْن كاَنُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبْْيٍ 

 (161) العمران 
 

Sesungguhnya allah tidak memberi karunia kepada orang-orang 

yang beriman ketika allah mengtus diantara mereka seorang rosul 

dari golongan mereka sendiri,yang membacakan kepada mereka 

ayat-ayat allah, membersihkan (jiwa), dan mengajarkan kepada 

mereka al kitab dan al hikmah, dan sesungguh nya sebelum 

(kedatangan nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam 

kesesatan yang nyata. 

(al imron 161) 
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 شكر و تقدير 

احلمد هلل و الذي  انزل القرآن بلسان عريب مبْي. و الصالة و السالم على النيب 
العريب األمْي. و من اهتدى بسنته و دعا بدعوته إىل يوم الدين. و على آله و صخثه و 

 أمجعْي. أما بعد

ة هذا البحث اجلامعي مبوضوع " طريقة املفتاح محدا و شكرا هلل بعونه متت كتاب 
يف قراءة الكتب مبعهد سيداقرى السلفي باسوروان. و يقدم الباحث أمجل الشكر و 

 التقدير إىل :

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج موجيا راهارجو املاجستري, مدير جامعة موالنا  -1
 مالك إبرهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

كتور احلاج نور علي املاجستري, عميد كلية علوم الرتبية و التعليم مساحة الد  -2
 جامعة موالنا مالك إبرهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

مساحة الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري, رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  -3
 جامعة موالنا مالك إبرهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

لعزيز املاجستري, مشرف هذا البحث اجلامعي الذي يرشدين و مساحة عبد ا -4
 يدر سّن يف كتابة هذه الرسالة حىت هنايتها.

 مجيع األساتيذ و الطالب من مدرسة حممدية االبتدائية الواحدة ماالنج. -5

مجيع املدرسْي يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبرهيم  -6
 النج.اإلسالمية احلكومية مبا

األصدقاء يف جامعة موالنا مالك إبرهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج الذين  -7
 .يشجعونّن يف هده البحث

 .جزاهم اهلل أحسن اجلزاء و يزيدهم النعمة يف الدنيا و األخرة
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 متخلص البحث

مبعهد سيداقرى السلفي  املفتاح يف قراءة الكتب. طريقة 5112حممد عفيف الدين زركسي. 
ة و التعليم. قسم تعليم اللغة العربية. جامعة موالنا مالك باسوروان. درجة سرجانا, كلية علوم الرتبي

 إبرهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 حتت إشراف : عبد العزيز املاجستري.

 .الكلمات األساسية : طريقة تعليم مهارة القراءة

فعالية لقراءة ألن هده طريقة ,املفتاح معهد سيداقري السلفي باسوروان طريقةاستخدام 
من ناحية أخرى هناك كثري من الطالب يستطيعون أن يقراءوا الكتب اإلسالمية صحيحا يف  الكتب

طريقة املفتاح يساعد التالميد ليفهم علم النحوي و الصرف بسريعا وجيدا.حىت يريد  الوقت القصري.
  الباحث أن يعريف طريقة املفتاح يف معهد سيداقري باسوروان.

ف البحث: ملعرفة الطريقة التعليمية يف تعليم مهارة القراءة مبعهد سيداقري و أما أهد 
ملعرفة خطوات الطريقة التعليمية يف تعليم مهارة القراءة مبعهد سيداقري السلفي . السلفي باسوروان

ملعرفة مزايا و عيوب الطريقة التعليمية يف تعليم مهارة القراءة مبعهد سيداقري السلفي  .باسوروان
 اسوروانب

و أما منهج هذا البحث هو املنهج الوصفي املدخل الكيفي, و من ألدوات جلمع البيانات 
 .( الوثائق3( املقابلة, 5( املالحظة, 1: 

الميذ لفهم علم األلة وفيه أن طريقة املفتاح تس هل الت و أما نتائج هذا البحث فهو 
طريقة املفتاح عند .ميذ الكتب جيداً و سريعاً ب والنظام الذى سهاًل خلفظه.حىت أن يقراءة التالاأللع

طريقة املفتاح تتكون على ثالثة  ومرحلة.يعىن املفتاح للعلوم املخصوص وفيه مخسة جلد الكتب
مراحل يعىن مرحلة الصفر,ومرحلة اجللد, ومرحلة التخصوص.وخطوات طريقة املفتاح هم شرح 

طريقة املفتاح  سى,واملناقشة, وتقزمي. مزايا عناألستاد مادة الدرس,والسؤل واجلواب, والعاب الدرا
يف معهد سيداقري باسوروان يعىن يستطيع التالميد لقراءة الكتب جيدا.وهده طريقة املفتاح يسهل 
ليفهم علم النحوي ةالصرف. وعيوب عن طريقة املفتاح أقل الوسيلة التعليمية والفصول, ويشعر 

 التالميد ملال ونعسا يف تعليم الدرس.
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ABSTRACT 

Muhammad Afifuddin Zarkasi, 12155111, “Al Miftah Method In Reading Book 

At Sidogiri Boarding School Pasuruan” 

Advisior : Abdul Aziz, M.Pd 

Key  Word: learning metodh  skill reading. 

Sidogiri boarding school using the method of Al miftah.because this 

method is veru evective in reading the book. Many students are able to read “the 

book of islam” in short time. Almiftah method is very help full for students to 

understand the Arabic morphology(nahwu,shorof) correctly in a short time there 

for anthore wants to know about this method in Islamic boarding school of 

Sidogiri Pasuruan. 

The purpose this study is knowing the method of al miftah used by sidogiri 

islamic boarding school pasuruan.knowing the steps of al miftah method,knowing 

the advantage or disadvantage this method in sidogiri Islamic boarding school 

pasuruan 

A qualitative apporch is used in this study the techniques of data collection 

are interviews,observasion,and documentation. 

Results of the research are Al Miftah learning metodh make students easier 

to understand morphology and sintaksis,there are game and nadhom to be 

remembered. S that students can reading book islamic good and quickly. Al 

miftah method has a special book “Al miftah lilulum” ‘which consist of five 

volumes.al miftah has there levels,basic,jilid level and level of takhosus.the steps 

to apply al miftah method are: teacher  explains the subyek 

matter,discussion,game,make a forum,evaluation.the advantage of al miftah in 

sidogiri Islamic boarding school pasuruan is a students are able to read a book 

well,and al miftah method easy to understand especially syntaxis 

(nahwu,shorof).the lact of method in sidogiri islam boarding school pasuruan is: 

lack of media facilities and classroom. Sometimes the students feels bored and 

sleepy at learning.   
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ABSTRAK 

Muhammad Afifuddin Zarkasi, 12155111, “ Metode Al miftah untuk membaca 

kitab di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan ”. 

Pembimbing : Abdul Aziz, M.Pd 

Kata Kunci : Metode Pembelajaran, Maharah Qiro’ah. 

Pondok Pesantren Sidogiri menggunakan metode al miftah karena metode 

ini sangat efektif dalam membaca kitab. banyak santri yang mampu membaca 

kitab Islamiyah (kitab kuning) dalam waktu yang singkat. Metode almiftah sangat 

membantu santri memahami ilmu nahwu shorof  dengan benar dalam waktu yang 

singkat.sehingga peneliti ingin mengetahui metode al miftah di pondok pesantren 

sidogiri pasuruan.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode 

almiftah yang digunakan di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan.,mengetahui 

langkah – langkah metode almiftah di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dan 

untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan metode almiftah di Pondok 

Pesantren Sidogiri Pasuruan.  

Metode penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif 

dengan pendekatan Kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah metode al – Miftah mempermudah siswa 

untuk memahami ilmu alat / tata Bahasa. Dan didalamnya terdapat permainan dan 

nadhom yang mudah dihafalkan. Sehingga murid mampu membaca kitab dengan 

baik dan cepat. metode almiftah memiliki kitab khusus yaitu “Al miftah lilulum” 

lima jilid.adapun tingkatan metode al miftah ada 3 yaitu tingkat dasar,tingkat jlid 

dan tingkat takhosus.langkah langkah penerapan metode al miftah:guru 

menjelaskan materi pelajaran,Tanya awab,permainan materi,musyawaroh,evaluasi 

kelebihan metode al miftah dipondok pesantren sidogiri pasuruan:murid mampu 

membaca dengan benar dan metode almiftah mudah untuk difahami khususnya 

ilmu nahwu shorof.kekurangan metode almiftah di pondok pesantren sidogiri 

pasuruan:kurang nya fasilitas media dan ruang kelas.santri sering bosan dan 

ngantuk dalam pembelajaran. 
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 الفصل األول

 مقدمة

 

 خلفية البحث .أ 

شاكلة, كما أهنا املشاعرة و املفكار و األعبري تإن اللغة هي وسيلة يف 
ل مشكلة و االتصال مع األخرين. أسلوب من األساليب اليت يستعْي هبا يف ح
 .او جزءا كبريا من ثقافته باللغة ايتعلم اإلنسان من االخرين و يكتسب معارفه

يف املدارس و املعاهد,  ليمها إماعوامل يف تعال لعربية أكثركانت اللغة ا
على أن  عملية تعليم اللغة  يف إندونيسيا خاصة, وجدعن إجراء التعليم  إذا نظر

. و أما يف همة يف التعليماملعوامل الهو إحدى التعليم  طريقةبالعربية مستخدمة 
 مبعهد مهارة القراءة طريقة التعليم يف تعليمالباحث عن  أن يبحثث هذا البح

 ري باسوروان.اقسيد

لتحقيق األهداف يف تعليم  ن هباعاستاخلطة الشاملة اليت ا و منهج تعليم
 وسطةلومات إىل املتعلمْي بسائل إليصال املعبالو التعليم تعتربها  ةقيطر . اللغة

نقل الواألساس الذي تقوم عليه هذه النظرة هو أن  التعليم عملية . لمعامل
 مات من الكتب أو من عقل املعل م إىل العقل املتعل م.للمعلو 

ي ذاليف الدرس  هدافلتحقيق األوسيلة هي  طريقة التعليمأما و 
 فكريالتن عملية مهمة و مكو   . و التدريسايدالتدريس ج إلجراءيستخدم املعلم 

البد من التفكري يف وضع  , ولذلكصحيحا من مكونات العملية التعليمية
اليومية, فكل  األمر فإن التخطيط ضروري احلياة , و يف واقعابة هلاخلطط املناس



2 
 

, حىت أنه خيرج من منزله خبطة امنا خيطط لألعمال اليت سيقوم بإجنازها يف يومه
 1.ااعماهله و الدليل الذي يوج املرشد اتكون مبثاهب

سالمية اليت اإلرتبوية السس ؤ هو مباسوروان  سيداقري السلفي معهد
عمره وجعله من العلماء , و هذا املعهد إحدى سيد  سليمان أسسها الشيخ 

شهورا يف جوى الشرقية,  و كثرة الطالب يتعلمون يف هذا املعاهد السلفية امل
 عة.ل املتنو و قدرة الفصالمتعددة من  املعهد

اللغة العربية  طريقة تعليم باسوروان سيداقري السلفيعهد ماستخدام 
من الطالب  , من ناحية أخرى هناك العديديف تعليم مهارة القراءة خاصة

من  القصري.  كتب اإلسالمية بشكل صحيح يف الوقتيستطيعون أن يقراءوا ال
قراءة هناك نطقة خاصة يف مهارة ال تعليمالطريقة ميكن أن نعرف أن ما بْي  ههذ

 و الذي  هو اهلدف الرئيسي من تعليم اللغة العربية. اليومية اللقاء 

خدمة يف الطريقة التعليمية املستو هلذا احلال يريد الباحث أن يعرف 
 .باسوروان سيداقري السلفيعهد مب تعليم مهارة القراءة

 

 أسئلة البحث .ب 

 و أم ا أسئلة البحث من هذا البحث كما يلي :
 سيداقري السلفيعهد مبيف تعليم مهارة القراءة  يةطريقة التعليمالما  -1

 ؟باسوروان

 سيداقري السلفيعهد مبيف تعليم مهارة القراءة  يةطريقة التعليمالما خطوات  -2
  ؟باسوروان

سيداقري عهد مبالطريقة التعليمية يف تعليم مهارة القراءة ما مزايا و عيوب  -3
 ؟ باسوروان السلفي

 
                                                             

1
 .111(, ص:5111اهيم, ماالنج : مطبعة جامعة موالنا مالك إبر ريس ), مهارات التدأوريل حبر الدين  
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 أهداف البحث  .ج 

سيداقري عهد مبيف تعليم مهارة القراءة  ية املستخدمةطريقة التعليمالملعرفة  -1
 .باسوروان السلفي

عهد مبيف تعليم مهارة القراءة  ية املستحدمةطريقة التعليمالخطوات ملعرفة  -2
 .باسوروان سيداقري السلفي

عهد ليم مهارة القراءة مبمزايا الطريقة التعليمية املستحدمة يف تععرفة مل -3
 .باسوروان سيداقري السلفي

 

 فوائد البحث .د 

 إن  هذا البحث له فوائد كثرية من جهة التطبيقية ,كما يلي :
تعليم ال طريقةللمعهد :يرجى هذا البحث العلمي يستطيع أن يعرف التأثري  -1

 .باسوروان سيداقري السلفيعهد مباللغة العربية 

ذا البحث العلمي يعطي املعلم املدلول لرتقية عملية تعليمية للمعلم : يرجى ه -2
 .باسوروان سيداقري السلفيعهد مب

للطالب : يرجى هذا البحث العلمي يستطيع أن يعطي أسلوب التعليمية  -3
 .صحيحا لرتقية املأثورة

 طريقةللباحث : يرجى هذا البحث العلمي جيعل الباحث أن يعرف على  -4

 عربية جيدا.تعليم اللغة الال

 

  حدود البحث .ه 

 احلدود املوضوعية -1
تعليم مهارة للغة العربية يف  ية املستخدمةتعليمطريقة الالهدا البحث متعلق 

 .باسوروان سيداقري السلفي عهدمبالقراءة 

 



4 
 

 احلدود املكانية -2
الباحث فحددته يف الفصل  هتسهيال لعملية البحث العلمي الذي عمل

 .باسوروان يداقري السلفيسعهد مب ياإلعداد

 احلدود الزمانية -3
البحث يف شهر أقريل  لباحث هلذه عمليةامن حيث احلدود الزمانية, حتدد 

 .5112حىت مايو 

 

 تحديد المصطلحات .و 

عملية التعليم و لتحقيق : هي إحدى من عوامل مهم يف  طريقة التعليم -1
 اهلدف يف التعليم و التعلم.

وفيه تعلم علم النحوى  طريقة املخصوص للقراءة الكتب : هي طريقة املفتاح -2
  والصرف.

ري: هو مأسسة تربوية إسالمية اليت أسسها الشيخ احلاج نواوي اقمعهد سيد -3
 عمره وجعله من العلماء.

 السابقة اتالدراس .ز 

نيلي كرنيسه, حتت املوضوع طريقة تعليم اللغة العربية )دراسة وصفية يف  .1
  5113لثانوية احلكومية غنتغ بايواجني(املدرسة ا

ملعرفة الطريقة املستخدمة يف تعليم املهارات اللغوية يف : أهداف البحث-
املدرسة الثانوية احلكومية الثانية غنتغ بايواجني,و ملعرفة املشكالت يف تعليم 

 لعالجها,املهارات اللغوية وحماوالت 
 يبحث الوصفي ومدخل الكيفي. منهج البحث:  -
( كانات طريقة تعليم اللغة العربية املستخدمة بأخذ مزايا  1نتائج البحث: ) -

بطريقة املخفظات,القراءة ات كل  الطريقة التعليم املواد املتعلمة, هي املفرد
بطريقة القراءة وطريقة القواعد والرتمجة,الكالم واإلستماع بطريقة السمعية 
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( املشكالت يف استخدم 5ة اإلنشاء,)هية وطريقة احملادثة, والكتابة بطريقفوالش
الطالب اللغة العربية ساعتْي يف األسبوع, طريقة تعليم اللغة العربية هي: يتعلم 

( وأما  حماوالت لعالجها هي: سعى 3االستطاعة يف اإلستخدم معمل اللغة.)
أن يندمج  ممتعة,سعى املدرس املوادة جيعل تعليم اللغة العربية بطريق املدرس أن

مبحولة وشخسية د اللغة العربية واملواد الدينية,اختيار الطريقة املناسبة املوا
 ة.متعطالب,كذالك يستخدم الطريقة امل

أم الفرق بْي البحث السابق والبحث فإما البحث السابق حبث عن طريقة 
تعليم اللغة العربية ومشكالت تعليمية يف املدرسة الثانوية احلكومية غنتغ 

الطريقة التعليمية يف تعليم هذا البحث.يبحث الباحث عن بايواجني.وأما يف 
 .باسوروان سيداقري السلفيعهد مبمهارة القراءة 

لعربية مبعهد دار حتت املوضوع الطرائق املستخذمة لتعليم اللغة ا ح,عبد اهلل فات .2
 5112دوكاتون باسوروان. مفاتح العلوم فو 

لتعليم اللغة العربية مبعهد (لوصف الطرائق املستخدمة 1أهداف البحث : ) -
( لوصف الطريقة املسيطرة 5دار مفاتح العلوم فودوكاتون باسوروان. )

 لتعليم اللغة العربية مبعهد دار مفاتح العلوم فودوكاتون باسوروان.

 حبث الوصفي و مذخل الكيفي.منهج البحث :  -

ر مفاتح ( الطرائق اليت يستخدمها املعلمون يف معهد دا1تنائج البحث : ) -
( 5العلوم فودوكاتون باسوروان هي طريقة القواعد والرتمجة وطريقة القراءة.)

طريقة التعليم املسيطرة  يف معهد دار مفاتح العلوم فودوكاتون باسوروان 
 هي طريقة القواعد والرتمجة كما تطبقها األستاذ عيدروس. 

عليم اللغة أما الفرق البحث السابق ,فإن البحث السابق حبث هن طريقة ت
العربية و مشكالت تعليمه يف معهد دار مفاتح العلوم فودوكاتون باسوروان, 
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وأما يف هذا البحث, يبحث البحث عن الطريقة التعليمية يف تعليم مهارة 
 .باسوروان سيداقري السلفيعهد مبالقراءة 

 أمحد توفيق وحيودي عبد السالم,حتت املوضوع استخدام الطريقة املباشرة يف .3
 الدينية الكحومية ماالنج, تدريس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية

أهداف البحث: كشف مقدرات الطالب يف دراسة اللغة العربية  -
 باستخدام الطريقة املباشرة.

 منهج البحث: حبث الوصفي و مذخل الكيفي -

نتائج البحث : أن قدرات الطالبات يف استعاب املواد املدرسةبالطريقة  -
 ملباشرة جيدة جداً.ا

وأما يف هذا البحث, يبحث البحث عن الطريقة التعليمية يف تعليم مهارة 
 .باسوروان سيداقري السلفيعهد مبالقراءة 
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 الفصل الثاني

 رياإلطار النظ

 

 مفهوم تعليم القراءة .أ 

  م القراءةو مفه ( أ

معىن للكلمة  ءة هي ترمجة احلروف املكتوبة إىل معىن أو أعطاءاالقر 
املطبوعة وهي عملية ذات شقْي. فالكاتب يشري األفكار يف ذهن 

 1القارئ,القارئ يرجتم تلك األفكار يف ضوء جتربية وخلفيتة الثقافية واللغوية.

أما املهارات األخرى فهي   من املهارات الرئسية اللزمة يف تعليم اللغة. القراءة
  1فهم املسموع والكالم والكتابة.وهنا سأبْي عن مهارات القراءة.

يم اللغة العربية وقال الدكتور حممود كامل الناقة يف كتابه" أساس تعل
والرتبية الدينية" القراءة عملية عقلية تشمل تفسريًا للرموز الىت يلفاها القارئ 
عن طريق عينية وتطلب هذه الر موز فهم املعاين. وتتطل ب الربط بْي اخلربة 

 4الشحصية فالعملي ة النفسية املرتبطة بالقراءة على هذا معتمد لدرجة كبرية.

والقراءة تساعد التالميذ على إكتساب املعارف وتشري لديهم الرغبة يف 
فمن القراءة تزداد معرفة التالميذ بالكلمات واجلمل  الكتابة اخلالقة.

                                                             
1
(ص 1891عمر الصديق عبد اهلل وحممود إمساعيل صْي,املعينات البصرية يف اللغة العربية,)جامهة امللك سعود,  

112 

1
 .112م(ص 1895حممد علي اخلويل,أسالب تدرس )الرياض:مجيع احلقوق حمغوظة للمؤلف,  

4
 185(ص 1822كامل الناقة,أساسيات تعليم اللغة العربية,)القاهرة:دار الثقافة,حي علي يونس حممود    
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تساعد التالميذ يف  والعبارات املستخدمة يف الكالم والكتابة. وعلى هذا فهي
 1تكوين إحساسهم اللغوي.

 واللقراءة مهاراتان أساسيتان مها : التعرف والفهم.
 واملهارات األساسية للتعرف:   
 املعىن املناسب بالرمز)احلرف(الكتايب رتطوي (1

 التعرف إىل أجزاء الكلمات من خالل القدرة على حتليل البصري (2

 التمييز بْي أمساء احلروف وأصواهتا (3

 الصوت بالرمز املكتوب تطوير (4

 والتعرف إىل معاين الكلمات من خالل السياقات (5

 وأما املهارات األساسية للفهم: 
 اءة يف وحدات فكرية القدرة القر  (1

 فهم التنظيم الذي اتبعة الكاتب (2

 فهم االجتاهات (3

 حتديد األفكار الرئسية وفهمها (4

 6والقدرة على اإلستنتاج. (5

  أهداف تعليم القراءة ( ب

 ئية  التالية:ميكن أن يوضع يف شكل األهداف اجلز  ةهدف العامهذه اال

أن يتمكن الدراس من ربط الرموز املكتوبة باألصوات الىت تعبري عنها يف  (1
 اللغة العربية 

 أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بطبق صحيح (2

                                                             
1
إبراهم الفوزان,دروس الدورات التدريسية ملعلمي اللغى العربية لغري الناطقْي هبا)مشروع العربية ‘عبد الرمحن بن   

 .36ه(ص 1151للجميع,

6
 .32عبد الرمحن بن إبراهم الفوزان,املرجع السابق,ص   
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أن يتمكن من إستنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة وإدراك  (3
 تغري املعىن بتغري الرتاكيب

ين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن الىت تربط أن يتعرف معا (4
 بينها

أن يعرف معاىن املفردات من معاىن السياق والفرق بْي املفردت احلديث  (5
 و املفردات الكتابة

 أن يقراء بفهم وأنطالق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها (6

املكونة للفقرة  أن يفهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك عالقات (7
 الرئسية

 أن يعرف عالمات الرتقيم ووظيفة كل منها (8

أن يقراء بطالقة دون أستعانة باملعاجم أو قوائم مفردات مرتمجة إىل  (1
  للغتْي

أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من القراءة الصحيفة إىل القراءة األذب و 
حتديد النتائج وحتليل  التاريخ العلوم واألحداث اجلارية من إدراك األحداث و

  0املعاىن ونقدها وربط القراءة الواسع بالثقافة الفربية واإلسالمية.

  أنواع القراءة ( ج

إن وجود أهداف متنوعة للقراءة يؤدي إىل وجود أنواع خمتلفة من القراءة. 
  0القراءة الصامتة و القراءة اجلهرية.و من هذه األنواع القراءة املكثفة و 

 القراء الصامتة (1

القراءة الصامتة قراءة تتم بالنظر فقط,دون صوت أومهس 
أوحتريك الشفاه,بل خىت دون اهتزاز احلبال الصوتية يف حنجرة 

                                                             
0
 .125-121حممود كامل الناقة.املراجع السابق,ص   

0
 .119حممد على اخلويل املرحع السابق,ص   
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يف ذهن القارئ.وهذا يعىن أن الكلمات املكتوبة تتحول إىل معاىن 
 القارئ دون أن متر باملرحلة الصوتية.

 نرى أن سرعة القراءة الصامتة تتحقق بأربعة عناصر على األقل:
 اتساع املدى البصري  .1

 اإلقالل من الرتاجم البصري زمنا وعددا  .2

  اإلقالل من الرتاخي البصري زمنا وعددا  .3

 اإلقالل من التثبيت البصري زمنا وعددا .4

 ة اجلهرية القراء (2

هرية يف غرفة اجل م من الطالب أن يقراء النص قراءةعندما يطلب املعل
النص,فإنه يهدف من وراء ذلك حتقيق هدف واحد أوكثرا من األهداف 

 األتية:
يريد املعلم تقيم نطق الطالب لألصوات العربية وتصحيحة إذا (أ )

  أخطأ

ات واجلمل يريد املعلم تقييم نطق الطالب لنربات الكلم(ب )
 وتصحيحة إذا أحطأ

 يريد املعلم تقييم نطق الطالب لتنغيم اجلمل وتصحيحة إذا أحطأ(ج )

يريد املعلم تقييم وقفات الطالب عند الفواصل والنقط وعالمات (د )
  وتصحيحة إذا أحطأ

يريد املعلم تقييم استيعاب الطالب ملا يقرأ. وهذا هدف مشرتك (ه )
 القراءة اجلهريةبْي القراءة الصامتة و 

يريد املعلم أشباع رغبة الطالب يف حتقيق ذاته حْي يسمع األخري (و )
 صوت ذائه وحيس أن األخريين يستمعون إليه
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تساعد القراءة اجلهرية الطالب على مواجهة مواقف مستقبلية  
أو الشعر  مماثلة مثل قراءة األخبار أو التعليمات أو حماضر اجللسات

 .زيونأو القراءة التلف

 القراءة املكثفة (3

القراءة املكثفة تن مى قدرات الطالب على الفهم التفصيلي ملا 
يقرؤه، تنم ي قدرته على القراءة اجلهرية، وإجادة نطق األصوات 
والكلمات، وكذلك السرعة، وهم معاين الكلمات والتعبريات. القراءة 

اءة اجبهرية. ( القر 5( القراءة الصامتة / السرية )1املكثفة نوعان: )
يف القراءة الصامتة يوجد املعلم التالميذ إىل أن يقرؤوا بأعينهم فقط، 
مث يناقشهم للوصول إىل معاين املفردات. أما القرءة اجلهرية فيبدأ هبا 
التالميذ بعد القرءة السرية، وبعد أن حيق قوا اهلدف األساس من 

وا اهلدف األساس القرءة، وهم فهم املقروء، يقرأ التالميذ جهرا ليحقق
من القرءة جهرية، وهو صحة القراءة، وينبغي أن حياكي التالميذ 

 .منوذجاً مثالياً، قد يكون بصوت املعلم، أو من شريط )إن وجد(

 أهمية القراءة  ( د

تعترب القراءة من أهم وسائل إكتسابا املعرفة والقراءة,فهي النافدة الىت 
اضى واحلاضر, والقريب من خالهلا يطل اإلنسان على نتلج امل

والبعيد,من فكر وثقافة وحضارة, وتعد الكلمة املقروءة املكتوبة من أقوى 
 .وسائل إكتساب املعرفة وأوسعها لألسباب األتية

إن الوسائل األخرى عن طريق املدياع أو التلفاز قد حتقيق  -1
لإلنسان فرض اإلستمتاع,ولكنها ال تنتج حرية اإلحتيار,فالكلمة 

ة قد تفرض على اإلنسان فريضاً, أما يف قراءة : فالقارئ املسوع



02 
 

تتوقر له حرية اإلحتيار الكتاب الذى يودقراءته,واحتيار املوضوع 
الذى يهمه,واختيار الزمان الذى يناسبه, واختيار املكان الذى 
يرتاج واخلتيار اجللسة الىت ال ترهقه,فالكتاب هو الصيق الذى ال 

 الصديق املفيد املمتع املراجعميل واليضجر,والينفر,بل 

ي تفق إن الوسائل األخرى جتمل اإلنسان تابعا وجامدا, فه -2
و فكرة معينة, وقد يكون عائدها باإلنسان عند موضوع معْي أ

الثقايف حمدود,أما الكلمة املكتوبة أو املقروءة الىت حتقيق للقارئ 
هر تنوعا ف املعرفة,فتنتقل بة من فكر إىل حمال, وبذلك تزد

 شجرة املعرفة وتنمو األفكار وتزيداً, فيستفد ويفيد األخْي.

كانت للقراءة أمهية تفوت املهارة اللغوية الثالث األخرى وهي 
مهارة اإلستماع ومهارة الكالم و مهارة الكتابة. أل القدرة 
الكاملة على القراءة كفاءة ضرورية لقراءة املراجع والكتب 

 العلمية.

  تعليممفهوم طريقة ال . ب

 1الطريقة مبعىن السرية واملذهب. الطريقة مبعىن أيضا الفرق املختلفة األهواء.
املقصود بطريقة التعليم، اخلطة الشاملة اليت يستعْي هبا املدرس، لتحقيق األهداف 

 املطلوبة من تعلم اللغة.

ائق التعليم تعتربها وسائل إليصال املعلومات إىل النظر الشائعة إىل طر 
املتعلمْي بتوسط امللم. واألساس الذي تقوم عليه هذه النظرة هو أن  التعليم عملية 
نقل للمعلومات من الكتب أو من عقل املعل م إىل العقل املتعل م. ويأخذ على هذه 

ا تقصر التعليم على املعلومات دون أهدافه األخر  ى، وجتمد املعرفة النظرة أهن 
البشرية فيما هو موجود حالًيا، وجتعل املعل م سلبًيا ال عمل له إال  استقبال 

                                                             
1
 633، املعجم الوسط، القاهرة م، ص 1825إبراهيم مدكور   
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من فروق يف القدرات املعلومات، وتسو ي بْي املتعل مْي بصرف النظري عم ا بينهم 
 واإلهتمامات.

إن  طريقة التدريس مفهوم أوسع وأبعد من جمر د إجراءت تدريسية يقوم هبا 
 الفصل. إن  الطريقة هنا اخلط ة الشاملة اليت يستعان هبا يف حتقيق اهلدف املعل م يف

ا مثل خيط املسبحة الذي ينتظم عددا من املكو نات  الرتبوي املنشودة، إهن 
الرئيسية، ومن املمكن أن تلمس هذا اخليط يف الطريقة  اليت ألف هبا الكتاب 

ت اليت يشتمل عليها دليل املتعل م، املقر ر، ويف املوضوعات املختارة، ويف التوجيها
ويف املاد ة وضعت على شرائط التسجيل، والطريقة اليت سج لت هبا، ويف التدريات 
اللغوية ويف الواجبات املنزليةاملعدة، ويف الوسائل التعليمية املختارة وطريقة 
استخدامها، ويف نوع األسئلة امللقاة، ويف غري ذلك من جوانب خمتلفة للعملية 

 19لتعليمية.ا

يبدأ أن  النظرة احلديثة إيل طرائق التدريس تعتربها وسائل لتنظم اجملال اخلارجي 
الذي حييطباملتعل م كي ينشط ويغري  من سلوكه، إذا فهمنا من السلوك معناه الواسع 

واألساس الذي تقوم عليه هذه النظرية هي  ال ذي يشمل املعرفة والوجدان واألداء.
أن  التعليم حيدث نتيجة للتفاعل بْي املتعل م والظروف اخلارجي ة، وأن  دور املعل مهو 
هتيئة هذه الظروف حبيث يستحيب هلا املتعل م ويتفاعل معها. و أن طريقة التعليم 

يم مناسبا أن هي وسيلة الذى يستخدم املعلم لتحقيق اهلدف. وخيتار طريقة التعل
 11يكون جناحاً يف تعلمها.

ا شيء  واخلالصة أن  طريقة التعليم ينبغي أن ينظر إليها ال على أساس أهن 
ا جزء متكامل من موقف منفصل عن املاد ة العلمية أو عن املتعل م،  ال على أهن 

                                                             
19

 56، ص: املراجع السابقحممود كامل الناقة ورشدي طعيمة،  

مرتجم من 11

Syaiful Mustofa,2511,Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif.Malang.UIN-Maliki 

Pres,hal 13. 
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التعليم. يشمل املتعل م وقدراته وحاجته، واألهداف اليت ينشدها املعل م من املاد ة 
 العلمية واألساليب اليت تتبع يف تنظيم اجملال للتعل م.

 أهّمية طريقة التعليم ج.

لتالميذ من إن  أمه ية الطريقة يرتك ز يف كيفية استغالل حمتوى املاد ة بشكل ميكن ا
لوصول إىل اهلدف ميكن التالميذ إىل الوصول إىل اهلدف الذي نرمي إليه دراسة ماد ة 
من املواد، وواجب على املدرس أن  يأخذ بيد التلميذ من حيث املستوى الذي وصل 
إليه إليه حماوال أن يصل به إىل اهلدف املنشود، ولكي حيق ق هذا البد  من وجود بعد 

 11يت جيب أن  يلميها املدرس.وسائل  النقل ال

فالطريقة تصبح عدمية اجلدوي إذا مل تصل بالتلمذ إىل اهلدف املنشود والكفاءة 
اليت حتد د نوع الطريقة فإذا اليت ميكن املدر س من الوصول بالتلميذ إىل اهلدف هي 

 .وصلنا إىل اهلدف املرسوم بسرعة وبدقة فالطريقة تصبح جي دة

 فاخلالصة من هذا الكالم يكون فيما يلي:

 أو اًل، أن ه ال ميكن فصل الطريقة عن املاد ة

 ثانًيا، جييب أن  تضمن الطريقة إن  كان تناول املاد ة _بشكل موصل إىل اهلدف 

يار الطريقة أمر علمي قائم على أصول معينة الميكن جمانبتها. فالطريقة ثالثًا، إن  اخت
 واهلدف املراد الوصول إليه.

 

 

                                                             
11

(، ض: 1868، تطبيقها العملية، )دار املعارف مبكر-مبادئها-الرتبية احلديثة، مادهتاصاحل عبد القادر،   
186-182 
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 أنواع طريقة التعليم .د

هناك طرائق متنو عة لتدريس اللغات األجنبية. ولقد جرى حول كل  منها 
يوب جدال طويل، كما انتصر لكل  طريقة بعض املختص ْي، فأبرزوا مزايا طريقة ما وع

 11الطرائق األخرى. ومن أنواع الطرائق  لتدريس اللغة األجنبية منها:

 طريقة القواعد والترجمة .1

 طريقة القواعد والترجمة تطوير (أ 

 12دول األوروبا يف قرن ظهرت طريقة القواعد والرتمجة مع هنضة 
ميالدي. كانت كثري من املدارس واجلامعات اليت فرضت على كل الطالب 
أن يتعلموا اللغة الالتينية. ألهنم يعدون أن اللغة الالتنية لديها نتائج العلوم 
العالية لفهم النصوص الرتاب. وتسمية هذه الطريقة بطريقة القواعد 

انت هذه الطريقة مستخدمة يف أحناء ، حينما ك18والرتمجة عرف يف قرن 
األوروباء. وكذلك يف تعليم اللغة العربية هذه الطريقة أيضا تستخدم يف 

 14دول العربية ودول األخرى حىت إندونسية.

اض أن هناك فكرة العاملية اليت تكون هذه الطريقة باإلعتبار على افرت 
أساس مجيع اللغة يف هذا العامل. وأن قواعد اللغة من فلسفة واملنطق. تعليم 
اللغة هبذه الطريقةيستطيع أن يقوي كفاءة التفكر وفض املشكالت 
واحلفظ. يف هذه الطريقة ساعد الطالب على حفظ النصوص الرتاب 

الطالب نفسهم. وحىت ىف النصوص  باللغة األجنبية وترجامتها ىف اللغة
 11قواعد صعب وال يستخدمه الناس ىف احلديث.

 

 

                                                             
11

 51م(، ص:  1896. )مجيعة احلقوق حمفوظة للمؤلف، أساليب تدريس اللغة العربي ةحممد علي اخلويل،   

14
 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat. 2551) hal 45 

15
 Ibid. Hal 41 
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 خصائص طريقة القواعد والترجمة (ب 

مد ة الدراسية حتتوي على كتب النحو واملعاجم والنصوص  (1)
 العربية.

بدأ التعليم مبباحثة عن القواعد مث بعد ذلك األمثال مث شرح  (2)
 بوضوح.

 املفردات مقدمة بشكل املعجم اللغتْي أو دفرت املفردات مبعانيها. (3)

 كانت اللغة األم لغة إتصالية يف عملية التعليم. (4)

دور املعلم مشتغل كقادم املواد. أما دور الطالب سليب يف عملية  (5)
 16التعليم.

 خطوات التعليم فى الطريقة القواعد والترجمة (ج 

 ملعلم بشرح التعريف من مقوم قواعد اللغة وإعطاء األمثال.يبدأ ا (1

يساعد املعلم الطالب حلفظ بعض املفردات ومعانيها أو يسأل  (2
 إىل الطالب أن يعرضوا املفردات اليت قد علمت قبله.

يسأل املعلم الطالب لفح كتب النصوص العريب مث يساعد  (3
 مجلة. الطالب لفهم الناص برتمجة كلمة بكلمة أو كل

يساعد املعلم الطالبلقراءة الناص ويسأهلم أن يرتمجوا كل لكلمة  (4
أو كل مجلة ويصحح املعىن اخلطيئة ويشرح مدة النحو والصرف 

 ىف القراءة والبالة.

يف وقت أخر يسأل املعلم الطالب لتحليل قواعد اللغة  (5
 10)إعراب(

 

 

 
                                                             

16
 Ibid. Hal 41 

17
 Ibid. Hal 42 
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 ةمزايا طريقة القواعد والترجم ( د

 قوية الطلبة يف مهارة القراءة. -1

 الطالب يتفن الرتمجة جيد. -2

 الطالب لديهم الكفاءة العالية على التواصلباللغة العربية كتابتا. -3

 لقواعد اليت تعلم هي القواعد الوظيفة )تستحدم مباشرة( ىف اللغة. -4

 10فاستخدام هذه الطريقة يف جمموعات كبرية. -5

 يوب طريقة الترجمة والقواعدع ه(

 هذه الطريقة أكثر تعلم عن اللغة وليست املهارة اللغوية..1

هذه الطريقة فقطتهتم على مهارة واحدة يعّن مهارة القراءة بصرف النظر .2
 عن املهارات األخرى.

ترمجة حرفية تفسد املعىن ىف الواقع الواسع ونكون الرتمجة غري مناسبة يف .3
 ندونسية.نكهة لغة اإل

طالب فقط يدرسون نوع واحد من اللغة يعّن لغة الكتابة الكالسيكية. .4
 والينال الطالب اللغة اإلتصالية.

 مفردات وبناية وعبارة اليت تدرسها الطالب ال تستخدم يف لغة حديث..5

 طريقة المباشرة  .2

 نشاة طريقة المباشرة (أ 

 1921جنبية ظهرت ىف السنة كانت احملدثات الكثرية يف تعليم اللغة األ
. ومن احملدثات ظهر الطريقة اجلديدة مسيت بطريقة 1811حىت السنة 

ليم بطريقة القواعد هذه الطريقة بسبب املخالفة عن حصولة التع  11املباشرة.
                                                             

18
 Ibid. Hal 42 

11
 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid. Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: 

UIN Maliki Press 2512) hal 33 
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امليالدية  18والرتمجة متعلقة حبوائج اجملتمع احلديث. كان يف وسط قرن 
عالقة بْي دول األوروبيا تكون اجيدوفتح العلقة بينهم. وهذه احلالة سبب 
اإلتصال بْي جمتمع األوروبا يكون حاجة هلم.  فكثري من املداخل يف تعليم 

لماء اللغة يف اإلجنليزية واملانية اللغة ظهر يف هذا العصر. عرض بعض ع
والفرنسية، وغري ذلك اليت فتحوا الفرصة لتقدمي املداخل يف تعليم اللغة. ومن 
هذه احلالة أيضا ولدت طريقة جديدة تسم ى بطريقة املباشرة. وكانت هذه 

يف األوروبا واألمريكي. وىف النفس الوقت  51الطريقة مشهورة يف أول قرن 
خدم يف تعليم اللغة العربية ىف الدول العربية و الدول هذه الطريقة تست

 51اإلسالمية األخرى يف أسيا وحىت إندونسيا.

 خصائص طريقة المباشرة  ( ب

هتدف هذه الطريقة كفاءة اللغة الثانية لسانا حىت يستطيع الطالب أن  .1
 .يتصلوا ىف اللغة الثانية

النصوص فيه دفرت املفردات واستحدامه  مد ة الدراسية حتتوي على كتب .2
 ىف اجلملة.

 املفردات تكون مادية وموجودة حول الطالب. .3

كتاب النصوص مملوء بالتسمية. وغالبا ستطيع الطالب أو املعلم أن  .4
 يتمثلها.

 تعلم القواعد من األمثال مث أخذ أإلستنباط. .5

فردات املعنوي تعلم املفردات املادية تعلم بالتمثيل والصور. أما امل .6
 بانتساب والواقع والشرح.

 الكفاءة اإلتصالية تعلم سريعا باألسئلة واجلواب. .7

                                                             
25

 Ibid. Hal 35 
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لقدرة على تدريب اإلتصال شفويا بسرعة من خالل التعليم املقررة يف  .8
 11أمناط التفاعل املتناوعة.

 

 خطوات التعليم فى الطريقة المباشرة ج(

رض املواد شفويا، ينطق كلمة بإشارة املدببة أو الصور من يبدأ املعلم ع (1)
األشياء، ميارس احلركة أو تعبريات الوجه. يف يكرر الطالب ما فعل املعلم حىت 

 يكون النطق صحيحا ويفهمون معناها.

التدريب التايل يف شكل سؤال وجواب مع مثل بكلمة ما، ماذا، و أين،  (2)
 س، وفيما يتعلق بالكلمات املدروسة.مناسبة ملستوى الضعوبة من الدر 

منوذج التفاعل يبدأ مع جمموعة متنوعة تقليدية فجماعة وآخر يكون شخسية،  (3)
 .م مع الطالب أو الطالب مع الطالبإما من املعل

بعد أن يكون املعلم متأكدا بأن الطالب قد فهموا عن املواد إما ىف النطق  (4)
لفتح كتاب النص. يعطى املعلم مثاال واملعىن، فيطلب املعلم من الطالب 

 على القراءة الصحيحة مث يطلب من الطالب لقراءة بدوره.

نشط التايل هي إجابة األسئلة والتمرينات ىف الكتاب شفويا مث يفعل الطالب  (5)
 التمرينات ىف الكتابة.

القراءة وفقا ملستوى الطالب، باإلضافة إىل القصص من روح الدعابة، قصص  (6)
 ة، والتعبري اجلميل. أحيانا الطالب قادرون على حفظ ألهنا قصرية.حكم

 11إعطاءم مواد القواعد ىف املستوى املعْي حاثيا. (7)

 مزايا طريقة المباشرةد( 

 الطالب ماهرون ىف اإلستماع والكالم. (1

                                                             
21

 Ibid. Hal 47 
11

 Ibid. Hal 48 
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 يعرفون الطالب كثري من املفردات واستخدامه ىف املفردات. (2

 يستطيعون أن ينطقواجيد مثل الناطق األصلي.الطالب  (3

للطالب الشجاعة واالرجتال ىف اإلتصال ألهنم تدرج أن يتفكروا ىف اللغة الثانية  (4
 حىت الشغب بسبب الرتمجة.

 11جييد الطالب القواعد وظيفيا وليس نظريا. (5

 عيوب طريقة المباشرةه( 

الطالب ضعيفون يف مهارة القراءة وفهم النصوص ألن التدريب واملدة مفضال ىف  (1)
 اللغة اللسان.

هذه الطريقة حتتاج إىل املعلم املثايل  يف ناحية املهارة اللغوية وكفاءة تقدمي املواد  (2)
 .بشكل جيد

 ال ميكن استخدام هذه الطريقة يف فصل كبري. (3)

منع استحدام اللغة األم يستغرق وقت كثرية لشرح املعىن ويسبب خطاء الفهم  (4)
 والتفسري.

 14التعليم بالطريقة الطبيعية غري واقعي ألن الظروف ليست واحدة. (5)

 طريقة القراءةه. 

 نشاة طريقة القراءة (1

ذه الطريقة بسبب املخالفة على طريقة املباشرة اليت ال هتتم مبهارة القراءة ظهرت ه  
والكتابة. هم ظنوا أن تعليم اللغة األجنبية هبدف تفوق مجيع املهارات هو استهالة. 

افرتحوا  1858وأصدقاءه ىف التقرير املكتوب عند  (coleman) لذلك تشوملان
حتتم عند الطالب اال وهي مهارة استحدام طريقة واحدة هبدف التعليم واحد 

                                                             
23

 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid. Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: 

UIN Maliki Press. 2512) hal 41 
24

 Ibid. Hal 42 
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القراءة مستخدمة ىف املدارس املتوسطة والثانوية واجلامعات ىف األمريكي وبعض 
مهما كان مسيت بطريقة القراءة، عملية التعليم ليس فقط القراءة.  الدول األوروبا.

 11بل هناك أيضا تدريب الكالم وتدريب الكتابة ولكنه ليس كثري.

ت هذه الطريقة بناء على الفرتاض أن تعليم اللغة ال ميكن أن حيصل على ظهر 
أهداف كثري. وأن هدف املهارة القراءة هو اصح  اهلدف يف تعليم اللغة. ومهارة 
القراءة هي حاجة واقعية للمتعلم اللغة. منط تعليم اللغة املشهورة يف دول األوروبا 

للغة العربية الذي يتخذ منط ويست والشرق األوسط هو منط ميخل وست. وكتاب ا
 اإلسالمية األحرى مثل إندونسية. مستخدمة يف مصرى ودول العربية ودول

 خصائص طريقة القراءة (5

هتدف هذه الطريقة قدرة الطالب ىف القراءة، حىت يستطيع الطالب أن (أ )
 يفهموا النصوص العلمية حلاجة دراستهم.

نصوص وألسئلة عن حمتويات النص، كتاب مد ة الدراسة يف شكل كتاب ال(ب )
 األخرى للقراءة املوسعة، كتاب التدريبات وتدريب اإلنشاء.

أساس النشاطة ىف التعليم هو فهم املقروء، ولو أحيانا بدأ التعليم بالتعارف (ج )
املفردات ومعانيها مث استمرار باملناقشة عن النص القراءة مبساعدة املعلم. 

قروء بالتحليل وليس بالرتمجة احلرفية مهما كانت اللغة ينال الطالب فهم امل
 األم أيضا مستخدمة عند امناقشة.

 هذه الطرقة تفضل القراءة الصامتة من القراءة اجلهرية.(د )

 16يشرح املعلم قواعد اللغة حمدود يف حاجتة وليس كثري. (ه )

 

                                                             
11

 Ibid. Hal 52 
26

 Ibid. Hal 53 
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 خطواط التعليم  في طريقة القراءة( 3

دأ التعليم بأعطاء املفردات واملصطلحات الصعوبات للطالب. ويشرح ب(أ )
 املعلم معانيها وتعريفها وأمثال اجلملة.

 دقائق. 52يقرأ الطالب النص بقراءة صامته حاوىل (ب )

 املناقشة عن مضمون القراءة  بشكل أسئلة واجلواب باللغة األم.(ج )

 اجة.مباحثة عن القواعد قليلة ومناسبة باحل (د )

 مباحثة عن املفردات اجلديدة.(ه )

 يعمل الطالب الوضائف مثل جييب األسئلة وتدريب الكتابة.(و )

 10مدة القراءة املوسعة تعلم ىف البيت ويصنع الطالب التقرير. (ز )

 طريقة القراءة مزايا (4

 .للطالب كفاءة جيدة يف فهم النص مع التحليل ليس بالرتمجة احلرفية(أ 

 الطالب يعرفون كثري من املفردات. (ب 

 10الطالب يعرفون استخدام القواعد.(ج 

 عيوب طريقة القراءة (2

 ة اجلهرية )نطق وهلجة(.الطالب ضعيفون ىف القراء  .1

 الطالب ليس عندهم املهارة اإلستماع والكالم. .2

 ليس الطالب املهارة يف كتابة اإلنشاء. .3

                                                             
27

  Chaidar Alwasilah< Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2511) hal : 183 
10

 Op. Cit. Ahmad Fuad Effendy. Hal 54 
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يعرف الطالب املفردات املتعلقة بالقراءة فقط، فصعب هلم أن يفهموا  .4
 11املفردات األخرى.
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 Ibid. Hal 54 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 

 مدخل البحث ومنهجيه .أ 

يستخدم الباحث مدخل الكيفي باملنهج الوصفي,وخيتار الباحث هذا 
تعليم اللغة العربية مبعهد سيداقري السلفي يف  املدخل ألنه يريد أن يصف طريقة 

 املدخل املستخدم يف البحث العلمي عدادية باسوروان جاوى الشرقية.اال 1الفصل 
 باعها بشكل دائم من بداية البحث إىل هنايتها.وظيفة خاصة اليت ال بد اتيكون 

مبعهد جيري يف مدرسة االعدادية  الىت هذا البح يركز على عملية املنهج
 االعدادية باسوروان جاوى الشرقية . 1يف الفصل سيداقري السلف 

( تعريف أن منهجية كيفية هي Boghdan dan Tailorقال بوغدان وتايلور)
ت وصفية يف شكل كلمية مكتوبة أو منطوقة للشعب إجراءت حبثية تنتج بيانا

والسلوكيان التيتمسكن مالحظها. إهنم يعتمدون هذا املدخل على خلفية الفرد 
الكلى أى كام. لذلك,يف هذه احلالة الينبغي عزل الفرد أو املنظمة أىل متغري أو 

 19فرضية, ولكن ينبغي هلم أن ينظروا إليه على أنه جزء من شيئ كامل.

وصف موضوعي وحقيقي البحث  للحصول على البيانات  هذا يهدف
 اليت سيتم استعراضها لدى الباحث.ودقيق منتظم وعلى القضايا 

 

 محل البحث .ب 

االعدادية  أ3صل مبعهد سيداقري السلفي يف الف يقع الفصل االعدادية
ري السالفية اإلسالمية باسوروان جاوى اقهذا الفصل تقوم يف املعهد سيد.باسوروان
 الشرقية.

                                                             
31 Lexy J.Moleong.Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2555),4 
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مبعهد سيداقري السلفي يأخذ الباحث موضوع البحث يف الفصل االعدادية 
 املنهج املطبقة يف تعليم اللغة العربية فيها. يةجاوى الشرقية ألن يعرف كيف باسوروان

 

 لباحثحضور ا .ج 

ألن الكائنات البشرية واألدوات اليت ميكن أن تكون  ,حضور الباحث ضروري
ذات صلة للمدعى أوغريها من األشياء,والرجال الذي يكون قادرة على فهم من 
حيث احلقائق على املوقع. ولذلك يف وقت مجع البيانات يف امليدان,والباحث 

 11 هذا اجملال.املشركة يف املوقع ومتابعة أنشطة البحث بنشاط يف

حضور الباحث يف هذا البحث لنيل البيانات واستغالهلا اليت تتعلق بعملية 
 مبعهد سيداقري السلفي باسورواناملنهج التعليم اللغة العربية يف الفصل االستعدادية 

 جاوى الشرقية.
 

 مصادر البيانات .د 

مصادر البيانات هي املوضوع من  11لتحليل.البيانات هي البيان املستخدم 
 11أين البيانات املأخوذ.

( Humanالبيانات من املصادر اإلنسانية) يف هذا البحث حيصل الباحث
بوسيلة املالخظة واملقابلة. وهناك توجد كذلك مصادر البحث اليت ليست من 

انون احلكومية,وغري وقالكتوبة,امل (,منها الوثائقNon Humanاإلنسان)
 14.ذلك.ومصادر البحث الصحيحة هي احملصول عليها يف حالة طبيعية

 صادر,هي :املتؤخذ البيانات هلذا البحث من أربعة 

 مدير املعهد سيدوغريي السلفية االسالمية باسوروان (1

                                                             
30 Ibid.hlm.1 
32 Wahidmurni,Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan,pendekatan 

kualitatid dan Kuantitatif:Skripsi,Tesis dan Disertasi(Malang:UM Press,2558).hlm.41 
33

 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek(Jakarta:Rineka 

Cipta,2552)hlm.157  
34 Marzuki,Metodologi Riset(Yogyakarta:BPEF-UII,2555),hlm.55-66 
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مبعهد سيداقري السلفي  ربية يف قسم اللغة بالفصل االعدادياللغة العمدرس  (2
 باسوروان.

 مبعهد سيداقري السلفي باسوروان.الطالب من الفصل االعدادية  (3

مبعهد سيداقري السلفي للغة العربية  يركب من املنهج التعليمالوثائق وهي ت (4
 باسوروان.

 

 طرق جمع البيانات .ه 

 لبحث هي:هلذا ا طرق مجع البيانات إن

 أوال: املالحظة
املالحظة هي أسلوب أوطريقة جلمع البيانات بأداء املالحظة إىل 
األنشطة املباشرة هذه األنشطة على طريقة تدريس املعلم,ويتعلم 
التالميذ,مدير املدسة الذى يعطي االجتاه. وميكن أن يتم يف املالحظة بطريقة 

 11اكية.املالحظة االشرتاكية أو املالحظة غري االشرت 

 ثانيا:  املقابلة

املقابلة غالبا ماتسمى مبقابلة شفوية أواالستبان, وهو حوار أجراه 
 16علومات من املقابلة.املاملقابل للحصول على 

 10يلي: ماانطالقا من تطبيقها,تنقسم املقايلة على 

 عاملقابلة املسم (1

حيث يسأل اىل املقابل أى شيء جمانا,ولكن بالنظر أيضا الذهاب إىل 
 إجراءها الحيمل املقابل املبادئ الوظائيفية البيانات اليت سيتم مجعها. ويف

                                                             
35

 Nana Syaodih Sukmadinata,Metode Penelitian Pendidikan(Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya,2551)hlm.225 
36

 Suharsimi Arkunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik(jakarta: PT Rineka 
Cipta,2116),hlm.055 
37 Ibid,hlm.056 
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للتطبيق ما سيطلب.واألسلوب املناسب هو أن اجمليبْي ال يدركون متاما أنه 
جيري استجواهبم. وهكذا فإنه أكثر اجلواسرتخاء ألنه من جمرد وسيلة 
عادية.وضعف استخدام هذا األسلوب هو الطريقة على األسئلة يف بعض 

 النفس.األحيان أقل يف ضبط 
 املقابلة املوجهة (2

هي اليت أجراها املقابل مع سلسلة من األسئلة الشاملة واملفصلة على 
 نظمة.املالنحوى املذكور يف مقابلة 
عتبارات املوسوعة واملوجهة, مسرتشدة يف ذلك اإل ةفالباحث يستخدم املقابل

 التالية:
إىل الرتكيز فقط على  باملقابلة املوجهة,يستطيع إعداد األسئلة اليت حتتاج (1)

 دراستها. إعادة النظري يف النقاط الرئيسية من املشاكل اليت تتعْي

باملقابلة املوسوعة جتعل حوارا أقرب وأوسع حبيث البيانات الىت مت  (2)
احلصول عليه صحيحة وعميقة. وتستخدم هذه الطريقة للحصول على 

 الفصل االستعداديلغة العربية يف بيانات عن: كيف التخطية يف تعلم ال
السلفية االسالمية باسوروان. هذه املقابلة هتدف إىل معلم  اقريمبعهد سيد

 اللغة العربية يف هذا املعهد.

 يةالثا: الوثائقث

توثيق أساليب مجع البيانات جلمع وحتليل وثائق,على  هذه الدراسة هي
كيز هلذه حدا سواء وثائق مكتوبة وصور أليكرتونية. الوثائق وفقا لغرض الرت 

 10املشكلة.

 بيانات البحث الذي ينشأ يف وثيقة تشمل مايلي:

                                                             
38 Nana Syaodih Sukmadinata,hlm. 221-222 
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 املناهج وحطط الدرس (1

 تقرير مناقشات حول املنهج (2

 أنواع خمتلفة من اإلختبارات واالمتحانات (3

 تقرير وظيفة التالميذ (4

 11.يف التدريسأجزاء من الكتب املدرسية املستخدمة  (5

 

 أسلوب تحليل البيانات .و 

لتحليل البيانات من أول اقامتها يف ميدان البحث ,أى من  قام الباحث
 .مجع البيانات إىل مغادرهتا ميدان البحث

( 1891ن)ميلس وهوبارمث التطويري خطوات حتليل البيانات يف البح
    49البيانات,وختفيضها,وعرضها,وتلخيص أي تأكيد صحة البيانات.تبدأ من مجع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39

 Marzuki,Metodologi Riset(Yogyakarta:BPEF-UII,2555),hlm.55-66 
45

 Sugiono,Metode Penelitian Kualitatif R&D.(Bandung:alfabeta),hlm 246 
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 الفصل الرابع

 وتحليل عرض البيانات

 

عن  حثْي. املبحث األول هو حملةالفصل الرابع يبحث الباحث عن مب يف هذا
 املفتاح عن طريقة سيداقري السلفي باسوروان, و املبحث الثاين هو عرض البيانات معهد

 .سيداقري السلفي باسوروان يف تعليم مهارة القراءة مبعهد

 السلفي باسوروان يمعهد سيداقر المبحث األول : هو لمحة عن 

 السلفي باسوروان يمعهد سيداقر في ار الموقع الجغ .أ 

كاروطون باسوروان جاوى   اقريقرية سيدسلفي وقع يف سيداقري ال معهد
يف الوقت  ينتهيو  .كيلومرت تقريبا  13شرقية إندونسيا و توصلت من خالل 

 1133132حىت  11513322 ريف بْيوقع من درجة اجلغ دقيقة. 11,41
 جنوبا. 913151حىت  213531شرقا و 

 السلفي باسوروان يمعهد سيداقر تاريخ إقامة  .ب 

معهد السلفية. أساسية هذا املعهد   اقري السلفي باسوروانسيد معهد
إقامه الشيخ سيد سليمان و ساعد الشيخ احلاج أمن اهلل يف إقامته يف السنة 

ه بشيبان و أبوه الشيخ سيد سليمان وصل نسبه إىل رسول اهلل و لقب م. 1010
دجية ن. و أمه الشريفة خن و سافره من ترمي حضرموت ميرمحاالشيج سيد عبد 

غابة يف ن قونونج جايت.وكان سيداقري لطان حسن الدين بن سنهي بنت س
 .أوله و مل جيد احلاضرة 

 مث يبّن الشيخ سيد سليمان املعهد ألن يقنع الوالية حسنة وباركة.

سيداقري يدوم اىل يوم القيامة.يبداء من املسجد مكون حرجة سيداقري تطوير 
امسه الشيخ احلاج أمن اهلل من البوياين مث سريعا. و يساعده الصهر أو التلميذ 
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يتصل بنائه التلميذ يعّن الشيخ احلاج ابو دار من مقاالنج و هو مشهور بعلم 
الصرف و علم التوحيد و يتوصل الشيخ احلاج نور حسن من بنجكالن. من 

عليم الكتاب حىت جيعل املدرسة. عندما الطالب من تحىت الف  واحد طالب
 سن يبدأ عملية التعليم يف قراءة الكتاب.قادم الشيخ نور ح

يبادل ابنه امسه الشيخ هبر بن نور حسن و يساعد أخه  18خبلول القرن 
الضغري الشيخ احلاج النواوي. و نظام الرئاسة يف هذا املعهد برتتيب النسب مع 

ذلك يتطور سريعا و ينقسم على نظامْي الرتبوي يعّن املعهدية و املدرسية.  
و كثرة التلميذ من أجناء الدائرة  يتعلم هد مشهور يف جاوى شرقيةأحد من معا

ف تلميذا حتت رئيس املعهد بلغ ثالثة أالمو يف هذا القرن يتعلم التلميذ  .فيه
لدين يةها وجد التاريخ يساعد التطوير لالشيخ احلاج خليل النواوي. ويف روا

 41يف باسوروان. اإلسالم.و جهاده لبالد إندونسيا.ويساعد تطوير الرتبوية

 السلفي باسوروان يمعهد سيداقر لمحة عن  .ج 

 سيداقري السلفي : معهد إسم معهد 

 : سيداقري كاروطون باسوروان عنوان معهد 
 : سيداقري  قرية 

 : كاروطون  ناحية 
 : باسوروان  مديرية 

 : جاوى شرقية  شعوب 
 1219:  سنة البناء 

 : الشيخ سيد سليمان رئيس اإلقام 
 :الشيخ سيد سليمان مدير املعهد

 الشيخ احلاج أمن اهلل   

                                                             
41

 Redaksi Majalah IJTIHAD, Jejak Langkah 1 Masyayikh Sidogiri,(Pasuruan:pustaka sidogiri 

pondok pesantren sidogiri,2516)hal 6-7. 
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 الشيخ احلاج أبو ذارن  
 الشيخ احلاج حملي  
 الشيخ احلاج نور حسن بن نور خطيم  
 الشيخ احلاج حبر بن نور حسن  
 الشيخ احلاج عبدالعظيم أوريف  
 الشيخ احلاج عبد اجلليل بن فضيل  
 الشيخ احلاج خليل نووي  
 الشيخ احلاج عبد العليم بن عبد اجلليل  
 الشيخ احلاج نووي بن عبد اجلليل  

 

 بعثةرؤية و  .د 

ينظم الرتبية و مركز التعليم الذي  سيداقري السلفي باسوروان فيه معهد
عهد ينقسم على قسمْي املعهد. الرتبية يف هذااملالتدريس و عملية التعليم يف 

فهم عن قراءة الكتب لخمصوصا  الية و الرتبية اإلعدادية اليت يعّن الرتبية الع
جيدا. و استخدامت الطريقة التعليمية خاصة يف تعليم مهارة القراءة. و فيه رؤية 

 فيمايلي: بعثة و
 

 :المعهدة رؤي

 .حسنا ياة اليوميةاحل أهال يف قراءة الكتب جيدا و تطبيقتكوين التالميذ 

 : بعثة المعهد

 قراءة الكتب و تدريسها. يف يقلب الثقافة

 

 



32 
 

بمعهد  الكتب قراءةالمفتاح في المبحث الثاني : عرض البيانات عن طريقة 
 السلفي باسوروان  يسيداقر 

لم يف التعلم لتحقيق اهلدف وتعطي التأثري الكبري نعلم أن  الطريقة هي وسيلة املع
سيداقر السلفي باسوروان ميلك  على تقدم التالميذ. إن  تعليم مهارة القراءة يف معهد

الطريقة املخصوصة وفيها مزية كثرية, هذه الطريقة تسمى طريقة املفتاح. حبث الباحث 
 السلفي باسوروان كما يلي : سيداقري عن طريقة املفتاح يف تعليم مهارة القراءة معهد

  السلفي باسوروان يمعهد سيداقر ب الكتب طريقة المفتاح في قراءة (أ 

طريقة التعليم و يعّن  أحدهاعوامل و الن  تعليم اللغة العربية ناجحا فيه كثرة إ
التعليم فعالية. شرح الباحث يف هذا البحث عن طريقة  هي عامل مهم الدي جيعل

عن  من تاريخ. و سيداقري السلفي باسوروان معهدهارة القراءة املفتاح يف تعليم م
طريقة املفتاح و بظهور طريقة املفتاح و مراحل طريقة املفتاح و حصة الدراسي 

 واد أو كتاب املفتاح, كما يلي:امل

 طريقة المفتاح تاريخ ظهور  .1

إذا وجه  ,سيداقري السلفي باسوروان ظهرت طريقة املفتاح يف معهد
م املشكالت اليت ينتكس التالميذ على فهم علم األلة لتعليم مهارة املعل

كما قال جونيدي هو املعلم . القراءة يف علم النحو و علم الصرف مثال
لف طريقة املفتاح " أن  ظهرت طريقة املفتاح يف تعليم مهارة القراءة على واملؤ 

ة الكتب أسقل فهم التالميذ يف علم األلة حىت اليكون قادرا على قراء
 41جيدا".

لتعليم القراءة فيه اهلدف يعّن ليسهل  اوطبقت طريقة املفتاح خصوص
قال أيضا التالميذ يف فهم املواد الدراسي و يستطيع أن يقرأ الكتب جيدا. و 

                                                             
لف طريقة املفتاح يف تعليم مهارة القراءة مبعهد سيداقري السلفي باسوروان قابلة مع جونيدي هو املعلم و املؤ م 42

 يف التاريخ
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ل يعّن ريقة املفتاح متلك اهلدف املستقبسبحان هو رئيس اإلعدادية " ط
يف طريقة املفتاح ارتبطت بطريقة  41يراجع ثقافة قراءة  الكتب على اجملتمع".

فهم و حفظ النظام والصاراغان حىت  التعليم األخر يعّن طريقة املباشرة
 التالميذ على الدرس سهال.

 لمهارة القراءة للعلوم كتاب المفتاح .2

لتعليم الناجح اليت ارتبط بكتاب الدراسي صحيحا و يستطيع أن طريقة ا
سيداقري السلفي باسوروان  يرتقي ذهنية التالميذ. فذلك يصف  معهد

عن علم  اباب 11 – 1لكتاب فيه .طريقة املفتاح على أربعة كتب لكل  ا
لف كتاب املفتاح "  ف. و قال جونيدي هو املعلم و املؤ النحو و علم الصر 

كتاب املفتاح فيه أربعة كتب الذي يبحث عن علم النحو و علم الصرف, 
و خيطط برسم البياين ليساعد التالميذ يف فهم الدرس و حفظه و يطبق 

  44كتابة".الاأللوان الصاحي يف 

ووجب على املعلم أن يعلم كتاب املفتاح مرتتبا من كتاب املفتاح األول 
حىت كتاب املفتاح الر ابع. تصميم كتاب املفتاح يف عملية التعليم يتأثر كبرية 

فهم الدرس وصنع التالميذ فرحيا, كما قال حممد حمسون هو التلميذ لنمو 
يف تعليم مهارة القراءة وخيطط  اإلعدادية " كتاب املفتاح يساعد أ(3) فصل

 41بشكل ترتيبا وسهوال حلفظه".

 و هم : ب املفتاح فيه مكو نكتا
 خيطط ترتيبا وواضحا  (1

 النظام الذي يرتبط باألغنية (2

                                                             
 بحان هو رئيس اإلعدلدية مبعهد سيداقري السلفي باسوروان يف التاريخمقابلة مع س  43
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 بابا لكل  الكتاب 11يصف  (3

 يبحث فيه عن علم الصرف وعلم النحوى (4

بالتالميذ لرتقية ذهنية  ملعلم أو التالميذالسؤال واجلواب بْي التالميذ با (5
 التالميذ

  عملية التعليماملفتاح ليزجر امللل يف لعبة (6

 طريقة المفتاحالتدريس مراحل  .3

مبراحل التدريس ملواقع التالميذ  ارتتبمطريقة املفتاح لتعليم مهارة القراءة 
يف الفصل.  اتلميذ 12- 11ولكل  مراحل .مبعرفتهم وذهنيتهم مناسبا

 :وينقسم مراحل التدريس على تالثة مراحل

 مرحلة الصفر  (1

عرف عن علم األلة و مل يستطيع أن يقرأ   مل ييترحلة الاملهذه 
كتاب اللغة العربية أو ناقص املعرفة عن اللغة العربية. و التالميذ 

سنْي تقريبا. و يطبق مواد  8الذي يقع يف هذه املرحلة على عمر 
الدراسي عن قراءة القرأن و التجويد و مل يطبق كتاب املفتاح 

 املخصوص.

 دمرحلة اجلل (2

عن علم األلة يف غلم النحو  ونعرفي الذين ميذو هي مرحلة للتال
و علم الصرف قليال. هذه املرحلة يعلم املعلم مواد الدراسي من 

يدا و مطالعة كثرية. قال شيخ أربعة كتب املفتاح و تطبيقها بفهم ج
اإلعدادية  " يف هذه املرحلة نعلم  أ(3) دم هو املعلم فصلاخلا

سؤل الطالعة و املعلى  ااح و تأكيدالتالميذ ارتبطا بأربعة كتب املفت
 46واب كثرية".اجل
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 مرحلة التخصص (3

ن  مرحلة التخصص خاصة للتالميذ متحرجا من مرحلة اجليليد إ
يقرؤون كتاب  رحلة ا املو يتم معرفتهم عن علم األلة متاما. و يف هذ

لف .كما قال جونيدي هو املعلم و املؤ فتح القريب و تركيبه صحيحا
طريقة املفتاح " كل التالميذ يف هذه املرحلة جيب أن يقرأ كتاب فتح 

 40القريب مع تركيبه بفهم علم األلة صحيحا".

ثالثة مراحل طريقة املفتاج لتعليم مهارة القراءة  و يقضي التالميذ
 على نفسهم, يفضل التالميذ الفصل ىتحرجاملشهادة الو أعطى 

مثال قسم الفقه و قسم التفسري و قسم اللغة العربية و قسم اللغة 
 اإلجنلزية و غري ذلك الذي مناسبا على كفائتهم.

 حصة الدرس .4

طريقة املفتاح. ووجب علي  احلصة اخلاصة ليطبق له معهد سيداقري
ساعة من الساعة السابعة صباحا  9التالميذ أن يتبع عملية التعليم بظرف 

 عشر هنارا مث اتصل يف الساعة الثامنة ليال حىت الساعة  حىت الساعة اثنا

 خارج املعهد يف الساعة الواحدة. أن يتعلم اثنا عشر ليال. وجيوز التالميذ

يوم لتحقيق غاية طريقة املفتاح لرتقية ساعة كل  9وحصة الدرس طول 
بحان هو القراءة خاصة قراءة الكتب. قال س قدرة التالميذ يف تعليم مهارة

رئيس اإلعدادية " إن  طريقة املفتاح لديها غاية التعليم يعّن يقضي التالميذ  
كتاب املفتاح األول يف الشهر األول مث يقضي كتاب املفتاح التايل حىت  

و لكن يف تطبيقها تتبع ذهنية التالميذ حيث كانت عملية 40". كتاب الر ابع
 .التعليم

 
                                                             

47
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 معهد سيداقر السلفي باسوروان ب الكتب خطوات طريقة المفتاح في قراءة ( ب

اصة, اخلطوات اخلفيه  طوات وطريقة املفتاحاخلكما عرفنا كل الطريقة فيه 
 طوات كما يلى: اخلوشرح الباحث عن 

طريقة صوروغان و طريقة  شرح املعلم مواد الدراسى طريقة املباشرة و (1
مث حفظ التالميد النظام عن اإلعراب مثال. وبعد خفظ قدم  باضوغان .

 التالميد اىل املعلم للمطالعة النظام وعملية التعليم ارتبط بالصرغان.

 واب.السؤل واجل  (2

قدم اخلطوات الثاىن بالسؤل واجلواب عن املواد أو النظام الذى قد شرح 
قدم السؤل واجلواب باأللعاب .املعلم الدرس املاضى هلدف املذكرة أومطالعة 

أو جمموعة التعليمية وأحيانا ارتبط النظام باألغنية. تدريب دقة التالميذ 
ب السؤال واجلواب فيه سيداقري السلفي كتا ويصنف معهد اللتقاء السؤال

  السؤال الذى يعطى املعلم إىل التالميذ,.طوات والنظام اخل

كما قال قشريى هو املعلم "يصنف معهد الكتاب اخلاص لسؤال 
السؤال عن  يواجلواب الذى لتطبق خالصة مواد الدراس إذاكان املعلم يعط

لتفكري,هناك التالميذ سريعا ال جيوز طول اجيب  اإلعراب إىل التالميذ مثال,
 41ليعرف عن خفظة يف النظام "

 التقومي  (3

لتقومي بشكل اإلختبار املعلم اقام عرفنا بعد إنتهى عملية التعليم  كما
. إستخدم معهد اإلسالمية لتحقيق اهلدف والتمرين أواملطالعة وغري ذلك

التقومي  ييقض .داقري التقومي بشكل اإلختبار التحريرى واإلختبار الشفهىسي
غياة الدرس, كماقال شيخ اخلدام" اإلختبار كان قد في إداكان التالميذ ي

                                                             
 مقابلة مع قسريي هو املعلم مبعهد سيداقري السلفي باسوروان يف التاريخ   41
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إلختبار الشفهى كل  مثال قد حبثنا عن إعراب كامالً,قضى شرحت الدرس
 19".ىسنة الدرسال رياليوم واإلختبار التحريرى يف أخ

عملية التعليم بطريقة املفتاح فيه درجة النجاح عن تطبيق طريقة املفتاح يف تعليم 
من مقابلة حممد حمسن هو التلميذ . سيداقري السلفي باسوروان هارة القراءة معهدم

إن طريقة املفتاح تس هل التالميذ لفهم علم األلة وفيه " قال اإلعدادية أ(3) لفصل
 التالميذ الكتب جيدًا و سريعاً  م الذى سهاًل خلفظه.حىت أن يقراءأللعاب والنظاا

اإلعدادية  " عند الرأي أن  درجة النجاح  أ(3) فصل وقال أفيسال هو التلميذ 51."
 .11"% 111طريقة املفتاح 

م حىت االن دالت على 5115كما قال جونيدى" قد طبقت طريقة املفتاح من 
التالميذ يف قراءة  تسهلليم,  كما عرفنا أن  طريقة املفتاح ترقيًة صحيحًة يف نتائج التع

  11."الكتب

صص " احلمد هلل درجة النجاح من قال أيضا قسريي هو معلم فصل التخو 
موقف  54د املشكلة يف تطبيق".و ذا وجصحيحة مع ه ةتطبيق طربقة املفتاح ترقيقال

سيداقر  اإلعدادية معهد أ(3) لرأي جممد حيي زكريا هو واحد من التالميذ يف الفصل
د عد علم القواعة املفتاح ممتازة,ألن  يساالسلفي باسوروان قال " درجة النجاح لطريق

 11".ويقرأ الكتب صحيحة
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السلفي  يمعهد سيداقر ب الكتب قراءةالمفتاح في  طريقة  وعيوب مزايا  ج(
 باسوروان

يشرخ معلم املواد  يف عملية التعليم تعليم املفتاحطريقة الالتعليم:  ناحية عملية .1
بدقيقا,ويشرخ معلم املواد الدراسي من الكتاب املخصوص يعّن كتب املفتاح,ويف 

علم بالتالميذ. املاملفتاح فيها حيطيط ألسؤل واجلوب بْي  عملية التعليم طريقة
التالميذ حيفظ النظام باألغنياء يف كتب املفتاح.ليذكر و يعريف املواد بسرعة 

تلميذ يفهم علم األلة علم النحوي الطريقة التعليم املفتاح ليسهل  .رحياوف
 والصرف

وان ليسهل نظم مبخطط الاملكتب ال املفتاح يألفكتب : طريقة ال ناحية تأليف .2
فهم التالميذ. يف كتب املفتاح يكون مرحلة متاما.يف هذا كتب يشرخ علم 

ف علم النحوى والصرف  يعر مل النحوى والصرف مبنظم.الكتاب يوافق لتالميذ
 .ملعرفة التالميذ باإلبتداء.ألن هداف من طريقة املفتاح 

وان ليسهل فهم : يشرخ املواد منظم مبخطط والناحية املواد الدراسي .3
التالميذ. و تطبيق املعلم اسرتاجية التعليم السؤال و اجلواب  يسهلالتالميذ.املواد 

 مفهوم التالميذ املواد الدراسي صحيحا. بعد شرح املواد الدراسي كامال هبدف

 

سيداقري السلفي باسوروان على  معهد المفتاح في قراءةالكتب طريقة عيوب( د
 وجحتان:

 ناحية املعلم .1

معلم هو مرشد يف عملية التعليم,وجب عليه إلقاء رسالة التعليم جي دًا وحياول 
سيداقري  معهد ية يفالفصل ترتيبًا للتعليم كما قال سبحان هو رئيس اإلعداد

السلفي باسوروان يف احلقيقة مل يعلم املعلم أهداف التعلمية صحيحًا ويبعد عن 
 حتقيق اهلدف.وثانيا يدخل املعلم إىل الفصل متأخراً.
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 ناحية  التلميذ .2

وجدت مشكالت األخرى من ناحية التلميذ هو أقُل نشطًا لتلميذ يف الفصل 
لية التعلمية خارج الفصول, حىت شاعر ضوضء واحيانا ويشعرون مال.قامت بالعم

 التالميذ عملية  التعليم غري فعالية كماقال حممد معز املفاخري هو التلميذ يف الفصل

 " عملية التعليم يف خارج متاقرب بفصول األخر وهم يشعرون  اإلعدادية أ(3)

 16".الصعوبة لفهم املواد
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 الفصل الخامس

 نتائج البحث المناقسة

 

 باسوروان طريقة  التعليم يف تعليم مهارة القراءة معهد سداقري السلفىأن  
املفتاح هي  تب للتالميذ. طريقةالك لقراءة طريقة املفتاح لتعليم مهارة القراءة هي

باسوروان هلدف  لف يعض املعلم  يف معهد سداقري السلفىؤ طريقة التعليم اليت ي
 ةرتبطمكفاءة التالميذ يف تعليم مهارة القراءة. يف التطبيق طريقة املفتاح معرفة  

ة سوروغان. طريقة املفتاح أو بطريقة التعليم األخر يعىن طريقة املباشرة  وطريق
تستخدم يف تعليم اللغة العربية هذه الطريقة  ,لنفس الوقتىف ا ة مباشرة هوطريق

 22الدول العربية و الدول اإلسالمية األخرى يف أسيا وحىت إندونسيا. يف

طريقة التعليم الىت ال تعمل  تاستخدام, أنصار كما رأى أمحد مهتدى
الطريقة فالطريقة  عريفة الكافيةاملواد الدرس وتطبقة واليستند مبفعالية كوسيلة إىل 

أنتصبح عقيبة العملية التعليم وليس مكونات يساعد إال األهداف واذاكان ال 
 10متام يف تطبيقة. ولذلك , مهم أن تفهم صحيحاً ".

جه ا, إذا و باسوروان معهد سداقري السلفىظهرت طريقة املفتاح يف 
املعلم املشكالت اليت ينتكس التالميذ على فهم علم األلة لتعليم مهارة القراءة 

لف طريقة . كما قال جونيدي هو املعلم واملؤ صرف مثاليف علم النحو و علم ال
املفتاح " أن  ظهرت طريقة املفتاح يف تعليم مهارة القراءة على أسقل فهم التالميذ 

                                                             
57

 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid. Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: 

UIN Maliki Press 2512) hal 33 
58

 `Ahmad Muhtadi Anshor,2551,Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode 

Metode,Yogyakarta:Teras,hal 53. 



40 
 

لك متكل طريقة   11يف علم األلة حىت اليكون قادرا على قراءة الكتب جيدا".
 حتديث من طريقة املاضي.  هيطبع خمتلف.طريقة املفتاح 

 1يصف  على أربعة كتب لكل  الكتاب فيه كتاب املفتاح ملهارة القراءة 
تصميم كتاب املفتاح يف عملية  عن علم النحو و علم الصرف. اباب 11 –

يف الكتاب املفتاح  ة لنمو فهم الدرس و يصنع التالميذ فرحيا.التعليم يتأثر كبري 
 حية.ااكثر مزايا من كل ن

مرحلة  (1) ينقسم على ثالثة مراحل يعّن مراحل التدريس طريقة املفتاح
لتالميذ مل يعرف عن علم األلة و مل يستطيع أن يقرأ كتاب اللغة اصة الصفر خ

 رف( مرحلة اجليليد لتالميذ قد ع5)بية. العربية أو ناقص املعرفة عن اللغة العر 
مرحلة التخصص ( 1)لم النحو و علم الصرف قليال. عن علم األلة يف ع

 لتالميذ متحرجا من مرحلة اجليليد و يتم معرفتهم عن علم األلة متاما.

لك احلصة اخلاصة متباسوروان  معهد سداقري السلفى  صة الدرسح
ساعة من الساعة السابعة صاحبا  9م بظرف ليطبق طريقة املفتاح, عملية التعلي

حىت الساعة اثنة العشرة هنارا مث اتصل يف الساعة التامنية ليال حىت الساعة اثنا 
 عشرة ليال.

ا , فيممبعهد سداقري  السلفي باسوروانخطوات طريقة املفتاح يف تعليم مهارة القراءة 
 .السؤل واجلواب صوروغان شرح املعلم مواد الدراسى طريقة املباشرة و طريقة يلي 

عن املواد أو النظام الذى قد شرح املعلم  ,قدم اخلطوات الثاىن بالسؤل واجلواب
 كرة أومطالعة,ا الدرس املاضى هلدف املذ

                                                             
عهد اإلسالمية سيدوغريي مقابلة مع جونيدي هو املعلم و املألف طريقة املفتاح يف تعليم مهارة القراءة مب 59

 باسوروان يف التاريخ
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التقومي بشكل اإلختبار التحريرى  باسوروان إستخدم معهد سداقري السلفى ,التقومي
 َؤِذ غياة الدرس.واإلختبار الشفهى يقض التقومي إداكان التالميذ ي

ه مشكالت تعليم مهارة لتعليم مهارة القرأة واج ة املفتاحيف تطبيق طريق
باسوروان. مشكالت الىت يواجه أن  القرأة بطريقة املفتاح معهد سداقري السلفى

يعّن ناحية املعلم و  على وجحتْييطبق يف تعليم مهارة القرأة بطريقة املفتاح 
 ناحية التلميذ.

 : يف معهد سيداقري باسوروان قة املفتاحمزايا طريج. 

 هو تطوير عن طريقة السابقة يعىن طريقة أمثيالتى طريقة سوروغان. .1

علم األلة يعىن علم النحوى  حفظ املواديسهل لفهم ولتطريقة املفتاح ل  .2
 .ليحبْي التالميذالصرف و 

 املواد.و  طواتاحل ألن يف طريقة املفتاح يكون خمتلف يف ناحية .3

 عب والغناء ليحفظ نظام املواد.لليف ناحية حطوات يكون ا .4

 .حية املواد يكون ختطيط باألوان الواد يرتتب مبنظمة املناسباون .5

 عيوب طريقة املفتاح يف معهد سيداقري باسوروان:

 وسائل التعليمية  اقل .1

 اقل ابتكار يف تعليمية .2

 ملال ونعاسا  يذالتالم .3

  كتاب املفتاح اللعلوماقل شرح يعمق يف .4

  . اقل املعلم يف التعليمية .5
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 الفصل السادس

 اإلختتام

 ملخص البحث . أ

أن طريقة املفتاح تس هل التالميذ لفهم علم األلة وفيه األلعاب والنظام الذى سهالً 
من  املبحثخلفظه.حىت أن يقراءة التالميذ الكتب جيدًا و سريعاً. و من نتاج ا

% من التالميذ 21  5115البيان نتائج التالميذ أن يف السنة الباحث "بنسبة 
% 22  5111% و السنة 62  5113النجاح يف تطبيق طريقة املفتاح, و السنة 

% جنيحا.و هذه السنة مل يعريف ألن 92 5116% و السنة 91  5112و السنة 
ليم مهارة مل يقدم اإلختبار االخر". هبدا حتليل البيانات طريقة املفتاح جنحا لتع

 .القراءة

 المقترحات . ب

 من البيانات عن نتائج البحث السابقة, قدمت الباحث تعض مقرتحات البحث

 :األتية

طريقة طريقة التعليم ترجى الباحثة إىل مجيع مدرس اللغة العربية أن تنتفع  .1
 .املفتاح يف تعليم مهارة القراءة

أن يهتم إهتماما دقيقا بإيصال  مدرس اللغة العربية يف هذه املدرسةلينبغي ل .2
املواد الدراسية من الطريقة، الوسائل، و املدخل,ومجيع ما يتعلق بعملية 

 التعليم والتعلم.

ترجى الباحثة للباحثْي اآلخرين أن يتطوروا هذا البحث يف املدرسة األخرى  .3
 أو يف مراحل أخرى.
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ة أكثر حىت يكون تعليم أن يقوم الباحثون اآلخرون بالوسيلة اجلذابة واجليد .4
 .اللغة العربية أحسن
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