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 األول فصل ال
 أساسيات البحث

 ة البحثيفخل . أ
و لذالك .  تعليةها هةة ىاللغةالعربية ادل هارةممن  مهارات ىي إحدى القراءة

مهارة القراءة البد ليستوعب لدى التالميذ .القراءة مستخدمة ى عةلية تعليم اللغة 
 العربية . ألهنا تستطيع التالميذ ى إكتشاف اإلختيبار ادلهم .

القراءةوسيلة من الوسائل للتأمل والتفكَت وفهم مضةون النص ادلكتوب بتلفيظ 
ألفاظ أو كلةات واردة ى النص ادلقروء جهريا أو سرا. والقراءة تشتةل على ادلهارتُت 
معا: مهارة التعرف عن الرموز ادلكتوبة ادلوجودة ى النص ادلقروء، ومهارة الفهم عن 

 1.ر السياسية أو الرئيسية الواردة ى النص ادلقروءمضةون النص واستخراج األفكا
ى تعليم اللغة عامة واللغة العربية خاصة،تكون مهارة القراءة شلا يهدف إليها 
التعليم ولذلك تعليم القراءة ضروري ومهم جدا. ال شك فيو أن تعليم القراءة حيتاج إىل 

الكالمى وادلعاىن ادلراد  والسياقمراعة عدة نواحى منها األصوات والشكل والًتاكيب 
 2فهةها ى النص ادلقروء وغَتىا من نواحى لغوية سلتلفة باللغة األم اختالفا شديدا.

قراءة النصوص العربية الصحيحة حتتاج إىل استيعاب قواعد اللغة العربية اما 
اكيب استيعابا جيدا، ألن النصوص العربية مكونة من العبارات و العبارة مكونة من الًت 

أن مهارة القراءة كتب  يقالوالًتاكيب تتوقف على صحة القواعد كالنحو. لذلك 
مؤلفةتتحقق بعد الفهم ليست القراءة لفهةها. ىذا مبعٌت "افهم قواعد اللغة العربية  قبل 

كةا عرفنا أن كتابة اللغة العربية بدون الشكل ككتب   3أن تتناول مهارة القراءة اجليدة".
ة و نصوص عربية و غَتىا. كلها بدون الشكل.ىذه كلها تعترب مشكلة ى منوذجية و رلل
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 تعلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا والسيةا لًتقية قدرة على قراءة النصوص العربية قراءة
على قراءة صحيحة إال حبل تلك ادلشكلة أى  صحيحة وفهةية حيث مل حيصل التالمذ

للناطقُت بغَتىا لغة العربية. ىكذا ادلشكلة حيتاج زلاوالة شديدة من قبل مدرس ال
 يستطيع اىل فهم النصوص العربية. 

مهارة القراءة اليتجزّأ  ى مؤّسسة الًتبية احد من مؤسسة الًتبية ىي ى ادلعهد.  
و ىي مهارة اليت قد يستعاب التالمذ ى معهد سلفي .ألن مهارة القراءة زلتاج ى قراءة  

ال يتحرك حىت صعبة التالمذ لقراءتو عندما ليس لو استعاب كتب الًتاث و أكثر منها 
قواعد الغة العربية .كتب الًتاث ىي حصولة كتابة العلةاء السلفية ادلطبوعة ى صيغة  
كتاب يستخدم القرطاس األصفر الذي يتكونو األساتذ و الطالب حبث تعليم الدين ى 

 4ادلعهد.
 الدين االسالم .لذالك ادلعهد مبعٌتىو من يتعلم ”santri”ادلعهد أصل من لفظ 

اىل سبيل اهلل. ادلعهد الذي يهتم مبهارة القراءة  العلممكان لتعليم الدين اإلسالم ويطلب 
 5معهد سلفي ىو معهد حيفظ على النظام تعليم السلفي بكتب الًتاث.

معهد باب السالم اإلسالمي السلفيةإحدى ادلعاىد  ادلوجودة ى منتقة روكن 
حافظة رياو ىو معهد حيفظ على النظام التعليم السلفي , وىو ملتزم على تالميذ ىولو مب

أن يتعلةوا كتب الًتاث . وىذا ادلعهد سلتلف بادلعاىد األخرى ى عةلية تعليةو. وىو 
التعليم ادلتخصص اخلاص الديٍت  ثانيانوعان : أوال :  التعليم ادلتخصص العام و 

يتعلم الطالب ادلواد العامة منها الرياضية وا للغة  اإلسالمي. من الصبح اىل النهار
اإلندونيسية و الكيةياء و غَتىا يعٍت ى مدرسة ادلتوسطة السلفية األىلية و ى مدرسة 
الثانوية السلفية األىلية. و يتعلم التالميذ ادلواد العام من الساعة السابعة و النصف 

اجلةعة و السبت آىل  الساعة  احلادية صباحا اىل الساعة الواحدة هنارا إاّل ى يوم 
النصف ى مدرسة  ادلتوسطة السلفية األىلية واما ى مدرسة الثانوية  السلفية األىلية من 
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الساعة السابعة و النصف صباحا اىل الساعة الواحدة و النصف هنارا ااّل يوم اجلةعة و 
 السبت اىل الساعة احلادية عشر هنارا.

تخصص  الديٍت اإلسالمي ىي يتعلم التالميذ عن كتب أما عةلية التعليم ادل
الًتاث من الساعة الثالثة مساء اىل الساعة الرابعة مساء . يتعلم التالميذ مناسبة مبرحلتهم 
. ادلراحل ى ىذا تعليم تتكون من ثالث مراحل ىي ادلرحلة اإلعداد و مرحلة الوسطا و 

 مرحلة العليا. 
لعلةاء السلفية ادلطبوعة ى صيغة كتب يستخدم كتب الًتاث ىي حصولة كتابة ا

.  اما   6القرطاس األصفر الذي يتكون األساتذ و الطالب حبث تعليم الدين ى ادلعهد
كتب تعلةهم يعٍت كتب الًتاث مثل منت اجلرومية و األمثلة التصريفية و سفينة النجحة 

علم قراءة كتب الًتاث وغَتىا. ذالك الكتب بدون الشكل. بنظرية السابقة اّن كيفية ت
 مرتبطة بالتالمذ ى معهد باب السالم اإلسالمي السلفي تندون روكن ىولو.

ولذالك كيفية تعلم بالتالمذ ى قراءة  7كيفية تعلم هنج الذي يقوم جبهد تعلةو.  
كتب الًتاث سلتلفة.قال ه. مولياسا ان التالمذ ميلك اختلفا غريبا. ذلم قوي و عيوب و 

كيفية تعلم قراءة كتب الًتاث يؤثر على مهارة القراءة عند قراءهتا 8سلتلفة.رغبة و تذحَت 
. احد من كيفية تعلم قراءة كتب الًتاث لدى التالميذ  مبعهد باب السالم اإلسالمي 
السلفي تندون روكن ىولو ىي زلفظة  ادلادة ى كتب الراث ولكن بعض التالميذ ال 

 عٍت نتيجتها منخفضة .يقدرون على قراءة كتب الراث بصحيح ي
لذالك البد أن يكون التالميذ قادرين على قراءة الكتب الًتاث بصحيحة .ولكن 
ى الواقع  كثَتة من التالمذ مبعهد باب السالم اإلسالمي السلفي تندون روكن ىولو ى 
قراءة كتب الًتاث منخفضة و لو عود  التالميذ قراءة الكتب الًتاث ى كل يوم و حيفظ 
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ميذ قواعد حنوية و صرفية ولكنهم مل يقدروا على قراءة كتب الًتاث بصحيحة كةا التال
 دلت على الظواىر اآلتية: 

 ال يقدرون على وضع الشكل باجليد عندقراءة كتب الًتاث. أكثر التالميذ .1
 يقدرون على فهم الكالم عند قراءة كتب الًتاث.ذ ال يأكثر التالم .2
 أكثر التالميذ  ال يقدرون  على ذكر موقع الكلةات عند قراءة كتب الًتاث.  .3
قراءة كتب على استخراج األفكار الرئيسية الواردة عند أكثر التالميذ اليقدرون  .4

 الًتاث.
مبعهد باب السالم  ى ادلدرسة الثانويةأن التالميذ الظواىر السابقة الباحثة تفهم

ىولو ال يقدرون قراءة كتب الًتاث باجليدة. و بذالك اإلسالمي السلفي تندون روكن 
كيفية تعلم قراءة كتب جتذيب الباحثة اىل القيام بالبحث الكيفي حتت ادلوضوع : "

التراث لدى التالميذ  فى المدرسة الثانوية بمعهد باب السالم اإلسالمي السلفي 
 تندون  روكن هولو".

 
 مشكالت البحث . ب

 كةا يأيت :  ادلوضوعادلشكالت اليت هبذا 
 رغبة التالميذ ى تعلم قراءة كتب الًتاث .1
 صعب التالميذ لقراءة كتب الًتاث  .2
 قدرة التالميذ وضع الشكل ى كتب الًتاث .3
 رّكز التالميذ على حفظ القواعد اللغة العربية .4
 كيفية تعلم قراءة كتب الًتاث .5
 ة كتب الًتاثتعلم قراءكيفية العوامل الىت تؤثر على   .6
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 حدود البحثجـ.  
تعلم قراءة كتب الًتاث كيفية فتحددىا الباحثة ىي " ادلشكالتبناء على 

باب السالم مبعهد  تالميذ ى ادلدرسة الثانويةلدى الهاعلةكيفية توالعوامل الىت تؤثر على  
 ."اإلسالمي السلفي تندون روكن ىولو 

 
 أسئلة البحث . د

 :تكوين ادلشكالت يف ىذا لبحث 
باب مبعهد  تالمذ ى ادلدرسة الثانويةلدى الب الًتاث كتتعلم قراءة  كيف كيفية  .1

 ؟السالم اإلسالمي السلفي تندون روكن ىولو 
تالميذ ى ادلدرسة لدى الب الًتاث كيفية تعلم قراءة كت  ما العوامل الىت تؤثر على .2

 ؟باب السالم اإلسالمي السلفي تندون روكن ىولو مبعهد  الثانوية
 

 ه. هدف البحث
 : أما اذلدف ىذا البحث فهو

ى ادلدرسة  تالميذلدى الب الًتاث تكيفية تعلم قراءة ك  دلعرفة و حتليل عن .1
 باب السالم اإلسالمي السلفي تندون روكن ىولو مبعهد الثانوية

ى  تالمذلدى الكيفية تعلم قراءة كتب الًتاث   العوامل الىت تؤثر علىدلعرفة  .2
 السالم اإلسالمي السلفي تندون روكن ىولو.باب مبعهد  ادلدرسة الثانوية

 
 و. أهمية البحث

 أما أمهية البحث فهي كةا يلي :
 تالمذ ى ادلدرسة الثانويةلدى الب الًتاث تككيفية  تعلم قراءة  اإلعالم عن   .1

 .باب السالم اإلسالمي السلفي تندون روكن ىولومبعهد
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 .ب الًتاثتككيفية تعلم قراءة  معرفة كيف   ىذا البحث يهدف إىلللةدرس،  .2
ب تكقراءة   قدرة للةعهد، ىذا البحث يهدف إىل مساعدة ادلعهد يف ترقية .3

 .الًتاث
 للباحثُت، ىذا البحث مرجع ذلم يف القيام بالبحث ادلتعلق مبوضوع ىذا البحث. .4
 زيادة العلوم للباحثة عن اللغة العربية. .5

 
 البحث مصطلحاتز. 

ادلوضوع, شعرت الباحثة هبا لبيان ادلصطالحات ادلهةة يف إلبعاد األخطاء عن فهم 
 ىذا ادلوضوع:

 كيفية تعلم  .1
 9.كيفية تعلم هنج الذي يقوم جبهد تعلةو

 القراءة .2
القراءةوسيلة من الوسائل للتأمل والتفكَت وفهم مضةون النص ادلكتوب بتلفيظ 

 11ألفاظ أو كلةات واردة ى النص ادلقروء جهريا أو سرا.
 كتب الًتاث  .3

كتب الًتاث ىي حصولة كتابة العلةاء السلفية ادلطبوعة ى صيغة كتاب 
يستخدم القرطاس األصفر الذي يتكونو األساتذ و الطالب حبث تعليم الدين 

 11ى ادلعهد.
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