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 الخالصة
 

(. الطريقة التركيبية فى تعليم 3103241عمدة الخيرات )رقم الطالبة: 
اءة للصف األول بمدرسة "الفالح" القراءة للمبتدئين )دراسة تطبيقية عن تعليم القر 

الدينية ماركادادى كالى سمور بومىأيو بربش(. بحث علمى, سمارانج, كلية التربية 
 .2008فى قسم اللغة العربية جامعة والىسونجو سمارانج, 

( معرفة تطبيق الطريقة الرتكيبية ىف 1األهداف الىت تريدها الباحثة ىف حبثها هى: 
( معرفة تطبيق الطريقة ىف تعليم القراءة للصف األول مبدرسة 2ني, تعليم القراءة للمبتدئ

 "الفالح" الدينية ماركادادى كاىل مسور بومىأيو بربش.
إستخدم هذا البحث أساليب البحث املكتيب مع طريقة التحليل الوصفى النوعى, 

يانات إىل فتحلل البيانات اجملموعات بالطريقة اإلستقرائية. إجتهت الباحثة ىف حتليل الب
 التحليل النوعى, وهو التحليل الذى يستخدم الكلمات املركبة ىف اجلملة املوسعة.



 ح 

وبعد حتليلها أقامت الباحثة بالنتائج أو اخلالصة وهى تطبيق الطريقة الرتكيبية عن 
تعليم القراءة ىف مدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كاىل مسور بومىأيو بربش. وأما 

بية فهى الطريقة لتعليم القراءة للمبتدئني وهي تبدأ بتعليم اجلزئيات كالبدء الطريقة الرتكي
بتعليم احلروف اهلجائية بأمسائها أو بأصواهتا. مث تنتقل بعد ذلك إىل تعليم املقاطع 
والكلمات واجلمل الىت تتألف هبا. وتلك الطريقة تستخدم ىف الصف األول مبدرسة 

  مسور بومىأيو بربش."الفالح" الدينية ماركادادى كاىل
وعالقة على ذلك, إستخدمة الباحثة طريقة التوثيق, وطريقة املقابلة وطريقة 
املشاهده ملعرفة تطبيق الطريقة الرتكيبية ىف تعليم القراءة للصف األول مبدرسة "الفالح" 

 الدينية ماركادادى كاىل مسور بومىأيو بربش.
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Umdatul Khoeroh (NIM: 3103241), Metode Struktural dalam Pembelajaran 

Bahasa Qiro’ah untuk Pemula (Studi Aplikasi tentang Pembelajaran Qiro’ah 

di Kelas I Madrasah Diniyah “Al-Falah” Margadadi Kalisumur Bumiayu 

Brebes). Skripsi. Semarang, Fakultas Tarbiyah Pendidikan Bahasa Arab, 

IAIN Walisongo Semarang, 2008. 

 

Rumusan masalah: 1) Bagaimana metode struktural dalam pembelajaran 

qiro’ah untuk pemula? 2) Bagaimana aplikasi metode struktural dalam 

pembelajaran qiro’ah di madrasah diniyah Al-Falah Margadadi Kalisumur 

Bumiayu Brebes? 

Tujuan Pembahasan: 1) Mengetahui aplikasi metode struktural dalam 

pembelajaran qiro’ah untuk pemula. 2) Mengetahui aplikasi metode struktural 

dalam pembelajaran qiro’ah di madrasah diniyah Al-Falah Margadadi Kalisumur 

Bumiayu Brebes. 

Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan metode dokumentasi, 

metode wawancara dan metode observasi. Adapun metode penelitian yang dipakai 

adalah penelitian kualitatif dan metode analisis data. 

Setelah menganalisis data penulis menuliskan hasil penelitian. Adapun hasil 

penelitian adalah metode struktural yang dipakai di kelas I Madrasah Diniyah “Al-

Falah” Margadadi Kalisumur Bumiayu Brebes adaalah memberi dan menambah 

murid beberapa macam kemampuan, (kemampuan membaca, menulis, 



 ط 

menghafal), memberi murid pengetahuan tentang huruf-huruf Hijaiyah baik 

bentuknya maupun cara mengucapkannya, mengetahui kalimat-kalimat arab 

walau tidak dengan makna yang sempurna. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمدهلل الذى خلق اإلنسان ىف أحسن تقومي. وبعث النبني مبشرين ومنذرين, 
شدوا الناس إىل سبيل اهلدى ورخرجوهم من الللمات إىل وأنزل معهم الكتاب باحلق لري 

النور. اللهم صل وسلم على سيدنا حممد وعلى أله وأصحابه الداعني إىل سبيل رهبم 
باحلكمة واملوعلة احلسنة, فرصي اهلل تعاىل وقوته لتأدية إحدى اللوازم املقررة ىف 

رتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية اإلمتحان النهائي ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية ال
 احلكومية بسمارانج, عسى أن يكون هذا البحث نافعا. 

فجديرلنا أن نشكر ونقدر إىل من بساعد دائما بأيدى املساعة والسماحة ألجل 
 كمال هذا البحث وخنص شكرا إىل:



 ي 

فضيلة السيد الدوكتوراندونس إبن احلجر املاجستري احلاج كعميد كلية الرتبية  .1
 امعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج.جب

فضيلة السيد الدكتورأندونس شجاعى املاجشتري كرئيس قسم تعليم اهلل العربية  .2
بكلية الرتبية وايل سوجنو, وكاملشرف الذى كان يشرفين ىف كتابة هذا البحث 

 وإىل فضيلة الدكتورأندوس أمحد هامشى حاصونا ككاتب هذا القسم.

محداىن معني املاجستري كاملشرف هلذا البحث الذى وجه الباحثة  فضيلة السيد .3
 إىل درجة العالية ىف كتابة هذا البحث.

 سائر املدرسني بكلية الرتبية الذين قد علموا الباحثة وأرشدوا إىل سبيل العلم. .4

 والدي ومجيع أصادقائى الذين قد سعيدوا ىف تكميل الدراسة ىف هذه اجلامعة. .5
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 الباب األول
 مقدمة
 

 خلفية المسئلة . أ

من املعروف أن اللغة هى أداة لالتصال وهي عنصر من عناصر هامة ىف احلياة 
اإلنسانية. وهي وسيلة لالتصال بني الناس لسانا أوكتابة ألن هبا يعرب كل قوم عن 

 Ronald)وقال رونلدوا وارذوغ  1أغراضهم, وهي ايضا وسيلة للتفاهم اإلجتماعى.

Wardhough) : 

Language is a system of arbitrary vocal symbol used for human 

communication.
2
 

يعرف منه ان اللغة النظام من رموز األصوات املستعمل ىف اإلتصال. واللغة ىف 
هذا العامل كثرية من كثرة الدول والشعوب والقبائل فيها. أما اللغة العربية هي إحدى 

  3ستخدمة وهي كلمة يعربهبا العرب من أغراضهم.اللغات املوجودة امل
وكرمها اهلل كلغة القرآن الكرمي واحلديث الشريف. كما قال اهلل تعاىل ىف كتابه 

واملعىن أن اهلل سبحانه  4(2العزيز: )إِنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرءَانًا َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن( )يوسف:
 5لعربية لندرك سره وعظمته ونعقل معانيه, ونعمل هبا.وتعاىل أنزل القرآن باللغة ا

وقال نيب اهلل املصطفى: )َأِحبُّوا الَعَرَب لَِثاَلٍث أَلِّنى َعَرِبٌّ َواْلُقْرآُن َعَرِبٌّ وََكاَلُم اَْهِل 
  6اْْلَنَِّة َعَرِبٌّ(. )رواه العقيل والطربِّن واحلاكم والبيهقى(

                                                 
, اْلزء فى طريق التدريس اللغة العربية أصولها النفسية وطرق تدريسها ناحية التحصيل عبد العزيز عبد اجمليد, 1

 .14ن سنة(, ص. االول, )مصر: دار املعارف, دو 
2
 Ronald Wardhough, Introduction to Linguistics, (America: United States of America, 

1972), p. 3. 
3
 .70(, ص. 1983, )بريوت: مكتبة العصربة, جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييىن,  

4
 .236(, ص. 1973قدس,  – 2 –, )دار الطباعة والنشر والتوزيع, منارا القرآن الكريم  

  .286, )دار العلم للماليني, بال سنة(, ص. التفسير الكاشفحممد جواد مغنية,  5

  .20(, ص. 1195, ج. االول, )بريوت: دار الكتب العلمية, الجامع الصغيرجالل الدين أىب بكر السيوطى, 6
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أحناء العامل أن يتعلموا هذه اللغة باْلد ومن مث وجب على املسلمني ىف كل 
واإلجتهاد. ومن وظائف اللغة هي تثبيت الفكر والتعبري عنه, ايصال األفكار 

 7واملشاعر.
ليست اللغة العربية مادة دراسية فحسب, ولكنها مع ذلك وسيلة لدراسة املواد 

قراءة هذه املواد وأداة  الدراسية املختلفة. فاللغة العربية هي أداة التلميذ الىت تعينه على
املعلم ألىت تساعده على قراءة هذه املواد ومراجعتها وشرح موضوعاهتا وعلى كتابة 

واللغة  8املذكرات فيها. وألن اللغة العربية هلا عالقة بتقدم التالميذ ىف العلوم املختلفة.
ة وأيضا العربية هي شرط أساسي ىف تعلم العلوم الدينية والعلوم اإلسالمية واحلضار 

العلوم األخرى لفهمها ولتعّمقها. لذا, اليقدر الطالب ان يتعمق ىف العلوم الدينية 
بغري إتقان اللغة العربية. وتعليم اللغة األجنبية والسيما العربية ليس باألمر السهل 
لكنه مع البحث والدراسة ميكن الوصول إىل عدة طريق لتعليم اللغة ىف وقت قصيد 

لك حتتاج الطريقة الصحيحة ىف تعلم وتعليم هذه اللغة وحتتاج لذ 9وجبهد معقول.
أيضا إىل العوامل األخرى املناسبة. ومن العوامل هى اهداف الدراسة, والتالميذ 
واملعلم, والدراسية, الىت تشتمل على مباِّن اْلامعة أو املدرسة, والطريقة التعليمية, 

 رة اللغة العربية.وكل هذه الوسائل لتقدمي التالميذ ىف إجناز مها
قد تبني لنا أن اللغة العربية مهارات, وهي مهارة القراءة, مهارة اإلستماع, 
ومهارة الكتابة ومهارة الكالم, وكل منها وسيلة إلستقبال اللغة. وتعلم القراءة للطفل 
ضروري لفهم رموز اللغة املكتوبة, والقراءة أمرذو أمهية كبرية ىف حياة الطفل ألنه 

 الكبري سنة واليقدر ىف تعبري عن مقاصده لو مل يكن ماهرا ىف القراءة. جيرى إىل
وليس من السهل فصل تعليم القراءة عن تعليم الكتابة, ومن مث حيتاج للمبتدئني أن 
                                                 

, ج. االول, )دون ة أساسه وإجراءتهتعليم  اللغة العربي, حممود كامل الناقة, فتحى على يونس, رشدى أمحد طعيمة7
  .15(, ص. 1998املكان, سنه 

8
التوجيه فى تدريس اللغة العربية, كتاب المعلم والموجه والباحثة فى طرق تدريس اللغة , حممود على السمان 

 .69(, ص. 1983)القاهرة: دار املعارف, , العربية

9
 .3ة: دار املكتبه العرىب, بدون سنه(, ص. , )القاهر مشكالث تعليم اللغة العربيةعلى احلديدى,  
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يتعلم القراءة بطريقة مناسبة وصحيحة. ألن الوسيلة للتعبري هي اللسان فكيف 
 لقراءة.يعربون عن مقاصدهم لو أهنم غري ماهرين ىف ا

بناء على هذه الفكرة, تريد الباحثة أن تبحث عن الطريقة الرتكيبية ىف تعليم 
القراءة للصف األول مبدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كاىل مسور بومىأيو بربش. 

 وهي يقصد لرتقية مهارة القراءة لألطفال وىف تربية كتابة القرآن وقراءته خاصة.
 

 بيان المصطالحات . ب
عن خطأ فهم القراء والباحثني, فجدير بالباحثة أن توضح للتجنب 

 املصطلحات وحتددها ىف موضوع هذا البحث كما يلى.
 دراسة .1

Studi adalah penyelidikan kritis, hati-hati dan penuh perhatian.
10

 

 )الدراسة هي البحث النقدى احملتاط الشامل باإلهتمام واملطالعة(
 ر لنيل العلم واملعرفة.أو هى إستعمال الوقت بالفك

(atau adalah penggunaan waktu dengan pikiran untuk memperoleh ilmu 

dan pengetahuan).
11

 

والدراسة باملفهوم األخر هي املقال النثرى الذى يعاجل موضوعها علميا معينا 
هي دراسة باستعمال األوقات واألفكار لنيل املعلومات.  12بالفحص واإلستقراء.

راد بالدراسة هنا: البحث بشيئ معني ىف املوضوع أو املسألة بطريقة معينة وامل
 وبأهداف خاصة.

 
 تطبيق .2

                                                 
10

 Peter Salim Yenny Salim, Kamus Besar Indonesia Kontemporer, Edisi I, (Jakarta: 

Modern English Press, 1994), hlm. 1465. 
11

 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2006), hlm. 1146. 
12

(, ص. 1984, )بريوت: مكة لبنان, معجم المصطلحات العربية فى اللغة واألداب, جمدى وهبه وكامل املهندس 
166. 
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وىف هذه البحث املراد بالتطبيق هنا هو تطبيق الطريقة الرتكيبية ىف تعليم 
 القراءة مبدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كاىل مسور بومىأيو بربش.

خضاع املسائل والقضايا لقاعدة تطبيقا, إ –يطبق  –مصدر من طبق 
  13علمية أو قانونية أوحنوها.

 الطريقة الرتكيبية .3

ىف لغة  (metodologi)طريقة  14.(jalan, cara)الطريقة مجعها طرائق: الكيفية 
والطريقة هي الوسيلة الىت  15)العلم(. logos)كيفية(  metodosينانية تشتق من: 

أما الطريقة  16وس ىف أية مادة من املواد.نتبعها لتفهيم التالميذ أي درس من الدر 
الرتكيبية هى إحدى طرق تعليم القراءة للمبتدئني. وأساسها أن املهارة األوىل 

 الضرورية للقراءة هي إقدار الطفل على إدراك الكلمات املفردة ونطقها الصحيح.

 تعليم .4

تفعيال  –يفعل  –تعليما على وزن فعل  –يعلم  –لغة هو مصدر من علم 
ثالثى مزيد. واصطالحا هو عملية توفري الشروط املادية والنفسية الىت تساعد  من

وىف نظر مّن  17التلميذ على التفاعل النشط مع عناصر البيئة ىف موقف حمدد.
(Munn) .18هو عبارة عن عملية تعديل ىف السلوك أو اخلربة 

 
 القراءة .5

                                                 
13
 .55(, ط. الثانيه, ص.1972ج. االول, )القاهرة: دار املعارف, , المعجم الوسيط, إبراهيم آنيس واخرون 

14
 .91(, ص. 1984)دون مكان: , إندونيسى –قاموس عربى , أمحد ورسون منور 

15
 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1. 
16
 .267(, ص. 1997)دار احياء الكتب العربية, دون مكان, , روح التربية والتعليم, حممد عطية األبريش 

17
)رياض: دار اللواء, , مدخل إلى  المناهج  وطرق  التدريسمالك محمد سعيد,  , محمدحممد مزمل البشري 

   .65( ص. 1461

18
    .22)مصر: دار مصر للطباعة, بال سنة(, ص. , فى علم النفس سيكولوجية التعلم, مصطفى فهمى 
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لى الرموز بأنه ))تعرف(( ع –إقتداء بعلماء العرب  –مفهوم القراءة 
املطبوعة و ))فهم(( هلذه الرموز املكتوبة للجملة والفقرة والفكرة واملوضوع. ويرى 
ان حتديد مفهوم القراءة بأنه ))تعرف(( و ))فهم(( اليفي بكل مقومات املفهوم 

 19املتطور لعملية القراءة.
 

 أسباب اختيار الموضوع . ج

هذا البحث هناك  لقد علمنا أن ىف كل شيئ سببا وكذلك ىف احتيار موضوع
 سبب حيمل الباحثة إىل الشروع املقصودة والغاية وهي كما يلى:

أوال: أن القراءة إحدى وسائل إستقبال اللغة فجدير بالطفل أن يتعلمها ألنّه أمر 
 ضرورّي لفهم رموز اللغة املكتوبة.

ئني. منها ثانيا: كثرة العوامل املؤثرة ىف جناح عملية الرتبية والتعليم للقراءة للمبتد
الطريقة التعلمية, ألن الطريقة تلعب دورا هاّما ىف عالج املادة أو الدرس 

 لتوصيل حقائق الدرس إىل عقول التالميذ وأذهاهنم.
ثالثا:  وجند أيضا كثريا من األطفال الذين يتعلمون باملدرسة أو ىف روضة تربية القرآن 

يها ومل يفهموا ما يتعلمون من ىف القراءة والكتابة وغريها مع أهنم مل يقدروا عل
 املادة اْلاهزة.

 

 د. مسألة البحث
ألن الخيرج وينحرف هذا البحث عن الطريقة الرتكيبية ىف تعليم القراءة للصف 
األول مبدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كاىل مسور بومىأيو بربش فيما سبق فينبغى 

 للباحثة أن حتدد املسائل. وهي كما يلى:

 

                                                 
19
 .128, )القاهرة: دار الشواف, دون سنة(, ص. تدريس فنون اللغة العربية, على امحد مشكور 
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 طريقة الرتكيبية ىف تعليم القراءة للمبتدئني؟كيف ال .1

كيف تطبيق الطريقة الرتكيبية ىف تعليم القراءة للصف األول مبدرسة "الفالح"  .2
 الدينية ماركادادى كاىل مسور بومىأيو بربش؟

 

 . الدراسة السابقةه
 كما عرفت الباحثة أن قد وجدت الكتب الىت تبحث هذا املوضوع ومنها:

Muhammad Ali al-Khuliy, Model Pembelajaran Bahasa Arab. 

يبحث فيه عن الطريقة ىف تعلم القراءة منها الطريقة احلرفية او األجبادية 
(alphabetic method)  والطريقة الصوتية(phonic method).20 

عبد العزيز عبد اجمليد ىف طرق التدريس اللغة العربية أصوهلا النفسية وطرق 
 تدريسها. 

نواع طرق تعليم القراءة للمبتدئني وهناك طريقتان ومها الطريقة شرح فيه أ
 21األجبدية وطريقة البدء بالكلمة املفردة.

 على أمحد مشكور, تدريس فنون اللغة العربية 
يذكر فيه طريقة تدريس القراءة للمبتدئني وهى الطريقة الرتكيبية والطريقة 

  22التحليلية.
 

 . أغراض البحثو

 السابقة فاغراض هذا البحث هى كما يلى: مناسبة باملسائل
 معرفة الطريقة الرتكيبية ىف تعليم القراءة للمبتدئني. .1

                                                 
20

 Muhammad Ali al-Khuliy, Model Pembelajaran Bahasa Arab, (Universitas Pendidikan 

Indonesia: PSIBA, 2002), hlm. 79. 
 .138, ص. المرجع السابق عبد العزيز عبد اجمليد,21

22
 .150, ص. المرجع السابق على أمحد مشكور, 
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معرفة تطبيق الطريقة الرتكيبية ىف تعليم القراءة للصف األول مبدرسة "الفالح"  .2
 الدينية ماركادادى كاىل مسور بومىأيو بربش.

 مناهج البحث . ز

البحث تستخدم الباحثة طريقتني للحصول على البيانات واملعلومات ىف هذا 
 ومها:

 طريقة مجع البيانات .1

 أما الطرق الىت تستخدمها الباحثة ْلمع البيانات فهي:

 طريقة التوثيق . أ
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat dan lain sebagainya.
23 

هي البحث عن البيانات لألمور أو املتغري تكون من مذكرة, ونسخة, 
وكتب, وجرائد, وجمالت, ونقوش, ومذكرة املشاورة, وغريها الىت تدل على 

 البيانات الواقعية.
وتستخدم الباحثة هذه الطريقة لنيل البيانات من األساتيذ والتالميذ,  

ئل ونظام االدارة ىف املدرسة الدينية, وقامت الباحثة بعد تناول والوسا
 البيانات بتحليلها.

 طريقة املقابلة . ب

وهي إحدى الطرق املستخدمة ْلمع البيانات الىت يقوم هبا السؤال واْلواب, 
 24مباشرة كانت أم غري مباشرة.

 طريقة املشاهدة . ج
الىت يقوم هبا مشاهد والطريقة املشاهده أو الطريقة املراقبة هي الطريقة 

وهذه الطريقة تستخدم  25موضوعات مبحوثة مباشرة كانت أم غري مباشرة.

                                                 
23

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

Cipta, 1993), hlm. 236. 
24

 Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 64. 
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الباحثة ىف اكتساب البيانات عن حالة البيئة ىف املدرسة "الفالح" الدينية 
 ماركادادى كاىل مسور بومىأيو بربش.

 طريقة حتليل البيانات .2
عي, وهو التحليل الذى اجتهت الباحثة ىف حتليل البيانات إىل التحليل النو 

 يستخدم الكلمات املركبة ىف اْلملة املوسعة.
وبعد مجع البيانات, تريد الباحثة حتليل هذه البيانات, وأما أكثر هذه 
البيانات يصف صفة النوعية, فتحليل البيانات بوصفى التحليل. وحتللت 

فى الباحثة بإعطاء الوصفى عن احلال الىت تبحث ىف الشكل الوصفى وهو يص
الطريقة الرتكيبية ىف تعليم القراءة وتطبيقها للصف األول مبدرسة "الفالح" الدينية 
ماركادادى كاىل مسور بومىأيو بربش. وأّما الطريقة املستخدمة ىف حتليل البيانات 

 فهي الطريقة اإلستقرائية.
 

 نظام البحث . ح

دمة يكون ىف هذا البحث مخسة أبواب ولكل باب فصول: الباب األول هو مق
وفيها خلفية املسألة, وبيان املصطلحات, وأسباب إختيار املوضوع, ومسائل 

 البحث, وأغراض البحث, ومناهج البحث, ونظام البحث.
الباب الثاِّن حيتوى على فصلني, الفصل األول النظرية من طرق تعليم القراءة 

م القراءة, للمبتدئني يشمل مفهوم طرق التعليم, وانواع طرق تعليم القراءة, وتعلي
ومبادئ القراءة ومنهج القراءة, وأغراض القراءة, والفصل الثاِّن تطبيق الطريقة 
الرتكيبية وهو يشتمل على مفهوم الطريقة الرتكيبية, وأنواع الطريقة الرتكيبية, مزايا 

 وعيوب الطريقة الرتكيبية. 

                                                                                                                                      
25

 Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi, (Bandung: Angkasa, 

t.th.), hlm. 91. 
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 الباب الثالث هو نتائج البحث, وحيتوى على عدة فصول, منها صورة عامة
للصف األول مبدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كاىل مسور بومىأيو بربش, وفيه 
املوقع اْلغرايف, وأحوال املعلمني والتالميذ, واملباِّن. ومنها تطبيق الطريقة الرتكيبية 
للصف األول مبدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كاىل مسور بومىأيو بربش حيتوي 

وحتصيل الدرس. والعوامل املؤثرة لنجاح تعليم القراءة للصف على العملية التعليمية, 
األول مبدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كاىل مسور بومىأيو بربش وحيتوي على 

 الوسائل, املعلم, نتظيم التنفيذ.
الباب الرابع هو حتليل تطبيق الطريقة الرتكيبية ىف تعليم القراءة للصف األول 

 نية ماركادادى كاىل مسور بومىأيو بربش.مبدرسة "الفالح" الدي
 الباب اخلامس هو اإلختتام ويشمل فيه النتائج واإلقرتاحات وكلمة اإلختتام.
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 الباب الثاني
 نظرية طرق تعليم القراءة للمبتدئين

 
 نظرية طرق تعليم القراءة  . أ

 مفهوم طرق التعليم .1
هناك ثالث مصطالحات يوجب معرفتها ىف تعليم اللغة وهى املدخل 

(pendekatan) والطريقة ,(metode) , واملنهج(tehnik)شرح .Edward Anthony 

 عن تلك املصطالحات وهى (1963)
Pendekatan adalah seperangkat asumsi berkenaan dengan hakekat bahasa 

dan belajar mengajar bahasa.
1
 

 )املدخل هو: مجع الغرض او الرّأى عن حقيقة اللغة وتعلمها(
Metode adalah rencana menyeluruh penyajian bahasa secara sistematis 

berdasarkan pendekatan yang ditentukan.
2
 

 والطريقة هى: خطة تعليم اللغة املنظه باملدخل املطبق()
Tehnik adalah kegiatan spesifik yang diimplementasikan dalam kelas 

selaras dengan metode dan pendekatan yang telah dipilih.
3
 

)واملنهج هو نشاط خاص مطبق ىف الفصل مناسب بالطريقة واملدخل 
 واملخرت(.

 العملية ىف التدريس أو ىف التعليم أو كل شيئ يتعلق بالتعليم. والتعليم هو

و هى عملية توفري الشروط املادية والنفسية الىت تساعد التلميذ على التفاعل أ
  4والنشط مع عناصر البيئة ىف موقف حمدد.

 
                                                 

1
 Ahmad Fuad Effendy, M. Fachruddin Djalal, Muhaibin, Metode dan Teknik Pengajaran 

Bahasa, (Malang: Universitas Negeri Malang, 1992), hlm. 7. 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
(, 1146, )رياض: دار اللواء, وطرق التدريس مدخل الى المناهجحممد مزمل البشري, حممد مالك حممد سعيد,  

 .65ص. 
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التعلم هو عملية تغري سلوك التلميذ نتيجة االستجابة ملؤثرات حمددة 

 5 ت الشروط اسأساسية.وحيدث هذا التغري حت
وطرق التعليم هو كيفية عمل التعليم أو املسألة عن كيفية املناهج الىت 

 سيعطيها اسأساتيذ التالميذ. 
(Metode pembelajaran adalah cara-cara pelaksanaan daripada proses 

pengajaran atau soal bagaimana teknisnya bahan pelajaran diberikan 

kepada murid-murid di sekolah).
6
 

وتريد الباحثة بطرق التعليم هنا الطريقة املستخدمة لتعليم القراءة 
للمبتدئني. وكان ت الطريقة ىف التعليم هلا دور هام لنجاح التعلم وأما مقام الطريقة 

 ىف التعليم هي:
 الطريقة كألة التعليل  ( أ

هام كما  هي إحدى عناصر عملية التعليمية, تقوم الطريقة ىف دور
عناصر التعليمية االخرى. كثري املعلم يستخدم الطريقة الواحدة الهنم 
عارفون أن كل الطريقة هلا اإلجيابية والسلبية أو املزايا والعيوب. إستخدام 
الطريقة الواحدة جيعل الطالب مالل, نقص اهلّمة ىف إشرتاك, عملية 

 التعليمية إذا التفيد الطريقة كألة التعليل.
معروف بأن إستخذام الطريقة املناسبة واملتنوعة سيكون ألة لذلك 

 7التعليل ىف عملية التعليمية ىف املدرسة.
 الطريقة كسرتاتيجية التعليم  ( ب

                                                 
5
  .نفس المرجع  

6
 B. Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997, 

hlm. 148. 
7
 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1996), hlm. 82-83. 



 12 

 

 

مل يكن كل  الطالب جمتهدين ىف التعلم بوق ت طويل وكذلك فكرهتم 
متنوعة ىف إستالم املواد الدراسة, بعضهم سريع وبعضهم بطيء. لذلك 

( أن  1989 :1) Roestiyah N.Kطريقة التعليمية املوافقة. عند حيتاج إىل ال
كل اسأساتيذ البد هلم السرتاتيجية سأن يكون للطالب كفاية ىف تعلمهم. 
وإحدى السرتاتيجية هي طريقة التعليم, سأهنا ألة لتحصيل اهلدف وما يرجو 

  8به التعليم.

 

 أنواع طرق تعليم القراءة  .2

راءة مها طريقة تعليم القراءة للمبتدئني وطريقة هناك طريقتان ىف تعليم الق
 تعليم القراءة لغري املبتدئني. 

 وحددت الباحثة هنا حبث طريقة تعليم القراءة للمبتدئني.
 طرق تعليم القراءة للمبتدئني ( أ

أما طرق تعليم القراءة للمبتدئني فعديدة, وقد خضع ت لكثري من التجارب 
 بية أيضا. ىف اللغة اسأجنبية وىف اللغة العر 

 أنواع طرق تعليم القراءة للمبتدئني  ( ب
تنقسم طرق تعليم القراءة للمبتدئني إىل طريقتني ومها الطريقة الرتكيبية 

 والطريقة التحليلية.
 االول: الطريقة الرتكيبية

وهي طريقة تبدأ بتعليم اجلزئيات, كالبدء بتعليم احلروف اهلجائية 
د ذلك إىل تعليم املقاطع والكلمات بأمسائها, أو بأصواهتا. مث تنتقل بع

واجلمل الىت تتألف هبا. أى أن هذه الطريقة تبدأ من أصغر وحدات 

                                                 
8
 Ibid., hlm. 84. 
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ممكنة وتنتقل إىل الوحدات أسأكرب. فإن هذه الطريقة ال تركز ىف البدء 
 9على املعىن.

 
 الثاىن : الطريقة التحليلية 

ناصر وهي طريقة تبدأ بتعليم وحدات ميكن جتزئتها إىل أجزاء أو ع
أصغر. وملا كان ت هذه الطريقة تبدأ بالكليات, مث بعد ذلك حتللها إىل 
أجزائها مث تعيد تركيبها. وملا كان ت هذه الكلمات ذات معىن. فإن هذه 

وقيل أن الطريقة التحليلية تبدأ  10الطريقة تركز على املعىن منذ البداية.
عرفة ماتدل بتحليل اللغة إىل أصوات وتدريب الدارس على نطقها دون م

عليه هذه اسأصوات. مث تندرج من نطق اسأصوات إىل نطق املقاطع 
 11فالكلمات فالعبارات فاجلمل.

 
 تعليم القراءة .3

تعلم الطفل القراءة ضروري لفهم رموز اللغة املكتوبة. والقراءة إحدى 
وسيلىت إستقبال اللغة والثانية هي اإلستماع. واملرحلة اسأوىل من تعلم القراءة 

أمهّية كربى ىف حياة الطفل ففيها تتكون العادات اسأساسية للقراءة. ذات 
ويتكون ميل الطفل إليها أو عنها. والعادات السيئة إن تكون ت يف هذه املرحلة 

 12تالزم الطفل بعد ذلك طيلة حياته.

                                                 
  .150, )الناشر: دار الشواف, دون سنه(, ص.تدريس فنون اللغة العربية على أمحد مشكور, 9

 .151, ص. نفس المرجع 10

, )القاهرة: اإلتجاهات المعاصرة فى تدريس للغة العربية واللغات الحيّة االخرى لغير الناطقين بها صماد ابراهيم, 11
 .236(, ص. 1987رىب, دار الفكر الع

ج.  ,فى طرق التدريس اللغة العربية أصولها النفسية وطرق تدريسها اناحية التحصيلعبد العزيز عبد اجمليد, 12
  .151اسأول, )مصر: دار املعارف, دون سنة(, ص. 
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تطور الطفل اليقع ىف اجلسم فحسب ولكن مع ذلك يقع ىف الروح أو 
عه ىف الفعل قبل أن يبلغ ىف ناضجة فكرته الذى السجّية وىف الفكرة. النطلب م

ميكنه من ذلك الفعل. وكذلك ىف فصل القراءة, ينبغى املساعدة من غريه ىف نيل 
النجاح لذلك الفصل خاصة, وأى الفعل يساعده ىف إستعداد القراءة ؟ البدء 
بتقربه لقراءة املقروء مهال حىت أن الييئس إن مل يكن مستعدا. يقراء له 

ائص حىت أن حيصل سرورا عند ما كان مستطيعا ىف القراءة وجيوز أيضا أن القص
 13تعّلم بإفتاح الكتب من يسارها إىل ميينها ومن ورقة واحدة إىل ورقة أخرى.

لكل مرحلة من مراحل التعليم مهارات حاصة ينبغى أن تعاجل ىف دروس 
إىل نعف تعلم القراءة القراءة وإمهال تعليم هذه املهارات ىف الوق ت املناسبة يؤدى 

 14فيما سيأتى من مراحل.
 

 مبادئ القراءة .4

تقدم املدرس بعض املبادئ املفيدة ىف تعليم القراءة للمبتدئني واملتقدمني وقد 
يكون هلا أثر صاحل ىف تكوين عادات القراءة السليمة عندهم وىف إقباهلم عليها, 

 وها هي هذه املبادئ:
 يبدأهبا الطفل سارة وممتعة.جيب أن تكون مادة القراءة ألىت  (1
 مىت بدأ الطفل ىف تعلم القراءة وجب أال يسمح له بالفشل فيها. (2

جيب أن يكون تعليم القراءة حبيث ينمى ىف الطفل امليل إىل القراءة والرغبة  (3
 فيها.

 جيب أن يكون واضحا أمام الطفل الغرض من قراءته قطعة بذاهتا. (4

 إلبتكار والفردية عند الطفل.جيب أن تشجع طرق تعليم القراءة روح ا (5

                                                 
13

 Imaduddin Ismail, Pengembangan Kemampuan Belajar Pada Anak-anak, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1980), hlm. 20. 
14

, تعليم اللغة العربية أسسه وإجراءته للجزء األولحممود كامل الناقة, فتحى على يونس, رشدى أمحد طعيمة,  
 .279( ص. 1998)دون املكان, 
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جيب أن تكون طرق تعليم القراءة عادة إستقالل التلميذ وإعتماده على  (6
 نفسه.

 جيب أن يعلم الطفل درجة تقدمة يف القراءة. (7

 جيب أن تكون مادة املطالعة وفرية. (8

جيب أن تكون طرق تعليم القراءة عند التلميذ قدرات أخرى غري القدرة على  (9
 15.فهم معىن املقروء

 

 منهج القراءة .5

يراد باملنهج هنا ما يشمل القراءة منذ دخول التلميذ للمدرسة اسأوىل إىل 
 هناية املرخلة الثانوية.

إن وضع املنهج عادة حاجة الطفل اجلسمية واإلجتماعية والنفسية عامة. 
ويرى علماء الرتبية أن يشمل منهج القراءة مخسة أنواع على اسأقل من الكتب 

كتب اسأسئلة   كتب املطالعة اسأساسية,  تلميذ واملدرس هي:الضرورية لل
 16كتب املواد, مرشد املعلم. كتب املطالعة اإلضافية,والتمرينات,  

 كتب املطالعة اسأساسية   ( أ
وهذه هي ألىت يطالعها التالميذ عادة ىف الفصل وحت ت إشراف املدرس 

ىف املدرسة. وفيها  –أو القراءة  –املباشر, وهي العمود الفقرى ملادة املطالعة 
يتعلم التلميذ أنواع املهارات والقدرات الضرورية للقراءة, كإدراك الكلمات 
مبجرد النظرة إليها, وفهم معاىن الكلمات اجلديدة, وفهم املعىن العام 
الصريح, وفهم املعىن الضمىن, ومعرفة الغرض الذى يرمى إليه الكاتب, ونقد 

 املقروء, إخل. 
 مرينات كتب اسأسئلة والت   ( ب

                                                 
   .159-151, ص. نفس المرجع عبد العزيز عبد اجلبار,15

16
 .165, ص. المرجع السابق 
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ومنهج املطالعة الكامل جيب أن حيتوى على كتاب من هذا النوع يقابل كل  
كتاب للقراءة اسأساسية. ويستعمل التالميذ هذا الكتاب بعد القراءة حت ت 

 إشراف املدرس حتريريا أو شفهيا.
 

 ج( كتب املطالعة اإلضافية
نواع من عرفنا أن كتب  املطالعة اسأساسية وضع ت لتدريب التالميذ على أ

املهارات والقدرات الضرورية للقراءة اجلديدة, كإدراك الكلمات, وفهم 
معناها, وفيهم معىن بعض الرتاكيب. وهذا النوع من الكتب يستعمل ببطء 
حت ت إشراف املدرس املتواصل. فهو أشبه بالدراسة اللغوية واملعنوية منه 

 بالقراءة السريعة الواسعة.

 د(  كتب املواد املدرسية
كل مادة من املواد املدرسية كاجلغرافيا والتاريخ والعلوم والرياضة والزراعة  ل

 كتاب مقرر يتمشى مع منهج هذ املادة.
هذا النوع من الكتب مل نعن به ىف مصر أو غريمها من البالد العربية, ومنهج 

 املطالعة اجليد الكامل جيب أال يهمله.

 مرشد املعلم  (ه

سأساسية وحده. أو مع غريه من الكتب السابقة, اليستطيع كتاب املطالعة ا
حتقيق كل اسأهداف الق ترمى إليها القراءة, وال تكوين املهارات والقدرات 
الضرورية للقراءة اجليدة. ذلك سأنه البد من املدرس ألذى يشرف على 
إستعمال الكتب. وحتدد اهلدف املباشر لكل درس من دروس املطالعة, 

 17حتقيق. ويعمل مع التلميذ على
  

                                                 
  .174-165, ص. المرجع السابق 17
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 أغراض القراءة .6

قسم العلماء الغاية أو اسأغراض من القراءة إىل ضربني, أحدمها القراءة ي
واآلخر القراءة للمتعة والسرور  (Acquiring information)لتحصيص املعارف 

(obraining pleasure).18  وميكن تلخيص اسأهداف ألىت ترمي إليها القراءة
 ا يأتى: بضربيها وىف مجيع صوراها فيم

أهنا توسع دائرة معارف القارئ وتزوده بأنواع من اخلربات واحلقائق ألىت  (1
 تتصل بنفسه وبالعامل ألذى يعيش فيه.

أهنا ختلق ىف اخلربات الشخصية معاىن جديدة, وهتذب منها وتزيد من صلة  (2
 الفرد هبا وتقديره إياها.

 باشرة.أهنا وسيلة من وسائل التهذيب وتكوين اخللق بطريقة غري م (3

 أن دنيا احلياة الواقعية حمدودة مقيدة بالواقع. (4

 أهنا تعرف املرء حقيقة نفسه, وحتدد قدرته بالنسبة لغريه من اسأفراد. (5

 أهنا وسيلة من وسائل التنفيس عن القارئ. (6

 أهنا وسيلة من وسائل التفاهم العاملى. (7

 أهنا تساعد على هتذيب ذوق اجلمال عند القارئ. (8

 ة تكّون عند القارئ روح النقد والنقدير لقيمة ما يقراء.أن القراءة الواسع (9

 أن القراءة الواسعة تساعد على رقى مستوى التعبري الشفهى أو التحريرى. (10

 19أن القراءة الكثرية السليمة تساعد على السرعة ىف القراءة. (11

 

 تطبيق الطريقة التركيبية  . ب
 مفهوم الطريقة التركيبية .1

                                                 
  .133, ص. ع السابقالمرج 18

19
 .137-134, ص. المرجع السابق  
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تركييّب: , ”sintetik (perpaduan)“ىن الرتكيبية ىف لغة إندونسي مبع
“struktural”.

20
  

وهى تنقسم على عملية التعلم املمنظمة ملساعدة الطالب ىف نيل اهلدف 
من التعلم الذى قدكّونه وعرّبه اسأساتيذ. وأما كيفية نعليمية وهي تبدأ بتعليم 

تنتقل بعد اجلزئيات كالبدء بتعليم احلروف اهلجائية بأمسائها, أو بأصواهتا, مث 
ذلك إىل تعليم املقاطع والكلمات واجلمل ألىت تتألف منها أى أن هذه الطريقة 

 تبدأ من أصغر وحدات ممكنة وتنتقل إىل الوحدات الكربي.
وملا كان ت اجلزئيات المعىن هلا بذاهتا فإن هذه الطريقة التركز ىف البدء على 

 21املعىن.
 

 أنواع الطريقة التركيبية .2

 رجان حت ت مايسمى بالطريقة الرتكيبية, مها:هناك طريقان تند
 (Alphabetik method)الطريقة اهلجائية  . أ

ويطلق على هذه الطريقة هي الطريقة اسأجبدية )احلرفية( وهي تقوم 
-ثاء-تاء-باء-على تعليم الطفل احلروف اهلجائية بأمسائها بالرتتيب )الف

ائها وصورها, بدأ فإذا تعلم الطفل حروف اهلجاء بأمس 22جيم ... إىل ياء(.
ىف ضم حرفني منفصلني لتتألف منهما كلمة, فاسألف تضم إىل امليم مثالً 
لتكوين كلمة )أم(, مث ينتفل الطفل إىل ضم ثالثة حروف منفصلة لتكوين  
كلمة مثل )َوَزَن( مثالً, وهكذا يؤلف كلمات أطول, فأطول, ومن 

 الكلمات تتكون مجل قصرية, فطويلة.

                                                 
20

, )يكياكرتا: مولىت كريا كرفك, قاموس "كرابياك" العصرى عربى إندونيسيأتابك على أمحد زهدى حمضر,  
 .465(, ص. 1999

   .150, ص. نفس المرجع على أمحد مشكور,21

22
 .151, ص. المرجع السابق 
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م اسأطفال طريقة نطق هذه احلروف مفتوحة ومكسورة وكان املعلم يعل
الباء مع الفتحة, مث مع الكسرة, مث مع  –مثاًل  –ومضمومة. فيعلمهم 

الضمة, مث يعلمهم الشدة, والسكون وحروف املد, والتنوين, وأل الشمسية 
  والقمرية .... إخل.

ا  أوهبا يتعلم املبتدئ أمساء مجيع احلروف أوال, مث احلروف وحركاهت
كالفتحة, والكسرة, والضمة, والفتحتني, والكسرتني ... إخل فحروف 
العلة. وهكذا يتعلم املبتدئ صورا خمتلفة من رسم احلروف ونطقها مث ينتقل 
إىل تكوين مقاطع أوكلمات يتدرب على نطقها وبعد ذلك ينتقل إىل 

 23اجلمل.

 (phonic method)الطريقة الصوتية  . ب

الطفل أصوات احلروف بدال من أمسائها تبدأ هذه الطريقة بتعليم 
ع( مث ينطق  -و  –حبيث ينطق حبروف الكلمة أوال على إنفراد مثل )ز 

بالكلمة موصولة احلروف دفعة واحدة وهو يتدرج ىف ذلك. فبعدان أن 
يندب الطفل على أصوات احلروف اهلجائية وجييد نطقها مضبوطة فتحا 

ت احلروف ألىت تكون الكلمة وهي أيضا طريقة نطق أصوا 24وضما وكسرا.
الواحدة فيتعلم املبتدئ كلمة "ولد" مثال بقوله َو, َل, ْد )َوَلْد( وىف هذه 
الطريقة والىت قبلها يتعلم الطفل نطق الكلمة بواسطة تعلمه أمسا, حروفها 

وهذه الطريقة تتفق مع الطريقة اهلجائية ىف اسأساس وهو  25أو أصواهتا.
ىف ان الطريقة اهلجائية تعىن بتعليم أمساء احلروف, أما البدء باجلزء. وختالفها 

الطريقة الصوتيه فرتى أن تعليم أمساء احلروف يعوق الطفل ىف عملية تركيب 
 الكلمة والنطق هبا.

                                                 
  .138, ص. ابقالمرجع الس عبد العزيز عبد اجمليد,23

24
 .152, ص. المرجع السابق 

25
 .139, ص. المرجع السابق 
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 مزايا الطريقة التركيبية .3

 وللطريقة الرتكيبية جمموعة من املزايا أمهها ما يلي:
 .أهنا التكلف املبتدئ مشقة كبرية لبساطتها . أ

أهنا تتفق مع املنطق, حيث حيدث التدرج واإلنتقال من اجلزء إىل الكل ومن  . ب
 احلروف إىل الكلمات, مث إىل اجلمل.

ج. إنه مىت أتقن الطفل تعلم احلروف وأصواهتا فإنه يستطيع ان يتعرف على 
 مجيع الكلمة سأهنا تتألف من هذه احلروف. 

 
 عيوب الطريقة التركيبية .4

 عيوب, منها:وللطريقة الرتكيبية 
أن أمساء احلروف اهلجائية التعىن شيئا بالنسبة للطفل وال ترتبط بأشياء هلا  . أ

 معىن لديه إرتباط طبيعيا.
ب. اليستطيع الطفل تعلم القراءة مبجرد نطق أمساء حروف الكلمة إذ ينبغى أن 

 يتوصل بطريقة ما إىل نطق الكلمة ككل.

ية, قد جييدون النطق بالكلمات ج. االطفال الذين يتعلمون بالطريقة اهلجائ
سأهنم تعودوا أن يفحصوا بدقة عناصر الكلمة, ولكنهم اليهتمون مبعىن 

 املقروء اهتماما كافيا.
إن نطق التالميذ الذين يتعلمون بالطريقة الرتكيبية )هجائية كان ت أو  . د

 صوتية( مفكك وجمزأ.

كأداة لتعليم التلميذ   أن الطريقة الرتكيبية تركز على إكتساب املهارات اآللية.  ه
 26القراءة, وليس فيها ما يرتبط ينموه ككل.

                                                 
26
 .153, ص. المرجع السابق 
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 مزايا الطريقة الهجائية .5

أهنا وسيلة سهلة ىف التعليم سأن عدد احلروف حمدودة ورمسها بسيط  . أ
 وأصواهتا ثابتة.

 تتدرج باملعلم تدرجا ميسورا من احلروف إىل الكلمات مث إىل اجلمل. . ب
 

 عيوب الطريقة الهجائية .6
الطريقة تؤدى إىل إضاعة أوقات اسأطفال سأن اليتمكنون من إن هذه  . أ

حفظها إال بصعوبة نظيمة. وعندها يثتغلون حبفظ حروف جديدة ينسون 
 ماكانوا قد تعلموه قبال.

قد تكون وسيلة سهلة على املعلم ولكنها ليس ت وسيلة سهلة بالنسبة للطفل  . ب
 دئا.فهي رموز جمردة المعىن هلا عند من يتعلم القراءة مبت

 
 مزايا الطريقة الصوتية .7

 يتمكن عن طريقها اسأطفال من إجادة القراءة سرعة . أ
 تتعاون ىف هذه الطريقة لألذن والعني واليد إلمتام عملية التعلم . ب

 
 عيوب الطريقة الصوتية .8

يركز املتعلم ىف هذه الطريقة على تعرف أشكال احلروف ونطقها دون إهتمام  . أ
 باملعىن.

 إلمهاهلا حاجات املتعلم ورغباته. تفتقر إىل عنصر التشويق . ب
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 الباب الثالث
 نتائج البحث

 
 صورة عامة لمدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومى أيو بربش .أ

 وقع الجغرافىالم .1
سست مدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كاىل مسور بومى أيو بربش أ

.وهى من مراحل غري املشهورة باملدارس الدينية ىف بومى أيو بربش 1979سنة 
الهنا املدرسة الصغرية ومل يتطور بتطور الزمان. وأسست ىف القرية الصغرية أيضا. 

ك املدرسة, منهم أستاذ مشالوى وأستاذ حىت اآلن هناك تبديل مدير املدرسة لتل
 شريف الدين واليوم أستاذ الدكتوراندوس عبد احلليم.

 واألغراض العامة هلذه املدرسة ما يلى: 
أ( إجياد املدرسة كمركزاإلمتيازالذى يتمكن من استعداد طاقة بشرية وتنميها ىف 

 جمال اإلميان والتقوى.
 الق والسلوك.إجياد الرتبية املتوجه من حيث األخ (ب

ج(ترقية التالميذ مبعروفة علوم الدين اإلسالمى ليكونوا مستعدين مبعاشيهم 
 1باجملتمع ومتخلقني باألخالق الكرمية.

 
 أحول المعلمين .2

من املعلوم أن املعلم له دورهام ىف عملية التعليم والتعلم ولذلك حيتاج اىل 
املعلم املؤهل ىف عملية التعليم والتعلم لوصول إىل أهداف التعليم. وعدد املعلمني 
الذين خيدمون ىف مدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كاىل مسور بومى أيو بربش 

 مجلة. 6هم 
                                                 

1
 Wawancara dengan kepala madrasah, Ustadz Abdul Halim pada tanggal 4 Januari 2008 

di Madrasah Diniyah al-Falah Margadadi Kalisumur Bumiayu Brebes. 
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 البيان الوظائف أسماء المعلمين نمرة
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 أستاذ عبد احلليم
 أستاذ مشالوى

 أستاذة عائدة
 أستاذة مشارفة

 أستاذ أمحد مشكور
 أستاذ عبد الغفار

 رئيس املدرسة واملعلم
 املعلم
 املعلم
 املعلم
 املعلم
   املعلم

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 أحوال التالميذ .3

ذ ىف مدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كاىل مسور بومى ينقسم التالمي
أيو بربش إىل ستت فصول ومن الفصل األول إىل الفصل السادس. وعددهم 

 ما تلى.
 البيان العدد الفصل نمرة
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 األول
 الثاىن

 الثالث
 الرابع

 اخلامس
 السادس

17 
11 
15 
11 
14 
13 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

  81 جمموعة 
 

تلميذا, وثالثة منهم يقومون ىف  17د التالميذ للصف االول هم وعد
الفصل الثاىن من املدرسة اإلبتدائية وستت يقومون ىف الفصل االول والباقى 
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منهم مل يذحلون ىف املدرسة اإلبتدائية. فأكثر منهم مل يقوموا بالدرس ىف 
 املدرسة اإلبتدائية.

 
 المواد الدراسية .4

ة املوجودة مبدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كاىل واما املواد الدراسي
مسور بومى أيو بربش فهى توحيد, وجتويد, وفقه, وتفسري, والقرآن واحلديث, 

 وعقيدة وأخالق, وخط, وإمأل, واللغة العربية, ومترين. 
 الجدول لتعلم الفصل األول

 المعلم المادة اليوم
 السبت

 
 األحد

 
 اإلثنني

 
 الثالثاء

 
 اءاألربع

 
 اخلميس

 فقه
 مترين

 توحيد
 اخالق

 خط
 إمالء
 جتويد

 تفسري
 لغة العربية

 احلديث
 علوم القرآن

 أستاذة مشارفة                                                                         
 أستاذة مشارفة
 أستاذة مشارفة
 أستاذة مشارفة

 أستاذة مشارفة 
 أستاذة مشارفة
                                   أستاذة مشارفة
 أستاذة مشارفة

 أستاذ عبد الغفار
 أستاذ عبد الغفار

 أستاذة مشارفة
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دقيقة  90وتعلم األطفال اللغة العربية كل يوم األربعاء وساعة الدرس 
 2يبدأ من الساعة الثانية حىت الساعة الثالثة والنصف.

 
 مبانى المدرسة .5

املباىن املوجودة مبدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كاىل مسور بومى أيو 
 مني وغرفة التالميذ أو الفصل والساحة.بربش هىغرفة املعل

 الجملة األسماء النمرة
1. 
2. 
3. 

 غرفة املدّرسني
 غرفة الدراسة

 الساحة

1 
6 
1 

 8 جمموعة 
 

 
تطبيق الطريقة التركيبية بمدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومى  .ب

 أيو بربش 
رسة "الفالح" الدينية األسس والتأسيس الىت حصلتها الباحثة من مدير مد

ماركادادى كاىل مسور بومى أيو بربش )الدكتوراندوس عبد احلليم( وأستاذ اللغة 
العربية من الصف األول )األستاذة مشارفة( والتالميذ ومجع التوثيق من مشاهدة 
الباحثة مبدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كاىل مسور بومى أيو بربش, وحتصل 

انات عن تطبيق الطريقة الرتكيبية ىف تعليم القرآن مبدرسة "الفالح" الباحثة على البي
 الدينية ماركادادى كاىل مسور بومى أيو بربش ما يلي:

                                                 
2
 Wawancara dengan Musyarofah selaku guru kelas 1 Madrasah Diniyah “Alfalah” 

Kalisumur Bumiayu Brebes pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2008 di Kantor MD Margadadi 

Kalisumur Bumiayu Brebes. 
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 العملية التعليمية .1
كان تطبيق الطريقة الرتكيبية ىف تعليم القراءة للصف األول مبدرسة الدينية 

ستحذم ىف تعليم اللغة العربية "الفالح" مند بداية بناء املدرسة وهناك الكتاب امل
 هي كتاب اللغة العربية للصف األول للمدرسة الدينية األولية لإلدارية الدينية.

 الطريقة التعليمية (أ
الطرق التعليمية املستخدمة ىف مدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى  

كاىل مسور بومى أيو بربش هى طريقة القراءة, وطريقة احملافظة, وطريقة 
كتابة وجتمع هذه الطرق ىف تعليم القرأة من مادة اللغة العربية لدى ال

 التالميذ.
 اإلبداع (ب

هناك اإلبداع ىف العملية التعليمية لتعليم القراءة للصف األول مبدرسة 
"الفالح" الدينية ماركادادى كاىل مسور بومى أيو بربش منها القراءة والكتابة 

اجلواب. وهذه كلها لتكوين إبداع التالميذ, واحملافضة والتمرينات والسؤال و 
 ولقراءة املادة املدروسة جهريا وصامتا. 

 خربة التعلم (ج
خربة التعلم مبدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كاىل مسور بومى أيو 
بربش هى اخلربة املباشرة يعىن اخلربة ىف القراءة والكتابة واحملافظة وعمل 

 الوظيفة.
 التعلمد( استرياتيجية 

 إبتدأ املعلم درسا بالسالم واالفتتاح (1
 إجابة التالميذ من السالم (2
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 يستعد املعلم تالميذه لبداية املادة (3
 يكتب املعلم املادة ىف السبورة (4
 يأمر املعلم التالميذ بكتابة املادة (5
 يقرأ املعلم املادة جهريا (6
, ووظيفة القراءة اجلهرية يأمر املعلم التالميذ بالقراءة صامتا وجهريا (7

 للتالميذ ملمارسة ألسنتهم.
 بيشرح املعلم التالميذ عن املادة املكتوبة (8
 يرتجم املعلم القراءة إىل اللغة االندونسي لسانا (9
 يكتب التالميذ الرتمجة من القراءة ىف الدفاتري (10
 يأمر املعلم التالميذ حبفظ املكتوب واملقروء (11
 م الدرس بالسالم واإلختتامخيتتم املعل (12
 إجابة التالميذ من السالم. (13

 ( مبادئ التطور ىف العملية التعليميةه
( املركز اىل املعلم, املراد هنا إذا وجد التالميذ الصعوبات واملشكالت ىف 1

 تعلم القراءة فيسئالون املعلم مباشرة.
اهتم, ألن طلب ( التعلم طول احلياة يشجع املعلم تالميذه للتعلم طول حي2

 العلم والتعلم ليس ىف مكان وزمان معيد.
 

لمحة عن تعليم القراءة بالطريقة التركيبية للصف األول لمدرسة "الفالح"  .2
 الدينية ماركادادى كالى سمور بومى أيو بربش

ىف األسبوع األول يتعلم التالميذ حروف اهلجائية بأمسائها مع معرفة 
...الغ( تعلم التالميذ أمساء  -ثاء-تاء-باء- )الفحركاهتا بإرشاد املدرس. مثال
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احلرف اهلجائية بالرتتيب مث تعلم احلركات كالفتحة والكسرة والضمة والفتحتني 
 ... الغ( -َث  –َت  –َب  –والكسرتني وغري ذلك. فصارا )أَ 

يكتب املعلم مجيع حروف اهلجائية بالرتتيب ىف السبورة. وأما كيفية 
 التعليم فهي:

 ر املعلم التالميذ بكتابة املكتوبةيأم
 يقرأ املعلم الكتابة جهريا أمام التالميذ

 يأمر املعلم التالميذ بقراءة الكتابة مجاعة
 يأمر املعلم التالميذ بقراءة الكتابة منفردا
 يأمر املعلم التالميذ حبفظ الكتابة منفردا

 يأمر املعلم التالميذ بإلقاء احملافضة أمام الفصل
املعلم بعد ذلك إىل املادة التالية. يتعلم التالميذ ىف األسبوع  مث يستمر

الثاىن املقاطع من الكلمات بعد أن يعرفوا احلروف اهلجائية بأمسائها وحركاهتا. 
ولكن يأمر املعلم التالميذ بتكرار املادة املاضية قبل إبداء الدرس يعىن يأمر 

أحدا أو ثانيا منهم بذكر املادة التالميذ بذكر احلروف اهلجائية بأمسائها ويأمر 
 منفردا. مث بعد ذلك يستمر إىل الدرس التاىل.

يبدأ املعلم الدرس بكتابة األمثالت من مقاطع الكلمات الىت تتألف من 
  ٌب = َابٌ  –احلروف اهلجائية. مثال: اَ 

 ٌم  = اُمٌ  –اُ 
 َت = اَْنتَ  –ْن  –اَ 
 ِت = اَْنتِ  –ْن  –اَ 

 بَ َب = َذهَ  –َه  –َذ 
 َب = َكَتبَ  –َت  –َك 

 وأما الكيفية التعليمية فهى:
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 يكتب املعلم الدرس ىف السبورة -
 يأمر املعلم التالميذ بكتابة املكتوبة -
 يقرأ املعلم الدرس أمام التالميذ -
 يأمر املعلم التالميذ بقراءة الدرس مجاعة -
 يأمر املعلم التالميذ بقراءة الدرس منفردا. -

الثالث يعطى املعلم التالميذ السؤال عن املادة لالسبوع وىف األسبوع 
( يأمر 2( يأمر املعل التالميذ بكتابة احلروف اهلجائية ىف السورة. )1القدمي. )

 املعلم التالميذ بذكر مجيع احلروف اهلجائية ترتيبا.
مث ينتقل املعلم إىل شرح املعىن من املادة املكتوبة بعد أن يأمر التالميذ 

 الدرس.بقراءة 
 pergiَذَهَب =        kamu (laki-laki)اَْنَت =   bapakمثال: َاٌب = 

 menulisَكَتَب =   kamu (perempuan)اَْنِت =          ibuاٌُم = 
 الكيفية التعليمية :  يكتب املعلم الدرس ىف السبورة

 يأمر املعلم التالميذ بكتابة الدرس
 يقرأ املعلم الدرس

 يشرح املعلم الدرس
 يأمر املعلم التالميذ بقراءة الدرس مجاعة
 يأمر املعلم التالميذ بقراءة الدرس منفردا

ويعلم املعلم األساتيذ ىف األسبوع الثالث قراءة كل املادة القدمية يعىن 
قراءة احلروف اهلجائية بأمسائها وأصواهتا وأيضا قراءة مقاطع الكلمات الىت 

وذلك العمل يغرض ليعّودهم ىف القراءة  3تتألف من تلك احلروف اهلجائية.
 ولتيسري ألسنتهم ىف القراءة.

                                                 
3
 Observasi pembelajaran qiroah oleh ustadzah Musyarofah, pada tanggal 16 Januari 2008 

di kelas I MD Alfalah Margadadi Kalisumur  Bumiayu Brebes. 
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 رداهتم.مث بعد ذلك يعلم مقاطع الكلمات األخرى لتكثري مف
 kursiُكْرِسيٌّ  =    sekolahمثاال: مدرسة  = 

 mejaَمْكَتٌب =    membacaقَ رَاَء     = 

 papan tulisَسبُ ْورٌَة  =   menulisَكَتَب   = 

يعلم املعلم املفردات املوجودة ىف حوهلم ألن يعلموا أمساء حوهلم بأمساء 
 العربية.

سبوع الرابعة. يعلم املعلم ويتعلم التالميذ الكلمات أو اجلمل ىف األ
 الكلمات أو اجلملة املأخوذة من كتاب اللغة العربية. مثال:

 القراءة:
 الدرس األول 
 تعارفْ  

 َمْن اَْنَت؟
اَلُم َعَلْيُكْم يَا َأِخْي َمْن أَْنَت؟ أَنَا َأمْحَدْ   اَلسَّ

 اَْهالً َوَسْهالً. أَْهالً ِبْك, َوَمْن اَْنَت؟ أَنَا إِبْ رَاِهْيم
يْت؟ أَنَا َمْرمَيْ, أَْهالً َوَسْهالً وَ  ِِ ِِ يَا ُأْخ  َمْن اَْنَت

.  4أَْهالً ِبْك, ُأْخِِتْ
 وأما الكيفية التعليمية فهي:

 سبورةيكتب املعلم املادة ىف ال -
 يأمر املعلم التالميذ بكتابة املادة -

                                                 
4 
Diambil dari buku Bahasa Arab untuk kelas I Madrasah Diniyah Awaliyah, Departemen 

Agama RI, tahun 2004, hlm. 9.   
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 يقرأ املعلم املادة جهريا -
 يكرر املعلم قراءة املادة جهريا -
 يأمر املعلم التالميذ بقراءة املادة مجاعة -
 يأمر املعلم التالميذ بقراءة املادة منفردا -
 يشرح املعلم املادة -
 يرتجم املعلم املعىن إىل اللغة اإلندونيسية -
 يكتب املعلم املعىن ىف السبورة -
 يأمر املعلم التالميذ بكتابة املعىن. -

وىف األسبوع اخلامس يعطى املعلم التالميذ التمرينات, يأمرهم ألن جييبوا 
 السوأل, ووذلك ليذكرهم عما قد ماض من املادة الىت قد شرحهم املعلم.

 والسوأل مايلى:
 ( أدا برافا حرف هجائية؟1
 حرف هجائية لع كاف دعان حركاةبا!كان  ( توليس2
 دٌ  -مَّ  –َح – َس,  مُ  –َل  –( َج 3

 غانديع كان كاملة دى أتاس دعان بنار!
 ( ترمجه كان كداالم هباسا عرب:4

 Masjidد(     Bapak (أ
 Buku(  ه    Ibu (ب
 Mejaو(     Sekolah (ت



مث يبحث املعلم يأمر املعلم التالميذ ليجمعوا إجابتهم بعد إنتهى الوقت, 
بعد ذلك ىف السوأل أمام التالميذ قبل إعطاء النتيجة هلم. وىف األسبوع 

 السادسة وبعده يستمر املعلم الدرس بإستخدام كتاب اللغة العربية.
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 نتائج الدرس لتعليم القراءة فى الطريقة التركيبية .3
كيبية ىف بناء على مامجعة الباحثة من البيانات إن درجات الطريقة الرت 

تعليم القراءة ىف املرحلة األوىل مبدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كاىل مسور 
 بومى أيو بربش هى كما يلى:

 .80-40)سبعة عشر( تلميذا, وقيمته متنوعة بني  17عدد التالميذ 
نتيجة اإلختبارىف الفصل األول ىف مدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كاىل 

 ربش:مسور بومى أيو ب
 الدرجة رقم التالميذ

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

70 
60 
70 
40 
50 
60 
60 
80 
40 
60 
60 
80 
70 
60 
70 
60 
50 



 33 

15. 
16. 
17. 

 ممتاز جيد مقبول راسب
4 7 4 2 

 
 اإليضاح :

 59 – 1=   راسب
 69 – 60=   مقبول

 79 – 70=   جيد
 100 – 80=   ممتاز

 
لمؤثرة لنجاح التعلم بمدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كالى سمور ج. العومل ا

 بومى أيو بربش
 الوسائل .1

هناك غرفة التعلم أو الفصل املناسب بعدد التالميذ وغرفة اإلدارة 
. وأما الوسائل التعليمية املستخدمة منها البسورة, والطباشري,  5والكتب

 واملمسحة, واملسطرة.
 المعلم .2

الشروط للمعلم وهى ذو خربة تربوية, أن يكون متخصصا ىف اللغة العربية 
  6واملواد الدراسية اآلخرى.

                                                 
5
عبد احلليم,  املشاهدة والسؤال واجلواب مبدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كاىل مسور بومى أيو بربش الدكتوراندوس 

 .2008يانوأرى,  20يوم اإلثنني, 

6
-119, )القاهرة: دار الكتب العرىب, بدون التاريخ(, ص. ة العربية لغري العربمشكالت تعليم اللغعلى احلديدى,  

121. 
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إن عدد املعلم مبدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كاىل مسور بومىأيو 
بربش ستة معلما وهم متخرجون ىف املعهد السلفى وواحد منهم يعىن املدير 

لك يدل على أن فيهم شروطا أستاذ عبد احلليم متخرج ىف املعهد واجلامعة. ذ
حتتاج إليها املعلم وهم يعلمون اللغة العربية مع أن عندهم خربة ومهارة ىف تلك 

 اللغة وكانوا شيخا كبريا سنهم وقد نكحوا كلهم.
 

 تنظيم التنفيذ .3
تقسيم الوظيفة اجليدة وتنظيم األوقات املنشقة يف عملية تلك الوظيفة من 

  7ليم اللغة.عوامل كربى لتأثري جناح تع
وتقرر اجلدول باملدرسة إن وقت الدخول ىف الفصل ىف الساعة الثانية 

م حيتاج اىل الوقت ىف إستعداد ويبدأ الدرس ىف الساعة الثانية والربع ألن املعل
التالميذ ألن يهتموا بالدرس الذى سيلقيه املعلم التالميذ إهتماما جديدا. وقد 

 حيضر واحد منهم أكثر من اجلدول املقرر.
إن تنظيم التنفيذ مبدرسة "الفالح" الدينية مل ينّفذ تنفيذا جديدا, تقرر 

عة الثانية متاما ولكن اجلدول باملدرسة إن وقت الدخول يف الفصل يف السا
يدخل التالميذ يف الفصل ويبدأ املادة يف الساعة الثانية والنصف, ومل يزل 

 التالميذ متأخرين يف اخلضور.


 

                                                 
7
 Ahmad Chotib, Pdoman Pengajaran Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi Agama 

Islam IAIN, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1976), hlm. 207. 
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 الباب الرابع
 تحليل تطبيق الطريقة التركيبية فى تعليم القراءة بمدرسة "الفالح" الدينية 

 ماركادادى كالىسمور بومىأيو بربش
 

وبعد مجع البيانات, تريد الباحثة أن حتّللها. وأما أكثر هذه البيانات يصف بصفة 
ىف تعليم القراءة نوعية فتحليل البيانات بوصف التحليل. وهو يصف الطريقة الرتكيبية 

وتطبيقها مبدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كالىسمور بومىأيو بربش, مث حتّللها باملقارنة 
 بالطريقة الرتكيبية املثالية.

ومن مث, ىف هذا الباب حتللت الباحثة كيفية الطريقة الرتكيبية ىف تعليم القراءة 
سمور بومىأيو بربش, وتستفيد الباحثة وتطبيقها مبدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كالى

 من هذا الباب.
تطبيق الطريقة التركيبية بمدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كالىسمور بومىأيو  . أ

 بربش

كان تطبيق الطريقة الرتكيبية مبدرسة "الفالح" الدينية ىف الفصل األول . كما 
بتعليم اجلزئيات كالبدء  عرفت الباحثة أن الطريقة الرتكيبية هي الطريقة الىت تبدأ

بتعليم احلروف اهلجائية بأمسائها أو بأصواهتا, مث تنتقل بعد ذلك إىل تعليم املقاطع 
والكلمات واجلمل الىت تتألف منها أى أن هذه الطريقة تبدأ من أصغر واحدات 

 وتنتقل إىل الوحدات الكربى.
دئني, وكما شرح طبق املعلم هذه الطريقة للصف األول ألن التالميذ من املبت

ىف الباب الثالث أن بعضهم مل يتعلموا ىف املدرسة اإلبتدائية ومل يعرفوا أمساء احلروف 
اهلجائية كتابة أو قرأة. فاحتار املعلم هذه الطريقة ألن منها يتعلم التالميذ أمساء 

 احلروف اهلجائية منذ البداية.
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قة هى كيفية توجب أن وكان املعلم يتعلم التالميذ بطريقة متنوعة ألن الطري
.(adalah suatu cara yang harus dilalui di dalam mengajar)ميّرها من التعليم 

وأما  1
أنواع الطريقة ألىت يستخدمها املعلم هى الطريقة القرأة والطريقة الكتابة والطريقة 

ئية احملافظة والسؤال وجوابه. بطريقة القرأة يستطيع التالميذ أن يقرأوا حروف اهلجا
 الىت كتبها املعلم ىف السبورة مث حيفظواهنا ويسئلون عما كانوا مل يعرفوا ومل يفهمواها.

هناك املنهج للقرأة هو كتب املواد الدراسية وكتب األسئلة والتمرينات ومرشد 
املعلم. ويستخدم املعلم كتاب اللغة العربية للفصل األول ملدرسة الدينية األولية 

مل يوجد كتب املطالعة اإلضافية وكتب املطالعة األساسية ألن لإلدارية الدينية. و 
 وجب أن يشمل منهج القرأة مخسة أنواع على األقل عند علماء الرتبية.

وأما كيفية تطبيق الطريقة الرتكيبية ىف الفصل األول مبدرسة "الفالح" الدينية 
ائية بأمسائها ماركادادى كاىل مسور بومىأيو بربش, فهي يعلم املعلم احلروف اهلج

جيم .... إىل ياء(. يكتب املعلم أمسا  –ثاء  –تاء  –باء  –بالرتتيب )الف 
احلروف اهلجائية ويقرأ أمام التالميذ باجلهر مث بعد ذلك يعلم التالميذ احلركات  

 كالفتحة, والكسرة, والضمة وغري ذلك. يتبع التالميذ بقرأة املعلم جهرا وصامتا.
وافق بأحوال التالميذ الذين مل يعرفوا بأمساء احلروف يعرف أن تلك الكيفية ت

اهلجائية ألهنم يتعلمون هبا من كلمة صغرية, وال تكلف املبتدئني أو التالميذ مشقة  
كبرية وهي من مزابا الطريقة الرتكيبية ولكن مع ذلك اليستطيع التالميذ أن يهتموا 

التركز ىف البدء على املعىن. وهو ليس مبعىن املقروء إهتماما كافيا ألن الطريقة الرتكيبية 
بأمر مهم ىف تعليمهم ألن غرض من التعليم بالطريقة الرتكيبية هى تعلم التالميذ 

 أمساء احلروف اهلجائية حىت أن يعرفوا كيفية كتابتها وقرأهتا.
قد قام املعلم بتطبيق الطريقة الرتكيبية ىف الفصل األول مبدرسة  "الفالح" 

دى كالىسمور بومىأيو بربش ىف تعليم القراءة وكان التطبيق موافقا الدينية ماركادا

                                                 
1
 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1991), hlm. 65. 
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بنظرية الطريقة الرتكيبية املثالية يعىن تعلم التالميذ أمساء احلروف اهلجائية بالرتتيب مث 
تعلم احلركات واملقاطع والكلمات واجلمل. وهى الكيفية املثالية املوجودة للطريقة 

 الرتكيبية.
لدرس, قد كان نتيجة التالميذ للفصل األول ىف مدرسة وبالنضر إىل حتصيل ا

"الفالح" الدينية كافيا وجيدا لو وجد منهم قليال ىف نتيجتهم. وذلك ليس بسبب 
الطريقة ىف التعلم وحده ولكن كثري من عناصر أجنبية هامة الذى قد تركها وأمهلها 

ة وهى األسباب التالميذ حىت وجدوا النتيجة القليلة كحضور الفصل وعمل الوضيف
املوجوده. كما شهدت الباحثة إىل التالميذ الذين فشلوا ىف درسهم مع أهنم 
اليهتمون الدرس إهتماما كامال وال يعملون الوضيفة الىت أعطها إليهم املعلم. ومن 

 الالزم لو أهنم جاهلون وال يقدرون جلواب السؤال ىف اإلمتحان. 
لى املعىن لكن طبق املعلم هذه الطريقة وللطريقة الرتكيبية التركز ىف البدء ع

للصف األول ىف مدرسة "الفالح" الدينية بإعطاء املعىن ىف املادة الىت ألقاها التالميذ 
بعد أن يعرفوا وحيفضوا حروف اهلجائية بأمسائها أو بأصواهتا. ووافقت الباحثة بذلك 

الغرض من العمل ألن من مبادئ القراءة هى جيب أن يكون واضحا أمام الطفل 
 فإن مل يوضح املعلم معىن املقرؤ فال يفهمونه. 2قراءته.

وألجل املمارسة والتعويد ىف الشجاعة فعلى املعلم أن يأمر التالميذ ليسئلوا 
 3مامل يفهموا, كما قيل إن التمرين الكثري والتعويد املستمر يئّديان إىل التيسري.

 

 ادادى كالىسمور بومىأيو بربشأحوال المعلمين بمدرسة "الفالح" الدينية مارك . ب

 املعلم هو شخص يلقى العلوم واملعارف إىل التالميذ.
(Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak).

4
 

                                                 
ص. , فى طرق التدريس اللغة العربية أصولها النفسية وطرق تدريسها ناحية التحصيلعبد العزيز عبد اجمليد,  2

151 – 159. 
3
 Moh Mansyur Kustiawan,  جمدليل الكاتب والمتر , (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2002), 

hlm. 55.  
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 و شروط املعلم هى:
 تقوى اهلل تعاىل .1

املعلم املناسب هبدف علم الرتبية اإلسالمية الميكن أن يرّّب تالميذه االّ 
 نفسه اهلل تعاىل. أن يتقى

 له العلم .2

اليستطيع املعلم أن يعلم التالميذ إال بالعلوم واملعارف فال بد للمعلم من 
 علوم واسعة وخربة كثرية ىف التعلم.

 أخالق كرمية .3

 5وهى مهمة لرتبية عقل التالميذ ألهنم يتخلوقون بأخالق املعلم.
ى األخالق املناسبة املقصود باألخالق الكرمية ىف علوم الرتبية اإلسالمية ه

بدين اإلسالم كأخالق النيب. وللتالميذ ىف مرحلة إبتدائية املعلم هو أسوة حسنة 
 6مهمة لتنميتهم وهو الشحص األول بعد الوالد.

سنة  2007/2008وعدد املعلمني الذين خيدمون ىف هذه املدرسة للعام 
وهذا يدل على أن معلما. منهم متخرجون ىف املعهد السلفى واجلامعة اإلسالمية. 

املعلمني مبدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كالىسمور بومىأيو بربش منقوص وقليل, 
ألن هناك ستة فصول فينبغى للمعلمني عددهم ستة وزاد واحد ملدير املدرسة إذا 
حيتاج إىل سبعة معلما. وكان مدير املدرسة هناك قائما باملعلم أيضا. ذلك يدل أن 

 كافية ومل يكفى ىف كميتهم.  نوعية املعلمني
 

 أحوال التالميذ . ج

                                                                                                                                      
4
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2000), hlm. 31. 
5
 Ibid., hlm. 32-33. 

6
 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 18. 
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ينقسم التالميذ مبدرسة "الفالح" الدينية ستة فصول. وهى الفصل األول 
حىت الفصل السادس. وتقوم الباحثة حبثا ىف الفصل األول. أن عدد التالميذ للفصل 

تلميذا. إن أحوال التالميذ للصف األول مل يكفى ىف مجلتهم. الشاهد  17األول 
دل على أن عددهم قليلة. لقد قال مدير املدرسة أن ىف تلك القرية هناك األطفال ي

 الذين ال يدخلون إىل املدرسة الدينية.
 

 د. تحصيل الدرس
حتليل عن العملية التعليمية ىف مدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كالىسمور 

 بومىأيو بربش.
 يلي: ىف هذا التحليل قدمت الباحثة درجة مبقياس كما

 = ممتاز 80-100  .1
 = جيد   70-79  .2

 = مقبول   60-69  .3

 = راسب    1-59   .4
تلميذا, وقيمتهم, أونتيجتهم متنوعة بني  17عدد التالميذ للصف األول 

. مراجعة إىل مقياس السابق أن القيمة ىف 60وأكثر من نتيجتهم هو  80 -.4
 لدينية مقبول.تعليم القراءة بالطريقة الرتكيبية ىف مدرسة "الفالح" ا

 
. العوامل المؤثرة لنجاح التعلم بمدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى كالى سمور ه

 بومى أيو بربش
 الوسائل .1
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هلا عالقة وثيقة بكيفية تعلم التالميذ ألن الوسائل املستخدمة للمعلم 
يستخدمها أيضا التالميذ إلستقبال املادة مع ذلك حيتاج التعليم إىل الوسائل 

   7لة.الكام
وأما الوسائل املوجودة واملستخدمة مبدرسة "الفالح" الدينية فهي السبورة 
والطباشري, واملمسحة واملسطرة وكتاب اللغة العربية وذلك مل يزل ىف اجلملة 
القليلة مثاال ىف الفصل األول مل يوجد هناك صورة حروف اهلجائية املنتشر ىف 

رس اللغة العربية وهى تساعد هم ىف سرعة احلائط ألن التالميذ من املبتدئني ىف د
القراءة. وال يستخدم املعلم جزعم ىف مساعدة التالميذ لدرس أمساء احلروف 
اهلجائية. لو أهنم حاملون جزعم فعليهم سهولة ىف حفضها كتابة أو قراءة أينما  

 كانوا دون محلة كتابتهم ىف الدفاتر.
 

 تنظيم التنفيد .2

لفالح" الدينية ماركادادى كاىل مسور بومى إن نتظيم التنفيذ مبدرسة "ا
أيو بربش مل ينفد تنفيدا جيدا ألن بدأ الدرس أكثر من وقت مقررة وكذلك ىف 
حضور التالميذ مع ذلك لكل املعلمني أن حيضروا ويدخلوا إىل الفصل مصيب 
باحلدول ألن يكون التالميذ يدخلون أيضا ىف جدول مقرر وألن حيسنوا ويقدموا 

  تعلمهم.
 
 

                                                 
7
 Slameto, op. cit., hlm. 67-68.  
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 الباب الخامس
 اإلختتام
 

 نتائج . أ
وبعد أن تلقى الباحثة املباحث واملسائل ىف هذا البحث من الباب األول إىل 

 الباب الرابع, فعلى الباحثة أن تتوقف النتانج واخلالصة, وهى كما يلي:
املراد بالطريقة الرتكيبية هو الطريقة لتعليم القراءة للمبتدئني وهي تبدأ بتعليم  .1

لبدء بتعليم احلروف اهلجائية بأمسائها أو بأصواهتا. مث تنتقل بعد اجلزئيات, كا
ذلك إىل تعليم املقاطع والكلمات واجلمل الىت تتألف هبا. أى أن هذه الطريقة 
تبدأ من أصنعر واحدات وتنتقل إىل الوحدات األكرب, فنتيجتها هى تستطيع أن 

 .تؤثر التالميذ, وجود القدرة ىف الكتابة والقراءة خاصة

"الفالح" الدينية ماركادادى  وأما الطريقة الرتكيبية الىت تستخدمها مدرسة 
كالىسموربومىأيو بربش فهى تزويد التالميذ بتنوع الكفاءة, تعطى التالميذ 
املعرفة عن حروف اهلجائية بأمسائها وأصواهتا مع ذلك يعرفون عن كلمة العربية 

ّلم القراءة ىف اللغة العربية مند صغاره ولودون املعىن الكامل والتام. لوكان الطفل ع
 فعليه سهولة ىف تعّلم املواد الدينية األخرى.

تطبيق الطريقة الرتكيبية ىف تعليم القراءة ىف مدرسة "الفالح" الدينية ماركادادى   .2
كالىسمور بومىأيو بربش بصورة عامة ناجح ولكن مل يكفى كافيا من املباىن 

 تالميذ.والوسائل وأحوال املعلمني وال
 

 اإلقتراحات . ب
بعد ما عرضت الباحثة هذا البحث, فعليها أن تقوم اإلقرتاحات لعلها نافعة 

 لتطوير وتنمية القراءة وملعلمها وتعليمها خاصة.
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 ينبغى للمعلم أن يعطى الوقت تالميذه لسوأل املادة الىت مل يفهمواها. .1
 أهنم فامهون ىف املادة.ينبغى للمعلم أن يسأل التالميذ واحدا فواحدا حىت يعرفوا ب .2

ينبغى ملدير املدرسة ولكل املعلم أن يهتموا ىف مباىن املدرسة ألن مل يتم هناك  .3
 الوسائل التعليمية.

ينبغى ملدبر املدرسة أن يقرر اجلدول اجليد لتنظيم املدرسة ألن اليتأخر التالميذ  .4
 ىف حضور الفصل. 

 

 اإلختتام  . ج
ين احلق رمحة للعاملني, إياه نعبد وإياه احلمد هلل الذى أرسل رسوله باهلدى ود

 نستعني وبنعمه الوافرة وتوفيقه للصاحلني املتقني أمجعني.
قد مت هذا البحث عن الطريقة الرتكيبية ىف تعليم القراءة )دراسة تطبيقية عن 

( بتوفيق "الفالح" الدينية ماركادادى كالىسمور بومىأيو بربشتعليم القراءة ىف مدرسة 
 فلوال توفيقه ملا وصلت الباحثة إىل هناية إعداده. اهلل وعونه

وقد أيقنت الباحثة أن هذا البحث بعيد عن الكمال ألن هناك كثري من 
األخطاء والنقائص ىف املواد واألساليب وغريها. وألجل ذلك ترجوا الباحثة من 
سيادتكم االقرتاحات والنقاد ليكون هذا البحث صحيحا كامال, عسى أن يكون 

 البحث نافعالنا. هذا 
 آمني واحلمد هلل رب العاملني. 
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