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مستلخص البحث
إن ىذا البحث تبحث عن مسامهة برانمج التخصص يف تنمية مهارة القراءة يف
اؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك براس جومبانج .إن ما يبحث عنو يف
ىذا البحث ،ىو مفهوم التخصص وأمهيتو؛ وأداء التخصص يف اؼبدرسة العالية
اإلسالمية اغبكومية سبباك براس جومبانج؛ وظواىر مسامهة التخصص يف تنمية
مهارة القراءة يف اؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك براس جومبانج.
ويف إجراء ىذا البحث الكيفي ،قام الباحث ابستخدام مناىج عديدة ،منها،
منهج اإلستقراء ومنهج اإلستدالل ومنهج الوصفي .أما طريقة صبع اؼبواد ،فقد
سلك عدة طرائق ،وىي طريقة اؼبالحظة واؼبقابلة واالستبيانة والواثئق واالختبار.
ويف إجراء ربليل اؼبواد قام الباحث خبطوات ،منها زبفيض البياانت واستعراض
البياانت وخطوة تفسَتية وخطوة االستنتاج.
فبا وجده الباحث يف اؼبيدان ،أن التخصص ىو برانمج دراسي خاص حيث
أييت على صبغة التدريس اؼبعهدي السلفي .أوجبت اؼبدرسة العالية اإلسالمية
اغبكومية سبباك براس جومبانج برانمج التخصص عبميع طالهبا واثبتتو كشرط من
شروط متابعة اإلمتحان السمستَتى أو النهائي .قرر التخصص يف اؼبدرسة ؼبا فيو
من منافع لطالهبا .ومن فوائد برانمج التخصص لتالميذ اؼبدرسة يساعدىم يف
تلفظ أحرف الكلمة أو اعبملة وفقا دبخارج اغبروف؛ ويعينهم يف ضبط اغبركات
والسكنات يف اعبمل؛ وإثراء اؼبفردات العربية.
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أ .ادلقممة

أساسيات البحث

إن لكل مدرسة أينما كانت ؽبا برانمج خاص وخطة معينة ألداء بعثتها،
وقد خيتلف بعضها ببعض الختالف اؽبدف اؼبنشود يف كل .فمن اؼبدارس يف بالدان
ما يركز يف تعليم العلوم الدينية ،كما كان منها ما يركز يف تعليم العلوم العامة،
واالختالف قد يقع أيضا يف طريقة التدريس ،حىت عرفنا تنوع اؼبصطلحات اؼبختلفة
يف طرق التدريس والتعليم .واؼبمتاز منها ما كان موافقا بُت مادة الدراسة وحالة
الطالب وطريقة التعلّم وىدف التعليم.
ومن اؼبدارس اليت سلكت برانمج التوسط يف تدريس العلوم الدينية والعلوم
العامة ىي اؼبدرسة العالية اغبكومية سبباك براس جومبانج .إهنا ابعتبار اؼبدرسة
اغبكومية ،فطبعا استعملت اؼبناىج الدراسية اليت قررهتا وزارة الشؤون الدينية ،لكنها
ابعتبار عبنة الًتبية ربت إدارة معهد "حبر العلوم" اإلسالمية ،فأضافت العلوم
اإلسالمية إىل برانمج دراستها .قد أخذت اؼبدرسة ىذه الطريقة ألجل التوازن بُت
علوم الدين والعلوم العامة يف تزوييد طالهبا ،وىذا ،موافق بقولو تعاىلَ :وابْتَ ِغ ِيف َما
ٔ
اَ ََت َك هللا الدَّار ِ
اآلخرةَ وَال تَنْس نَ ِ
ك ِم َن الدُّنْيَا.
صْي بَ َ
َ
ُ َ
َ
َ

فبا وجده الباحث يف إجراء التعليم والًتبية فيها ،وجود برانمج التخصص
الديٍت ،وىو خطة اؼبدرسة العالية اغبكومية سبباك براس جومبانج لتكثيف التدريس
يف العلوم اإلسالمية بطريقة ربفيظ بعض السور القرآنية وإشراف قراءة الكتب الدينية
للطلبة .كانت ىذه الطريقة مهمة إلعداد الطلبة يؤمنون ابهلل إدياان قواي ،ويعملون
الصاغبات ـبلصُت لو ،ويتخلقون أبخالق كردية .اجانب للك فيقصد هبذا النرانمج
لًتقية طالهبا يف مهارة القراءة يف عدة كفاءهتا؛ كفاءة القراءة ،وكفاءة فهم اؼبقرؤ،

1القرآن الكرمي ،سورة القصص ٚٚ :
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وكفاءة ربليل النصوص ٕ .وابلتايل سيوصلهم إىل التعمق يف العلوم اإلسالمية
الشاملة ،ألن القراءة تعتنر مفتاح العلوم ،والعربية مفتاح العلوم اإلسالمية.
وإن ما سلكتو ىذه اؼبدرسة بطريقة مكثفة قد أشبر شبراهتا وىي حصول بعض
الطلبة إىل مهارة القراءة ،ويفيض منها إىل اؼبهارات اللغوية األخرى كاالستماع
واحملادثة والكتابة .وإلا كانت خطة ىذه اؼبدرسة قد حصلت يف تزويد تالميذىا من
وقت إىل وقت إىل ما ىو أصبل وأكمل ،فَتى الباحث.
إن ىذا الشأن حيسن أن يرفع ىذه القضية مهمة ؼبعرفة ثبات ىذا النرانمج
فيها ،ومعرفة مدى حصولو لًتقية مقدرة الطلبة يف العلوم العربية والعلوم اإلسالمية.
انطالقا من الفكرة السابقة ،كان الباحث يصمم أن يقدم كبحيث علمي ،ربت
اؼبوضوع اؼبختار ىو مسامهة برانمج التخصص يف تنمية مهارة القراءة يف اؼبدرسة
العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك براس جومبانج.
ب.أسئلة البحث
بناء على الفكرة السابقة فظهرت التساؤالت اليت ديكن تعبَتىا يف القضااي
كما يلي:
ٔ -ما ىو برانمج التخصص ابؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك براس
جومبانج للعام الدراسي ٕٜٓٔ-ٕٓٔٛم ؟
ٕ -كيف إجراء برانمج التخصص ابؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك
براس جومبانج للعام الدراسي ٕٜٓٔ-ٕٓٔٛم ؟
ٖ -ما مسامهة برانمج التخصص يف تنمية مهارة القراءة ابؼبدرسة العالية
اإلسالمية اغبكومية سبباك براس جومبانج للعام الدراسي ٕٜٓٔ-ٕٓٔٛم ؟

5كمال إبراىيم بدري .ؾبهولة النسة .تدريس القراءة .العربية السعودية :جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية .صٖٔ-ٕٔ :
56

Vol. 03 No. 02 July - Dec 2019
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549-368X

أ .برانمج التخصص

اإلطار النظري

 -1مفهوم برانمج التخصص
التخصص من انحية اللغة ،مصدر من فعل :زبصص-يتخصص-
زبصصا .وىو دبعٌت انفرد بو أو صار من اػباصة .ومن انحية اإلصطالح،
التخصص ىو إشراف الطلبة يف زبفيظ بعض السور القرآنية وقراءة الكتب
الدينية على طريقة اؼبعهد السلفي.
3

4

وإلا رجعنا إىل مفهوم التخصص وأداءه يف اؼبدرسة يظهر أنو من النشاط
الدراسي الذي قررتو اؼبدرسة يف بناء الطلبة من انحية العلم والعمل واألخالق.
ويعد ىذا النشاط من واجب كل اؼبدرسة اإلسالمية ،غَت أن ما فعلتو اؼبدرسة
العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك براس جومبانج ،كان أكثر تكثيفا وأبعد مدى،
وىذا كما يظهر يف خطة التخصص اآلتية:
ٔ .إشراف ربفيظ بعض السور القرآنية
جيب على كل تلميذ من الفصل األول إىل الفصل الثالث أن حيفظ بعض
السور القرآنية اؼبعينة .أما مادة السور حيث جيب أن حيفظها الطلبة فقد
قررهتا اؼبدرسة ،وىذا التحفيظ يعد شرطا من شروط االمتحان يف كل فصل.
كان ىؤالء الطلبة مل يسمحوا ؽبم ؼبتابعة االمتحان السمستَتى قبل أن
يقدموا ربفيظهم كما قررهتا اؼبدرسة .إن ىذا األسلوب الًتبوي سيثمر شبرات
طيبة للطلبة ،منها:
ٔ) تشغيل الطلبة يف قراءة القرآن وحفظو
ٕ) استفادة الطلبة أوقاهتم للذي انفع وأحسن
ٖ) تزويد الطلبة دبا ينفعهم يف دينهم ويف علومهم
 3لويس معلوف .ٜٔٛٙ .اؼبنجد يف اللغة واألعالم .بَتوت :دار اؼبشرف .صٔٛ :

 4نتيجة اؼبقابلة مع بعض مشريف برانمج التخصص يف مدرسة سبباك براس العالية اإلسالمية اغبكومية جومبانج
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Vol. 03 No. 02 July - Dec 2019
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549-368X

ٗ) إعداد الطلبة مستعدين ؼبقابلة حياهتم يف اؼبستقبل.
ٕ .إشراف قراءة الكتب الدينية
كما جيب على كل طالب يف ربفيظ بعض السور القرآنية٘ جيب أيضا
متابعة إشراف قراءة الكتب الدينية ،ٙعلى طريقة اؼبعهد السلفي .فعلى كل
طالب تقدمي كفائتو يف قراءة بعض األبواب أو الفصول اؼبقررة .بدئت ىذه
اػبطة من الفصل األول إىل الفصل الثالث يف اؼبدرسة العالية اإلسالمية
اغبكومية سبباك براس جومبانج .ولكل فصل مواد معينة حيث يلزم على

الطلبة استيعاهبا .قررت كفاءة الطلبة كشرط من شروط اإلمتحان
السمستَتى .ومن مل حيصل يف تقدمي مهارتو أمام اؼبمتحن فيلزم إعادتو يف
وقت آخر ،وعلى كل حال إن قراءة الكتب الدينية اؼبقررة شرط من شروط
متابعة اإلمتحان السمستَتى والنهائي.
إن قراءة النصوص العربية يف اؼبدارس اإلسالمية يف اغبقيقة من األمور
الطبيعية .وللك ،يف مادة التفسَت أو اغبديث أو اللغة العربية ،لكن
التحصص يف اؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك براس جومبانج يكون
أدق وأعمق يف أدائو.
 -2مميزات برانمج التخصص
ومن فبيزات برانمج التخصص كما يلي:
ٔ) مادة الكتاب اؼبقروء ،ىي أحد الكتب الصفراء
ٕ) طريقة تدريسها بطريقة الًتصبة الدقيقة ،أي كلمة فكلمة
ٖ) الًتصبة من العربية إىل اعباوية السلفية
ٗ) إظهار عالمات اإلعراب أو البناء يف كل الكلمات
٘) إظهار صبيع معٌت ما استًت من الضمائر وجواب كان أو جوازا
٘سورة البقرة (ٕ) (للك الكتاب ال ريب فيو ىدى للمتقُت) .معناه أن هنتدي بكتاب هللا ،حيث كان القرآن الكرمي ىدى للمتقُت.
ٙاغبديث النبوي (من يرد هللا بو خَتا يفقهو يف الدين) .انظر يف فتح الباري شرح صحيح البخاري .ٖٜٔٚ .بَتوت :دار معرفة.
52
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 )ٙإظهار وظيفة كل الكلمات يف كل اعبملة ،أو وظيفة اعبملة ابلنسبة للجملة
األخرى
 )ٚاؼبشرف يقرأ النص والطلبة يسمعونو ويكتبون معاين الكلمات بكتابة معلقة
ورموزىا.

 -3ادلطالب يف برانمج التخصص
أما اؼبطالب جيب على كل طالب متابعتهايف برانمج التخصص فهي كما
يلي:
ٔ) القدرة على تلفظ كل الكلمات ،وفقا دبخارج حروفها
ٕ) القدرة على تعيُت اغبركات والسكنات يف كل الكلمات يف اعبملة
ٖ) معرفة وظيفة كل الكلمات يف اعبملة
ٗ) معرفة معٌت كل الكلمات حينما كانت مفردة أو مركبة
٘) القدرة على قراءة النص اؼبعُت ابلسرعة اؼبناسبة
 )ٙالقدرة على ترصبة النص اؼبعُت إىل اللغة اإلندونيسية
 )ٚفهم مضمون النصوص والقدرة على عملو
بناء على اؼبفهوم السابق ،يظهر أن التخصص ىو برانمج دراسي خاص
حيث أثبتتو اؼبدرسة لتزويد طالهبا للحصول إىل مهارة القراءة .وابلتايل سَتسلهم إىل
بوابة العلم واؼبعرفة واللغة إىل ما ىو أكمل وأصبل.
ب .مهارة القراءة
 -1مفهوم القراءة وأنواعها
القراءة من انحية اللغة ىي مصدر من فعل :قرأ-يقرأ-قرآان وقراءة ،أي
نطق ابؼبكتوب فيو أو ألقي النظر عليو وطالعو .ومن انحية اإلصطالح،
فتعددت عبارات العلماء ،منها:
7

 2لويس معلوف.اؼبرجع السابق .صٕٙٔ :
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ٔ) قال الدكتور انيف ؿبمود معروف :القراءة ىي عملية عضوية نفسية
عقلية ،يتم فيها بًتصبة الزمور اؼبكتوبة إىل معان مقروءة مفهومة.
ٕ) قال الدكتور رشدي أضبد طعيمة :القراءة عملية تفسَت للرموز اللفظية
2

اؼبكتوبة أو اؼبطبوعة .وىي نتيجة التفاعل بُت الرموز اؼبكتوبة اليت سبثل اللغة
ٜ
واؼبهارات اللغوية واػبنرات السابقة للقارئ.
ٖ) وقيل :القراءة ،ىي اإلدراك البصري للرموز اؼبكتوبة والتعرف عليها والنطق
ٓٔ
هبا.
بناء على التعريفات السابقة يظهر أن مفهوم كل واحد منها متقارب،
مهما كانت العبارات ـبتلفة .والنتيجة منها ىي ،القراءة :عملية إدراك اؼبعٌت
للرموز اللفظية اؼبكتوبة بطريقة النطق هبا والتفهم عليها .وإلن ينبغي أن تكون
عملية القراءة تتألف من عناصر وىي  :سالمة العضو ،والفكرة الساؼبة
والنصوص اؼبكتوبة.
وإن إجادة القراءة جيب أن تستند إىل معرفة صحيحة بكيفية القراءة
وقواعدىا فيما يتصل ابغبروف والكلمات والًتاكيب ،والقواعد اليت تلقيناىا عن
العلماء ،فإعطاء اغبرف حقو من حيث اؼبخرج والصفة ،ىو األساس الذي
يقوم عليو النطق الصحيح للكلمات يف حالة افرادىا وتركيبها ،وما يطرأ على
األلفاظ يف حالة الًتكيب من تغيَت أو إدغام ،وما يتصل ابإلبتداء والوقف
والوصل من أحكام ،ومعرفة أحوال اؼبد والقصر ،وضبط األلفاظ يف مواقعها
ٔٔ
النحوية ضبطا صحيحا ،كل للك أساس لكل قراءة جيدة.

 2انيف ؿبمود معروف .ٜٜٔٔ .خصائص العربية وطرائق تدريسها .بَتوت :دار النفس.صٛ٘ :
 2رشدي أضبد طعيمة .ٕٓٓٗ .األساس العامة ؼبناىج تعليم اللغة العربية .القاىرة :دار الفكر العريب .صٜٔ :
13كمال إبراىيم بدري .اؼبرجع السابق .صٔ :
11حسن عبد اعبليل يوسف .ٕٖٓٓ .علم القراءة اللغة العربية .القاىرة :مؤسسة اؼبختار .صٕٗ :
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 -2أنواع القراءة
ديكن تقسيم القراءة ابعتبار نوع النشاط الذي يقوم بو القارئ إىل صامتة
وجهرية ،وفيما يلي بيان كل:
ٔ) القراءة الصامتة
ىي القراءة اليت يدرك هبا القارئ اؼبعٍت اؼبقصودة ابلنظرة اجملردة من النطق
واؽبمس ٕٔ.والقارئ غَت مقيد بنطق الكلمات ،وإمنا ىو يزحف بنظره زحفة
بعد زحفة غبل الرموز اؼبكتوبة وفهم معانيها بسهولة ودقة ،وليس رفع
الصوت فيها ابلكلمات إال عمال إضافيا وكما أن رؤية القط مثال كافية
إلدراكو دون حاجة إىل النطق ابظبو ،فكذلك رؤية الكلمة اؼبكتوبة.
والقراءة الصامتة يظهر فيها انتقال العُت فوق الكلمات ،وإدراك القارئ
ؼبدوالهتا حبيث لوسألتو يف معٌت ما قرأه ألجابك .إلن فهي سرية ليس فيها
صوت وال مهس وال ربريك لسان أو شفة.
ٕ) القراءة اعبهرية
ىي القراءة اليت ينطق القارئ خالؽبا ابؼبفردات واعبمل اؼبكتوبة صحيحة يف
ـبارجها ،مضبوطة يف حركاهتا ،مسموعة يف أدائها ،معنرة عن اؼبعاين اليت
تضمنتها ٖٔ.وىذا النوع من القراءة تشتمل على ما تتطلبو القراءة الصامتة،
من تعرف بصري الرموز الكتابية ،وإدراك عقلي ؼبدلوالهتا ومعانيها ،وتزيد
عليها ابلتعبَت الشفوي عن ىذه اؼبدلوالت ،بنطق الكلمات واعبهر هبا.
وبذلك كانت القراءة اعبهرية أصعب من القراءة الصامتة.
وللوصول إىل القراءة اعبهرية اعبيدة ،أي اليت تستويف فيها اؼبعايَت يف مهارة
ٗٔ
القراءة ،ينبغي للقارئ أن يراعي الشروط اآلتية ،منها:
 15عابد توفيق اؽبامشي .ٜٜٖٔ .اؼبوجو العملي ؼبدرس اللغة العربية .بَتوت :مؤسسة الرسالة .ص٘ٓ :
ٖٔعماد توفيق السعدي .ٜٜٔٔ .أساليب تدريس اللغة العربية .األردن :دار األمل للنشر والتوزيع .صٕٕ :
 14انيف ؿبمود معروف .اؼبرجع السابق .صٜٔ :
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أ) رؤية اؼبادة اؼبكتوبة – بكلياهتا وجزئياهتا – بشكل واضح .فيقرؤىا قراءة
صحيحة من غَت اخفاء لبعض اغبروف أو حذف لبعضها ،أو اضافة
حروف أخرى أو تقدمي بعضها على بعض.
ب) اخراج اغبروف من ـبارجها الصوتية األصلية الصحيحة ،اليت تبدأ ابلشفة
وتنتهي أبسفل اغبلق.
ت) ضبط حركات القراءة وسكناهتا وضوابطها األخرى حسب قواعد
اإلعراب واألحكام اللغوية ،وااللتزام بقواعد النحو والصرف والتصريف
واإلشتقاق واللغة.
ث) مراعاة عالمات الوقف وااللتزام هبا ،نظرا ؼبا تًتكو من أتثَت على جودة
القراءة ومعناىا .والوقوف حسب ما يعُت على إظهار اؼبعٌت والبعد عن
اإلرابك واللبس فيو.
ج) تسكُت أو أخر الكلمات عند الوقف يف آخر اعبملة .وجيب اتباع ىذه
القاعدة يف القراءة دائما.
ح) التعبَت عن اؼبعاين اؼبتكافئة وأثرىا يف نفس القارئ ابللهجة اؼبناسبة صعودا
وىبوطا وانفعاال وسبثيال.
وإلا قام القارئ بوفاء تلك الشروط السابقة ،سيدرك أكنر منافع القراءة،
وىي عملية مثمرة تؤدي وظيفة ىامة يف اغبياة ابلنسبة للفرد واجملتمع .و للك
ألن فيها من التعرف والنطق والفهم والنقد والتفاعل وحل اؼبشكالت والتصرف
يف اؼبواقف اغبَتية على ىدى اؼبقروء.
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أ .ممخل البحث

منهجية البحث

استخدم ىذا البحث التحليل الكيفي وىو إجراء البحث لفهم مظاىر
االجتماعي للوصول إىل اغبقائق التصويرية اليت أتيت على صورة الكلمات اؼبكتوبة أو
اؼبلفوظة واػبلقي ،ويدرك فبن يبحث عنو .يقصد هبذا البحث غبفر اؼبعلومات وبيان
معانيها من اغبقائق واغبوادث اليت ذبري يف اؼبيدان .ويركز عملية البحث يف
النشاطات اليومية والعالقات فيما بُت األجراء ؼبوضوع البحث .ومع كونو تصويراي،
تضم البياانت على صورة الكلمات اؼبكتوبة أو اعبمل اليت سبثل اؼبعاين اؼبوجودة يف
اؼبيدان .أجري ىذا البحث يف اؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك براس
جومبانج ،وتدرك البياانت من مصادرىا ،وىي النشاطات ،والكلمات والواثئق اليت
وجدت يف اؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك براس جومبانج .وترجى نتيجة
ىذا البحث أن أتيت بصورة واقعية عن اؼبوضوع الذي يبحث عنو ،وىو مسامهة
برانمج التخصص يف تنمية مهارة القراءة ابؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك
براس جومبانج.

ب.جمتمع البحث

أما ؾبتمع البحث يف ىذا البحث فهو طالب الفصل  XIشعبة اللغة يف
اؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك براس جومبانج .وعدد ؾبتمع البحث فيها
حوايل  ٚٚالتالميذ.

ج .أدوات البحث

استخدام الباحث الطرائق اؼبتعددة عبمع البياانت يف ىذا البحث العلمي
وىي )طريقة اؼبالحظة ) ،(Observasiويف ىذا البحث حضر الباحث إىل اؼبدرسة
مباشرة ويشهد الفصول اليت فيها مادة التخصص وأداؤه ،فكتب ما فيها من البياانت
اليت تتعلق إبجراء التخصص يف الفصل؛ )طريقة اؼبقابلة ) ،(Interviewحنن نستطيع
أن نقول أبن ىذه الطريقة ىي احملادثة بُت الباحث واؼببحوث عنو أما الذين قابلهم
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الباحث منهم األساتيذ وال سيما مشرفو التخصص وَتبعو التخصص ،سواء كان
التالميذ والتلميذات ،وىكذا مدير اؼبدرسة .استخدم الباحث ىذه الطريقة لنيل
البياانت عن أحوال اؼبشرفُت والطالب يف أداء منهج التخصص يف اؼبدرسة العالية
اإلسالمية اغبكومية سبباك براس جومبانج؛ ٖ) طريقة االستبياانت
استخدم الباحث ىذه الطريقة لنيل البياانت عن نتائج الطالب يف برانمج التخصص
يف مدرستهم؛ ٗ) طريقة الواثئق ) ،(Dokumentasiاستخدم الباحث ىذه الطريقة
للحصول على اؼبعلومة عن َتريخ أتسيس اؼبدرسة وحالة اؼبعلم واؼبتعلم.
)،(Angket

د .البياانت
بعد أن اجتمعت البياانت اؼبطلوبة .فيأيت بعد للك إجراء ربليل اؼبواد وىي
كاػبطوات اآلتية )ٔ :زبفيض البياانت ) ،(Reduksi Dataوىو اػبطوة لتحليل اؼبواد
بطريقة التلخيص والتقسيم واختيار األمور اؼبهمة .والبحث عن اؼبوضوع وتعيُت
اؼبخططات ٔ٘.وبعد أن كانت البياانت مقسمة ومصنفة إىل أنواعها فسوف تعطي
ستسهل البحث عن اؼبواد اؼبطلوبة األخرى؛ ٕ) استعراض
صورة واضحة وابلتايل
ّ
الباايانت ) ،(Display Dataوىو تقدمي البياانت أو اغبقائق على سبيل االختصار
ومعنرة بتعبَت قصصي ٔٙ.استعملت ىذه اػبطوة لفهم ما قد حدث ،واالستعداد
للعملية القادمة بناء على اؼبفهوم السابق؛ ٖ) خطوة تفسَتية ) ،(Interpretasiوىي
خطوة ربليل اؼبواد بطريقة تفسَت اؼبعٌت عما حدث والفهم من وراء ما وقع يف اؼبيدان؛
ٗ) خطوة االستنتاج ) ،(Conclusionوىي أخذ النتيجة ،كما حبثو يف اؼبوضوع
والنتيجة يف البحث الكيفي عبارة عن اجوبة القضااي عن موضوع البحث.

15

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung: Alfabeta. Hal: 247
16
Ibid. Hal: 249.
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عرض البياانت ومناقشته

أ .حملة عن ممرسة متباك براس العالية احلكومية جومبانج
اؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك براس جومبانج ،وقعت يف شارع
مرفايت ،رقم ٗٔٔ بقرية سبباك براس ،بناحية من نواح مديرية جومبانج ،اجاوا الشرقية.
كانت ىذه اؼبدرسة تعتنر من اؼبدارس اإلسالمية الكبَتة بوالية جاوا الشرقية ،وللك
لشهرة اظبها حىت يتعدى صيتها إىل اؼبديرايت األخرى ،بل إىل خارج اعبزيرة .وفبا
جيعلها مشهورة ألهنا مدرسة فبتازة لات تفوقات يف عدة أمور ،منها :هتذيب
تالميذىا بطريقة مكثفة وتزويدىم بعلوم الدين وعلوم عامة بصورة متوازنة .وكان
بعض متخرجيها قد بلغوا إىل درجة فائقة ومناصب مهمة ،سواء كان يف اجملتمع أو
اغبكومة.
يف السنة ٘ ،ٜٔٚبعد أن ظهر القرار اؼبتفق عليو بُت وزير الشؤون الدينية
ووزير الداخلية ووزير الًتبية والثقافة ،رقم  ٙسنة ٘ ،ٜٔٚورقم  ٖٙسنة ٘،ٜٔٚ
ورقم ٘ .ٖٚ\ٗ\ٜٔٚكتنفيذ قرار رئيس اعبمهورة منرة  ،ٖٙسنة ٕ ،ٜٔٚوبناء
على أمر رئيس اعبمهورية ،منرة ٘ٔ سنة ٘ ،ٜٔٚكاػبطوة التالية يف ؿباولة التجديد
يف ؾبال الًتبية ،يف شأن تسوية اؼبواد العامة يف اؼبدرسة لتكون سواء و متاعدال ابؼبواد
العامة يف اؼبدرسة العامة أو ما يف مستواىا .ألجل ما سبق أخرج وزير الشؤون الدينية
القرار .منرة  ٔٚسنة  ،ٜٔٚٛحيث احتوى على ربويل االسم ،من اؼبدرسة العالية
اإلسالمية اغبكومية  : MAAINإىل اؼبدرسة العالية اغبكومية  .MANوجرى ىذا القرار
يف اؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك براس جومبانج أيضا .وبعد للك اغبُت
يتطور صبيع ؾباالت الًتبية والتعليم فيها ابلسرعة حىت اليوم.

ب .برانمج التخصص ونتفيذها ومسامهتها

 -1برانمج التخصص يف ممرسة متباك براس العالية احلكومية جومبانج
سيعرض الباحث البياانت اليت تتعلق بنرانمج التخصص ومسامهتو وىي:
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أن برانمج التخصص يف اؼبدرسة يعد مادة إضافية ،ألنو ليس من جزء اؼبواد
الدراسية اليت قررهتا وزارة الشؤون الدينية .وىذا ال يقلل من أمهيتو يف اؼبدرسة
اإلسالمية ،ألنو حيتوى منافع كثَتة ابلنسبة على تطور الطلبة من انحية العلم
والعمل .فاألول يظهر يف جهد الطلبة ومثابرهتم للوصول إىل ربفيظ بعض السور
القرآنية حفظا جيدا ،واؼبهارة يف قراءة الكتب الدينية .وللوصول إليهما حيتاج إىل
علوم إضافية أخرى ،كعلم التجويد وعلم النحو وعلم الصرف وعلم الداللة.
والثاين مل يكتف التخصص يف ترقية العلوم واؼبعارف فقط ،بل يقتضي إىل عملها
وتنفيدىا يف اغبياة اليومية.
عقدت خطة التخصص يف اؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك براس
جومبانج ،من الفصل األول إىل الفصل الثالث يف صبيع شعبها ،غَت أن ىناك
فروقا يف اؼبادة ،ويف ما يلزم فبارستو .فيما يلي مواد التخصص اليت قررهتا اؼبدرسة
العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك براس جومبانج.

ٔٚ

أ) الفصل األول ،يف السمستَت الوترى.
 مادة قراءة الكتب (من كتاب الغاية والتقريب أليب شجاع أضبد بن اغبسُتبن أضبد األصفهاين) أما موادىا فهي :كتاب البيوع وغَتىا من اؼبعامالت؛
وفصل والراب يف الذىب؛ وفصل واؼبتبايعان ابػبيار؛ وفصل ويصح السلم؛
وفصل وكل ما جاز؛ وفصل واغبجر على ستة؛ وفصل ويصح الصلح؛
وفصل وشرائط اغبوالة؛ وفصل ويصح ضمان الديون؛ وفصل وللشركة طبسة
شرائط.
 أما مواد ربفيظ السور القرآنية فهي :سورة الناس؛ وسورة الفلق؛ وسورةاإلخالص؛ سورة اللهب؛ وسورة النصر؛ وسورة الكافرون؛ وسورة الكوثر؛
وسورة اؼباعون؛ وسورة القريش؛ وسورة الفيل؛ وسورة اؽبمزة؛ وسورة العصر؛

12مدرسة سبباك براس العالية اإلسالمية اغبكومية جومبانج .اإلرشاد للمنهج الدراسي .اػباص للشحنة احمللية اإلسالمية .جومبانج.
صٖٔ :
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وسورة التكاثر؛ وسورة القارعة؛ وسورة العادايت؛ وسورة الزلزلة؛ وسورة
البينة؛ وسورة القدر؛ وسورة العلق؛ وسورة التُت؛ وسورة االنشراح؛ وسورة
الضحى؛ وسورة الليل؛ وسورة الشمس.
ب) الفصل األول ،يف السمستَت الشفعي.
 مادة قراءة الكتب (من كتاب الغاية والتقريب أليب شجاع أضبد بن اغبسُتبن أضبد األصفهاين) أما موادىا فهي :كتاب الفرئض والوصااي؛ وفصل
والفروض اؼبذكورة؛ وفصل وذبوز الوصية؛ وكتاب النكاح؛ وفصل وال يصح
عقد النكاح؛ وفصل واحملرمات ابلنص؛ وفصل ويستحب تسمية اؼبهر؛
فصل والوليمة؛ وفصل والتسوية يف القسم؛ فصل واػبلع جائز.
 مواد ربفيظ السور القرآنية ىي :سورة البلد؛ وسورة الفجر؛ وسورة الغاشية؛وسورة األعلى؛ وسورة الطارق؛ وسورة النروج؛ وسورة االنشقاق.
ت) الفصل الثاين ،يف السمستَت الوترى.
 ؼبادة قراءة الكتب (من كتاب الغاية والتقريب أليب شجاع أضبد بن اغبسُتبن أضبد األصفهاين) أما موادىا فهي :فصل واؼبعتدة؛ وفصل وجيب
للمعتدة؛ وفصل ومن استحدث ملك؛ وفصل وإلا ارضعت اؼبراة؛ وفصل
ونفقة؛ وفصل وإلا فارق الرجل؛ وكتاب اعبناايت؛ وفصل والدية على
ضربُت؛ وفصل وإلا اقًتان؛ وكتاب اغبدود.
 أما مواد ربفيظ السور القرآنية فهي :سورة اؼبطففُت؛ وسورة االنفطار؛وسورة التكوير؛ وسورة عبس؛ وسورة النازعات؛ وسورة النبأ.
ث) الفصل الثاين ،يف السمستَت الشفعي.
 مادة قراءة الكتب (من كتاب الغاية والتقريب أليب شجاع أضبد بن اغبسُتبن أضبد األصفهاين) أما موادىا فهي :كتاب اعبهاد؛ وفصل ومن قتل؛
وفصل ويقسم مال الفيئ؛ وفصل وشرائط وجوب اعبية؛ كتاب الصيد
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والذابئح؛ فصل وكل حيوان؛ وفصل واالضحية؛ وكتاب السبق والرمي؛
كتاب االديان والنذور؛ وفصل النذر.
 أما مواد ربفيظ السور القرآنية فهي :سورة اعبمعة؛ وسورة الواقعة؛ وسورةاؼبلك.
ج) الفصل الثالث يف السمستَت الوترى ،أييت التخصص دبا أييت
 ربفيظ سورة يس ودعاءه ربفيظ قراءة التهليل ودعاءه -فبارسة مناسك اغبج و خطبة اعبمعة وذبهيز اعبنازة

 -2تنفيذ برانمج التخصص يف ممرسة متباك براس العالية احلكومية جومبانج
إن تنفيذ برانمج التخصص يف مدرسة سبباك براس العالية اغبكومية جومبانج
يتكون من ىذه اؼبواد الدراسية ىي:
ٔ) مادة ربفيظ السور القرآنية
الطلبة حيفظون السور القرآنية اؼبعينة – كما ىو اؼبقرر – أبنفسهم خارج
الفصل ،وبعد أن أسبوا التحفيظ ،يسمح ؽبم أن يقدموا ربفيظهم إىل اؼبدرس
اؼبعُت .إن يكن التحفيظ جيدا أو مقبوال فيصح ؽبم أن يتابع اإلمتحان
السمستَتى .وإن يكن انقصا جيب عليهم اإلعادة حىت يتم ربفيظهم.
ٕ) مادة قراءة الكتب
كان اؼبدرس يعلم الطلبة يف مادة قراءة الكتب ،وىو يقرأ اؼبادة أمامهم قراءة
صحيحة ،ويًتصبها إىل لغة جاوية ترصبة دقيقة على طريقة اؼبعهد السلفي،
وعندئذ كان الطلبة يكتبون معاين الكلمات فالكلمات .وبعد للك يشرح
اؼبدرس اؼبادة شرحا وافيا ،مث يرحب بعض التالميذ قراءة اؼبادة كما قرأ وكما
ترجم .واؼبدرس يرشدىم ويوجههم من وقت إىل وقت ويقضي إشراف
التخصص حصتُت يف كل األسبوع .وإلا استعد بعض التالميذ تقدمي القراءة
أمام ؾبلس اؼبمتحنُت .وحصلوا ،يسمح ؽبم أن يتابعوا االمتحان السمستَتى،
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وإلا رسبوا يلزمون اإلعادة حىت حصلوا .وإلا تصعب بعض التالميذ يف
متابعة ىذا النرانمج قد يطلبون اؼبرشد ؽبذا الفن خارج الفصل.
إن ما فعلتو اؼبدرسة أبخذ التخصص كنرانمج دارسي ،يقصد لتزويد الطلبة
علوما إضافية تنفعهم لتطوير العلوم اإلسالمية وعملها ،وفقا أبىداف
اؼبدرسة.
وفيما يلي أىداف برانمج التخصص يف مدرسة سبباك براس العالية اغبكومية
ٔٛ
جومبانج:
ٔ) حث الطلبة على الرغبة يف قراءة الكتب السلفية
ٕ) تفهيم الطلبة يف مبادئ العقيدة والشريعة واألخالق
ٖ) مساعدة الطلبة يف حل اؼبسائل اإلجتماعية والدينية اؼبتطورة ابعتماد
آراء السلف الصاحل
ٗ) تعويد الطلبة يف دراسة اؼبسائل الدينية مع اإلعتماد على الكتب
السلفية
٘) تطوير اؼبواد الدراسية اليت اصدرهتا وزارة الشؤون الدينية
 )ٙتنمية مهارات الطلبة يف فبارسة العلوم اإلسالمية يف اغبياة اإلجتماعية.
 )ٚمسامهة برانمج التخصص يف تنمية مهارة القراءة يف اؼبدرسة العالية
اإلسالمية اغبكومية سبباك براس جومبانج

 -3مسامهة برانمج التخصص يف ممرسة متباك براس العالية احلكومية جومبانج

من اػبصائص اليت امتازت هبا اللغة العربية عن غَتىا من اللغات ،دقة ـبارج
حروفها .فحروف اؽبجاء فيها عددىا تسعة وعشرون حرفا ،ولكل حرف ـبرج
خاص وصفة خاصة ،ومن األحرف ما كان متقاراب يف اؼبخرج ويف الصفة .وإلا
تلفظ أحد كلمة وأساء يف ضبط ـبارجها ،فهذا يؤدي إىل ما ليس معناه.
 12مدرسة سبباك براس العالية اإلسالمية اغبكومية جومبانج .اإلرشاد للمنهج الدراسي .صٖٔ :
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وفبا وجده الباحث يف اؼبيدان أن عامة التالميذ يف اؼبدرسة العالية اإلسالمية
اغبكومية سبباك براس جومبانج قد استطاعوا أن يلفظوا الكلمات أو اعبمل العربية
ابلسداد والفصيح ،وإن وجد بعض قليل منهم من أتى دبخرج غَت ـبرجها يف
نطق العربية ،وىذه اغبالة ألسباب منها:
ٔ) قلة االعتياد أو اإلىتمام يف سبييز حرف من آخر بُت اغبرفُت اؼبتقاربُت ،حنو:
طاىر وظاىر؛ وصبيل وزميل.
ٕ) مسألة فردية يف ألسنة بعض التالميذ حبيث يعتذر يف نطق بعض األحرف،
تعدر يف نطق حرف الراء أو حرف القاف والضاد وغَت للك.
كمن ّ
وفبا يساعد فصاحة ألسنة التالميذ يف نطق اغبروف ،ىي:
ٔ) اعتياد التالميذ منذ حديث ألسن يف تلفظ اغبروف العربية ،وللك كمن
عاش يف أسرة مسلمة أو بيئة مسلمة.
ٕ) اعتياد التالميذ يف ظباع العبارات العربية سواء كان داخل الفصل كنرانمج
التخصص أو خارجو ،وىذا كمن أقام ابؼبعهد اإلسالمي.
ٖ) كثرة التدريبات اللسانية يف القراءة ،كقراءة مادة التخصص ،أو احملادثة.
وفبا يعد مهما يف تلفظ العربية ىو مراعاة نظام اؼبد والقصر يف النطق .وإلا قرئ
ما يلزم اؼبد ابلقصر فسد اؼبعٌت ،وىكذا عكسو ،إلا قرئ ما يلزم القصر ابؼبد.
فينبغي لكل من يتكلم أو يقرأ العربية أن يراعي نظام اؼبد والقصر الجتناب
الفساد يف التعبَت حيث يؤدى إىل الفساد يف اؼبعٌت .ويف ىذه الناحية كان
معظم طالب اؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك براس جومبانج قد
استطاعوا أن دييزوا بُت ما يلزم اؼبد وما يلزم القصر .وفبا ساعدىم يف ىذه
الناحية ،ىي:
ٔ) كثرة معرفتهم الكلمات العربية الواردة من الكتب اؼبقروؤة داخل الفصل
كمادة التخصص أو خارجو ،أو كثرة ظباعهم فبا قرأه أستالىم.
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ٕ) معرفة الطلبة قدرا من علم الصرف ،حىت يعرفوا بو بنية الكلمات وصيغها
ووزهنا وما إىل للك ،حىت يعلموا ما يستحق اؼبد والقصر من الكلمات.
ٖ) كثرة اعتيادىم يف تلفظ الكلمات اؼبعينة أو ظباعها ،وال سيما فيما يتعلق
ابلكلمات الواردة يف آايت الذكر اغبكيم والصلوات واألوراد وغَت للك.
وكان بعض قليل من طلبة اؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك براس جومبانج
خيتلف دبعظمهم يف مهارة ضبط اؼبد والقصر يف نطق الكلمات العربية .وكان
أتخرىم عن معظمهم ألسباب منها:
ٔ) قلة اعتيادىم يف نطق الكلمات الصحيحة حىت يصعب عليهم التمييز بُت ما
يستحق اؼبد والقصر.
ٕ) ضعف عقلية بعض التالميذ يف قبول ما علمهم مدرسوىم ،حىت مل ينالوا كثَتا،
كما انلو غَتىم.
ٖ) ضعف مهة بعض التالميذ يف دراسة اللغة العربية ،ألن منهم من تعلم يف اؼبدرسة
على سبيل اإلظطرار.
وفبيزة أخرى حيث جرت يف الكلمات العربية ىي نظام الشدة ،وىذه الشدة وقعت
يف عدة أنواع الكلمات ،كالفعل واإلسم واغبرف ،إلا أخطأ أحد يف وضع الشدة
يف الكلمات اليت خلت عن التشديد فتغَت معناىا أو فسد .وىكذا ،عكسو ،إلا
قرئت الكلمات مش ّددة وكان حقها بدون تشديد فتغَت معناىا أو فسد.
وفبا وجده الباحث يف ىذه القضية ،إن معظم تالميذ اؼبدرسة العالية اإلسالمية
اغبك ومية سبباك براس جومبانج قد استطاعوا ،أن دييزوا بُت الكلمات اؼبشددة عن
غَتىا .وفبا ساعد قدرهتم على للك فبا يلي:
ٔ) كثرة تراددىم الكلمات أو ظباعها من إجراء التخصص حىت اتسعت معرفة
صفة ما للكلمات.
ٕ) معرفة التالميذ قدرا من علم الصرف ،حىت يفهموا صيغ الكلمات العربية
اؼبشددة.
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ٖ) اعتيادىم يف تلفظ الكلمات اؼبتعددة من القرآن الكرمي أو الدعوات أو األوراد
حىت اعتادوا يف ؿباكاة الكلمات الصحيحة.
كان بعض قليل من التالميذ مل يتصفوا ابلصفات السابقة فتضعف قدرهتم على
للك .ومن الظواىر اللغوية اليت تقوم يف اللغة العربية ىي نظام اإلدغام ،وىو
اجتماع حرفُت مثماثلُت أو حرفُت ـبتلفُت يف الصفة أو متقاربُت يف اؼبخرج فيؤدي
إجتماعهما إىل األثقال على اللسان فينجر أحدمها إىل اآلخر ليتحدا يف اؼبخرج
والصفة 19.ومن مسائل ىذه الظاىرة ادغام الالم من (ال) يف اغبروف اؽبجائية،
ويف ىذه القضية تنقسم اغبروف اؽبجائية إىل قسمُت ومها اغبروف الشمسية
واغبروف القمرية.
وفبا وجده الباحث يف ىذه الناحية أن عامة التالميذ والتلميذات يف اؼبدرسة العالية
اإلسالمية اغبكومية سبباك براس جومبانج قد استطاعوا كل اإلستطاعة للتمييز بُت
ما يستحق إدغام أل إليو أو ما ال يستحقو ،فال شك ان نسبة ىذه اؼبقدرة إليهم
ألسباب منها:
ٔ) إهنم قد سلكوا عدة سنوات يف معرفة ظواىر اللغة العربية ،حىت انطبعت يف
نفوسهم ملكة يف بعض ظواىرىا ،منها ما يتعلق ابلالم اؼبدغمة يف بعض
اغبروف اؽبجائية.
ٕ) معرفتهم قدرا من حبوث علم التجويد ،حىت يعلم حكم الالم اؼبدغمة يف
اغبروف اؽبجائية.
ٖ) اعتيادىم يف فبارسة نظرية صحيحة عن حكم الالم اؼبدغمة يف اغبروف
اؽبجائية.
من البيان السابق يظهر أن برانمج التخصص يف اؼبدرسة العالية اإلسالمية سبباك
براس جومبانج قد ساىم كل اؼبسامهة يف فصاحة تلفظ الكلمات العربية عند
 12مهدي اؼبخزومي .ٜٔٛٙ .يف النحو العريب قواعد والتطبيق .بَتوت :دار الرائد العريب .صٖ :
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القراءة .ويف ىذا اجملال قد إىتم الباحث مدى فصاحتهم حيث يظهر يف أربعة
أمور ،وىي:
ٔ) فصاحة تلفظ الكلمات موافقة دبخارج حروفها ،وكان عامة الطلبة قادرين
يف ضبطها.
ٕ) ضبط نظام اؼبد والقصر ،وكان معظمهم قادرين فيو.
ٖ) تطبيق الشدة يف مكاهنا ،وكان معظمهم ماىرين فيو.
ٗ) تطبيق أحكام اإلدغام ،وكان عامتهم ماىرين فيو.
من التفصيالت السابقة يستطيع الباحث أن يستنتج أن برانمج التخصص يف
اؼبدرسة العالية اإلسالمية سبباك براس جومبانج تساعد كثَتا يف تنمية مهارة القراءة،
ويف ىذه الناحية ىي فصاحة نطق الكلمات .وكانت ىذه الفصاحة تلعب دورا
ىاما يف عملية القراءة ،ألن اػبطاء يف النطق سيؤدي إىل اػبطاء يف الفهم أو يف
العمل أو يف العقيدة وما إىل للك.
ٔ .مسامهة التخصص يف تطبيق اغبركات والسكنات عند القراءة
كما ىو اؼبعروف فيما سبق أن ما جرى يف إجراء التخصص من انحية التعليم
والتعلم فيو ،ىو إظهار صبيع اغبركات والسكنات يف كل حرف يف اعبملة .فإلا
ترك بعض التالميذ اغبركات نبهو اؼبشرف ،وإلا أخطاء أصلحو اؼبشرف ،وىكذا
ما يتعلق ابؼبعٌت .ويقصد هبذا النظام لتعويد الطلبة ؼبالزمتهم ابلقواعد النحوية
والصرفية عند كل دراسة اللغة العربية ،ألهنما يعتنران أىم العلوم العربية .وقد أكد
الشيخ شرف الدين حيي العمريطي يف نظمو.
20

والنحو أوىل أوال أن يعلما  #إلا الكالم دونو لن يفهما
بناء على ما قالو العمريطي عرفنا أن النحو يلعب دورا ىاما يف اللغة العربية ألنو
ديس جوانب مهمة يف اللغة؛ يف تعبَت الكالم ،ويف القراءة ،ويف فهم معٌت اعبمل.
إن من سيمة اللغة العربية تضبط بشكل ديتاز بو بعضها من بعض وتسهل بو
 53إبراىيم البوجوري .ؾبهول السنة .فتح رب النرية .سورااباي :مكتبة ومطبعة أضبد بن سعد ين نبهان .ص٘ :
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القراءة ،إل فال بد لقارئها أو متكلمها أن يكون ملما يف بنية الكالم إؼباما ،حالة
اإلفراد من وزن خاص وىيئة خاصة ،وحالة الًتكيب من أحوال أو أخر الكلمات
إعرااب وبناء ،ووظيفة الكلمات داخل اعبملة.
وحسبنا ىذا دليل أن النحو والصرف يساعدان كثَتا يف أداء القراءة الصحيحة،
بل يساعدان أيضا يف فهم معٌت اؼبقروء ،وقد صدقت اؼبدرسة العالية اإلسالمية
اغبكومية سبباك براس جومبانج على صحة الرأي السابق ،وقد قررت أبخذ اؼبادة
علم النحو والصرف ،جزأ من الشحنة احمللية حيث جيب على كل تلميذ اؼبدرسة
متابعتها وحيصل يف امتحاهنما .وقد شددت اؼبدرسة يف تطبيقها يف صبيع اؼبواد
اؼبكتوبة ابللغة العربية ،وال سيما مواد الشحنة احمللية ،كالتفسَت واغبديث والفقو
والتوحيد وغَت للك .وىذا اؼبنوال الًتبوي يبٌت على كون النحو تضمن الضوابط
والنظم اليت تتعلق ابلكلمات العربية حينما كانت مركبة صبال ،أما الصرف
فيبحث يف الكلمات العربية حينما كانت مفردة.
وفبا الحظو الباحث يف اؼبيدان ،أن تالميذ اؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية
سبباك براس جومبانج كانوا يف القراءة حافظُت لبعض القواعد النحوية والصرفية،
ألن التدريس يقتضي للك .وللك كما يظهر يف تعيُت اغبركات أو السكنات يف
قرائتهم ،وىذه الظاىرة ألسباب ،منها:
ٔ) إن عامة التالميذ قد إعتادوا دبثل ىذه القراءة ،أي إبظهار اغبركات
والسكنات يف القراءة وال سيما يف التخصص ،وىكذا يف دراسة الشحنة
احمللية األخرى.
ٕ) إن عامة اؼبدرسُت يف اؼبواد الدينية ،وال سيما العلوم اإلسالمية اؼبنسوبة إىل
اؼبعهد اإلسالمي ال يزالون يشرفون طالهبم كمثل ىذه الطريقة.
ٖ) رغبة التالميذ يف حفظ طريقة القراءة الصحيحة ،وىذا لتصديقهم أن القارئ
إلا أخطأ يف القراءة سيؤدي اػبطاء يف اؼبعٌت ،وما إىل للك.
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وإلا إىتممنا بدقة عرفنا أن معظمهم ؼبا يبلغوا إىل درجة اؼبعرفة التامة يف للك
لكن ابلنسبة إىل موقعهم يف الفصل الثاين للمدرسة العالية ،فكان عامتهم
يستطيعون ضبط اغبركات والسكنات عند القراءة ،بل ىناك بعض قليل من
التالميذ قد بلغوا اعبودة يف القراءة ،مع معرفتهم علل ظواىر اغبركات.
وىذه االمتيازات لبعضهم يف القراءة ألسباب ،منها:
يتفوق يف النحو والصرف ويقدر على تطبيقة يف
ٔ) كان بعض تالميذ اؼبدرسة ّ
قرأة النص.
ٕ) إن من التالميذ من أقام ابؼبعهد وتعلم علوما إسالمية بطريقة النحو والًتصبة،
فانطبعت نشاطاهتم يف اؼبعهد يف مهارة القراءة.
ٖ) إن التخصص يف اغبقيقة ،ىو تدريس العلوم اإلسالمية وتدريس القراءة،
وتدريس فهم النص فمن اجتهد يف متابعتو حظ كثَتا يف العلوم اإلسالمية
واللغوية.
وكان بعض قليل من تالميذ اؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك براس
جومبانج من ضعف يف تعيُت اغبركات والسكنات يف النصوص اؼبعلمة ،وىذا
خيتلف بغَتىم يف مهارة القراءة .وكان أتخرىم عن غَتىم ألسباب منها:
ٔ) ضعف مهة بعض التالميذ يف متابعة التخصص ،وىذه اغبالة – ردبا –
لتصعبهم يف متابعة النرانمج ،حيث مل يعرفوه قبلو.
ٕ) ضعف عقيلة بعض التالميذ يف قبول ما علمهم مدرسوىم ،حىت مل ينالوا كثَتا
كما انؽبم غَتىم.
ٖ) قلة اعتيادىم يف تطبيق اغبركات والسكنات يف الكلمات أو يف اعبمل.
ٕ .مسامهة التخصص يف توسيع اؼبفردات العربية
إن برانمج التخصص الذي جرى يف اؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك
براس جومبانج – كما ىو اؼبعروف – استعمل الكتاب (التقريب) الذي صنعو
القاضي أبو شجاع أضبد بن اغبسُت بن أضبد األصفهاين .وىذا الكتاب حيتوي
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على عدة كتب (أبواب) ولكل كتاب فصول .يعتنر للك الكتاب من الكتب
القددية أو الكتب الصفراء ،حيث ما وجد فيو عالمات الًتقيم .سوى ما سبق
فإن الكتابة يف كل صفحة بدئت من الزاوية األدين األعلى واختتمت إىل الزاوية
األيسرا األسفل .وكانت الكتابة غَت مشكلة ،وال عالمة الوقف وال فاصلة وال
قاطعة وال غَتىا من عالمات الًتقيم.
بناء على الظواىر السابقة يظهر أن التخصص ،مهما يكن متعبا لدى بعض
التالميذ ،لكنو انفع يف علمهم وعملهم ،ومل تقتصر اؼبنافع يف فن القرآن والفقو
فحسب ،بل يسهم أيضا يف فن اللغة العربية .وللك كما ال حظو الباحث ،أن
معظم التالميذ جيهدون أنفسهم للحصول إىل مقدرة التخصص ،ولو مل يبلغوا إىل
حد حفظ النص لفظا ومعٌت ،لكنهم يكادون حيفظونو .وكما ىو اؼبعروف فيما
سبق أن التالميذ يف كل الفصل الدراسي الواحد ،جيب عليهم أن يسيطروا قرأة
عشرة فصول من اؼبواد القررة ،وحيفظ بعض السور القرآنية اؼبقررة أيضا .وبعد أن
حصلوا يف إمتحان التخصص ،فال شك أ هنم قد حصلوا أيضا يف فنون العربية
اؼبتعددة ،كالنحو والصرف ،وتوسيع اؼبفردات وفصاحة اللسان وغَت للك.
ويف ىذه الفرصة سيقدم الباحث انحية من مسامهة التخصص يف توسيع
اؼبفرادات العربية .وإلا أحصينا ابعبملة ،يف كتاب اعبناايت ،مثال ،فإن ىذا
الباب يتألف من عشرين سطرا ،ويف كل سطر يتألف من عدة كلمات ،ومن
تلك الكلمات ما كان جديدا ابلنسبة لبعض الطلبة ،أليس مثل ىذا سيساعد
الطلبة يف توسيع اؼبفردات .وىذا اؼبزيد من سطر واحد ،فكيف إلا كان الفصل
يتألف من سطور ،وكيف إلا كان مواد التخصص تتألف من عشرة فصول يف
كل السممستَتي ؟ فطبعا ،ىذا التخصص يسهم كثَتا يف توسيع اؼبفردات
العربية ،واؼبفردات تعتنر أىم شيء يف اللغة.
وبعد أن راقب الباحث أحوال التخصص بطريقة عديدة كاؼبقابلة واالستبياانت
واإلختبار الشفهي وربقيق واثئق اؼبدرسة ،توصل إىل اػبطوط التقريبية ،أبن طلبة
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اؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك براس جومبانج يف مقابلة برانمج
التخصص ديكن تقسيمهم إىل ثالث طبقات وىي:
ٔ) طبقة عليا ،وىم الذين استفادوا كثَتا من قيم برانمج التخصص ،كتوسيع
اؼبفردات وقدرة تلفظ الكلمات وفقا دبخارج اغبروف ،وتطبيق النحو
والصرف يف تعيُت اغبركات والسكنات يف النص اؼبقروء وىذه الطبقة عددىا
حوايل .ٔٓ %
ٕ) طبقة وسطى ،ىم الذين مل يتموا يف استفادة قيم التخصص ،وىذه الطائفة
أكثرىا عددا وىي حوايل  ،ٛ٘ %ومقدرهتا دون الطائفة األوىل.
ٖ) طبقة سفلى ،وىم الذين مل يستفيدوا قيم برانمج التخصص إال قليال ،وىذه
الطائفة أضعفها.
ومن األمور اليت سبيز الطلبة يف استفادة قيم التخصص ،منها:
ٔ) اختالفهم يف سرعة اػباطر وقوة العقل.
ٕ) اختالفهم يف اؽبمة واغبماسة.
ٖ) اختالفهم يف التدريب والتمرين.
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أ .اخلصالةة

االختتام

بعد عرض البياانت ومناقشتها وربليلها فحصل الباحث على أىم النتائج،

وىي:
ٔ -إن برانمج التخصص ىو خطة اؼبدرسة لزايدة اؼبادة الدراسية اليت أتيت على إرشاد
تالميذىا يف حفظ بعض السور القرآنية وقراءة الكتب الدينية للحصول إىل فهم
العلوم اإلسالمية .وقد شرعت اؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك براس
جومبانج تطبق برانمج التخصص فيها لعدة الدوافع ،منها :لًتقية مقدرة التالميذ
يف اللغة العربية ،ولتفهيم الطلبة يف العلوم اإلسالمية ،وهتذيبهم متخلقُت أبخالق
كردية.
ٕ -جيب على صبيع التالميذ متابعة النرانمج حىت حصلوا إىل اؽبدف ،وقررت اؼبدرسة
أبنو شرط ؼبتابعة االمتحان السمستَتي والنهائي.
ٖ -من أبرز مسامهات التخصص يف برانمج اؼبدرسة العالية اإلسالمية اغبكومية سبباك
براس جومبانج ىي ترقية مقدرة الطلبة يف القراءة ،حيث يظهر يف أمور ،منها:
فصاحة تلفظ الكلمات العربية وفقا لضوابط ـبارج اغبروف والقدرة على تعيُت
اغبركات والسكنات يف الكلمات العربية أو اعبمل ،موافقا بقواعد النحو
والصرف وتوسيع اػبنرات اللغوية ،وال سيما اثراء اؼبفردات العربية حينما كانت
مفردة أو مركبة صبال.

ب.التوةيات

على معلمي اللغة العربية وطلبتها االىتمام هبذا النرانمج التخصصي وما فيو من
األنشطة تساعدىم على ترقية مهارة القراءة على وجو خاص .للك ألن ىذا
النرانمج التخصصي لو أثر إجيايب حنو ترقية مهارة القراءة وديكن تطبيقو يف ترقية
مهارات اللغة العربية األخرى.
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