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 ملخص
 تطبيق طريقة بيجون لتعليم قراءة كتاب التراث العربي لدي طلبة الصف األول 

 م 0202ه/1441الدينية بمعهد الفتاح فيساوران السنة الدراسية 
اإلستتنان اهل  تتا ك ري كنتتر ا ا ري تتا  اللغتتا  ةبتت   البتتاا التت  ية االلغتتا البية تتا ا ب  تت كانتت 

 ذت،هل ةت    البلتو  اللغو تا ا نا سا على ا ستوى البتا ،هل  ذت ا لت ق  يفتج ا  انتن التنل تا اللغو تا 
 .هال التبل طي يفا  أكثي من ذلكهل ا ري ا  ا قطاع ا نهج ا 

ة جتو  لتبلت ق قتيا ة  ذ ا النحث ذو  صف  حت  ت   استشاتاف متا  تبلتد ةتت ري ق   فا 
ب اقيا ة كت وكة  تيق اا ستخ ما ا  طي يفاقهل    من ح ث ا واكهل  علل ا التبلكتاب ال اث البييب 

 5كلصتاكري لللبلومتات. ذنتا    مبخترا حبتث النتوع،  ا وضوعتتق . مببه  الفتاح   سا ريا   ال اث
( هل T-2 ريئتت ق اليفستتق اميكتتاك ،  ( T-1اللغتتا البية تتا   متت ري متتن  تتشتتو هل النحتتث ذتت اخمتتر ن ا 

مستو   عتن  (T-5 الطلنتا  هل  ريئ ق مشتتن(T-3(  منسد ةينامج اللغا البية ا  T-3 ريئ ق ال  ن ا  
 .ك ن ا مببه  الفتاح   سا ريا  امي   صفةينامج م ري  اللغا البية ا ا 

ق ذو إنتاج شخص مسلق ل  ت  إ تا   إنتتاج شتخص مستل ال اثق الشتاب  ا  ف من تبل
هل   تتتفهق أ ايتتا اتو تتات ا بهتت   ل  تت  مبي تتا  استتبا  عل يفتتا   يفيتتا لتيفال تت   ، تتتفهق تبتتال ق اإلستت م

تا ا كت  أناتطا  . طي يفتا(صتح   كتتاب ستلف ال ال اثالشتاب  التبلت ق  التتبلق التُ تخستتخ   كائلي
 طي يفتتتااضتتيات   احمل طي يفتتتاالتتت ري ن   /احلفتتتي تتشتتتو  طي يفتتاهل ك ن تتا مبهتتت  الفتتتاحالتبلتت ق  التتتتبلق ا 
 الوا نات.توز ع  طي يفااميسئلا  امي وةا   
.  ري ذتتو ابتنتتاري م تتت  أستتنوع  احتت   تتتق ابتنتتاري  متتن كتت  متت التت اث ق الشتتتاب تيف تت ق تبلتت

متتتذبوذة متتتن رلتتتوع كري تتتات ا بتنتتتاري الطلنتتتا  التتتُ  تتتتق تاتتتل نها ا تيفي تتتي تيف تتت ق / ةطاقتتتا  النت جتتتا
  .انالطلالبلل ا الُ أ ياذا  ز اكةا بتناريهل   ا كري ات ا بتناري التشو ن  انللطل االتلخ ص 

 ةبية ا ة جو  ال اثب اطي يفا التبل ق اليفيا ة كت:  كلمات المفاتيح
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 تقديرو ال كلمة الشكر

محدا هلل عز  و لزع ع زي  ازن ا زلكث ا الز ة ا زا أعباحزا   تادز  دز  تازد  ع زي   ا ز  

تبتاق طريا   اجون   ك اث قراءة   اب ا رتاث ا كريب  دي  حذه ا رسا   ا ك ما  مبوضوع "

، م" 0202ه/1441ط ت  ا صف األول ا ديلاز  مبكدزد ا ا زاي اارزاو ان ا رزل  ا د اسزا  

و اس باع ع ي اإلمتام  ما يزرام  و ا صز ة و ا رز م ع زي ا لزر ا حمزريف ىمزد  ز ي اهلل 

 ع اه و س ث، و أ حا ه و آ ه و من تتكه  إدران إىل يوم ا دين 

حذه ا رسا   ا ك ما  إلمتزام ا حمزرول   حصزول ع زي ا د لز  اةامكاز  األوىل و حز  

كزز   انيززن إيل ززان  متززوية اإلسزز ما  ا اومازز   ا تاا و يزز  مززن   ازز  ا رت ازز  و ا  ك ززاث لام

 خم  ززف مزن وا  ولازه املرززاعدة  اضزع ا ك ماز  ا رسزا   حززذه مزن ا ي دزاء أن ا تادز  ن كا

 : ام لاهنث عن كربونت ا تادل  تنع امللاست  حذه يف  ذ ك األطراف،

ا  ك ززاث األسزز ا ة ا ززد  و  ا الزز  يزز ف نيايززا، املالرزز  ة  كماززدة   ازز  ا رت ازز  و   1
 جبامك   انين إيل ان اإلس ما  ا اوما   متوية 

ا ززد  و ة أمزز  حجريزز  املالرزز  ة،  ر ارزز  قرززث تك ززاث ا  عزز  ا كر ازز  جبامكزز   انيززن   0
 إيل ان اإلس ما  ا اوما   متوية 

أ مززان هززاه،  ا ززد  و  ىمززد املحمززرف األول و   ا ززد  و  سززاري ناون، املالرزز    3

 ا  ولادزززاتهزززارا لززز ي  ع زززي  ازززن اإل هزززانات و  املحمزززرف ا لزززا   املالرززز  

   ا ا   حذه ا رسا   ا ك ما 



 حائ  احملاضرين و األساتذة جبامك   انين إيل ان اإلس ما  ا اوما   متوية   4

  األطرود    ا   إل مال ونعوهتث نعمدث يوا  ون ا ذين ا تات   واألم أيب  5

 متام حذه ا رسا   ا ك ما  أونحث هارا ل ي   ان ا لاس ا ذين ساعدوا  إل  6

وع ا تادززز  أنذ حزززذا ا تحززز    يزز ال  كازززد مزززن ا امزززال و ا صزززواب  و هبززذا 

ا لززي ا لاززد و ا قرتادززات    حمززجان و اإلمتززام مبجززرن ا رلززاء أن يل اززن حززذا ا تحزز  

   اا  ني 

 م 0202أ ريع   ، متويةلدا   
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 باب األول

 مقدمة

 أ. خلفية البحث

منننمل اد أننند غة العرنننة الرتفبهبنننة ادرتننند  إلنننا ةولهبننناً برتننند ا  ننن ا هبة   نننا ةو  أ ننن    

اال ذبنننال وادسا عننننة تعننننع ادعننننا ى الرتننننادا  وانننوا لننننهب   قنننن     ا نننن  الا نننن   العرنننن ي 

بالسعن ة  1 والعر يات   بل ا  غأثف ممل ذلك  اال ذبال   ق اع ادسهجهبة وتقسهبات الارتعم.

   الس نن بدايننة ترتعننم ا  ننق. برتمننن. القننف ة  ا نندي   اننالعمعننعم   ترتعننم العرننة الرتفبهبننة 

والرتديد ممل اآلةاب الديسهبة اليت تعاخد. العرة الرتفبهبة   ا  ق. ا  نقمهبة القاممنة تعنع 

 . بهبزا ديمل. وميكمل غة  عاساج غة العرة الرتفبهبة اا لرة مهمة لعراية لعارتعم

م العرنة الرتفبهبننة   إ دو هبعنهبا اننا هبهنا ات الننيت ت ناد ا ا نة إلهبهننا   ترتعنإحندى اد

قننفا ة صننخ  منا يننارتعم العرننة الرتفبهبننة  ناال لديننة مهننا ات و هب هبننة المهنا ات القننفا ة  ألة 

تعننع الننفنم مننمل غة اد اقننف والاننفو    ال هبةننة غقننل قنند ة تعننع ت نن يف العرننة الرتفبهبننة. مننمل 

قنفا ة العرننة الرتفبهبنة  ميكننمل لع نخ  م افننعة الا اتنل منن  خنقل امنناقمل ادهنا ات القلمننة ل

                                                             
1
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, Jakarta, PT Raja Gravindo 

Persada,  2004, hal 1.  
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قفا ة الكا  والصحف واجملقت النيت تعناخد. العرنة الرتفبهبنة غو ال فن ل إ  بادثال  العرة.

2 .الربامج الرتفبهبة تعع ص كة ا  د ت
 

قد ة تعع  هم العرة الرتفبهبة ل رتض الساس  ألة ترتعم العرة  ت افللهب  ممل العهل 

الرتفبهبة ال يس صل تمل اد كقت العر ية ون  العر ية واد ناأل النيت ذبرتنل الارتعنهبم والنارتعم 

بهبسمننننا ت ننننمل . العر يننننة اننننا تعننننم األفنننن ات  والق اتنننند  واد ننننفةات ةكعد نننن غقننننل  رتالهبننننة.

أل ننالهب  وادنن اة وال قننت وادفا ننن وبهبةننة  ننكمل وادرتعمنن  وا ة ننال عاد ننكقت ننن  العر يننة  

 3 .ةع ال 

العرة الرتفبهبة باتا ا اا العرة األ س هبنة الثا هبنة برتند العرنة ا جعهبزينة. لنولك  إ اهبرتاب 

جينن  غة ي ننول ترتعننم العرننة الرتفبهبننة غقصننع  هنند ثكننمل. طنندث اننوا بعنن   اال نن فا  إ  

الا اتنل والا افنل من  ماحند ا بسا  م اقف وصفوط  ديدة لعمارتعمن  حني يامكسن ا منمل 

العرة الرتفبهبة. زباعنف انوا ال نفوط ادديندة   برتنض األحهبناة تنمل لرنة ماحند ا ال نقب 

  ا    تعم األف ات غو الا كل غو بسا  ادمعة  و  برتض األحهباة ت  د غو نة ت نابة 

4 .ة ال عم  صفوط لرة 
 

 

                                                             
2
 Abdul Haris, Cara Mudah Membaca Dan Memahami Teks-Teks Berbahasa Arab“  

Syistem 12 Jam”, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003) hal vi. 
3
 Sadtono, Ontologi Pengajaran Bahasa Asing, (jakarta, DEPDIKBUD 1987) hal 17 

  4 
Abdurochman, Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya, Bandar Lampung, (CV: 

Anugrah Aura Creative, 2013), hal. 53 
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منمل تاعنف ادهنات   العرنة الرتفبهبنة  هنم تمهبنن لعرنة الرتفبهبنة مند سجي  غة يكن ة 

العرنننة الرتفبهبنننة النننويمل  ومننند سالعرنننة الرتفبهبنننة   ة نننطعتننند ي   طفيقنننة إ ننناهبرتابدبنننا   ذلنننك  

  اننوا  ة ننال عجيهبنندوة الاحنندث بالعرننة الرتفبهبننة ولينناةة م ننفةات العرننة الرتفبهبننة حنني يننامكمل 

 و هب ننة العرننة أننتةاة اتصننال يعنناخدمها ادفحعننة مننمل  هننم ترتعننم العرننة الرتفبهبننة بعننه لة غأننرب.

5 .ال  ف لعا اتل م  تاعف الدوا   واالحاهبا ات اليت لديهم
ادهد  غحد تامل الارتعهبم ا  

ا  عنننناط لا نننن يف االاامامننننات واد اانننن  والك ننننا ة ادهسهبننننة     ا نننن  تاع ننننة  غي تسنننند 

 .م ا هة حهباة معهبةة بادسا عة

 تامهبنز ح ا  نقمهبة الداخعهبنة واحندة منمل اد  عنات الارتعهبمهبنة النيتا ال ان رتهدترتد م

  حن   وفنف خبصام  خافة  واا ادسهج الوي مت الدأهبز تعهبة   الرتع . الديسهبة  مثل 

  القنننف ة ون انننا. األةب الرتعمنننا النننوي يعننناخد. انننوا الكاننن  ت عننناال قنننة  ا ننندي   

6 .الداث الكق هبكهبة يرتف  با م الكااب
. أمنا ذأنف ا يانة النداثالكاناب  مرتهند  رتنل 

اننن  الدأهبنننز تعنننع  ادرتااننندح معنننرا  ا  نننقمهبة الداخعهبنننة  أننناة و ننن ة ا ال اننن مرتهننند منننهب  

 . الداثا  ق. الاقعهبدي أما و ة   الكااب 

                                                             
5
 Tayar yusuf dan syaiful anwar, Metodologi pengajaran agama dan bahasa arab, (Jakarta 

: Rajawali press,  1994) 
6
 Kharisudin ‘Aqib, AL-FATH Metode Cepat Belajar Membaca Tulisan (Kitab) Gundul,  

(Surabaya: H.I. Press, 2007), hal.iv 
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ل هم قفا ة الس  بالعرة الرتفبهبة ب كل فحهبح  ممل الضفو ي مرتف ة الق اتند بالعرنة الرتفبهبنة 

اح مرتهنننند ال اننننون انننا  وأننننولك تعننننك اد  قنننة   حننن   فننننف   وال قنننننة مقننندًما  مثننننل  

مننن  تنننف م غوالً  النننداثالرتعننن . ا  نننقمهبة با ننناخدا. إ صننناةات الكاننناب   هبعننناو اة لنننارتعم

7 .الرتفيببهبج ة با اخدا. 
تطبيق طريقة بيجون  لعللوي   " بال ح  ال اح ممل اسا يهام  

ملهود الفعواح سيووا  ا  بلدي طلبوة الفوا ال ا الديةيوة  اث اللربيقراءة كعاب العر 

 م". 0202/ه1441وةة الد اسية ال

 ب. تركيز البحث

يهنند  الدأهبننز تعننع ال حنن  السنن تا إ  تنن    قهبنن ة   ذنن  ال هبا ننات  لننولك منن  

ولك   ننة تفأهبنز ال حن  لن. يهد نة  يفأز ال اح  ال ح  تعنع اد نكعة النيت يددالاحاوا 

لة ةو  مهم   ت  هبة معا  ال ح . ممل خقل تفأهبز ال ح   يام  فل ادرتع مات   اوا 

 .و ًقا لعهباق اد كعة اجملال

   ربعهبننل  اننامج ال حنن    هبصننف ال احنن  الدأهبننز ال فتننا تعهبننة ال احنن لاعنههبل 

ت  هبننن طفيقننة بهبجنن ة لارتعننهبم قننفا ة أانناب الننداث الرتننفيب لنندي طع ننة الصننف األول الديسهبننة "

 تاك ة ممل  " . 0202ه/1441دبرتهد ال ااح  هبعاو اة العسة الد ا هبة 

 
                                                             

7
 Kitab Al-Ājjurūmiyyah, merupakan buku tentang ilmu-ilmu keislaman yang dipelajari  

di pesantren yang ditulis dengan tulisan dan bahasa Arabdengan sistematik klasik 
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لنندي  تننفيب بهبجن ة منن  النداث. غ ن اع ال ننفق ادعناخدمة   ترتعننم قنفا ة الكانن  1

 ال ااح  هبعاو اة رتهددبطع ة الصف األول الديسهبة 

لندي طع نة  تنفيب بهبجن ة النداثالارتعم لقفا ة الكااب  طفيقة. الاخ هب  لا  هبن 0

 ال ااح  هبعاو اة رتهددبالصف األول الديسهبة 

لنندي طع ننة  تننفيب بهبجن ة الننداثالنارتعم   قننفا ة الكانناب  طفيقننة. ت  هبنن ت  هبننن 3

 ال ااح  هبعاو اة رتهددبالصف األول الديسهبة 

لننندي طع نننة  تنننفيب بهبجننن ة النننداثم قنننفا ة الكاننناب هباس هبنننو طفيقنننة ترتعنننال. تقهبنننهبم 4

 رتهد ال ااح  هبعاو اةدبالصف األول الديسهبة 

 ج. مشكلة البحث

   اح  اوا الف الة الرتعمهبة أما يعاال ا اساةا تعع خع هبة ال ح  العابقة  تفأز 

لنندي طع ننة الصننف  الننداثالكانناب م قننفا ة هبادعنناخدمة   ترتعنن طفيقننة. مننا اننا 1

 ؟ رتهد ال ااح  هبعاو اةدباألول الديسهبة 

لندي  الرتنفيب النداثالكاناب م لقنفا ة هبلارتعن بهبجن ة ةقي  لا  هبن طف هب. أهبف زب 0

 ؟  هبعاو اةرتهد ال ااح دبطع ة الصف األول الديسهبة 

لندي طع نة  الرتفيب الداثالكااب م لقفا ة هبلارتع بهبج ة طفيقة. أهبف يام ت  هبن 3

 ؟ رتهد ال ااح  هبعاو اةدبالصف األول الديسهبة 
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 الرتنننفيب الننداثالكانناب م لقننفا ة هبلارتعنن بهبجنن ةاس هبننو طفيقننة ال. أهبننف يننام تقهبننهبم 4

 ؟ رتهد ال ااح  هبعاو اةدبلدي طع ة الصف األول الديسهبة 

 هدف البحثد. 

  اننوا ال حنن   اسننامل الرتدينند مننمل األصننهبا  الننيت غفنن حت األانندا  الننيت  هب نن  

   واا وفف وربديد وا اك ا  ما يارتعن إلا ال اح إلهبها 

 مرتهننند ال اننناح  هبعننناو اة النننداثالكاننناب  ننن ةة قنننفا ة تفقهبنننة . مقالنننة مقدمنننة   1

 معرا . تهباهب عاة

 تهباهب عننناة مرتهننند ال اننناح  هبعننناو اة النننداثالكاننناب . تمعهبنننة النننارتعم دبرتننن  قنننفا ة 0

 معرا .

 مرتهنند ال انناح  هبعنناو اة الننداثالكانناب . ال فيقنة ادا رتننة   ربعنن   نن ةة قننفا ة 3

 معرا . تهباهب عاة

 ه. سنائد البحث

تعنننع غمنننل ا صننن ل تعنننع ادزيننند منننمل  ال احننن ينننام إ نننفا  انننوا ال حننن  منننمل ق نننل 

ادرتع مننات والساننامج ادارتمقننة  وخافننة تعننك ادارتعقننة بالانناافة ادننوأ  ة غتننقا  إذا أنناة   

 .اوا الد ا ة ميكمل ال ف ل إ  اد األ بدقة وبدقة   نة ال  امد تمعهبة و افية
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. ادقصننن ة تمعهبننناً اننن   منننز انننوا الف نننالة  و تمنننل غة يكننن ة منننمل العنننهل  همهنننا 1

هبننننن  يكننننن ة منننننمل األ نننننهل ت عننننن  أعمنننننات غو ت عننننن ات ادثنننننل الصنننننحهبح حب

 والصحهبح.

. ادقصنن ة مننمل الساحهبننة السافيننة انن  تفتهبنن  الرتدينند مننمل اد ننااهبم   صننكل غ نناط 0

 ال اق .

  مننمل ادا قنن  غة تكنن ة اننوا الننداث  اال تقنا  ونن ةة ترتعننم العرننة الرتفبهبننة والكاناب 

 الساامج م هبدة ممل غ ل 

 ال اح . 1

بنتة تانا وا  ال احن ا ناخدا.  انامج الد ا نة ل فنف  انا. الد ا نة ومرتف نة ميكمل 

غ  عنهم   ربعهبنل اد نكقت الدب ينة  خافنًة  هبمنا يارتعنن دبخاعنف م نكقت ترتعنم العرنة 

الرتفبهبة   ربع    ةة قفا ة الكااب األف ف الوي ت ا هنة اد  عنات الارتعهبمهبنة وأنولك 

 .ال دامل اداخوة   حعها

 الرتع . . لا  يف0

إ نننا ة  انننفة  اق نننة وقننند ة تعنننع الا كننن    السافينننة ادعننناخدمة أمصننناة  لعمننن اة 

 وادرتع مات أ ح  إ ا  يد س القضايا ادارتعقة إلوا اد كعة.

 . لعم  عات الارتعهبمهبة3
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ميكننمل ا نناخدا.  اننامج الاقهبننهبم أمرتهبننا  وو ننهبعة لا نن يف اال ننداتهبجهبات             

اع نننة وت ننن يف  انننا. لاقهبنننهبم ترتعنننم العرنننة الرتفبهبنننة أاحعننن    لعارعننن  تعنننع اد نننكقت ادخ

 .الداث  ةة قفا ة الكااب 

  . نظرة المراجع

 القننفا ة  ومننمل األحبنناث الننيت تسنناق  القننفا ةتننمل  ال احنن    نناق  ال حنن  اننوا  

  اا

دبد  ننة ادا  نن ة  ومسهبننيت    إ. برتسنن اة "مهننا ات القننفا ة بالعرننة الرتفبهبننة  حبثننت. 1

)ة ا ة ربعهبل األخ ا  العر ية(. ت    اامج انوا الد ا نة إ  غة  ن ع  ة طع 1ي  هباأا تا 

خ ت ال ال  غأثف لر ية وغة مرتندل اط نت األأثنف صنهب ًتا ان  قنفا ة العرنة الرتفبهبنة. يهند  

ال حنن  إ  ربعهبننل األخ ننا  الننيت ربنندث لنندى ال ننقب   قننفا ة السصنن   الرتفبهبننة. بهبسمننا 

ةوة ربعهبننل األخ ننا   ة ننال عف تعننع  ضنن ل ة ا ننة قنند ات القننفا ة لنندى يفأننز ال نناحث ة غأثنن

 8 اليت ربدث.

  قعنم الدبهبنة ا  نقمهبة برتسن اة "ادهن ة اد وولنة بسنت  اان  تزينزة. حب  غ فاا 0

لاحعنن   نن ةة قننفا ة الكانناب األفنن ف مننمل خننقل ترتعننم العرننة الرتفبهبننة   مد  ننة الصننرت ة 

". ت ن   اننامج الد ا نة إ  غة ربعن   نن ةة قنفا ة العرننة  فوب اجن ا  نقمهبة   حبنف الرتعنن . 
                                                             

8
 Rosmiyati Keterampilan Membaca Dalam Bahasa Arab Siswa MTsN Yogyakarta 

1(studi analisis kesalahan berbahasa) Tahun 2003. skrisi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
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بنالارتعم  ة نال عالرتفبهبة لهب   ق  ممل أ ا ة ادرتعم   تقدمي ادن اة  ولكنمل غيًضنا منمل ااامنا. 

وخعننن بهبةننة ا ننداتهبجهبة   ربعنن  مهننا ات القننفا ة بالعرننة الرتفبهبننة. إ   ا نن  ذلننك  اسننامل 

9 .ة لع عالارتعم غأثف إ ا ة لقااما. وصرت هبة حا ة إ  ا داتهبجهبات و ه ة مسا  ة درتل 
 

 ز. طريقة البحث

وربقهبننننن غانننندا   بننننة هبنننندة ا تننننداة لعننننارتعم والقهبننننا.  طفيقننننةطفيقننننة ال حنننن  اننننا 

10 .ال ح 
 

 . غ  اع وط هبرتة ال ح 1

  ع وط هبرتة ال ح  الوي يعاخدمة ال احث ة ا    تا  غي ال ح  تعع غ اس 

السنن تا انن  ال حنن  الننوي مت تصننمهبمة ب ننكل  نن ةة غو  نن ةة غانندا  الد ا ننة. ال حنن  

تا.  وا  ال ح  الوي مت إ فاؤا تعع تسافنف الد ا نة النيت لهبعنت ةندوةة وال تعناخد. 

 األ الهب  الرتعمهبة لاك ة مف رتا.

ط هبرتة ال ح    اوا الد ا ة اا حب  وف ا  دبرت  غة اوا ال حن  ان  حبن  

اهبة ادار ات غو األتنفا  غو ال يهد  إ  اخا ا  برتض ال ف هبات ولكسة يصف  ق  ما

11 الافو .
 

                                                             
9
 Binti Fatatin “ Upaya Peningkatan Kualitas Membaca Kitab Kuning Melalui 

Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Probolinggo”. Skripsi UIN 

Malang Jurusan Pendidikan Agama Islam. Tahun 2008 
10

 Sutrisno hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi 

UGM,1993), hal 124 
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  هتنننند  اننننوا الد ا ننننة إ  ا صنننن ل تعننننع العننننابقةتعننننع ال هننننم النننن ا ة  ا نننناساةا

 مرتع مات مارتمقة ح ل تس هبو ترتعهبم وتد ي  العرة الرتفبهبة.

 ذ  ال هبا ات ةقي. طف 0

  ترتنند تقسهبننات ذنن  ال هبا ننات ع بهبا ننات فننا ة   إحنندى الد ا نناتلعحصنن ل تعنن

وذبنند  نن ةة ال نناحث  مننمل خننقل اخاهبننا  تقسهبننات ذبمهبنن  ال هبا ننات وذبمهبرتهنننا م هبنندة  ننًدا 

برتسايننة والننيت تاننهبح ربقهبننن حننل فننحهبح لعم ننكقت   اننوا الد ا ننة  يعنناخد. اد ل نن ة 

 ال فق الاالهبة 

 ب. طفيقة ادقحاة

أهبنننز  عننننم منننا با نننناخدا. ذهبنننن  ادقحانننة ت ننننا ة تنننمل مقحاننننة تر نننا   نننناط تف 

وا ال فيقننة دفاق نننة الاننفو  اداةينننة دد  ننة ال ننناح ا  نننقمهبة   يعننناخد. اد لننف انننا نن اس

الداخعهبنننة بنننزوا اة تهباهب ا ننناة معنننرا  با  نننا ة إ  تس هبنننو ترتعنننم العرنننة الرتفبهبنننة وليننناةة قنننفا ة 

 الكااب األف ف لعرة الرتفبهبة اسامل.

 ج. طفيقة الا  هبن

الا  هبنننن اننن  إةخنننال  نننابن غو معننناسد تننناةي   صنننكل أاننناب غو   نننم غو تمنننل 

  قصنننننن  تننننننا ي  ا هبنننننناة صننننننكل أاابننننننات مثننننننل الهب مهبننننننات لع ننننننخ . و ننننننامن    ننننننخم

                                                                                                                                                                       
11

 Arikunto, Prosedur Peleitian:satu pendekatan praktik. (Jakarta Rineka Cipta,2010), 

hal.310 
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)الع امح العهبا نننننننات. ادعننننننناسدات   صنننننننكل   نننننننن مات تعنننننننع  ننننننن هبل ادثنننننننال  الصنننننننن   

ال  ت نفا هبنة  الف ن مات ا هبننة  الف ن مات ون اننا. ترتند ة ا نة ال  ننامن مكمعنة ال نناخدا. 

الاقسهبنة لعرتثن   تعنع ال هبا نات  طفق ادقحاة وادقابقت   ال ح  الس تا. تعاخد. انوا

 ادارتعقة بال فف الرتا. دد  ة ال اح معرا  ا  قمهبة الداخعهبة.

 ة. طفيقة ادقابعة

  وغيًضا إذا أاة ال احث ة يفيدوة مرتف ة   تعع اد كقت اليت جي  ة ا اهالعرتث  

   ُتعننناخد. ادقنننابقت أاقسهبننناتا أ  ب نننكل غتمنننن وتننندة ادعنننا عرت األصنننهبا  منننمل اد ننن

 دم  ال هبا ات إذا غ اة ال احث ة إ فا  ة ا ة غولهبة فر ة غو قعهبعة.

  اوا ال ح   يرتين و  ة تقسهبة مقابعة جما هبة م  هة غة ذ  ال هبا ات يرتد  ق  

اط ننن ط الرتفيضنننة لا نننةعة اد فوحنننة  حبهبننن  ميكنننمل إ نننفا  مزيننند منننمل الا ننن يف تسننند إ نننفا  

 ادقابقت  إلد  ا ص ل تعع بهبا ات غتمن.

ا د  ممل ادقابعة   اوا الد ا ة ا   مهب  قامد ادد  ة الداخعهبة الوي  نهبقد. 

صفًحا لع هبا ات ادارتعقة بادد  ة الداخعهبة وادرتعم  واددا س الداخعهبة. الرف  ممل ادقابعنة 

انن  اأا ننا  وا صنن ل تعننع ال هبا ننات ادارتعقننة برتسنن اة ال حنن . منن  إ ننفا  مقننابقت منن  

هبننننة ا  ننننقمهبة وادرتعمنننن  ودنننناة ادنننندا س الداخعهبننننة ا  ننننقمهبة  مننننمل قنننناةة ادنننندا س الداخع

 ادتم ل غة تك ة اوا ال هبا ات ةقهبقة حًقا وميكمل تربيفاا.
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 . م ا هب  ال ح 1

تنام ا صننا ة إ  اد  نن تات   ال حنن  السنن تا أمخننربيمل أمصنناة  لعمرتع مننات. 

( و منهب  القعنم T-1الرتفبهبنة )تربيمل   اوا الد ا ة   ياتل  ة ممل مد  ا العرنة  5اسامل 

  و مننهب  (T-3( ومسعننن بف ننامج العرننة الرتفبهبننة )T-3  و مننهب  الديسهبننة )(T-2األأنناةميا )

ادعن ول تنمل بف نامج مند س العرنة الرتفبهبنة   ال صنل األول. ةيسهبنة ب  ندومل  (T-5)مكان  

 بهبعا ديمل ال اح بهبع ا اة.

 . ربعهبل ال هبا ات ال سهبة0

ل حننن  تنننمل ادقحانننات ادهبدا هبنننة وتساهبمهنننا  وادننن اة ربعهبنننل ال هبا نننات اننن  تمعهبنننة ا

األخننفى اد  نن ةة   اننوا اجملننال. تقسهبننة ربعهبننل ال هبا ننات ادعنناخدمة   اننوا الد ا ننة اننا 

ربعهبننل  نن تا يرتامنند تعننع ال هبا ننات الننيت مت ا صنن ل تعهبهننا مننمل ادقننابقت وال  ننامن  خننقل 

 ادفاحل الاالهبة 

 غ. ا د ممل ال هبا ات

ات انننن  تمعهبننننة االخاهبننننا  والدأهبننننز تعننننع الا عننننهب  واال نننناخق  ا نننند مننننمل ال هبا نننن

ورب يل ال هبا ات اطا. الساصةة تمل ادقحاات ادهبدا هبة.   اوا الاقعهبل ممل ال هبا ات   قنا. 

ال احننن  باخ نننهبض ال هبا نننات ادارتعقنننة باس هبنننو ترتعنننهبم قنننفا ة العرنننة الرتفبهبنننة   العرنننة ال هبزوا ينننة 
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مت ا صنن ل تعهبهننا مننمل ادقحاننات وادقننابقت  0212/0219 ننسدي   الرتننا. الد ا ننا 

 وال  امن.

 ب. تف  ال هبا ات 

تننف  ال هبا ننات انن  ت ننا ة تننمل جمم تننة مننمل ادرتع مننات ادسامننة الننيت تاننهبح إمكا هبننة 

ا ناخق  السانامج وازبناذ ا  نفا ات. تنفت   ال هبا ننات النيت مت زب هبضنها منمل ق نل ال نناحث  

لعرنننننة الرتفبهبنننننة لننننندى طنننننقب ادننننندا س الداخعهبنننننة ا ا نننننفيمل غو ا نننننالهب  با  هبنننننن تننننند ي  ا

  منننننمل خنننننقل ادقحانننننة  0212/0219ا  نننننقمهبة    ننننناح بهبعننننن ا اة لعرتنننننا. الد ا نننننا 

وادقننابقت والا  هبننن  حبهبنن  يننام ربدينند ال هبا ننات وحنني إتننداة ادخ  ننات حبهبنن  تصنن ح 

 خفي ة اد كقت وا حة.

 ج. الاحقن ممل ال هبا ات.

ذبننفي ب نننكل معننامف   نن ا  تعننك الننيت ذبنننفي      غ  نن ة ربعهبننل ال هبا ننات الننيت

ادهبننداة غو برتننند اال اهننا    انننوا اجملننال   ننننة اط نن ة الاالهبنننة اننا ا ننناخق  الساننامج النننيت 

تنن ةي إ   اننامج ال هبا ننات. مننمل غ ننل غة تنن ةي إ   اننامج اننوا ال هبا ننات يرتامنند بالاتأهبنند 

اننامج ادقحاننات ادهبدا هبننة تعننع  اننامج ربعهبننل ال هبا ننات   نن ا  ادعننامدة مننمل ال  ننامن ومننمل  

 .اليت مت ا ص ل تعهبها
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 باب الثاني
 إطار النظري

 أ. طريقة القراءة
 . مفهوم القراءة1

علررأييمرركث ي، ررسةفيلرركوي قررتيترر بةيال تث رر في رر ييتت لرر القررءا ةي ررءيمررء ي  قرر ي

يشرر  يييا ررثياة شررص يالواررءي يبالتف ررسيبالوفةررك ياللء يرر يب ررثيبلا يادل ء كرر .ي،  لكرر ي ررءا ةي

)احلررءب إي كي،ل رثتي وص  رر .ي،  لكر ي  ءيرر فيوارءي ي رءيع لكرر يتءلر يالء رر بيادل ت  ر يال

تتارر ايالقررءا ةيي شررص يالت رررء يعلررأيال ل ررثتيبالفسرروياحلرررء يبالتفةررسيبالقررءا ةيالوق يررر ي

وياللء ي ثإلضث  ي كي سرثلاتيكتش  يالقءا ةيادلسثلاتياةسثسك ي يت لي1 .بالفسوياإل  اعء

كتويعرء يال  ير ي رايتقوكرثتيبال تث  .ي ي ذايالفار فيسري  ميخءىي   ياالست ثعيبال

ويللقررءا ةيفيبالقرءا ةيادلفتلفر فيبادل ضر عثتياةخرءىيادلت لقرر يكويالقرءا ةفيبي ر ا يالت لركت لر

ي ت لويالقءا ة.

ال ل رررثتي اررر تيعرررث.ييبيضررر كا.ييقرررث.يييا رررثيي ييالرررت لوالقرررءا ةي رررءي شرررث ي

القءا ةي ءيحت ي يالء  بيادل ت   ي كيل  بيص تك يباستك ثبي  ىنيلكر يادل ا رايالرريتء ر ي

2  لكسررثي ررذريالء رر بيادل ت  رر يبالارر تك .
 Henry Gunturي، ررثيليهي وررءهيو  ترر ليتءيءررث  

                                                             
1
 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, Jakarta: Bumi  

Aksara, 2011, hlm. 2 
2
 Abdul Mu'in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (telaah  

terhadap fonetik dan morfologi), (Jakarta: Pustaka Al- Husna baru, 2004), hal. 171.  
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Tarigan ف   هنثيللحار .يعلرأيالءسرثل يالرريال  لك يالرييق ميهبثيالقءا يبيةرتيالقءا ةي ء

3 يوقلسرررثيادل لرررايعرررليبسرررثوتيال ل رررثتييبياللءررر يادل ت  ررر .
 سرررويالقرررءا ةيب ق رررثيللقرررث   ي 

يبي يالقلر ييوصر اإل  ب كةءيال وسي  يلؤي يب سويزلت يثتي ثييتوي،تث تهي) رايخر .يال

ي.ي قتإ

رلرء ي ر .يال ل رثتيبل راييلركوي الفيدي رايي ي ةرتوتايالقرءا ةيالةرث ق  ايالفسروي

ي يي   يمفصي ث ل ايعلأي سوي رثي ر ي رذ، لي يال تث ر يبي يي ءي س  الشء ياة، ءي

ت لرركويبت لررويتء،رر يعلررأيالع لكرر يي ررءيا ةويالقررءيكب ثلتررث في ررع يت لرريي رر  ي ررث ل ايعلررأي س رره.

الروصيالق لةيعلأي ءا ةيالوا صيال ء ك فيحبكر يدي رايللصر بيالتقرث يالءسرثل يالر ال ةي ي

 الوحرر الررذهييقءؤب ررهيبي   رر اي ررث ليايعلررأي سررويالق اعرر يالررريتءا رر يالرروصي وثمررءةي  رر ي

 فييبيالرتتك ياجل ل يال ال ةي يالقءا ة.بالاء 

فيخيتلراي رايلءر ي كيلءر ييخرءى.يتوقةروياللءر ي رايخثصر ي   ت  ريير ل  يلءر يل  ي

 :ي ةثم ظثميال تث  ي كيث ثي

 .ي ظثميال ل ثت1

يي   يل  ي قص يل  ي  ت بيخثصي هي ي ذايالوظثمف

 

                                                             
3
 H.G Tarigan, Membaca Sebagai suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa 

1985), hal. 7 
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 .ي ظثميادلقص 2

  ي ذايالوظثمفيي   يل  ي قص يل  ي  ت بيخثصي ه.

 علأيسوك يادل ث.يالكث ث ك 

 .يالوظثمياةجب ه3

 ي رذايالوظررثمفي،رر ي  ر  يلررهيل رر ي  تر بيخررثصي رره.ي  ورثلةييخررءىيفيل رر ي

 ظرثم.يان ييبح ةيل  يحء يخثصيهبث.ي ذايالوظثميعوثلةيعايتصر يءيل ل ر ي

4 ، يال ء ك يباإلصللك ي .
 

فية يالشررفصيالررذهييقررءييلءررء ي  رر يديكرر ي كي رر  جيرر يي يي رر  يللقررءا ةي

الفسرررويي، رررءي رررايمرررفصيلررركويل يرررهيءرررء .ي يي شرررص يالقرررءا ةي يالارررافيجيررر يعلرررأي

 عررر ا يي ررر ا يالقرررءا ةي رررايخررر .يتررر  سيي ررر ا يزلررر  ةي وثسرررو ييبي رررايخررر .يي ل الررر

ي.يبتش  يي  ا يالقءا ةي ثييلء: وللصل  ا يالقءا ةي ةثع هتوي يحت ي يي

 .يادلت  1

 .ييتقايالقءا ةي ا تيعث.2

 .ياستف مياسرتاتكجكثتي  كو 3

 .يحت ي يادل ء  يح .ي  ض ع4

                                                             
4
 
 
Muhammad Ali Al-Khuhli , Strategi  Pembelajaran Bahasa Arab, yogyakarta, Hlm. 

107 
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 .يل تيادل ل  ثتياجل ي ةي ثدل ل  ثتيالريي ء سثي ثلف  5

 ..ياحلا .يعلأي  ل  ثتيللتقثليءيالشف ي ييبيادل ت   6

 .بيل ضيالتوو ات.يتأ،ك يي7

.يعرء يرء ر ييبيتصوكرر يادل ل  رثتيالررري ياحلار .يعلكسررثي راي ررصي  ر ةي ررء ي8

 .يخءىيبالت ء يعلأي ك  يالوص

5 ..ياإلوث  يعلأييسئل يزل  ة9
 

 . طريقة تعليم القراءة2

اي يالت لري س  ي بلةالصءيق ي فيالت لركوو.يي،رث يالروسايبالو ر اجيادلةرتف مي يكور  

 رءيي لركوالتفي ع ي ءيقر يNana Sudjanaي ث ثيس  وث ثيبليه.ي لكوالتيصءيق جي يتةسكلهي 

6 . لكوعو ي وءا يالتي والصل ي  ث  يع  ثتي  يي ل الصءيق يالرييةتف  سثيادل
 

لتقر  يادلر ا يي ل الررييةرتف  سثيادلري قري رءي ءييالت لركوي قي ع ي ءيي, ي سويآخء

ادلةرتف   يي قريصءيالفي،ل رثي،ث ر يالت لركوالت لك ك يللص بيلتحقك ياة  ا .ي يي شرص ي

 يهنثير ييالصلور بييادلر ل بالرت لويالرريترتوي ر ييالت لكوي، ءي،فث ةيب  ثلك .يست عويي شص ي

رثي ييالصلور ادلصرث يصلررثحي  يي يفيب ثلترث يجيررادلرر ل الرذهييقرر مي رهييالت لرركوبحيققرر  يصلثح 

 ثلارروتي رراييالت لرركوالررريسرركتوياسررتف ا سثي ييالصءيقرر  ررث ل ايعلررأياختكررثلييادلرر ل ي رر  ي
                                                             

5
 Farida Rahim, “Pengajaran Membaca ......”, hal 12 

6
 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung, Sinar Baru 1987), hal 

76 
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خررر .يالوظرررءي يي ررر ا يالرررت لويالرررريسررركتويحتقكقسرررثيبادل ا رررايبالظرررءب يب ةرررت ىيتصررر لي

ي. والصل

القررءا ةيتقررو .يب ررذايي ررايي يالقررثلاييتلقررأيلسررثل ييبي  ل  ررثتييوقلسررثيادل لرراي ي

الءسررثل يالررري ي قلسررثي ررءي  ل  ررثتيالرت،كرر يادلصل  رر .ي ي ررذرياحلثلرر في ررصي ررءا ة.ي،ث رر ي

جيررر يي يي ررر  يالقرررثلاي رررث ل ايعلرررأي سرررويادل رررىني/يال وورررثجي/يال تث ررر ي يالررروصي يمررر  يي

،ل ثتييبيرل  عثتي ايال ل ثتييبيل ييبي قءاتييبيخصثبي،ث  .ي ا يالقءا ةي ءي

ي كيم  ي اييم ث.يادل ىن.ع لك يتءكسيالء  بي/يال   ثتي/يال تث ثتي

 يادل لسرر فيجيرر يي ييء،رر يت لررويالقررءا ةيعلررأيالقرر لةي سررويزلترر ىيالقررءا ة.يلررذل في

اليحيفظررر  ييالصلوررر  كيالتررر لي يادل  ررايلفسررروي رررصيالقرررءا ة.ي ررذايي رررايي ييالصلوررر حيتررثجي

 شر  ي،ورسييادلر ل زلت يثتيالقءا ةفي  ي سويزلتر ىيالقرءا ة.ي ي رذرياحلثلر فيتر ثءيلسرثل ي

حر .يي ورالصلاللءر يت لركويي ر ل جير يعلرأييعلرأي سرويزلت يرثتيالقرءا ة.يالصلور علأي ر لةي

 راي سرويزلت يرثتيالقرءا ةيي ورالصلاسرتاتكجكثتيب ء يبتقوكثتيالقءا ةياجلك ةيحر ييرت  اي

ا. يوك  

ب ثدل رر ياختوررثلي سررثلاتيالقررءا ةفيجيرر يالتأ،كرر يعلررأياالختوررثلي شرر  يي،ررليعلررأي

 زلت ىيالقءا ةفيبالذهيي   ي يم  ي  لات:الق لةي سوي

 .ي سوي  ىنيال ل ثتي ءا ة.1
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 .ي سوي  ىنيادلاصلحثتي يسكث ياجل ل .2

 .ي سويو  ءياجل ل يادلقءب ةي3

 .ي سويي  ثلييبيي  ثلييبي  اضك ي قءةي قءب ةي4

.يالتقررررث يب سرررروي  ررررضياة  ررررثليالءوكةررررك يللفصررررثبيالررررذهييررررتويالتصررررء ي لكررررهفي5

 باستف صيالوتثواي اياخلصثبيادلقءب ي

 .يتلفكصيزلت يثتيالقءا اتي ش  ي  ت بي ثستف اميلءتسو.6

ي.ياإل اثحيعاي تثواي سويزلت يثتيالقءا ةي ثستف امياللء ي فةسثيي ثميالفا .7

ي   ي ث ل ايعلأيتصوك ياختوثلي سثلاتيالقءا ةييللء ياإل  ب كةك فيجي يي ي  ل 

بتقكك سوي،  ثيب  ع رث.يي و لوك  ايح يدي اي كث يالق لةيعلأي سويزلت ىياخلصثبي وثكي

7 علأي سويالقءا ةيالرييقءؤبهنث.ي والصلب ثلتث فيدي ووثي  ء  ي  لةي
 

ايبل رر ي وسررثي  ايررثييالت لرركوي قرري اايلرر حبي ثلتفاررك في ررع ي ءي اللءرر يي رر اعي، ررسةيورر  

علرأيي يي   ر اي شرص يبالرو ضيانخرءيجي ر ييالصلور بعك ب.ييق ميالو ضي او  ثي تحفكر ي

 ي  ي شث  ثييبيح يسلوك .يالصلو 

الرررريتوشرررأيبتتصررر ل.يل ررر ييلصءاوررر  يت لرررويالقرررءا ةي ورررثكيال  يررر ي رررايالوظءيرررثتيبا

يالصءيق ي:  ايثريبعك  ه.ي اي  ي ذري

                                                             
7
 http://rianoorsiti.blogspot.com/2015/10/makalah-pengertian-membaca-dan-

menulis.html?m=1 
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 .ي ءيق ياحلء ك 1

الرر ل ي ثل  رر يعلررأي،تث رر يلسررثو ياحلجكجكرر يال احرر ةيتلرر ياةخررءى.ييادلرر ل يورر يي

ي.يياثي صكئ  ي ي ءا ةيال ل ثتيالصلو 

 الا تك .ي ءيق ي2

 ءيق ياحلء ك ي ايحك يتةلةر يالتر ليوي ر   اي رثحلءب ي ييالا  ك تشوهي ءيق ي

ت لرركوياحلررءب .ي ي ءيقرر ياحلء كرر ييررتويادلقررث  ي يال ل ررثت.يي  رراياالخررت  ي ي ءيقرر ي

 رايخر .يي ورللصلت لكوياحلءب ي ثالسو.ييتويت لكوياحلءب يال ء ك يصيعلأيسروك يادل رث.ي

 علأييهنثيص.ي وللصليتويت لكوياحلءب يال ء ك يصث ييالا  ك ا،ءيصفي كو ثي ي ءيق ي

بيفيي تك ي ذرفييو ييتةلة يالت ليوي ت لكويحءب يالفل  ي  ر ي فص ي ءيق ي

يثيفيتيفيبيفيب رررثي كيالرررر يفي يلسررررثو يرلت رررر يالارررر  يفي ياحلررررءب ي رررر يرلت  ررررثت

ي تحت .ال ةءبريباخلو .ي   يال يفي وتق ي كي لاس يلسثو يل ك ي

.يالترررررث ي رررر يالررررر ل ي يلسرررررثل ي ال ررررثفي ي ستثبيررررر في ء قررررر ي،ةرررررءت فييضرررر ت  يي

 ي ثحتثترث،في يلسرثل يالتةرك ي يحء،ثتي،ةءبر.يبيخرس اي لاسر يحرء ياةسرك ي ي ء قر يحء،ر

  ء ق يحء، يال مهصث،.

 يتءا  يحءب ياللتثسك ي يحء،رثتي،ةرءاتث،يفيب ثلترث ييرتويتر ليوياحلرء يبيي

هبررذريالصءيقرر ي ثلتةلةرر يالررذهييقررءيي ررثيفي يفي رر يفيبيفي ررث يفي رر  يفي ررايفي وررثيفي رر يفي
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  ررءب يعر  ياحلررءب يحء  رث.يب  ررذايفي، رثي ر يي13 ر .يلرذل ي،رر يحرء يحيتر هيعلررأي

في رع ي ءيقر يسر تك يتر ل يي364=يي13×يي28حء  رثيفي ااي،رث يي28 ثللء يال ء ك ي وثكي

 ص ت ث.ي364 ثييا ي كي

ب رراي  ايررثي ررذريالصءيقرر ييهنررثيت لرروياحلررءب ي ثلارر تيبلرركوي ثالسررو.يب رر يالرر في

 ييبيسرررءعيالصلوررر  ورررثكيييا رررثيصررر تيباضرررذي فرررث ريي ي رررذريالصءيقررر يت كررر ييحكث  رررثي   ررر ي

ي.  تث ب يعلأي ءا ةيحءب ياحلجكجك يالصلو القءا ةيفية ي

 .ي ءيق يادلقص 3

يبال يادلقث  يفي ييت ل   يال ل ثتيادل    ي اي ذرييالصلو  ي ذريالصءيق ييت لوي

يالصلورر ادلقررث  .يلل  رر يعلررأيادلقررث  يجيرر يي ييةرروقهيت لرروياحلررءب يوورر  .يلررذل ييررت لوي

يبال يايبيبيهي ييت ل رر  يادلقصرر .يسرر .يسرررءيب قررث  ي  رر يسرررثلايبسررسهيبسرر لهيبلاسرررثي

 لاسءيب لويوءا.

فيالار  ك ب ءيقر ييحء كر  ي  ضياةحكث يت   ي ءيق يادلقص يي ا ي راي ءيقر ي

 باح .يص تة ي ذريالصءيق يتو يي يالت لوي  ح اتيي،لي ايحء يباح ييبي

إيو عكر لةييع ري ي ئر يالصءيقر ياجل وكر ي)الصءيقر ييتويتا  يالصء يال  ثيادلذ، ي

تو يي راييور ا يصرءسةي يتوتقر ي كيبحر اتيي،رلييالصءيق فية ي ذريتء،كوك إيبياذلك لك ي)

 رراياجلرر  ياكيال رر .ي ثإلضررث  ي كيالرر في وررثكي ءيقرر ييخررءىي  ث،ةرر يللصءيقرر ياجل وكرر يفي
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الصءيقرر يتوررر يي ررايبحررر ةي،ورررسةي كييب ررءيالصءيقررر يالت  كلكرر ييبي ءيقررر يالتحلكرر فية ي رررذر

يوررر ا ييصرررءء.يتتاررر اي رررذريالفئررر يال ل رررثتي ءيقررر ياجل لررر يالصءيقررر يب ءيقررر ياجل لررر يل ررروي

8 الصءيق .
 

 ال ل  .ي ءيق ي4

يور يب ي يالرت لوي راييالصلور فية يال ل ر يتويتاوكاي ءيق يال ل ثتي ي ءيقر ي

ال ل ررثتي ييت ل رر  ياحلررءب يالررريتت رر  ي وسررثيال ل رر .ييسررل بيال ل رر ي ررذايلررهييسررث ي

اةمرررركث يال ث رررر ييبال ي ييتصرررر لب يدل ء رررر ييورررر ا يال ررررثم.ييالصلورررر  فةررررءييفرررررت يي يي ررررء ي

ب ثلتررررث في ررررع ي ءيقرررر يال ل رررر ي ررررذريتت ثمررررأي رررر يادلوررررث ايبا ء ررررثتياةسثسررررك يلل  ء رررر ي

ي .الوشءي

 .ي ءيق ياجل ل 5

يبال ي  رء يللر ي ارسةيعلرأييادل ل يتوي وءا يت لويالقءا ةيهبذريالصءيق ي اي و ي

فيعلرأيسرروك يادل ررث.:ييالصلورر الوصث ر ييبيعلررأيالل حر يفي ي ررءا ةياجل لر يعرر ةي ررءاتيبيتو سرثي

اجل لتررر ييعررر ري رررري  ء ررر يبتف كررر ييادلررر ل ا ررر يال لررر يفيا ررر يال لررر ي ةرررءعثي ييقرررثل ي

يل ثتي يلك ياحلءب يالريتت   ي وسث.ال 

ي

                                                             
8
 Ibid, hlm.109 
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 .ياةسل بيادلشرتك6

جيث .ييتوثعي ذريالصءيقر يرلت  ر ي رأ يل ر ي ءيقر ي  ايرثيبعكر بي ي فرويال  ر .ي

 ااي،ررث ي ررذاي رر ياحلررث.في  رراياة ارر يي يتوت ررءيلكرر يالصررء ي رر ي ءاعررثةياجلث رر ياجلكرر ي

الةررر  ك يبالصءيقررر يبادلقرررث  يبعررر ميالرت،كررر يعلرررأي رررء ي  كوررر .ي  ي ءيقررر ياحلء كررر يب ءيقررر ي

 ب ءيق يال ل  يب ءيق ياجل ل يلك سثي  ايثيبعك ب.

يب وثكي ءيق يالت لكويادلتو ع ,ي ءي:

 ي.ي ءيق يالقءا ة

فييبي ايخر .ي"ت ، ي ذريالصءيق يعلأي سويالقءا ةي أسءعي ثيدي اي" ءا ةيالقءا ة

 يادلءاحررر ياةبلكررر فييال رررء .لءررر ييوووكررر ي  ررر يالررروصيال"القرررءا ةيالارررث ت "ي ررر ي تقرررث ي رررءا ةي

يررررءتوتي ةررررت ىيالقررررءا ةيالتوث  ررررثيبثكق ررررثي  ث رررر ي ررررءا ةيالقررررءا ةي كو ررررثيدي ررررايتقةرررركوي"القررررءا ةي

ييالاث ت "ي كي ة  :

 .ي ءا ةي  س  1

 ب ءي ايخ .ي سويزلت يثتيالوصياذلثميب ءا هتثي ةءع .

 .يالقءا ةيادل  ف 2

ادلسثلاتيادلءوك يلكة ي ءياةسوقك ي  يتفرت ي ذريالقءا ةيادل  ف يي ي وك  ي

ي.الوتثوا
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 ب.ي  اع يتءله

الة  يادل ك ةيذلذريالصءيق ي ءيحفبيالق اع يالوح ي يبع  ي اي ذريال ل رثتيفي

.ي ييرتويتءتكر ي رذريال ل رثتيب ق رثيللق اعر يالوح ير يادل  ر .يالوحر ب ءيلل يتت ا  ي  ي

 هبث.

 ج.ي ءيق يا تقثوك 

عررراي ررر ياي رررايالصرررء يادلوثمرررءةيب رررء يالق اعررر يللرتلررر .ييرررتوي رررذريالصءيقررر يعورررثلةي

 ت ليوي تقث ياللء يب ق ثيللق اع يالتثلك :يا ث ث يبال تث  يبالفسويبالقءا ة.

  .ي ءيق يالرتل 

تء،رررر ي ررررذريالصءيقرررر يعلررررأياة شررررص ي يمرررر  يتءلرررر يالقررررءا اتيال ء كرررر ي كيلءررررثتي

 . والصل

 ه.ي ءيق يمس ك ي اءي 

 يال لب ي ثستف اميي باتيالت ليويالريدي وسثيتشرءك يبعرء ي ذري ءيق يلتق 

يلؤيتسثي وثمءة.ي وللصل ذريادل ا يحبك يدي اي

  ااي ظءي لكسثي ايالص بيفيحبة ي  لي ثلهيفيالقءا ة

 دي ايتقةك سثي كي ة  فيبمهث:

 ي.ي  اي ي لب يالقءا ة
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9 ق إ.ب.ي لب يالقءا ةيادلتق   ي)القءا ةي  يال ق في ءا ةياحلقك
 

تقوكرر يالقررءا ةيالاررحكح فيب ررءيياحلارر .يعلررأي ررءالقررءا ةي يالو ايرر ييالت لرركو ررايياذلرر  

جير يي ييرت لوييسءي يب  كر يب  كر ي، رثييقار يادل لرا.ي رايحكر يالتح ثي لء ي  ت   

  و:ي والصل  ال ي

 ي.ياحلءب يالريدت  ييصءءييص اتياللء 

 ب.يا  اياةحء ي يال ل ثت

 ل ج.يال يال ل ثتي ي

  .يال ياجل  ي ي ا 

ي10 .ه.يت ء يعلأيع  ثتيالرت كو

الررريجيرر يي ييتقوسررثي رر ل ياللءرر يال ء كرر فييالصءاورر علررأيالررءءوي ررايبورر  ي  ررضي

ضلرر ي رر  يي وررالصل سوررثكيال  يرر ي ررايالصررء ياةخررءىيالررريترر عوي شرر  ي،وررسي يت وكررهي

ي لكو.الت

ي

ي

ي

                                                             
9
 Noor Bari, metodologi pengajaran bahasa, (yogyakarta bagian penerbit IAIN) hal 33 

10
 Ibid hal 33 
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 التراثب. تعليم القراءة الكتاب 

 التراثتعليم القراءة الكتاب . تخطيط 1

سثيللحارررررر .يعلررررررأيالءسررررررثو يبيةررررررتف  القررررررءا ةي ررررررءيع لكرررررر ييقرررررر ميهبررررررثيالقررررررءا ي

يبادل ل  ررررثتفيبالرررررييءيرررر يال ثترررر يي ييوقلسررررثيعررررليبسررررثوتيال ل ررررثتييبياللءرررر يادل ت  رررر .

الررذياييتف  رر  ي ي لب يالقررءا ةيي وررالصل سررثلاتيالقررءا ةي ررءيي رروي ررث ةي رر يادل ضرر عثت.ي

ادل ا ياةخءىي يلك ي ةت يثتيالت لكو.يالقءا ةي شث ييتا اييمنث يالتف رسيييتف    ي 

ييبتقككويبحتلك يبح يادلش  ت.

 القءا ةيحقكق .ي1

القرررءا ةي رررءيلؤيررر يب سرررويزلت يرررثتي رررثيي تررر يعررراي ءيررر يالتحررر ثييبي يالقلررر ي

  تررر ب.يلرررذل فيتتاررر ايالقرررءا ةي سرررثلت ي يب ررر يباحررر فيبمهرررثيي رررءبالقكرررثمييبي رررءا ةي

الت رررء يعلرررأيالء ررر بيادل ت  ررر يادل وررر  ةي كسرررثيب سرررويزلت يثهترررث.يدي رررايتاررروكايالقرررءا ةي كي

   ع يفيمهث:

 إيا ءيي ايحك يالتةلكو1

يإيا ءيي ايحك يالش  2

ي

ي
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 ررررءا ةيال تررررثبيال ررررء ييصررررل ي ال تث رررر يال ء كرررر ي رررر ب يحء،ررررثت ييبيتةرررر أيييا ررررثي

 ءيالقر لةيالرريجير يي يديتل سرثي،ر ي،ثتر يسر لهيب اعرءي ةرتقولء.ي  ييالرتاثال تثبي

الق لةيعلرأي رءا ةيال ترثبيال رثلهيسر  يتةرثع ي،ر ي ةرلويب ةرلويعلرأي سروي قرتحرثتي

الوحرر ي.يعلرويالوحر يبالارء ادل ء ر يالرريتر عوي رذريالقر لةي رءييال ترثبيادلقر  يبالةرو .

ثوكرر يلل ل ررثتي ياجل رر يبالتءررساتيالررري رر يعلررويالق اعرر يال ء كرر يالررذهييوررث  ياحلثلرر يالوس

حت ثيذلث.يعلويمرء ي ر يعلرويالق اعر يال ء كر يالرريتورث  يت ر يايال ل رثتي ور يتءتكوسرثي

ي يل .

فيدي ررايلل ررء يي يالوحرر ال لرر مي س رر يللءثيرر يللررت لو.ي ررايخرر .ي سررويعلررويمهررثي، 

فيسركت ء يادلرء ي الوحر.ي رايخر .ي سرويعلروي) ف  .ي رهإبيمكث يي) ثع إديك ي  ي ءت يبي

فيالوحرر علررأياحلثلرر يالوسثوكرر يلل ل رر يايسرر ا ي،ررث ييةررتصك يتءكررسيالوسثيرر ييبيال ث ترر .ي  ء رر ي

سرك   يالشررفصي رث ل ايعلررأي رءا ةيهنثيرر يال ل رثتي شرر  يصرحكذاي ررثي ااي،رث يجيرر يي ي

 يقءييالا  ييبيالفتذييبيال ةءةيعلأيسوك يادل ث..

.ي سررويمررء فيدي ووررثي  ء رر ييصرر يلرركويي رر ييمهكرر .ية ررهي ررايخرر يالاررء علرروي

ال ل  يبيمنرث يتءكس رث.يدي رايحت ير يالف ر ي كياسرو.يدي رايحت ير يالف ر يالوشرتي كي  ر ي
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سررررليب.ي،كفكرررر يت رررر ياي،ل ررررثتياةبا ررررءفيب ررررثي كيالرررر .يدي ررررايت لرررروي،رررر ي ررررذاي يعلرررروي

11 اةعاثبييبييُ ء يييا ثي وصيالتشءيا.
 

فيبيتورر يلل  ث رر  لاسرر ياةسثسررك يل تررثبيال  سررك ءيدلرر ا يالاي رر يالرررتاث،تررثبي

اللق يل  يال ل يادلةتف م.يحر يعور  ثيتةرتف ميالصوثعر ياجل ير ةيلل تر يال  سرك ك ي

.ي رررر يي رررر  ي ةررررو يالرررررتاث كاررررث يباضررررح في عهنررررثياليترررر ا.يتةرررر أيال تررررثبييHVSبل رررر ي

 تثواي  ءيعل ث ياإلسر مي يال ار ليال سرصأ.يور  يالوارثلي ر ييا ت يثتيالرياليتتءس.

رلث.يالفقه.يو وكث ي يرلثالتيال قكر ةيباةخر  يبالتار  يبالت لكقرثتيباحلر ي في  ظروي

يال  ميبالفلةف ي)ادلوص إييتوي لاستسثي قتيعلأي ةت ىي   ي صءيق ي ءلق .

في،ث ررر يال ل رررر في  ررررثي ررررءيزلت يررررثتيالرررررتاث اايمليترررر ل يال تررررثبييادل سرررر ييلررركو

 القءب ي ثيبال ي  و  يالحتكثوثتيالك م؟يالري،توسثيعل ث ي وذيعشءاتيالرتاثال تثبي

لهي  ىني، اصلذيي صأيلل تر ي ثللءر يال ء كر ي ر ب ييالرتاث ياةسث يال تثبي

بالرررذهيادل ث ررر ي ي كئررر ييالرررتاثيظسرررءي ارررصلذيال ترررثبيي.الرررتاثحء،ررثتيب  ث كسرررثيعرررث ةي

 رررىنفيب رررذايلررركوياإلسررر  ك يادل ت  ررر ي ثللءررر يال ء كررر ي ررر ب ياحلء،رررثتيبادلالت يظسرررءي ي،تررر ي

ي ي سويالت ثلكوياإلس  ك .ي وللصل،  كثليييالرتاثال تثبي

ي

                                                             
11

 https://muslim.or.id/13164-langkah-langkah-untuk-bisa-membaca-kitab-arab-

gundul.html 
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 التراث. تعليم مهارة القراءة بكتاب 2

 . مفهوم التعليمي

وي،وتكجرر يللررذا،ءةيباإل لاكيب ررثيبلا يادل ء رر يالررريترر ثءيعلررأيالفسررو.يكالت لرريتررت لو

احلكرثةيالك  كر فية ي ذاي ثيحي ثيعو  ثييت لويالشفصفيبءثلو ثي ثيحت ثي رذرياحلثلر ي ي

وي ر يع لكرر ي وك كر يللج كر .ييحرر ييمر ث.يالرت لوي رر ي  ثجلر يادل ل  رثت.يدي ررايي يكالت لر

ي رر  ي ررذايشلررثث  يل ق لوررثييبيي  ءتوررثيالررريتل رر ي بل اي  رر ييوسرر ةيال  وكرر تءيحكرر يي ورر ي

يي  خث.يبخت يايادل ل  ثتي كه.

فيسررر ا ي يمررر  يصررر لييبيي ررر ي،كفكررر ياسررررت ا يادلررر ا ياإلع  كررر يعقلورررث رررثييف لرررهي

،تث رررر .يمرررر  يآخررررءي رررراييمرررر ث.يالررررت لوي رررر يالت رررر ي يالررررذهييررررءتوتيءثلو ررررثي ررررثلتءساتي ي

تاررء ثتيالشررفصيبسررل ،ه.يادل ررث.في وررثكيتءكررسي ي   ررايالشررفصيعورر  ثييفسررويبيوفررذي

ي وجثحي،كفك ي ءا ةيالقءآ ي ش  يصحكذ.

دي رررايتفةرررسيب  رررذافي رررايال صرررايادلررر و يللرررت لوييعررر رفيدي ررراياسرررتوتثجيي رررهيي

الرررت لويعلرررأيي رررهيع لكررر يت ررر ي ي يالقررر لاتيالوشرررءي ييبيتءكرررساتي يالقررر لاتيالرررريدي ررراي

احلفرررثليعلكسرررثيببيرررث ةي ةرررت ا ث.يخررر .ي رررذريال  لكررر فيدي رررايللشرررفصيي يخيترررثلي ورررءا ي

تءكررساتييبيالييف رر يعلررأياإل رر  ي ررثي  لرره.ييحرر ياة  لرر يعلررأي ررذايالتءكررسي رر يعورر  ثي

خيشرررررأي يالو ايررررر ي ررررراي ل ي  ررررر ي كيمرررررفصيباثررررر ي رررررايحررررر ييالرررررذهي لورررررالصيتحررررر .ي
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ادلش  تي ي ذايالر ل .يعور  ثييرتويت ءيرايالرت لويعلرأيي رهيتءكرسي يالةرل كيباة  رث.ي

بالصرء فيت ر  يالوتكجر يباضررح فييهيي رهيدي وورثي  حظر فيحرر يالتحقر ي رايالرت لوي فةررهيي

يي،شء .

 التراثب. مفهوم كتاب 

فيحر ي يلكر يال تر يادل ور  ةفيحقكقكرثيصر ياإلمرثلةيمليي رء ييادل ث   يعثملي

 ييالشرررك اليي وررر ي،ترررثبيباحررر ييورررث  ييصررر يسرررو يتةررر كته.يب ررر يالررر فيعوررر  ثيتوررر يي

سررسةي  لررايال تررثبفيبدلررثااييصلرر يعلكررهيال تررثبييحي ررءيح ثيرر ي ع ررهفييبال لاسرر ي،تررثبي

قرر  ث ي ثسررتف امياللءرر يال ء كرر ي رر يالررذهي،توررهيال ل ررث ياليادل ث رر الفسررويال ررثمي رر يي.الرررتاث

الذهييوث  ي كهيالفقهفي،تثبيي"الف يالقءي "ب وث ش ي  ضيادل ثل يال ل ك في   ي،تثبي

ي فةررسوفي ثإلضررث  ي كي اررصلذييادل ث رر  رر يييوررث  يالرر باجيب ررثي كيالرر .ي" ررتذياإلبل"

فية يإ ورررثكيييارررثي ارررصلذي"ال ترررثبيال  سرررك ء"ي)القصررر يالقررر  ي"ال ترررثبيال رررثله"

ال تثبيادل ت بييشسي كياةع ث.يالتقلك ي يلل ل ث يالوث ق ي ثل ء ك يالذيايل يسوييمنث ي

12 بيم ث.يسلتلف ي ايال ت ياحل ي  .
 

افي قررر يي لررر ي رررذاي ييا رررثيعلرررأيال ترررثبييال ترررثبب ظرررء اي ررر ىيادلظسرررءي  يررر يوررر  

،ترثبيال ثلير فييياإلسر  ك يءثلو رثي رثيُيشرثلي لكرهي ثسرويادل ث  الق  .يح ي ذايال تثبي  ي
                                                             

12
 Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, (Yogyakarta:LKiS,  

2004), hal 36. 
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 ررر ي،ترررثبي،تورررهيعل رررث ييالررررتاثباسرررتوث ا ي كيالتفةرررسييعررر رفيدي ررراياسرررتوتثجيي يال ترررثبي

الشلاي ثستف امياللءر يال ء كر فيبالرذهيحيتر هيعلرأيعرايال لروي،تصر لييبيتفةرسيلل ترثبي

يادلق  .يالقءآ يباحل ي يحبك ييةس يالت لويبالفسويلألوكث.ي   يال .

رثيعلرأيي رهيي الفسويال ثمي  يادلءا و يدلش ل يالةرءع ي ر يي يال ترثبييُوظرءي لكرهي او  

،ت ي يوك ي ثحلءب يال ء ك ييبيال ء ك في، ورتاية  رثليال ل رث يالةرث ق يادل ت  ر ي توةرك ي

 رررثي وررر ياحل اثررر في ورررر يالقرررء يالةرررث  يعشرررءيادلررررك  هي يصررركثء يي، رررءيتفارررك  فيت ءيرررراي

ترررر ي،توسررررثيعل ررررث ييوث رررر فيبيةرتمرررر يهبررررثيعل ررررث ي   ب كةررررك  يي رررر ي،يالرررررتاثال تررررثبي

، تث رثتي ةرتقل فيبي توسرثيعل رث ي   ب كةرك  ي،ت لكقرثتييبيتءلرثتيعلرأي،تر يعل رث ي

13 يوث  .
 

,ي قصرر ,يث ييصررفثلي رر يحء،رر  ررايالوكررث يالةررث  ي ةررتوتايي ي،ترر يال تررثبي قء رر

 :يفي  ىني ةثمي في اوف ي كييل  سث اي،لبءس ث.ي

 وي  وث ثييإياحل 

 بإييوظءي لكسثي اي ةت ىيال ء ي

 جإييوظءي لكسثي ايال تث  ياإل  اعك يفيبي إ

                                                             
13

 Abdurrahman Wahid, Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayaan Dan  

Transformasi Pesantren, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1999), hal 222. 
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14 .يوظءي لكسثي اي ظسءيال صا
 

ي:يدي اياحل وي ايزلت ىي  وثري كي  ع فيمهثي.ي

إي،تررثبي يمرر  يعررء ييبيعررء يلل  ء رر ي يالةررء ي)الةررء إي  رر يالتررثلي ي1

 باحل ي يبالتفةس.

علرأيمر  ي وررث ايعل كر ي  ر :يضلرر رفيالفقرهفيب شررس يإي،ترثبيي رء ي ررث ةي2

ياحل ي .

يدي ايتقةكوياحل وي اي ةت ىيال ء ي كيث ث يي  اعفيب ء:ب.ي

إيسلتثلفي،تثبي ءت ي عجيثبيبي ء يادلشث، يالءوكةك فيس ا يالريتظسرءي ي1

 م  ي ظثمييبيم ءفييبي يم  ي اء.

ل ل كرر يادلقثل رر يفيفيب رر ي،تررثبييقرر ميبصررفثي صرر الفييقرر مياحلجررايامررءحإي2

بيةتشررس يال  يرر ي ررايت لكقررثتيال ل ررث يحبججسرروياخلثصرر يالررريمليي رراي

ي.تق ديسثيادلث هي  و ايللءثي فيبل اييياثيلكوي  ي يو اي)ادلصثبع إ

ييي  اعيفيب ء:ي7 وث  يعلأي   اعيال تث  فييتويتاوكفسثي كيج.ي

فقررهإيلا ررثميإي،ترثبيي ررء يي  ررثلا يو يرر ةفي  رر ي،تررثبيالءسررثل ي)،تررثبيال1
الشث  ءفيال ءب يبالقر ا ي)  اعر ي عر ا يالةر سإيلا رثميخلكر ي رايي ر ي

                                                             
14

 Sa‟id Aqiel Siradj dkk. Pesantren Masa Depan. ( Cirebon: Pustaka Hidayah,  

2004), hal 335. 
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 ءحكرر هيفييبي ظءيررثتيعلررويال رر ميالرررييثثل ررثيباصرر ي ررايعصررثيفيي-آ.
 بي  يحةايال ةسهيفيبءس و.

إي،ترررثبييظسرررءيعلرررأيي رررهيصرررق يلألع رررث.يادل وررر  ةيفي  ررر ي،ترررثبيالوح يررر ي2
 س  يال با .للةوثبيهيالذهييتقايع  يي  ياة

إيال ت يالريحتت هيعلأيت لكقثتي)الشءي  إيعلأيال ت يادل و  ةيفي  ر يي3
،تثبياحل ي يال ايحجءيال ةق ،يالذهييق ميت لكقرثتيعلرأي،ترثبي

 صحكذيالوفثله.
إيال ت يالريتلفصيادلاوفثتيادلص ل في   ييلفكر ي راي ثلر ي)،ترثبيعراي4

 قص إيال رايعقكر يي1111الوح ي ير ك هيعلأيم  يم ءييا ي كي
بلرر بياةصرر .ي)،ترر يعررايا رررتاحيالفقررهإي قلررويب،ءيررثياة اررثلهي، رر و ي

  ايلث.ياجل ا  ي)،تثبيعايالفقهإيللاو ء.
إي،ترر يعلررأيمرر  يا توثسررثتي رراي،ترر ييخررءىيسلتلفرر في  رر ي،تررثبيعلرر مي5

 القءآ ي)ال   إ.
إيال ت يالريتقر مي تحر ي يال تر يادل ور  ةي شر  ي وسجرءي  ر ي،ترثبي6

 ث يعلويال يايلا ثميالء ا . حك
إيال ترر يالررريحتترر هيعلرررأي قرر ي  رر ي،تررثبي  رررثليال لرروي)،تررثبييارررحذي7

ي  اع يادلوص إيللء ا .
ي:ييل،ث يب ءي5ا ص  ثي ايظس ليال صاي ع يال تثبيلهي  .

 إي ءاو  يتقةكويمء يعثمي كيزل  يفيمء ي  و ييتويتفاكلهيفي خل.1
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خررررر .يعرررررء يال  يررررر ي رررررايالوكث رررررثتي يإيعرررررء يا رررررءليايال رررررث ي ي ررررراي2

 استف صيالوتثوا.

إي ررروي رررعوءا ي ءاو رررثتي  كوررر يعوررر يت رررءاليال صرررايالرررذهيي ترررليضرررءبلي ثيفي3

 حبك ياليي   ي ظسءيادلث ةي  ض ي ثيبدي ايي يت   يال قلك ي ةتقك  .

 إيض يح ب ا يباضح يعو  ثييةتوتايال ثت يت ءيفث .4

يلوكث ثتيالريت تليضءبلي .إيعء يع  ي ايادلءاو ثتيباحلجايل5

 ييالرررررررتاثسرررررر  يتةررررررت ءيخاررررررثوصيال تررررررثبي ررررررايالوكررررررث يالةررررررث  ي ةررررررتوتا,ي

الةررلفك .يبل رراي ي كئرر يادل لسرر يال اخلكرر ياحل ي رر يب ييادل ث رر االلتاررث فيخثصرر ي ي كئرر ي

ادل لس يال ث  ي   يالك مفي،ث  ي وثكيال  ي ي ايالتءكساتفيلكوي قتي  ت   يعلأيبل ي

 ورررثكي  ت  ررر ي/ي صو عررر يعلرررأيبل يي ررركضفي ررر ي عصرررث يخءب رررثتيب  اصررر يييصرررفءيبل رررا

ب قث يبتءلثتفيهب  يلكت  ايالقءا ي اي س سرثي ةرس ل .يل راي رذريالتءكرساتياليتقلر ي

ي ايادل ث،يالريتتا وسثي ثلف  في  يتص ليتص يءي ذريال ت .

 ةيال ترثبي ءاعثهتثي يتر ليوي سرثلاتي رءايدل ل  اي  يادلوث ايالريجي يعلأيا

ي ثييلء:يالرتاث

 ر ي ياةسرث يع لكر يت لروي ء ير .ي ي رذرياحلثلرر فييالررتاثيإيت لروي رءا ةيال ترثبي

ي ييفسررررويبورررر  ييالرررررتاثجيرررر يعلررررأي،رررر ي  لرررروي رررراي سررررثلاتي ررررءا ةيال تررررثبي
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فيباخل ا ر فيبادل ء ر يباخلرلةفيبال  ا ر يالوكئكر ييال قلرءاخت  ثتي يظءب يالقر ةي

 يال اح يبانخء.يجي ي سوي رذاياة رءيدلفث ور يادلت ل ر يبال قث ك ي  يادلت ل 

 .الرتاثالذيايجي ب يص    ي يت لوي ءا ةيال تثبي

الذهييةتف مييالرتاثبإيالت ليويلقءا ةيال ت ياجلك ةي  يت لكوي ءا ةيال تثبي

لل رت لويب تررثوايتقكركوياحتكثوثتررهييالرررتاثتشرفكصيصرر    يت لروي ررءا ةيال ترثبي

.ييررررتوياسررررتف امي،رررر ي رررراي ررررذرياة شررررص يلتارررر كويالرررررتاثي ي ررررءا ةيال تررررثب

 .الرتاثالت ليويلقءا ةيال تثبي

جإيت لرروي ررءا ةيال تررثبيادلقرر  يشل رراي قررتيللتشررءك ي ة سرر يبصلررثحفي ااي،ث رر ي

ادلرررث ةيادلق  ررر يتت ا ررر ي ررر ي ةرررت ىيتصررر ليادلرررت لوي رررايخررر .يالوظرررءي يالتصررر لي

 الف ءهيبال ث فءيباالوت ثعءيبالو ،يلل ت لو.

فياليت ورر ي ءيقرر يباحرر ةيااتي وك رر ي ثوقرر .يالرررتاث إي يالترر ليويلقررءا ةي،تررثبي

يقررررتحي رررذايادلوررر ييي ي لاسررر ي رررء يسلتلفررر يلتررر ليويالقرررءا ةيلل تررر يالارررءسةي ي

 يفي كيوث رررر ياةسررررثلكي اوس  ررررهاختكررررثليي ةرررر يالشررررءب يلل ت ل رررر يالررررذياي

ةيال ترر يالاررءسةيفيجيرر يي يي رر  يت لرركوي ررءا بالتقوكررثتيباإلوررءا اتيادلتو عرر 

 ا تقثوك ث.ي ذاييس  ي كيرو يادلل ي يادلت لو.
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