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 كلمة التمهيد
 م اهلل الرحمن الرحيمبس

احلمد هلل الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي وعلم اإلنسان مامل يعلم،  
وأشهد أن حممد رسول اهلل. وبعد، فأنا  وحده الشريك له أشهد أن ال إله إال اهلل

أشكر اهلل جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت 
متكنت من إهناء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط املطلوبة 

قسم  وشؤون التدريسيف كلية الرتبية  اإلسالمية الرتبيةدرجة سرجانا للحصول على 
 عالء الدين مكاسر.اإلسالمية احلكومية تدريس اللغة العربية جبامعة 
 اهلل مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة لكن بفضل لقد واجه الباحث

لة باجلودة. ولذا ودت لرسايف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه ا الباحث استطاع
 دم الشكر اجلزيل على هاؤالء املساعدين واملشرفني واملشجعني منهم:قالباحث أن ي

سنة صاحلة منذ الذين قد ربياين تربية ح و مرواحة شهرالدينلوالدي الكرميني  .1
وساعدين بقدرة طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل اهلل  صغري إيل سن الرشد

 أن يطيل عمرمها وميد هلما الصحة والعافية.
جامعة عالء الدين  مدير .س إمسافر فبباري, م.احلاج األستاذ الدكتور  احملرتم .2

 اإلسالمة احلكومية الذي قد بذل جهده يف سبيل تقدم هذه اجلامعة.



  

 و
 

ئون رتبية وشالعميد كلية  أغ. م.., ل سحممد أمري, احلاج الدكتور احملرتم  .3
جبامعة عالء قد بذل جهوده وأفكاره يف توجيه كلية الرتبية الذى  تدريس, ال

 الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
، والدكتورة اللغة العربيةتدريس قسم  رئيس إ..ته , م.محكا إلياسالدكتور  احملرتم .4

 سكرترية قسم تدريس اللغة العربية .سيت عائشة خالق، م. ف د
الذي ساعدين  املشرف األول م. أ.د، اأزهر ارش األستاذ الدكتور احلاج احملرتم .5

املشرف  الدكتور احلاج حممد مواردي جالل الدين، ل.س.، م.أغ.و , وأرشدين
الذي قدم يل عناية ومالحظات قيمة. ومها قد بذال جهدمها واشرافهما  الثاين

حىت انتهيت من كتابة هذه الرسالة, وعسى اهلل أن يتم نَعًما عليهما إن شاء 
 اهلل.

واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي من  ذيكل األسات .6
 أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.

اآلخرين من  بكلية الرتبية بوجه خاص والطال  بمن طال األصدقاءمجيع  .7
من أفكار وآراء يف إعداد  بوجه عام الذين أمدويل مبا لديهم الكليات األخرى

  هذه الرسالة.



  

 ز
 

تدريس  أصدقائي من قسمو  لزمالئيوإين ال أنسى أيضا أن أقدم الشكر اجلزيل  .8
 .2011اللغة العربية 

ة وأخريا إين ال أرجو بعد كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزياد
 سأل اهلل التوفيق واهلداية, آمني يا رّب العاملني.وعونا بني لدى القرّاء، وا
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عشر ىف املدرسة  القواعد ىف فهم القراءة لتالميذ الفصل احلاديتأثير هذه الرسالة تبحث عن 
 مشكلتنيوتتكون هذه الرسالة إىل  .2015فىندرنج سنة  كابالجنان العالية ملعهد دار الدعوة واإلرشاد

أثري القواعد النحوية ىف تهل يوجد و كيف استخدام القواعد النحوية ىف قراءة كتب اللغة العربية وهي:  
لتالميذ الفصل احلادي عشر ىف املدرسة العالية ملعهد دار الدعوة واإلرشاد كابالجنان سنة فهم القراءة 

2015. 
ملدرسة العالية دار ىف ا عشراحلادى اجملموع الكلي ىف هذا البحث هو مجيع التالميذ الفصل 

. وطريقة مجع املعلومات الىت استخدم الكاتب تلميذا 31الدعوة واإلرشاد كبالجنانج الذين كان عددهم 
 ىف هذا البحث وهي املراقبة واإلمتحان والوثائق.

لتالميذ أن استخدام القواعد النحوية ىف قراءة كتب اللغة العربية ونتيجة هذا البحث تشري إىل  
% . وكان استخدام قواعد  71تلميذا أو  22ادي عشر هو متوسط وهذه احلالة تؤكد على الفصل احل

ملعهد دار الدعوة واإلرشاد  النحوية مؤثرة ىف فهم القراءة لتالميذ الفصل احلادى عشر ىف املدرسة العالية 
R من اجلدول جند نتيجةكابالجنان، 

2 
(R Square) 0،26 ( هذا يدل على ان طبق 25،6إو )%

% تاثري 74،4% . وأما بقية ىف  ميئة 25،6استخدام القواعد ىف  فهم قراءة الكتب اللغة العربية 
 .املتغرّي أخر غري مدخل ىف  هذا منوذج البحوث
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 الباب األول

 املقدمة
 خلفية املشكالتالفصل األول: 

مليون  022اللغة العربية احدى اللغات الرئيسية يف العامل يتحدثها أكثر من 
نسمة.ىي اللغة رمسيا ىف كل دول الوطن العريب. وىي لغة مقدسة ) لغة القرأن 

ادلسلمُت. الكرمي (, و القرأن الكرمي مصدر االول لدين اإلسالم و دستور جلميع 
فهي ذات أمهية قصوى دلئات ادلاليُت من ادلسلمُت ىف العامل ، إما للناطقُت هبا أو 
غَت الناطقُت هبا. ويف الوالايت ادلتحدة، يكاد كل جامعات فيها جتعل اللغة العربية 
مادة من ادلواد الدراسية, حىت ىف اجلامعات الكثوليكية أو ادلسيحية، مثال, كجامعة 

أشهر اجلامعة الربوتستانية يف العامل واليت أتسست على رجال الدين ،  ىىارفارد, وى
 .1وجامعة جورج اتون، واجلامعة الكاثوليكية، فيها مراكز للدراسات العربية ادلعاصرة

لكي نصل إىل األىداف التعليمية فالبد ان يهتم ادلسئولون فيها بوسائل 
ىو من القضااي األساسية لإلنسان توصلها إىل جناح الربانمج التعليمية. التعليم 

 0.الذي يبٍت احلياة البشرية.
                                                           

1
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Pengajaran (Cet. I; Makassar: Pustaka Pelajar, 2003), h. 1. 

2
Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Ed. Revisi VII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2009), h. 6 
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التعليم ضرورية لإلنسان ىف حياتو, ألن دوره اساسى ىف بناء الفرد خاصة ىف 
بناء الشعب والبلد. وىو من وسائل ليطور القوة النفسية لإلنسان ىف دستور 

يم لكل ( حق التعل1، الفصل )11مادة  1723اجلمهورية إلندونيسية لسنة 
( أن احلكومة تقوم إبدارة وتنظيم نظام التعليم الوطٍت الذي يعزز 1مواطن والفصل )

اإلميان والتقوى واألخالق من أجل حتقيق حياة دولة حيكمها القانون. بناء على 
ذالك فوجب على كل عناصر الشعبية تقوم على تثقيف األمة الذى ىدف من 

قومي على بلد أو رلتمع ىف تقدميو أو ختليفو أىداف الدولة  األندونيسية. و ميكن ت
 نظر إىل ادلستوى التعلمي فيو.

التعليم للبشرية ىو الشرط ادلطلق األساسى جيب القيام لو جبميع مراحل 
احلياة البشرية. ال يكون ان يتقدم رلتمع ويفرح بدون تعليم فالتعليم ىو وسيلة النمو 

 والتقدم .
مة وتطوير الشص  تطويرا اتما كامال يهدف التعليم الوطٍت لتثقيف األ

 ابإلميان إىل هللا حىت يكون لديو ادلعرفات وادلهارات والشعور ابدلسؤولية.
إن ىف مرحلة الطفولة والشباب قوة مميزة إذا يقام هبا بطريقة صحيحة، ألن  
كثَت من األطفال وااشباب الذين ال يزالون حيافظون على التقاليد والقيم الدينية اليت 

 حيصلون عليها من التعليم الرمسي وغَت الرمسي.
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اللغة العربية ىي ادلادة من ادلواد اليت تدرس يف معهد إبندونيسيا و الىت تعمل  
كلغة الدين والعلوم. إلرتباطها اب الدين و العلوم, فاللغة العربية جزء ال يتجزأ من 

ن لغات ألخرى, ألهنا الدرسات األخرى الىت تدرس ىف ادلعهد. وميزة اللغة العربية م
مفتاح دلعرفة الدين و العلوم الدين. و معرفة الدين وعلومو امر األساسى ىف تربية 

 1أبناء األمة.
يف اتريخ اندونيسيا ورد فيو أن ادلعهد ىو أقدم ادلؤسسات التعليمية يف 
أندونيسييا. على الرغم كثَتا ما يقال أنو مؤسسة تعليمية تقليدية وقدمية، ولكن 

أن يعرف أن للمعهد خصائ  وادلتانة حىت اآلن. وجود ادلعهد ىف ىذا الزمان  جيب
 التكنولوجي لو قيمة متميزة خاصة للمسلمُت.

ادلعهد يف العصر احلاضر مازال فيو يستصدم اللغة ىف التعلم حىت ىف احلياة 
اليومية.فَتجا لطالب ان يعرفوا ادلفردات وقواعد اللغة العربية و تطبيقها حىت 

 ان يتكلموا ابلعربية الفصيحة. ستطيعواي
جيب على الطالب ان يفهموا ويعرفوا قواعد النحو  يف نطق صحيح ألهنا 

 علم اساسية يف اللغة العربية ، حىت يفهموا الكالم ىف احملادثة.

                                                           
3
Faisal hendra,dkk,Kemampuan Berbahasa Arab (Gaung persada pers,Jakarta,2007), h 25. 
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و يف معرفة اللغة العربية, حيتاج اىل علم أساسي دلساعدة عملية التعلم الذى 
حياول  ية لتطبيقها يف علمية التعلم. بناء على ما ذكر،ما يعرف ابلقواعد النحو 

الباحث ان يبحث أثر القوعد يف فهم القراءة لتالميذ ادلدرسة العالية الذى ليس 
 نظراي فقط, ولكن مستدل من خالل التجربة أيضا، بطريق البحث ادليداين

 مشكالت البحث الفصل الثاين :
العالية ادلدرسة  كتب اللغة العربية يفقراءة  ىف  القواعد النحوية كيف استصدام .1

 -0213الدراسية سنة دار الدعوة واإلرشاد كابالجنانج  مناىل العلوم دلعهد
 ؟ 0214

لتالميذ الفصل احلادي القواعد النحوية ىف فهم القراءة معرفة ىل يوجد أثَت  .0
دار الدعوة واإلرشاد كابالجنان  مناىل العلومعشر ىف ادلدرسة العالية دلعهد 

 ؟ 0214 -0213الدراسية سنة 
 اثلث: توضيح  معاين املوضوعالفصل  .3

قبل أن يدخل الباحث إىل لب الرسالة، فمن األفضل أن يقدم بشرح 
 الكلمات اذلامة الىت يكون عنوان الرسالة ما يلي:
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يؤثر, جاء يف لسان العرب:" أثر؛  –أَثر التأثَت مصدر من كلمة  .1
 2األثر : بقية الشيء, واجلمع آاثر وأثور."

كلمة القواعد مجع من كلمة قاعدة، وذكر يف لسان العرب :  .0
 3"والقاعدة :أصل األّس, والقواعد: اإلساس, وقوعد البيت إساسو."

 Bahasa Arab Pendekatan: ادلرادة ىي ما تعلم ىف كتاب  قواعدو 

Saintifik Kurikulum 2013,  اجلملة الفعلية ) و اإلضافة، و ، ان+فعل ىي
وفعل األمر.وأتثَت القواعد ىو تلميذ الفعل+الفاعل+ادلفعول بو (، 

 تطبيق ادلعرفة القواعد عند يقراء او ىو يقراء فقط.
كلمة فهم جاء ىف مقاييس اللغة مبعٌت "علم الشيئ كذا يقولون أىل  .1

 4اللغة. وفهم: قبيلة.
كلمة " قراءة " مصدر من  قرأ. ورد يف معجم اللغة العربية ادلعااصرة  .2

: قراءة مصدر قرأ. قراءة األفكار : القدرة على معرفة أفكار الغَت 
بطرق اتصال خارجة عن نطاق اإلدراك ااحلس. قراءة الكف أو 
                                                           

2
) طبعة الثالثة، دار صادر : بَتوت ،  2دمحم بن مكرم بن على مجال الدين ابن منظور : لسان العرب،جوز   

 .33ه(، ص 1212
3
) طبعة الثالثة، دار صادر : بَتوت ،  2دمحم بن مكرم بن على مجال الدين ابن منظور : لسان العرب،جوز   

 .141ه(، ص 1212
4
 235، ص (ه 1177 -م 1757دار الفكر، ) 2، جوز مقاييس اللغة معجمأبو احلسُت أمحد بن فارس:   
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, قراءة -الفنجان : التكهن ابلغيب. قراءة جهرية : نطق ابدلكتوب,
وفهم القرأة ىوا التالميذ  5.النظر وادلطالعة بدون نطق صامتة : إلقاء

 يستطعون ان  يقراءو كتب اللغة العربية جبيد وصحيح.
 رابع : أهداف البحث وفوائده الفصل

 أهداف البحث .1
استصدام القواعد النحوية يف قراءة الكتب ابللغة العربية ادلدرسة معرفة  .أ 

الدراسية سنة دار الدعوة واإلرشاد كابالجنان  مناىل العلوم العالية دلعهد
0213- 0214. 

لتالميذ الفصل احلادي أتثَت القواعد النحوية ىف فهم القراءة معرفة   .ب 
دار الدعوة واإلرشاد   مناىل العلومعشر ىف ادلدرسة العالية دلعهد 

 . 0214 -0213الدراسية سنة كابالجنان 
 
 
 

                                                           
5
 -ه 1207) طبعة األوىل، عامل الكتب،  1: معجم اللغة العربية ادلعاصرة، جوز  أمحد خمتار عبد احلميد عمر  

 1572م(،ص  0226



7 
 

 فوائد البحث .2
ىف فهم  النحويةزايدة عن منوعات البحث العلمى عن التأثَت القواعد  .أ 

دار الدعواة واإلرشاد   مناىل العلومالقراءة يف ادلدرسة العالية دلعهد 
 كابلالجنان.

دار الدعواة  مناىل العلومتطور فهم القراءة يف ادلدرسة العالية دلعهد  .ب 
 واإلرشاد كابلالجنان.

 مناىل العلومترقية نتائج تعلم اللغة العربية لتالميذ ادلدرسة العالية دلعهد  .ج 
 دار الدعواة واإلرشاد كابلالجنان.  

 خامس : أساس ترتيب الرسالةالفصل 

ىذه الرسالة حتت ادلوضوع " أتثَت القواعد ىف فهم القراءة لتالميذ 
دار الدعوة  العلوممناىل  الفصل احلادي عشر ىف ادلدرسة العالية دلعهد

". الرسالة حتتوي 0214 -0213الدراسية سنة واإلرشاد كابالجنان فيندرنج 
على مخسة أبواب متتابعة، تندرج حتت كّل ابب منها  عدد من فصول. 
فالباب األول ادلقدمة، وينقسمو الكاتب إىل مخسة فصول متتابعة، فأوضح يف  

ت البحث، وتوضيح معاين كّل فصل منها: خلفية ادلشكالت، ويليو مشكال
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ادلوضوع، وأىداف البحث وفوائده، فصتم الباب يف النهاية أبساس ترتيب 
 الرسالة.

والباب الثاين ىو ابلدراسة ادلكتبية،تعريف القواعد, تعريف علم النحو , 
أىداف تعليم القواعد, تعريف القراءة, اغراض تدريس القراءة, و طريقة تدريس 

 ر من الباب.القراءة يف الفصل اآلخ

و الباب الثالث، يعٌت مبناىج البحث، وأوصلو الكاتب إيل ستة فصول 
متتابعة؛ حيث أورد يف كّل فصل منها: اجملموع الكلي، والعينة النموذجية، 
وطريقة أخذ العينة النموذجية، وطريقة مجع ادلعلومات، فأدوات البحث 

 العلمي، مثّ طريقة حتليل ادلعلومات.

 ثالثةأما الباب الرابع فهو شامل على نتيجة البحث وينقسم إىل و 
 كابالجنان دار الدعوة واإلرشاد مناىل العلوم معهد حملة عنىي فصول، 
قراءة  كتب اللغة العربية لتالميذ ىف استصدام القواعد النحوية  , وفندرنج

دار الدعوة  مناىل العلوم الفصل احلادى عشر ىف ادلدرسة العالية دلعهد
و أتثَت استصدام قواعد , 0214 -0213الدراسية سنة  واإلرشاد كابالجنان
مناىل  لتالميذ الفصل احلادي عشر ىف ادلدرسة العالية دلعهد على فهم  القراءة

 .0214 -0213الدراسية سنة دار الدعوة واإلرشاد كابالجنان  العلوم
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عٌت مبوضوع اخلادتة؛ فأوصلو الباحث يفوأما الباب اخلامس أي آخر البحث، 
 اإلفًتاحات. فصل منهما: اخلالصة، ىفإىل فصلُت كذلك، حبيث يورد 
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 الباب الثاين

 دراسة ادلكتبية

 تعريف القواعد صل األّول :فال
معٌت االستقرار والثبات  _) والدال _والعُت _القاف( د مادة قعديفت

ىـ( : القاف والعُت والدال أصل مطرد منقاس ال ٜٖ٘\)ت قال : ابن فارس
لف . وىو يضاىي اجللوس وإن كان يختكلم  ها فىمواضع ال يتكلم  ىفخيخ

 ٔ.ابجللوس
األصل نقيض القيام  ىفوالقاعدة لغًة : مأخوذة من القعود وىو 

س وقواعد البيت أساسو, اأصل األخس, والقواعد األخس :والقاعدة . وىواجللوس
َوِإْذ يـَْرَفعخ إِبـَْراِىيمخ اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْْسَاِعيلخ رَبّـََنا تـََقبَّْل  ) القرآن ىفوقد جاء 
 (ٕٚٔالبقرة : .(أَْنَت السَِّميعخ اْلَعِليمخ  ِمنَّا ِإنَّكَ 
وىي . ٕىي قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياهتا :االصطالح  ىفو 

 ٖأيضاً : مبعٌت الضابط وىي األمر الكلي ادلنطبق على مجيع جزئياتو.
                                                           

) طبعة الثالثة، دار صادر : بَتوت ،  ٗدمحم بن مكرم بن على مجال الدين ابن منظور : لسان العرب،جوز  ٔ
 .ٖٔٙه(، ص ٗٔٗٔ

) طبعة الثالثة، دار صادر : بَتوت ،  ٗدمحم بن مكرم بن على مجال الدين ابن منظور : لسان العرب،جوز ٕ
 ٜٕٔصه(ٗٔٗٔ
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 تعريف علم النحو الثاين : صلفال
 : ٗذكرت للنحو لغة ادلعاين التالية

حنوك ، أي : قصدت قصدك . وحنوت الشيء القصد . يقال : حنوت  (ٔ
  ، إذا أممتو.

  التحريف . يقال : حنا الشيء ينحاه وينحوه إذا حرفو. (ٕ
 الصرف . يقال : حنوت بصري إليو ، أي : صرف. (ٖ
 ادلثل . تقول : مررت برجل حنوك ، أي : مثلك. (ٗ
 ادلقدار . تقول : لو عندي حنو ألف ، أي : مقدار ألف. (٘
  تقول : سرت حنو البيت ، أي : جهتو.اجلهة أو الناحية .  (ٙ
 النوع أو القسم . تقول : ىذا على سبعة أحناء ؟ أي : أنواع. (ٚ
 البعض . تقول : أكلت حنو السمكة ، أي : بعضها. (ٛ

ويالحظ أن النحاة مل يذكروا ادلعٌت الثالث ، ولذا عدوا ادلعاين اللغوية سبعة 
 نظمها الداودي شعرا بقولو :

 

                                                                                                                                                                      

 (ٓٔ٘_صٕ) ج  ي رري  الشرح الكبَت للرافعي ادلصباح ادلنَت:  أمحد بن دمحم بن علي ادلقري الفيومي ٖ 
 ٓٔ/  ٔلسان العرب ، مادة )حنا( ، حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل :  البن منظور   ٗ
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 معان قد أتت لغة * * مجعتها ضمن بيـت مفــرد كمالللنحـــو سبـع 
 ٘قصد ومثـل ومقــدار وانحيــة * * نوع وبعض وحرف فاحفظ ادلثال.
 .النحو اصطالًحا: علم يـخْعرفخ بو َأْحوال أواخر الكالم إعرااًب وبناء
 اللغة العربية علم النحو ىو فرع من فروع العلم الذي يدرس قواعد

ظروف  ىف دراستو ىذا الفروع يركز .ٙاجلملة العربية ىفلمات بًتتي  الك ادلتعلقة
ادلوقف  ىفالتغَتات  اليت تسب  عن الكلمات العربية احلرف األخَت من حركة
وىذا العلم ذلا . وىذا العلم ديسى أيضا بعلم القواعيد .اجلملة ىف كلمة من

 شكل تغَت العلم الذي يدرسىو فرع من عالقة عميقة وقوية بعلم الصرف 
 .ٚالكلمة العربية

الكلمات العربية من حيث عروض األحوال ذلا حال تركيبها   ىوو وأما موضوع
 ىفأحوال أواخر الكلمات العربية  ىفكاإلعراب والبناء . أي أن النحو يبحث 

 ٛ.حال اإلفراد الذي خيتص بو علم الصرف ىفاجلملة ، وليس 

 

                                                           
 ٓٔ/  ٔحاشية اخلضري على شرح ابن عقيل  4

6
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jilid 4 Jakarta: PT Ikrar Mandiri 

abadi , 1997), h. 2. 

7
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, h. 2. 

8
 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=210687    ) diakses tgl 21/03/2016 pukul 

14.03 ) 



02 
 

 أهداف تعليم القواعدالسالث :  صلفال

وتكوين عادات لغوية سليمة  , ألسنة التالميذ ،ووقايتهم من اخلطأتقوًن  .أ 
واجلمل استعمااًل صحيحًا خاليًا من  دتكنهم من استعمال األلفاظ

 .األخطاء النحوية اليت تذى  جبمال الكالم وروعتو
ما يسمعون يفتعويد التالميذ دقة ادلالحظة ،والتمييز بُت اخلطأ والصواب  .ب 

اجلمل مما يساعد على فهم  ىفالكلمات  وظائفأو يقرؤون وإدراك 
 .مواقعها ادلختلفة

ألن قواعد النحو تعد وصفاً  ,إيقاف التالميذ على أوضاع اللغة وصيغها .ج 
مواقعها  ىفالتغيَتات اليت حتدث لأللفاظ  و علميًا لتلك األوضاع والصيغ

 .ادلختلفة
وتنظيمها  مساعدة التالميذ على تكوين عادة ترتي  ادلعلومات اللغوية .د 

 .وتدريبهم على التفكَت ادلنظم
مساعدة التالميذ وتدريبهم على فهم الًتاكي  ادلعقدة واألسالي   .ه 

 ٜ.الغامضة والتعرف على أسباب رموضها أو تقصَتىا

 
 

                                                           
9
 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=210687    ) diakses tgl 21/03/2016 pukul 

14.03 ) 
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 تعريف القراءة الفصل الرابع :
تتبع كلمات  ومعنهاقراءة".-يقرأ-كلمة " قراءة " مصدر من " قرأ

سواء وقع النطق هبا )قراءة جهورية( أم مل يقع )قراءة النص ادلكتوب نظراً؛ 
. وعند الباحث أن القراءة ىي عملية لنيل معرفة ما من مصادر (صامتة

القراءة. القراءة عملية يراد هبا اجياد الصلة بُت لغة الكالم والرموز الباحثية، 
ويفهم من وتتألف لغة الكالم من ادلعاىن واأللفاظ الىت تؤدى ىذه ادلعاىن، 

 ىذا أن عناصر القراءة ثالثة وىي:
 ىٌتذادلعٌت ال .أ 
 اللفظ الذى يؤيده .ب 
 ٓٔالرمز ادلكتوب. .ج 

 تدريس القراءة أهداف : الفصل اخلامس
القـراءة اجلهريـة , مقرونـة  ىفاكتساب مهارات القـراءة األساسـية الـيت دتثـل  (ٔ

األداء و ضـــــبط للحركـــــات و الضـــــوابط  ىفالنطـــــق و حســـــن  ىفبســـــالمة 
 األخرى و دتثيل للمعٌت.

                                                           

؛  قاىرةال شرة.عا)الطبعة ال اللغة العربية. ىدلدرس ادلوجو الفٍتم.يم ابراىيلعبد العالدكتور ٓٔ 

 ٚ٘ص. (ٜٔٔٔدارادلعارف.
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القـــــدرة علـــــى القـــــراءة االســـــتيعابية الواعيـــــة ابلســـــرعة ادلناســـــبة و اســـــتنباط  (ٕ
األفكار العامة و ادلعلومات اجلزئية أو إدراك ما بـُت السـطور مـن معـان و 

 ما وراء األلفاظ من مقاصد.

 اكاة اجليد منها.االستفادة من أسالي  الكّتاب و الشعراء و حم (ٖ

ـــــا  و تنميتـــــو  ســـــلوب لغـــــوي  (ٗ ـــــَت الشـــــفوي و الكت ارتقـــــاء مســـــتوى التعب
 صحيح.

ة , مبـــا يكتســـبو مـــن فىـــة و العلميـــة و الثقافىـــتوســـيع خـــطات الطالـــ  ادلعر  (٘
بطـــــون الكتـــــ  و افـــــالت و الصـــــحف و رَتىـــــا مـــــن وســـــائل النشـــــر و 

 ٔٔاإلعالم.

 طريقة تدريس القراءة الفصل السادس :

 الطريقة الرتكيبيةأوال:  
 : ويندرج حتتها طرق فرعية ىي

 
 

                                                           
00

علي عوينات , صعوابت تعلم اللغة العربية ادلكتوبة  ي الطور الثالث من التعليم األساسي , دراسة ميدانية  
 ٖ٘, ص  ٕٜٜٔ, ديوان ادلطبوعات اجلامعية , 
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 ة أو اذلجائيةفىالطريقة األجبدية احلر  .ٔ
ف األجبدية و األحر  فةر معىي عبارة عن  ة أو اذلجائيةفىالطريقة األجبدية احلر 

واألساس الذي تقوم عليو ىذه الطريقة ىو أن ة نطقها. فىمن حيث أشكاذلا وكي
القراءة عبارة عن القدرة على تعرف الكلمات والنطق هبا ، أما الفهم أهنم ينظرون 
إليو على أنو عملية عقلية ديكن أن يقوم هبا ادلتعلم من تلقاء نفسو مىت تعرف 

 هبا.نطق الو الكلمات 
 الطريقة الصوتية ) األسلوب الصويت ( .ٕ

خطوة  ىفاألساس , ولكنها ختتلف عنها  ىفوىي تلتقي مع الطريقة األجبدية 
تعليم القراءة ىو  ىفمن خطواهتا وىي تعليم أْساء احلروف ، فهي ترى أن اذلدف 

 .تعرف الكلمات والنطق هبا
 اثنيا : الطريقة التحليلية

 وىذه الطريقة تسَت على عكس الطريقة الًتكيبية ، وىي تقوم على البدء
بكلمات واالنتقال منها إىل احلروف ، وأساس ىذه الطريقة معرفة الطفل كثَتا من 

ها مع معرفة أْسائها ، وذلك قبل أن يدخل فىاألشياء احمليطة ببيئتو اليت يعيش 
حياتو ، مث يعلم الكلمات  ىفادلدرسة ، فتعرض عليو كلمات مما يسمعو ويستعملو 

أجزائها ،  ىفإىل النظر  –بتوجيو ادلعلم وإرشاده  –صورة وصوات ، مث ينتقل تدرجييا 
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كي ديكنو معرفتها اثنية ، ويقدر على هتجئتها عند مطالبتو بكتابتها وذلذا ْسيت " 
وىي  الكلمة مركبة ، مث حيللها إىل أجزائها التالميذ يتعلمألن الطريقة التحليلية " 

احلروف وتسمى كذلك الطريقة الكلية ألهنا تبدأ بتعليم الكل وىو الكلمة أو 
اجلملة ، وتنتقل إىل اجلزء وىو احلرف وأشهر ما يندرج حتت ىذه الطريقة ، 

 طريقة)) انظر وقل ((
 طريقة " انظر وقل " :   

 أساسها النظر إىل الكلمات ، مث التلفظ هبا ، وىي نوعان :

 : وىـي إحـدى طـرق القـراءة التحليليـة ،وتبـدأ ىـذه الطريقـةطريقة الكلمـة  .ٔ

ادلعلـــم علـــى ادلـــتعلم " كلمـــة " مـــن الكلمـــات الـــيت يعـــرف لفظهـــا  يتنـــاول

 ومعناىا ولكنو ال يعرف شكلها .

األســاس ولكــن ختتلــف  ىفطريقــة اجلملــة : وىــي تتفــق مــع طريقــة الكلمــة  .ٕ

تفســَت معــٌت الوحــدة الكليــة فهــي تــرى أن الوحــدة الكليــة ذات  ىفمعهــا 

، ألن الكلمــة ادلفــردة يفهــم منهــا أكثــر مــن  معــٌت وىــي اجلملــة ال الكلمــة

مجلــــة أو وصــــف ادلوقــــف  ىفمعــــٌت ، وال يتحــــدد معناىــــا إال إذا وضــــعت 
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تفســـــَت معـــــٌت الكليـــــة  ىفو ، ويًتتـــــ  علـــــى االخـــــتالف يـــــف وفـــــقادلالــــذي 

تعليم القراءة فبدال من عـرض كلمـة مفـردة  ىفخطوات السَت  ىف يةتالفخلا

جنـــد طريقـــة اجلملـــة تبـــدأ بعـــرض اجلملـــة الكاملـــة وتطالبـــو  دراك شـــكلها 

وفهم معناىا وبعد التأكد من قدرتو على تعرفها وفهم معناىا تعرض عليو 

 مجلة أخرى.

 ة يفالطريقة التولياثلثاً  :  

من مزااي الطريقتُت، ويتم ذلك د يفوتستوىي طريقة جتمع بُت الكل واجلزء، 

  تباع اآليت:

كلمات ومجاًل من ادلفردات اليت يستعملوهنا ويفهمون  التالميذيقدم ادلعلم إىل  (1

ميلون إىل قراءهتا، وتتكرر ىذه الكلمات واجلمل فىمعانيها، ويعرفوهنا كلياً، 

 ىفعليها، و طيعون قراءهتا مبجرد وقوع أنظارىم يستفأذىاهنم،  ىفحىت تثبت 

 ذلك إفادة من طريقة الكلمة وطريقة اجلملة.
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أذىان التالميذ، حتلل اجلملة إىل   ىفبعد أن تثبت الكلمات واجلمل  (ٕ

تعلم التالميذ أصوات احلروف يفكلمات والكلمة إىل أحرف، 

ويربطون بينها وبُت أشكاذلا، ويرّكبون كلمات منها، ويكسبون القدرة 

ذلك إفادة من الطريقة الصوتية،  ىفعلى قراءة كلمات جديدة، و 

 ولكن البدء ال يكون بتعليم احلروف وأصواهتا.

وبعد أن يتقن التالميذ القراءة والكتابة، يتعلمون أْساء احلروف بعد  (ٖ

مرحلة متأخرة، بعد التمكن من مهارات القراءة وىي السرعة والفهم 

من ذلك إفادة  ىفوجودة النطق وتعرف أشكال احلروف وأصواهتا، و 

 ٕٔالطريقة اذلجائية، ولكن البدء ال يكون بتعليم أْساء احلروف.

ة ىي الطريقة السائدة اليت يفىذا، ويالحظ أن الطريقة التولي

 ىفتعليم القراءة والكتابة للمبتدئُت  ىفأتخذ هبا معظم البالد العربية 

 الوقت احلاضر.

                                                           
12

 tamu.qu.edu.qa/download%20files/Foundation/القراءة20%تعليم.doc 11 ـ 12 ـ , 
. 04 : 10 , 1105 
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 اجملموع الكلي: الفصل األّول 

كون يفىذا البحث  ىفل على املعلومات احملتاج إليها صلكي حي 
تتحقق نتيجة البحث  من أمر البد منو.ألن ال اجملموع الكلييبحث عن 

 .بدونو
ىذا البحث, ينبغى أن  ىفقبل أن يتكلم الباحث عن اجملموع الكلى 

 ج البحثمناى ىفيستغلون  نالعلماء الذي عنديتقدم بذكر تعارفو 
 فاجملموع الكلي عند دمحم عارف تريو ىو:

Keseluruhan aspek dan ciri tertentu, fenomena atau konsep yang menjadi 
pusat perhatian

1
. 

مر كز  جوانب عامة وخصائص معينة تصورا كان أم تصديقا تكون"
 "البحث.

 وعند سحرسيمي اركنتو اجملوع الكلي ىو:
Populasi adalah keseluruhan subyek atau sumber data penelitian apabila 
peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada dalam suatu wilayah, maka 
penelitiannya merupakan penelitian populasi

2
. 

                                                           
1
Muhammad Arif Tiro, Dasar-dasar Statistika(Cet. IV; Makassar: UNM, 2003), h. 3. 

2
Suharsimi Ari kunto, Prosedur Penelitian, (Cet, I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 102. 
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إذا ،  البحثمعلومات  رمصد مواضع اواملعىن: اجملموع الكلي ىو كل 
لبحث يسمى ابدائرة, فبحثو  ىفاراد الباحث أن يبحث كل عناصر  

 .اجملموع الكلي
 :أما اجملموع الكلي عند سوغيونو ىو 

Wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai 
kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan

3
. 

"والية تعميم تتكون من موضوع البحث لو كمية وخصيصة معينة أثبتها 
 الباحث لدراستها ويليها سحب االستنباط"

 Pengantarكتابو   ىفوغري املؤىلني السابقني جاء الدكرتاندوس حرمان ورسيتو 

Metodologi Penelitian :موصل مناىج البحث" بتعريف تفصيل عن اجملموع الكلي" 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri darimanusia, hewan, 
tumbuh-tumbuhan, gejala nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang 
memiliki karaktersitik dalam suatu penelitian

4
 

"اجملموع الكلي ىو مجيع موضوعات البحث اليت تتكون من إنسان و 
حيوان ونبات وظاىرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات هلا شخصيات أو 

 البحث" ىفخصائص 

                                                           
3
Sugiono, Metode Penelitian Administrasi (Cet. VI; Bandung; Alfabeta, 2002), h. 57. 

4
Herman Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

1992), h. 49. 
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ميكن أن يقال أن  للمجموع الكليما ذكر من التعارف  بناء على
و. ابلنسبة عن فياليت حتتاج ياة مجيع املوضوعات البحثاجملموع الكلي ىو 

ىذا البحث ىو  ىفعنوان ىذه الرسالة فعني الباحث أن اجملموع الكلي 
املدرسة العالية دار الدعوة  ىف عشراحلادى تالميذ الفصل مجيع 

 تلميذا. 13 الذين كان عددىم رشاد كبالاجانواإل
 العينة النموذجية:  الفصل الثاين
 ىي: أريكنتو سيمي سوحر عند النموذجية العينة

Sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti
5
 

 "جزء أو انئب اجملموع الكلي املراد حبثو"

 قال سوغيونو أن العينة النموذجية ىي:
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut

6
 

 املعىن: العينة النموذجية ىي جزء من أجزاء اجملموع الكلي الذى متتاز بو.
ة ىف ىذا البحث العلمي ىي ولذلك يعني الباحث أن العينة النموذجي

املدرسة العالية دار الدعوة واإلرشاد   ىفتالميذ الفصل احلادى مجيع 
تلميذا، وفقا ملا قالت سوىرسيمي  13كابالاجان الذين كان عددىم 

                                                           
5
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h. 109. 

6
Sugiyono, Metode Peneitian Pendidikan, h.118. 
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فمن األحسن أن جيعلهم  ريكنتو إذا كان اجملموع الكلى ال جياوز مائة تلميذا
 .7حث النموذجية، وىذا البحث يسمى ابلبحث اجملموع الكلىمجيعا الب
 طريقة مجع املعلومات:  الفصل الثالث

مجع املعلومات  ىفلذلك يستخدم الباحث و ىذا البحث ىو البحث امليداين 
 وىو :طريقة البحث امليداين ، 

الباحث املراقبة على موضوع البحث مث  قوم( ىي يObservasiاملراقبة ) .أ 
 يقيد احلاالت اليت يعتقدىا واجبا ومتصال مبشكلة يبحثها.

للتالميذ ىف الفصل األول ملعرفة حاهلم األول  الباحثالقيام اإلمتحان ىو  .ب 
معرفة املهارات اللغوية األربع وفهمها ابستخدام   ىفىف مستوى قدرهتم 

 كتاب دروس اللغة العربية
ها الباحث املعلومات بتسجيل األشياء يفالوثيقة ىي الطريقة اليت جيمع  .ج 

كشف درجة   ىفسيأخذ الباحث املعلومات اليت تتعلق مبسائل البحث.
من األشياء اليت تتعلق مبباحث  ااإلمتحان األخري لدى التالميذ وغريى

 ىذه الرسالة.
 

                                                           
7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  h. 107. 
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 أدوات البحث العلمي الفصل الرابع :
األدوات اليت يستخدمها الباحث جلمع املعلومات على حسب 

 ىذا البحث ىي: ىفاملسائل اليت يراد حبثها 
الباحث املراقبة على  يقوم( ىي Pedoman Observasiدليل املراقبة ) .أ 

موضوع البحث مث يقيد احلاالت اليت يعتقدىا واجبا ومتصال مبشكلة 
 اليت يبحثها.

 ورقة أسئلة اإلمتحان  .ب 
الوثيقة، يستخدمها الباحث جلمع املعلومات املتعلقة هبذا  تريقة .ج 

البحث. الوثيقة املستخدمة للحصول على املعلومات أو البياانت 
 املوجودة مسبقا.

 طريقة حتليل املعلومات:  اخلامسالفصل 

املعلومات اليت مت مجعها حيللها الباحث ابستخدام الطريقة اإلحصائية 
ة ىي اإلحصائية فى(. اإلحصائية الوصtekhinik statistik deskriptifة )فىالوص

املستخدمة لتحليل املعلومات عن طريق وصف املعلومات كما كانت دون 
 املطّرد للعام أو التعميم.أي قصد لسحب االستنباط 
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 ة ابستخدام الرموز :فىاملعلومات الكمية حيللها ابلتحليل اإلحصائية الوص
 ةفىاإلحصائية الوص .3

  
 

 
        

 حيث : 
P = ( النسبة املئويةAngka Persentase) 
F = ( الرتددFrekuensi) 

N=( إمجايل الدرجاتJumlah keseluruhan atau banyak individu
8) 

 ̅  
 

 
 

 حيث : 
 (Nilai rata-rata yang dicariمعدل الدرجة ) = ̅ 
X = ( مجلة الدرجةJumlah nilai dari secara keseluruhan) 
N = ( مجلة العينةJumlah Sampel) 

 التحليل اإلحصائي االستداليل .2
 رموز ابستخدام الفرضية ختبارإل  االستداليل االحصاء يستخدم

 ما يلى :يف، 9البسيط االحندار
                                                           

8
 Nana Sugiono, Pengantar Statistik (Cet. X; Jakarta: Grafindo Persada, 2001), h. 34. 

9
Budiyono, Statistik Untuk Penelitian (Cet. II; Surakarta: UNS Press, 2009), h. 254. 
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Ý = a + b X 

 حيث :
Ý = بناء التابع املتغري ىف املواضيع (Subjek dalam variabel dependen 

yang diprediksi) 
a=  السعر عندماx  يساويo (Harga bila x sama dengan o) 
b =  أرقام أو اجتاىات االحندار املعامل الذي يشري إىل زايدة عدد

 Angka atau arahاملستقل )أو املتغري التابع بناء على املتغري 

koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau 

variabel dependen yang berdasarkan pada variabel 

independen) 
X املتغريات املستقلة اليت هلا قيمة حمددة ) ىف = املواضيعsubjek pada 

variabel independen yang mempunyai nilai tertentu) 
فهم القراءة ابستخدام رموز املعامل  ىفثر القواعد أتوملعرفة 

عامل االرتباط الذي وجدهتا، مث م(،من خالل تربيع Koefisien Determinasiالتقريرية)
 ماختبارى :311ضرهبا بنسبة 
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م. اختبارى استخدام املتغريتني. وميكن لكال كمهمة ىنا كانت ذاما ملعرفة
 ما يلي :يف"برموز uji tمن خالل "
 

0b
t

sb


 

 حيث :
t = (Nilai yang akan dicari) 
b =  أ(Angka koefisien regresi) 
βo = (Nilai signifikan pada taraf 5%) 
Sb = (Kesalahan baku koefisien regresi) 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث

 
 كابالجنان دار الدعوة واإلرشاد مناهل العلوم معهد حملة عنالفصل األول: 

  ندرنجيف
عن ادلدرسة العالية دار الدعوة واإلرشاد   الباحث قبل أن يبحث

ها ادلدرسة يف تكونت ة ادلؤسسة اليتيفخل الباحثبدقة. سيتكلم  كابالجنان
، ابإلضافة إىل أحد من ادلتغَتات اليت كابالجنانالعالية دار الدعوة واإلرشاد   

ادلدرسة العالية دار الدعوة واإلرشاد  تلك ادلدرسة.  ىفحتدد عملية التعّلم 
لك البداية ت ىف، و كانت دار الدعوة واإلرشادمنشأ من مؤسسة  كابالجنان

ة دار فىالتعّلم. لذالك يرى الكاتب أّن الكالم عن خل ىفطريقة التلّقي 
 الدعوة واإلرشاد  من أمر مهم.

 كابالجنان،تر اب ىف ناىل العلوم دار الدعوة واإلرشاديقع ادلعهد م
، سالويسي اجلنوبية. و ندرنجيف)دون ادلنطقة(، منطقة  دوؤمفانوء )قرية(،

 ىف ندرنجيف . و حدود منطقة ابرى-ابرىة مشال مدين فيندرنجتقع منطقة 
شرقها  ىف. و توراجا اتانو  إنريكانجو   فلمان: ثالثة مناطق و ىي،  مشاذلا
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غرهبا مضيق  ىف. و ابرى-ابرىجنوهبا مدينة  ىف. و سدرافمنطقة 
 .مكاسر

بناء معهد مناىل العلوم دار الدعوة واإلرشاد   ىفىناك عدة دوافع  
نشأة مؤسسة دار الدعوة  ىف، لكن الكاتب سيبدأ فيندرنج  ىف كابالجنان

 رلال الًتبية و الدعوة و اإلجتماعية. ىفواإلرشاد، ادلؤسسة اليت تتحرك 

بناء على مبادرة عدة من العلماء، و ىم: الشيخ داود إمساعيل، 
ية ذيفده فّباجو، أّلف اللجنة التنب، الشيخ عداّل ن أمبو محيخ عبد الر الش

سالويسي اجلنوبية. و شغل منصب علماء اىل السنة واجلماعة الؤمتر م
و  داّل رئيس اللجنة الشيخ داود إمساعيل و الكاتب الشيخ عبد الرمحن أمبو 

يوم األربعاء  نجيوااتنج سوف ىفعدة العلماء عمل أعضاء اللجنة. عقد ادلؤمتر 
 بٍتنتائج ادلؤمتر ىي ه. و من  7611ربيع اول  79 /م  7491فرباير  5

جال الًتبية و الدعوة و اإلجتماعية و مسيت تلك ادلوفق مبادلؤسسة اليت 
ىو  داّل ، و الشيخ عبد الرمحن أمبو ؤسسة إبسم دار الدعوة واإلرشاددلا

ذالك  ىفرئيس عام النّو  داّل رئيس عام. شغل الشيخ عبد الرمحن أمبو 
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 ىوو  ,منجكوسو (MAI)الوقت كان رئيس ادلدرسة العالية اإلسالمية 
 ادلناطق. ىفمشهورا لدي الناس 

 ىفىو لقاء العلماء من احناء ادلناطق  نجيوااتنج سوف ىفادلؤمتر 
 ىفسوالويسي اجلنوبية الذين شعروا القلق نظروا أحوال األمة اإلسالمية 

سة و ادلؤس وامناطقهم، بناء على ذالك اجتمع العلماء و قرروا أن يؤسس
، فادلدرسة دار الدعوة واإلرشادم ي. و بعد أقواإلرشادىا دار الدعوة امس

دار الدعوة  ىفعها دخلت و فرو  منجكوسو (MAI) العالية اإلسالمية
دار الدعوة  ىفدخلت أخرى و كذالك مؤسسات تعلمية  .واإلرشاد
بقيادة الشيخ عبده  أللّكوءنجحنو ادلدرسة الًتبية اإلسالمية د, واإلرشا

 تاباريأم ىف، مدرسة نور احلق  نجيسوف ىف فّطجوفّباجو، مدرسة اإلرشاد 
 إمام و ادلدرسة بقيادة الشيخ دمحم طاىر ) ىفبقيادة الشيخ علي اي سدراف

 .ىف مندار (وفيال

، ابّرو،  منجكوسو ىفبدايتو )دار الدعوة واإلرشاد( وقع مركزه  ىفو 
تطبيق اسم دار الدعوة واإلرشاد   ىفابلنسبة إىل عدة اسباب، منها: تسهيل 

اسم ادلدرسة العالية اإلسالمية، فكّل ادلدارس اليت  غَّت ، الّن ىذا اإلسم 



03 
 

. ا دار الدعوة واإلرشاد ادلناطق جعله ىفتسمي ابدلدرسة العالية اإلسالمية 
رئيس عام لدار الدعوة  داّل ن أمبو محخر، الّن الشيخ عبد الر اآلوالسبب 

 (.منجكوسوها )يفواإلرشاد مكث 

ي مل ذمع فروعو و لتطوره إىل مناطق ال زلاولتو لتحسُت التنسيق ىف
 ىفم  7491منذ سنة  دادار الدعوة واإلرشلادة ادلركزية ها، فالقييفيوجد 

سنة  ىف ابرى-ابرى، قررت أن تنتقل مركز القيادة ادلركزية إىل  منجكوسو
 م. 7451

من  دة ادلركزية دار الدعوة واإلرشادل رللس القياانتقإلاحد اسباب ا
 ىفجيد، وقعت  ابرى-ابرىموقع مدينة   ، النّ ابرى-ابرىإىل  منجكوسو

ها يفيسي اجلنوبية و سوالويسي الغربية. و و اوسط خطوط النقل بُت سوال
ميناء قومي. و ىذا ادليناء لو دور مهم جدا ليواصل بُت احملافظات حنو 

 سوالويسي الوسطى و كاليما نتان.

د كثَت من و وجانتقال القيادة ادلركزية ىي  ىف ادلستعدينو اسباب 
، استعدادا لتقدًن التسهيالت و السكن و الغذاء. ابرى-ابرى ىفاحملسنُت 

 عالوة.
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، يتزايد عدد ابرى-ابرى ىفبعد فًتة قليلة وقع رللس القيادة ادلركزية 
م بٍت  7451سنة  ىف لك الدعم من احلكومة احمللية، حىتالطالب و كذا

أوجونج رللس القيادة ادلركزية ادلعهد اجلديد ىو ادلعهد دار الدعوة واإلرشاد 
يزّود ادلعهد  ىكتارات، و 9. و منطقة ىذا ادلعهد حوال ابرى -ابرىالري 

ها يدرس فىابإلدارة جمللس القيادة ادلركزية اليت وقعت جبانب ادلباين اليت 
، فهذا الدافع االساسي ابرى-ابرى ىفالطالب. مع ارتفاع عدد الطالب 

. كابالجنانادلعهد مناىل العلوم دار الدعوة واإلرشاد    انمن الدوافع لبني
معهد دار الدعوة أّن ىناك الدوافغ السياسية من خارج  لكن ال ينكر

لوم دار حيت بٍت ادلعهد مناىل الع ابرى -ابرى أوجونج الري واإلرشاد
 .كابالجنانالدعوة واإلرشاد  

عصر النظام اجلديد  ىف رت اإلنتخاابت الثانيةجم،  7411سنة  ىف
(Orde Baru) الشيخ عبد الرمحن ، وكان الظروف السياسية ساخنا. ابلنسبة اىل

اختيارا سياسيا. على أساس تار خييشعر ادلعضلة و ال بّد أن  داّل  أمبو
أن  داّل ؤسسة من اجبار احلكومة اختار الشيخ عبد الرمحن أمبو حفظ ادل
ذالك الوقت. إنّو فعل ذالك  ىفاحلزب احلاكم ، (GOLKAR)زب ح ىفيدخل 
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ق من هللا أن خيتار أحسن يفتو الطلب لو و صّلى االستخارة فىبعد افتكر 
 انّل أن يتبع مع احلكومة لبنياالشيخ عبد الرمحن أمبو در ااختيار. اخت

 الوطن و الدولة.

الشيخ سياسي كان خيارا شخصيا الختيار االذالك من على الرغم 
، و ليس نيابة عن ادلؤسسة. لكن موقف الشيخ عبد داّل عبد الرمحن أمبو 

. فمن كبار دار لية بُت أعضائهاادلشاكل الداخن أمبو داّل لجلب الرمح
اختيار  ىف داّل و طالبو خالفوا موقف عبد الرمحن أمبو الدعوة واإلرشاد 

خرج من خطة دار الدعوة  داّل عبد الرمحن أمبو سياسيو. ىم نظروا أن 
ادلعهد دار  ىفمنظومة التعّلمية  ىفواإلرشاد. وىذه احلادثة أثرت بتأثَت خطَت 

. أوجونج ابرو عهد دار الدعوة واإلرشادادلو  أوجونج الريواإلرشاد الدعوة 
عبد الرمحن خال لذايب الطالب ألّّنم خالفوا مع موقف  وكاد كال مها 

 ناجتمع أوجونج الري. ابلنسبة إىل ذالك انتقلت الطالبات إىل داّل أمبو 
معهد دار الدعوة  ىفمع الطالب الباقُت، و كانت الطالبات من قبل 

 داّل عبد الرمحن أمبو . و تلك احلادثة أيضا، خّيب أوجونج ابروواإلرشاد 
نفس الوقت، انتظره احلكومة  ىفحيت كاد ىاجر إىل كاليمانتان الشرقية. و 
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احلاج أندي  منلك اخلرب عرف ذااحمللية كاليمانتان الشرقية مع شعبها. 
تمع رل ىو احد كبار ت ف، و إمساعيل فيندرنجي ول منطقة جنفاتوان

 كابالجنان ىفلقيادة ادلعهد  داّل الشيخ عبد الرمحن أمبو ، و طلبا فيندرنج
 51و رلتمعها على أرض مساحتها  فيندرنجاحلكومة احمللية  والذي أسس

 فيندرنجال  داّل الشيخ عبد الرمحن أمبو م. فهاجر  7411سنة  ىف اىكتار 
معهد مناىل العلوم دار . ىكذا حملة عن اتريخ أتسيس كابالجنانقرية   ىف

نفسو. وأّما  داّل الشيخ عبد الرمحن أمبو بقيادة  كابالجنانالدعوة واإلرشاد  
 لشيخ أبو بكر زينال.ا قيادتوفكانت  ابرى-ابرى ىفادلعهد 

الشيخ عبد الرمحن أمبو لكن، ىناك أمر البّد من معرفتو أّن دخول 
 فحسب أتثَت سليب يس لوو تقريبو إىل احلكومة ل (GOLKAR)جزب  ىف داّل 

ال توجد ادلؤسسات  .لدار الدعوة و اإلرشاد  ولكن أيضا أثر إلجايب
سوالويسي اجلنوبية اليت اىتّمت هبا احلكومة  ىفالتعّلمية و اإلسالمية خاصة 

. على سبيل مثال، تطوير ادلعهد ى ادلؤسسة دار الدعوة و اإلرشادسو 
ال يفصل من ادلساعدات  كابالجنانمناىل العلوم دار الدعوة واإلرشاد  

ال خيلو من  داّل الشيخ عبد الرمحن أمبو احلكومية. ادلعهد الذي قاد بو 
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زايرة كل من ادلسؤولُت ادلدنيُت والعسكريُت من احملافظات وادلركزية. طبعا، 
الشيخ عبد الرمحن أمبو اعدة للمعهد. على الرغم تلك الزايرات محلت ادلس

ال . و يةنفس من قريب ابحلكومة لكنو لن يستعملها لتحصيل فائدة داّل 
 يسقط سخصيتو.

  1جدوال 
 دراسةال مستوى

 عدد التالميذ الدراسةمستوى  رقم
 رلموع تلميذة تلميذ

 63 75 71 روضة األطفال 7
 11 69 91 درسة األبتدائيةادل 3
 755 13 16 درسة الثانويةادل 6
 777 51 56 درسة العاليةادل 9
 715 51 94 درسة العالية ادلهنيةادل 5

 916 365 391 رلموع
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  ندرنجيف كابالجنان دار الدعوة واإلرشاد درسة العاليةامل أحوال .1

ادلنطقة  ىف كابالجناندار الدعوة و اإلرشاد  ادلدرسة العالية وقع 
 كابالجناندار الدعوة و اإلرشاد  ادلدرسة العالية . فيندرنجمنطقة  دوؤمفانوؤ

دار الدعوة و اإلرشاد  ادلدرسة العالية . كابالجنانقرية   ىفمن أقدم ادلدرسة 
و كان نطاقو  كابالجناناسترب ابدلعهد دار الدعوة و اإلرشاد   كابالجنان

كيلو مًت   75فودلان  -فيندرنجشارع العمومي  ىفىكتار و وقع  71حوال 
ىكتار  71. وعلى مر الزمان، ضّيق نقاطو حيت فيندرنجمن وسط ادلدينة 

قريب من شارع  كابالجناندار الدعوة و اإلرشاد  ادلدرسة العالية اآلن. موقع 
 العمومي لذالك سهولة ادلواصالت اليو.

تلك  ىف داّل الشيخ عبد الرمحن أمبو م، منذ دخل  7411سنة  ىف
دار الدعوة و القرية إلنتشار الدعوة اإلسالمية، قامت ادلدرسة العالية 

مع الوضع ادلسجلُت. مث يزداد عدد الطالهبا حيت اكثر  كابالجناناإلرشاد  
دار الدعوة و اإلرشاد  قامت ادلدرسة العالية من اآللف اخلّرجُت من 

رطة، مدرس، ) جيش، ش  و ىم يعملون رلاالت العمل ادلختلفة كابالجنان
العب، رجال األعمال وغَت ذالك(. ابإلضافة إىل ذالك حوال سنة 
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 كابالجناندار الدعوة و اإلرشاد  ادلدرسة العالية م ارتفع دراجة  7441
 ابلوضع ادلعًتف هبا.

سنة  ىف كابالجناندار الدعوة و اإلرشاد  ادلدرسة العالية منذ قام 
ادلدرسة العالية ة. أّن رئيس رئيس ادلدرس 4م حيت اآلن قد قيدىا  7411

من اختيار رئيس ادلعهد. ومن رؤساء   كابالجناندار الدعوة و اإلرشاد  
 ما يلي:فىديكن أن يذكرىم  كابالجناندار الدعوة و اإلرشاد  ادلدرسة العالية 

 م(7416-7411) . فاحلاج ىارون .7
 م(7411-7416دكتورأندوس احلاج عبد هللا زلمود )ال .3
 م(7446-7411احلاج لقمان احلكيم )دكتورأندوس ال .6
 م(7441-7446),س أندوس احلاج مجال الديندكتور ال .9
 م(3111-7441احلاج عبد هللا غيليغ ) .5
 م(3115-3111) , ب أس احلاج سلطان .1
 م(3171-3115), س.أغ., م.أغ سودرمان سّكا .1
 م(3177-3171), س.أغ., م.أغ احلاج دمحم الياس .1
 اآلن(-3177)دكتور دمحم يونس اتاب ال .4
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 ظروف املدرسني .2

 ىفعملية الًتبية و التعليمية  ىفاحلقيقة ادلدرس من مقّوم ضروري  ىف
عملية  ىفادلدرسة. ادلدرس ىو من أعضاء اجملتمع لو مهارة و مأمون 

التدريس لتبليغ قيمة الًتبية إىل طالب و ىذه العملية تعمل بناء على مدونة 
 يفة ادلدرس و االسوة و الول لطالب.ها حتتوي وظفىلقواعد السلوك اليت 

أن يكون ادلدرس ليس وظيفة سهلة و متيسرة، لكن ادلدرس لو وظيفة 
عصيبة و يكون لو عبئا أخالقيا. و يستطع أن يقال أنو من مقومات 

دار ادلدرسة العالية  ىفتعليمهم. و ىكذا أيضا  ىفضرورية جناح الطالب 
 ىفمدرس أن يكون خالفة و مبتكرة ، يرجا للكابالجنانالدعوة و اإلرشاد  

العملية التعليمية ىو مصمم و  ىفتدريس طالب. واباتل، فإن دور الدرس 
 و تقوًن نتائج التعليمية الطالب. ىفالتعلم و مصر 

دلّا زعم أن يكون مدرسا ليس عمل سهل و خاصة أن يكون رئيسا 
للمدرسة الذي طلب منو لتحسُت جودة أداء ادلدرسُت. و طلب أيضا من 

 ذ تلك األمانة.فىعلى تن فهمادلدرسة أن يكون لو الكفاءة و الرئيس 
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، كابالجنان دار الدعوة و اإلرشادادلدرسة العالية  ىفليعرف ظروف الدرسُت 
 أن ينظر إىل اجلدول التال:ديكن 

 2جدول 
دار عهد دل ادلدرسة العالية ىفن و ادلوظفات فىأحوال ادلدرسُت و ادلدرسات و ادلوظ

 3171-3175، ناكابالجن الدعوة و اإلرشاد
الدراسة  امساء ادلدرس رقم

 النهائية
 حال مهنتهم

 PNS رئيس ادلدرسة S.2 .دمحم يونس ,س.أغ., م.أغ  .7

 .م.أغح.م. إلياس,   .3
S.2 

وكيل رئيس ادلدرسة 
 األول

GTY 

 درس. سلتان, أم, س.فد  .6
S.1 

وكيل رئيس ادلدرسة 
 الثاين

PNS 

 أسرول ساىن, س.فد  .9
S.1 

وكيل رئيس ادلدرسة 
 الثالث

GTY 

 GTY مدرس S.1 درس. بكر حامنج. م  .5
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 GTY مدرس S.1 عبد اخلالد, س.فد  .1

 PNS مدرس S.1 د, س.فديمعبد احل  .1

 GTY مدرس S.1 س.فدإمساعيل,   .1

 PNS مدرس S.1 ريسور,ل س., س.فد  .4

 PNS مدرس S.1 دمحم راملى ددلان, س.فد 71

 GTY مدرس S.1 رومسىيات, س.فد 77

 GTY درس S.1 سوسوات, س.ح إ 73

 GTY مدرس S.1 نورحيداية, س.فد.إ 76

 GTY مدرس S.1 سًتية,س.ي 79

 GTY مدرس S.1 حسناد حاسن, س.أغ 75

 GTY مدرس S.1 مرسوكي, س.فد.إ 71

 GTY مدرس S.2 سَتاجدين, م.فد.إ فىحي 71

 GTY مدرس S.1 دمحم غاذاىل منشور, س.فد 71
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 GTY مدرس S.1 سورئنىت, س.فد 74

 GTY مدرس S.1 حارئنتو, س.فد 31

 GTY مدرس S.1 غوانون,س.فد.إ 37

 GTY مدرس S.1 , س.كم.حق اشحران ريذ 33

 GTY مدرس S.1 سوّدنج,س.فدسنىت  36

 GTY مدرس S.1 نور الرحم,س.فد 39

 GTY درس S.1 جوفر, س.فد.إ 35

 GTY مدرس S.1 زينوالدين,س.فد.إ 31

 GTY مدرس S.1 دمحم درمان راشيد,ل.س 31

 

Keterangan: 

GTY : Guru Tetap Yayasan 

PNS : Pegawai Negri Sipil 
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 3جدول 
 أحوال بنا املدارس

 واسع عدد نوع رقم

 جيد 7 مدير الفضاء  .7

 جيد 7 انئب مدير الفضاء  .3

 جيدة 7 غرفة ادلدرس  .6

 جيدة 7 غرفة الضيوف  .9

 جيدة 7 مساحة جتارية للصحة ادلدرسية  .5

 جيدة 7 مكتبة  .1

 جيدة 7 غرفة احلاسوب  .1

 جيد 7 معمل اللغة  .1

 جيد 5 الفصول الدراسية  .4

 جيدة 7 غرفة رللس الطلبة  .71
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 جيد 7 الربيدياألمن   .77

 جيدة 7 قاعة متعددة األغراض  .73

 جيد 7 الفن التشكيلي  .76

 جيد 7 ادلقصف ادلدرسة  .79

 جيد 7 محام ادلعلم  .75

 جيد 6 محام الطالب  .71

 جيد 7 مسجد  .71

 4جدول 
 املرافق الرايضية

 حال عدد نوع رقم

 جيد 3 ميدان كرة السلة  .7

 جيد takraw 3 \ميدان قرة القدم  .3

 جيد 7 الطائرةميدان قرة   .6
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 5ل جدو 
 ميالدية 3171 -3175ادلوظف سنة \أحوال ادلدرس

 عدد نوع رقم

 71 مدرس العلوم الدينية  .7

 71 مدرس العلوم العامة  .3

 7 مدرس العلوم الرايضية  .6

 
لتالميذ  كتب اللغة العربيةقراءة    ىفالقواعد النحوية  استخدام الفصل الثاين:

دار الدعوة  مناهل العلوم املدرسة العالية ملعهد الفصل احلادى عشر ىف
 2116 -2115الدراسية سنة  واإلرشاد كابالجنان

مناىل  ىف ادلدرسة العالية دلعهدث اليت أجريت وبناء على نتائج البح 
من التالميذ اإلجابة فا ابستخدام االختبار دار الدعوة واإلرشاد كابالجنان العلوم

 : النتائج التالية يهاحصل علو 
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 6 جدول
الفصل  لتالميذ نتائج استخدام القواعد النحوية على قراءة الكتب اللغة العربية

 دار الدعوة واإلرشاد كابالجنان مناىل العلوم دادلدرسة العالية دلعه ىف احلادى عشر
 3171 -3175الدراسية سنة 

 
 استعمال القواعد طلعنياملست الرقم
7 R1 1 
3 R2 4 
6 R3 1 
9 R4 1 
5 R5 1 
1 R6 1 
1 R7 1 
1 R8 1 
4 R9 1 
71 R10 4 
77 R11 1 
73 R12 1 
76 R13 4 
79 R14 4 
75 R15 1 
71 R16 1 
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71 R17 4 
71 R18 1 
74 R19 1 
31 R20 1 
37 R21 4 
33 R22 1 
36 R23 1 
39 R24 1 
35 R25 1 
31 R26 1 
31 R27 1 
31 R28 1 
34 R29 4 
61 R30 1 
67 R31 1 

مصدر البياانت: نتائج استخدام القواعد  النحوية على قراءة الكتب اللغة ( 
 )العربية. 

فىجوز وحصل االجابة  وبناء نتائج على اختبارات ابستخدام قواعد 
ىف قواعد  ة استخدامفى كيمشكالت  وصفى إلجابة الباحث حتليل االحصائي ال

 د لتالميذ الفصل احلادى عشر ىف ادلدرسة العالية دلعهقراءة  كتب اللغة العربية 
 .3171 -3175الدراسية سنة  دار الدعوة واإلرشاد كابالجنان مناىل العلوم
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 7جدول 

 د ىف املدرسة العالية ملعه احلادى عشرالميذ الفصل  لتاستخدام قواعد  توزيع 
    2116 -2115الدراسية سنة  دار الدعوة واإلرشاد كابالجنان مناهل العلوم

 النسبة ادلئوية الًتدد النتيجة الرقم
7 1 3 1,5 
3 1 71 63,6 
6 1 73 61,1 
9 4 1 33,1 

 711 67 رلموع
  

 8جدول 
ىف  احلادى عشراستخدام قواعد النحوية لتالميذ الفصل ة فى إحصائية الوص 

سنة دار الدعوة واإلرشاد كابالجنان  مناهل العلوم د املدرسة العالية ملعه
 2116 -2115الدراسية 

 استخدام قواعد حصائيةاإل
 اجملموع الكلي 67
 القيمة منخفضة 1
 النتيجة عالية 4
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 متوسط 1,119
 شرب 6

 االحنراف ادلعياري 1,119
مصدر البياانت اعتماد على اجلدول نتيجة استخدام قواعد, يعرض نتيجة  

و االحنراف ادلعياري  1,119ونتيجة شرب  1و نتيجة منخفة  4العالية 
1,119  . 

إذا نتيجة استخدام قواعد جتعل صنف و تصنيف ال منخفضة و متوسطة و 
 العالية وحيصل عليها تردد ونتيجة قواعد التالميذ يعٌت : 

 9ول جد
 د ىف املدرسة العالية ملعه الفصل احلادى عشراستخدام القواعد النحوية لتالميذ 

 2116 -2115الدراسية سنة دار الدعوة واإلرشاد كابالجنان  مناهل العلوم
 النسبة املئوية الرتدد طبقة الفاصلة

X<1,14 منخفضة 
(Rendah) 

3 1% 
≤X<1,15 

1,14 
 متوسطة

(Sedang) 33 17% 

X≤  1,15  العالية 
(Tinggi) 1 36% 

 %711 67 رلموع
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نعرف نتيجة استخدام قواعد على قراءة كتب اعتماد على اجلدول السابق  
دلعهد دار الدعوة شر ىف ادلدرسة العالية ادى عالفصل احل لتالميذ اللغة العربية

%  17أو  اميذتل 33, و منخفضة  % 1تلميذان أو  وىو واإلرشاد كابالجنان
 % العالية.36تالميذ أو  1متوسطة, و 

 1 رسم بياين
    
 

 
 
 

لتالميذ الفصل  أتثري استخدام قواعد على فهم  القراءةالفصل الثالث : 
دار الدعوة واإلرشاد   مناهل العلوم ملعهداحلادي عشر ىف املدرسة العالية 

 2116 -2115الدراسية سنة كابالجنان 

 احلادي عشرالفصل ليعرف أتثَت بُت استخدام قواعد على فهم القراءة  
. معادلة االحندار لنعرف إمكانية النتيجة العالية حتليل االحندار البسيطنستعمل 

 ة اخلطوات التالية:فى إذا نتيجة مغَت مستقل نغَتّّ . نستعمل كي (Y )   اتبع  متغَت
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 حتليل االحندار البسيط .1

نستعمل لنعرف أتثَت استخدام قواعد على فهم  االحندار البسيطحتليل  
بار الفروض. ديكن ادلدرسة العالية , لالخ ىف القراءة التالميذ الفصل الثالث العاشر 

 يعٍت:   31SPSSستخدام احلصول عليها اب
   

  11جدول 
 Hasil analisis regresi sederhana dengan SPSS 20 

 B T Sig متغرّي 

 1,563 6,751 1,119 (  X) القواعد   استخدام
 فهملنعرف  االحندار البسيطشكل حتليل يبُت على  coefficients (a) من اجلدول

 التالميذ على القواعد النحوية : 

Y = 3,931 + 0,532X 

 Y  القراءة, فهمX  استخدام القواعد النحوية. ىذا شكل يبُّت على الثوابت
 (a ) 6,751  فهم, وقائمة  إذا كان  1ىذا يبُّت إذا استخدام القواعد النحوية 

 فهمتّبع ىف استخدام القواعد  حدةاوديكن أن يفسر أن كل زايدة و  1,563القراءة 
  وحدة اجلودة ىف على العكس من ذلك، عندما تراجع .  1,563القراءة التالميذ 
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على  (X)متغَّت مستقل واحد  لتحديد العالقة بُت نستعمل (R) حتليل االرتباط
بُت ادلتغَّت  (X)ىذه نسبة مئوية تدل على بُت العالقة ادلتغَّت مستقل  (Y)ادلتغَّت اتبع 

عالمة على  7, إذا نتيجة يقرب اىل 7اىل نتيجة   0 بُت r. إذا نتيجة (Y)اتبع 
 عالقة ضعيف. عالمة على ال 1العالقة تزدد قوة, وإذا نتيجة يقرب اىل 

 11جدول 
Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r. 

 

 طبق درجة االرتباط الرقم
7 1,11 – 7,11   (Sangat Kuat) قوّي جدا 
  (Kuat)قوّي   1,144 -1,11 3
 (Sedang)متوسط   1,91-1,544  6
 (Rendah)ضعيف   1,31-1,644 9
5 1,11-1,74  (Sangat Rendah) ضعيف جدا 

تطبيقات النتائج اليت مت احلصول إىل حتليل  SPSS versi 20 من تطبيق حتليل 
  عليها من التحليل على النحو التال:

 12جدول 
 Uji Signifikan Koefisien Regresi Sederhana 

rxy r
2 

F Sig Kesimpulan 
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 اتثَت إلجايب و ىام 000, 909,9 0250, 05,0,
 

بُت استخدام قواعد  (sig. < 0,05)من حتليل معطيات نعرف أن جتريب ىام  
مناىل  د ادلدرسة العالية دلعه ىف  لتالميذ الفصل احلادى عشرفهم القراءة  ىف 

 . دار الدعوة واإلرشاد كابالجنان العلوم

. على ان ىذا حتليل توجد عالقة قوي  r 1,51بواسطة التحليل نتيجة  
ادلدرسة  ىف  الفصل احلادى عشر فهم القراءة لتالميذ ىف استخدام قواعد بُت 

 االحندار البسيط  ىف حتليل تقرير . د دار الدعوة واإلرشاد كابالجنانالعالية دلعه
. ىذه درجة (Y)على ادلتغَّت اتبع  (X)اتثَت ادلتغَّت مستقل  ىف  طبقنستعمل لنعرف 

Rادلمارسة على ادلتغَّت مستقل  ىف ادلتغَّت اتبع نستعمل طبق يدل على 
مع  مساوي 2

ادلتغَّت اتبع بُت ادلتغَّت مستقل. أو متغَّت اتبع   ىف طبق ,إذان ليس ىناك اتثَت 1
Rادلتغَّت مستقل. واال  ىف ادلستعمل ال يوضح ممارسة 

طبق , إذان 7يساوى     2
 ىف ادلتغَّت اتبع على اتمتغَّت مستقل مناسب. أو ادلتغَّت اتبع ادلستعمل  ىف اتثَت 

 متغَّت مستقل.  711ادلمارسة  %

Rمن اجلدول جند نتيجة  
2 

(R Square) 1,31 ( 35,1إو )%ذا يدل على ى
 ىف . وأما بقية  %35,1قراءة الكتب اللغة العربية فهم  ىف استخدام القواعد طبق ان 

  منوذج البحوث.ىذا  ىف اتثَت ادلتغَّت أخر غَت مدخل % 19,9ميئة 
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 مت التعديل ىذه نتيجة اصغر من نتيجة R Square نتيجة R Squareكما عادة    

R Square وىذا عدد لو نتيجة سليب. وأما نتيجة adjusted R درجة تقرير يعٍت  من
1,361. Standar Error of the Estimate  / اخلطأ ادلعياري للتقدير يعٍت حجم

 فهم)  Y ادلتغَّت  ىف . ادلعٍت األخطاء ممكن  1,17915األخطاء تقريب, نتيجتو 
 . 1,17915القراءة تالميذ( 

 

 اختبار الفرضية .2
 

ستخدام القواعد اتبار جبميع درجات ادلتغَّتات ىف االختبار جتريب ىو االخ 
دار الدعوة  مناىل العلوم دلعهد  عشرلتالميذ الفصل احلادي القراءة  ىف فهم

 .3171 -3175الدراسية سنة واإلرشاد كابالجنان 
 فرضية  صياغةال .7

 
0:

0:0









aH

H

 
Ho   = لتالميذ الفصل احلادي القراءة  ىف فهمليس ىنك ااثر بُت استخدام القواعد

 -3175الدراسية سنة دار الدعوة واإلرشاد كابالجنان  مناىل العلوم دلعهد  عشر
3171. 
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Ha  =لتالميذ الفصل احلادي القراءة  ىف فهمر بُت استخدام القواعد النحوية و اثيف
 -3175الدراسية سنة دار الدعوة واإلرشاد كابالجنان  مناىل العلوم دلعهد  عشر

3171. 
 thitungاالحداد  .3

 . 6,751من  SPSSنتائج معاجلة البياانت  ىف ري ن thitungنتيجة 
 thitungاالحداد نتيجة  .6

 n – 2, dan dk = 31-2 = 29 =مع نتيجة  1,15اجلدول إحصائي  ىف ري ن ttabelنتيجة 
 .  ttabel 3,195جند حصل نتيجة 

 حتديد معايَت االختبار .9
 مقبول.  Ho ف thitung < ttabelإذا 

 مردود.  Ho ف thitung > ttabelغذا 

 thitung >  ttabel (3,158>2,045)وبناء على تقرير من ادلعايَت الختبار الفرضية الّن 

 Haواما  H0 ةختبار ىو مردود. وبذالك ىذا اإلةمردود H0ختبار ىو ىذا اإل
لتالميذ القراءة  ىف فهمبُت القواعد النحوية  مهمر ااث نستنتج أن ىناك . وةمقبول

سنة دار الدعوة واإلرشاد كابالجنان  العلوممناىل  دلعهد  الفصل احلادي عشر
 .3171 -3175الدراسية 
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 اخلامسالباب 
 اخلامتة

  اخلالصة الفصل األول:
لتالميذ  أتثري استخدام قواعد على فهم  القراءة بعد أن سرد الباحث عن

دار الدعوة واإلرشاد   مناهل العلوم الفصل احلادي عشر ىف ادلدرسة العالية دلعهد
 فيمكن أن تسحب اخلالصات: 5102 -5102الدراسية سنة كابالجنان 

كانت نتيجة استخدام قواعد على قراءة كتب اللغة العربية لتالميذ  .0
دار الدعوة  مناهل العلوم دلعهدالفصل احلادى عشر ىف ادلدرسة العالية 

التالميذ  55%  منخفضة, و  2تلميذان أو  وهو واإلرشاد كابالجنان
 % العالية.52التالميذ أو  1% متوسطة, و  10أو 

الفصل كانت استخدام قواعد النحوية مؤثرة ىف فهم القراءة لتالميذ  .5
دار الدعوة واإلرشاد  مناهل العلوم دلعهداحلادى عشر ىف ادلدرسة العالية 

قراءة الكتب اللغة العربية ىف  فهم استخدام القواعد طبق ان ، كابالجنان
ىف  اتثري ادلتغرير أخر غري مدخل % 17,7ميئة ىف  . وأما بقية  52,2%
 .منوذج البحوثهذا 
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 املقرتحات الفصل الثاين:

ىف  الذين يدرسونساتذة لأل وادلسامهات يكون مرجعا من ادلتوقع أن .0
 تنفيذ مجيع من أجل دلعهد دار الدعوة واإلرشاد كابالجنانادلدرسة العالية 

استخدام يف  خصوصا ،االحرتاف عتبارها شكال من أشكا اب ترااهادل
 كتب اللغة العربية.القراءة النحوية يف فهم قواعد 

 العربية للغةا الكتب قراءة ىف ممارسة نطاق توسيعىف  لتالميذل ادلتوقعمن  .5
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