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األول بابال  

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

ستخدـ  َب تىي اللغة الرظبية اليت  كاللغة العربية ىي اللغة اؼبهمة جدا ُب الدين اإلسالمى ، 

الظائف اإلجتمعية من الدين ك الثقافة ك تطور العلم لفهم  الشريعة على الدين السالمى.  ليس 

تكوف معرفة  أفلك اؼبشكلة أف الواجب لو ىناؾ شك ُب اللغة العربية ألهنا جزءه من الدين كُب ت

 طي :ف الشيداللاديث. يتعلق عن اللغة العربية جمن لفظ القرآف الكرمي ك األح

الفقو ألهنا اؼبصدر الرئيسي ُب الفقو اإلسالمي ىي الىت كاف  قد اتصل بعلملغة العربية "ال 

ل شخص يتقن اللغة العربية  كالقرآف الكرمي ك األحاديث  ككلهما بستخدما اللغة العربية. من  

 ُك قيل من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم." ما قيل من اهلل تبارؾ كتعاىل وافهميسوؼ 
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عمر ابن اعبطب رضي اهلل عنو قل : " تعلموا اللغة العربية  فإهنا جزء من  اؼبؤمنُت  أمَت  

  ِدينكم"

ى بية اإلسالمية اليزاؿ الًتكيز علالًت سم تعليم قاللغة العربية  تستخدـ َب ـبتلف درس  ىناؾ 

قواعد اللغة، ليس كيفية تعمل اللغة العربية كما األداة لتقدمي للطالب على فهم علـو الدين.  ُب 

سم تعليم الًتبية اإلسالمية، أٌما األىداؼ َب ق من م تعليم اللغة العربية ىو جزءاغبقيقة كاف قس

م تعليم الًتبية اإلسالمية ٍب أماٌ األىداؼ عامة للغة العربية قسم تعليم اللغة العربية يعٍت كفقا لقس

من كل موٌجو على ربقيق فهم اللغة حىت  كاف الطالب نفهم القرآف الكرمي ك األحاديث كمصدر 

 شريعة السالمية.

األىداؼ من  ىذا قسم تعليم اللغة العربية، كُب اغبقيقة أىداؼ قسم تعليم اللغة العربية ك 

َت كبَت ُب فهم ك إتقاف  معٌت من قراءة الصالة. الصالة ىي حبل ك عالقة قوية جدا تكوف ؽبا تأث

ك عظيم اهلل  ىذا ىو اؼبباشر غَت مرافق من كل  عبديمع بربو. العالقة اليت تعكيس بُت العبد 

 شخص. ُب اإلسالـ كانت الصالة كضعت على اؼبوفق  اؼبخًـت ك ليس اؼبتساكية.

لصالة ىي أيضا الغذاء الركحي، مهس القلب ك تنظيف الركح الصالة ىي قطب الدين، ا

الصالة. الصالة ىي العبادة ُب  كقاء على تسًَت تنفس الصُّعداء  كلو  ؿبزكفالذم اس الننفس. 

 اغبساب ُب يـو القيامة. األكىلكوف تأف اؼبرة 
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ةي،أىَكؿي مىا ُييىاسىبي ًبًو اٍلعىٍبدي يػىوٍ  كُب اغبديث َب ركاه الطرباين:"  فىًإٍف صىلىحىٍت  ـى اٍلًقيىامىًة الَصالى

ًلًو كىًإفٍ  ًلوً  فىسىدىٍت فىسىدى  صىلىحى لىوي سىائًري عىمى  " )ركاه الطرباين(سىائًري عىمى

الصالة. قل اهلل ُب  ثاليةليست م مناحد اػبصائص فك فهم اؼبعٌت كىي من الصالة على أساس 

 : ّْسورة النسآء من اآليات 

ا الَ  يىا ةى كىأىنٍػتيمٍ أىيػُّهى سيكىارىل حىىَت تػىٍعلىميوا مىا تػىقيوليوفى كىالى جينيبنا ًإاَل  ًذينى آىمىنيوا الى تػىٍقرىبيوا الَصالى

أىٍك جىاءى أىحىده ًمٍنكيٍم ًمنى اٍلغىاًئًط أىٍك  سىًبيلو حىىَت تػىٍغتىًسليوا كىًإٍف كيٍنتيٍم مىٍرضىى أىٍك عىلىى سىفىرو  عىاًبرًم

مىٍستيمي ال ديكا مىاءن فػىتػىيىَمميوا صىًعيدنا طىيِّبنا فىاٍمسىحيوا نِّسىاءى الى ًبويجيوًىكيٍم كىأىٍيًديكيٍم ًإَف الَلوى كىافى  فػىلىٍم ذبًى

 ّ(ّْ:ْالنسآ:) عىفيوًّا غىفيورنا

أف صالة العبد ىو األمر لذكر اهلل حىت ال يكوف ىناؾ أم كسيلة الناس من الصالة ال تذكر 

ؿ من الدنيا، كليس اػبشع. كُب اغبقيفة اف الصالة أف يتعلق على كيف تذكر اهلل، فكر ذات اغبو 

 (۲ْ::۱انٍت انا اهلل آل الو آٌل انا فاعبدين  كأقم الصالة لذكػػػػػػػرم ) طو :اهلل، كما ُب سورة طو : 

تأثَت تعلم اللغة العربية ىذا األساس اػبلفية من ىذا البحث يريد الكاتب عن البحث ىو 

 2يوكياكرتاب طالب للفصل األحد عشر للغة ُب اؼبدرسة  العالية اغبكومية قراءة الصالة على فهم

 شارعتلك ُب  ۱ ىذا اؼبوضع َب البحث ىو الطالب ُب اؼبدرسة  العالية اغبكومية بيوكياكرتا 

 يوكياكرتا. َُّاضبد دىالف رقم 
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اللغة العربية  ىي ف أ، األكؿ باحث ليعقد البحث ُب ىذا اؼبكنبعض األشياء توجو المن 

إثنا  مند الصف عشر اىل الصف ِسة خباصة ُب اؼبدرسة العالية اغبكومية بيوكيا كرتا االدر 

ُب اؼبدرسة العالية  الرائدك  اصةاػبربنامج الالثاين، صالة اعبماعة ُب كقت الظهر ىو  ك عشر.

 .ِ اغبكومية بيوكياكرتا

 البحث أسئلة . ب

 :ىي مناقشتها ستتم الىت ؼبشكلةا أسئلة ق،بس ما حثبال لفيةخ من

 ُب اؼبدرسة  العالية اغبكوميةلطالب صالة لالءة قرام اللغة العربية لفه تأثَتكاف كيف   .ُ

 ؟ للغةعشر حد ألُب الفصل ا 2يوكياكرتاب

 ؟ صالةة قراءَت تعلم اللغة العربية على فهم تأث لكيف مدٌ  .ِ

 البحث أهداف .ج

 ُب اؼبدرسة  العالية اغبكوميةصالة للطالب ءة قراربية لفهم تأثَت اللغة العتعريف  .ُ

 ؟ للغةعشر  األحدُب الفصل  2يوكياكرتاب

 ؟ صالةقراءة   تعلم اللغة العربية على فهمتأثَتمٌدل  تعريف .ِ
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 ثالبح فوائد .ه

طالب  تأثَت تعلم اللغة العربية على فهم قراءة الصالةىو  "حثبال ىذا من اؼبوضوع َب

/ 2٠16للسنة الدراسية   2 يوكياكرتاب للفصل األحد عشر للغة ُب اؼبدرسة  العالية اغبكومية

 اسخدامها : " كجد بعض فوائد البحث ميكن.2٠17

تعلم اللغة العربية لفهم قراءة صالة للطالب ُب عن التأثَت  ملتقدمي الفكر على مدير التعلي .ُ

 .للغةعشر  األحد صلُب الف ۱تاُب اؼبدرسة  العالية اغبكومية بيوكياكر 

ة للطالب كاؼبدٌرس عن للمعرفة عن اؼبساعدة َب تعلم اللغة العربية كتقدمي األفكار التحفيزي .ِ

 .اللغة العربية تأثَت تعلمأمهية 

اػبربة كالبصَتة للكاتب كمرشح معلم اللغة العربية،  ةىذا البحث من اؼبتوقع مفيد ليزيد .ّ

 .بيةكخباصة اؼبتعلقة باللغة العر 

  السابقة البحوث .ز

 :يلى فبا كبينهم احثبال ىم حثبي اؼبتعلقة السابقة ثو حبال ىناؾ 

عالقة بُت اؼبستول فهم الصالة ك تنفيذ ، اضبد ىريس نور احسن ،األكؿ حثبال .ُ

 ُاغبكومية  الصف السابع َب اؼبدرسة الثانوية ب )دراسات الطالب ُبلطالالصالة ل
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دراسة . ىذه ْ َُِِ/َُُِ للسنة الدراسيةودكس قبو كك فرامبتاف كيدكؿ كاليو 

نتج تنفيذ الصالة فبا الباحث تستخدـ  تقنية االرتباط اؼبحبث اف الصالة ك  كصفية

ٍب اعبدكاؿ على مستول كبَت   r : َ1ُٖٗاللحظة، من ىذا البحث يدؿ على القيمة 

ٍب  مرفوض فرضية النيلإذا اعبدكاؿ،  r <حسب  rيعٍت قيمة  َِِٖٓ،َ% :  ٓ

تنفيذ البديلة مقبوؿ،. فمن تظهر ارتباط كبَت يعٍت العالقة بُت فهم الصالة  ك   فرضية

 ُاغبكومية  الصف السابع َب اؼبدرسة الثانويةالصالة للطالب دراسات الطالب ُب 

ىذه العالقة يلتحق  َُِِ/َُُِ للسنة الدراسيةقبو كودكس ك فرامبتاف كيدكؿ كاليو 

 َٗ،َ <حسب r <ُٕ،َيعيش على فسحة  حسب  rاىل معايَت القوية الف 

 َب الصالة مطابقة اغبركة ك الدعا سركحاف، العالقة بُت فهم القراءةما ،حث الثاينالب .ِ

الصالة اؼبكتوبة ك الدراسات على الطالب ُب الصف السابع َب اؼبدرسة الثانوية نور 

ىذا البحث . ُب 2٠1٠/2٠115اؼبسلم مينداىاف بتيايل جيفارا. للسنة الدراسية 

قراءة الصالة عند  سركحاف يبحث عن فهم قراءة الصالة اؼبكتوبة  كباؼبطابقة ك اغبركةما

ُب الصف السابع َب اؼبدرسة الثانوية نور اؼبسلم مينداىاف بتيايل جيفارا. ُب ىذا  للطالب
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البحث بستخداـ طريقة طبقة العمل كبستخداـ الطريقة اؼبراقبة كاؼبسابقة. كىذا موضوع 

بحث يبلغ عسركف من اؼبستجيبُت، كبستخداـ طريقة السكاف. كصبع البيانات تنفيذ ال

سئلة بطريقة اؼبراقبة ك اؼبسابقة. كمسابقة التنفيذ مرٌتُت، يعٍت بستخداـ مشركع األ

 كاؼبسابقة ُب عملية الصالة.

 البحث هيكل ( ح

 فتفصيلو حثبال ىذا َب ىيكلو أما أبواب،أربعة  من يتكوف حثبال ىذا َب حثبال ىيكل

 :يلى كما

 فوائده ك اليحث كأىداؼ حثبال أسئلة ك حثبال خلفية على ربتوم مقدمة األكؿ ابالب .ُ

نوع البحث كقائم البحث  منهج البحث يعٍت ك الدراسة النظريات حثبال ىيكل ك

كموضوعو كحدكده كمصادر بيانات البحث كطريقة صبع البيانات كأدكاهتا كؾبتمع البحث 

 ربليل البيانات كعينتو كطريقة

  2يوكياكرتاب العالية اغبكوميةلمدرسة ل ةالعام صورة عن كُب الباب الثاين كتب الباحث .ِ

: اعبغرافيا كالتاريخ ُب اؼبدرسة، كرؤية التعليم كرسالتها، كاؽبيكل التنظيمي ا يليتتكوف فب

 .كاؼبرافق كالبنية التحتية كالدكلة من الطالب
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قراءة الصالة تعلم اللغة العربية على فهم تأثَت  شرح" عن كُب الباب الثالث كتب الباحث .ّ

عشر  األحدُب الفصل  2يوكياكرتاب ُب اؼبدرسة  العالية اغبكومية شر للغةعللفصل األحد 

 "للغة

 االقًتاحات ك اػبالصة فيو احثبال يقدـ الذل رابعال ابببال حثبال ىذا ثاحبال تتمخب ك .ْ

 ك حثبال اؼبراجع من تتكوف الىت كالزكائد أيضا األخَت اببال َب ك اإلختتاـ، كلمة ك

 .احثبلل ذاتية سَتة

 دراسة النظريات ( خ

 ف التأثيرتعري .1

 أك اليت تنشأ القائمةوارد اؼب يعٍت " َتثالكلمة تأ ( (KBBI اإلندكنيسيةاللغة معجم كفقا 

طبيعة اؼبعتقدات َب  اػبلوؽ ليشكساعدت على تاليت  ( األشخاص أك األشياء ) شيء

اليت  ( األشخاص أك األشياء ) من شيء ئةشانالاؼبوارد أك ىي  التأثَت  "ٔمل من شخصالعك 

العمل من شخص لذلك سوؼ ىناؾ ك طبيعة اؼبعتقدات َب  اػبلوؽ ليشكساعدت على ت

 ٕالتأثَت على اآلخرين".
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 ئةشاناليقولوف أف تأثَتة ىي اؼبوارد اك (  WJS.Poerwardaminta)كقفا فوركاردامنتط 

ر اليها ؤثَتة لشحص آخر. عندما ينظاس ك األشياء ك من القوة أك اؼب، ُب كل النن شيءع

ئة عن شيء اليت سبلك شانالاؼبوارد اك ع  أف تأثَتة ىي كما  من التعريف، إذا إستطا 

 التداعيات أك اغبصوؿ كأثر القائمة.

 "أك كائنكاحد  اهذباأم كالنتيجة ىي أف القائمة أك الناشئة من  " ككفقا حملمد علي 

تأثَت ىو " (Fatmawati)فاسباكاٌب  كنوفيا ُب (Chulsum)ولثـو ك كُب الوقت نفسو، ُب رأم 

القوة اليت تنشأ من شيء، كالناس، كاألشياء، فبا ساعد على شكل الطابع، عقيدة أك عمل 

 .كاحد، كىلم جرا

 تعريف التعلم  .2

لية ربدث الطالب اف يتعلموا  من األشياء التعلم ىو ؿباكلة للتعلم ، ىذه العم

معٌت التعلم ىو العملية  كىذا (Nababan)كما ذكر من قبل نابباف    ٖبالكيفية فعاليو بكفاءة.

. أما كقفا من ٗلتعلم، ينبغي التعلم باؼبعٌت "عملية الصنع أك التسبب اآلخرين على التعلم

 اؼبعاملة من عناصر تتضمن اؼبؤلف من مزيج ىو التعلم  Oemar Hamalik)  (عمر مهاليك

 ىذا َب التعلم ىدؼ ربقيق على تؤثر الىت كاالجراءات كالتجهيزات كاؼبعدات كاؼبواد نسانيةالا
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; اؼبواد كتشمل1 االخرين كالعاملُت كاؼبدرسُت الطالب من يتكوف التعليم نظاـ َب الرجل

 السمعية كاؼبواد الدراسية الفصوؿ من يتكوف كاؼبعدات التجهيزات. كغَتىا السبورة الكتب

 التعليمية كاؼبمارسات اؼبعلومات تسليم كطرائق الزمٌت كاعبدكؿ االجراءات كتتضمن. كالبصرية

 َُكعَتىا. ختبارإك 

 اقتصادية اك شخصية مشكلة غبل اجيابية عملية التعلم سلوؾ ايضا اليو كيشار

 مسلك سلوؾ تعريف يتم غبالةا ىذه كَب. احمللى كاجملتمع كاعبماعات االفراد على كاجتماعية

1 انفسنا ربسُت ما اىل يشَت اجياىب اذباه بينما. الفرد مصلحة1 القيمة كاػبربات كاالفكار

 ىو( التعليم) كالتعلم التدريس عملية اف اىل اػبلوص ميكن كىكذا. كاجملتمع االخر كالبعض

 اؼبوجهة كالتعلم التدريس مكونات ـبتلف( تنظيم) تعديل على اؼبربُتك ( اعبهود) نشاط

 .حددت الىت ىداؼ ا لتحقيق

 عناصر. الدينامية الطبيعة عناصر عدة يتضمن تعلم سند كل فاف1 اخرل كبعبارة

 ديناميات. ضعيفة اكثر اصبحت اك اقول تكوف اف ميكن انو دبعٌت التغيَت تغيَت ميكن  حيوية

 العناصر على تغيَتات .اؼبقابلة طالب زبرج الطالب ذاهتا حد َب ىى الىت بالظركؼ تتاثر

 .احملرزة كالنتائج التعلم انشطة تاثَت ىناؾ طبعا

 

                                                           
10 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 1225), 55 



11 

 

 :يلى افب التعلمُب  التدريس عملية اؼبتصلة العناصر

 تعلم الطالبدافعية  (أ 

 الدافع الف1الذاتى التعلم على بالفعل موجود الدافع جهود ىناؾ يكوف اف جيب انو تعلمال

 لفيةخب صف َبتقدـ  طالب لكل1أف  جديدة ةتعليمي مواد مع طويلة خربة لتوصيل مفيد

 .اعبديدة كاؼبواد تتعلمل  ستسعر اؼبندفع لتعلمل الطالب دكافعب. ختلفةاؼب

 مادة التدريس (ب 

 اىل التعليمية اؼبواد الستخداـ للطلبة التعليمية االىداؼ ربقيق لدعم متاحة التعليمية واداؼبك 

 .االخرل اؼبكونات ضبط االنتقائية

 أداة التعلم (ج 

 ميكن طالب لكل تمكنس صحةال تنافسىب الف .تنافسيةب  طالب كلجيب اؼبتقدمة ل التعلم

 يستطيع التحقيق اقباز عالية. القصول ك التحصيل اؼبتدين كما  ستطيعيأف 

 اعبو ُب الدراسة (د 

 فوضول اعبو بينما1 االثارة البهيج تعلم ينمو اف ميكن، التعلم النشطة ياضركر  التعلم بيئة

 كاؼبعلمُت كلذلك. فعالة تعليمية انشطة يدعم ال كبالتاكيد1 هتدئة ال فشل من لعديدكا العديد
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 ايضا التعلم بيئة اف يعٌت كىذا. كابداعية كفبتعة جيدة التعلم كبيئة مناخ هتيئة دائما كالطالب

 .الطالب تعليم انشطة لنجاح الدافع ربديد

 حالة الطالب (ق 

 جسده قوة اعبسم حجم تشمل كاعبسدية النفسية اك اعبسدية حالتو عن سبييزىا كنسب حالة

 تتغَت ديناميكية ىو ىذا من اػبامس العنصر من. االطفاؿ حالة لذلك كتطلعاهتم كالصحة

 ُُ.التعلم عملية على تؤثر كالىت اقل اك اعلى1 كثَتا

 عناصر اغبيوية ُب اؼبعلم :ال

 دافعية التعلم للطالب .ُ

 لتثقيف العاىل الوعى من ينبع الذل الدافع. بالطال تعليم اؼبعلمُت دافع يكوف اف جيبك 

 الشخصيةكانت  الذين التالميذ العداد رغبة لديهم ما افضل اف اؼبدرسُت اىل التالميذ

 .احملليتُت كاػبربة باؼبعرفة
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 تعليم الطالبحالة اؼبعلمُت على استعداد   .ِ

ك  التدريس عملية َب رةالقد اىل باالضافة التدريس عملية َب القدرة اىل ُيتاجوف فعلمو اؼب

 َب الدكاـ على قدرهتا ربسُت ُياكلوف فو اؼبدرس ٍب. اجملتمع كقدرة شخصية قدرة اىل باالضافة

 ُِ.الطالب تعليم استعداد حالة

 اللغة العربية تعلم .3

 مرء يفكر عندما. االخرين مع التواصل على القدرة ىو السلوؾ َب اؽبامة وانباعب احد

 اللغة كسيلة ايضا اللغة. اللغة َب اكال ظهر الذل اعبانب بالغ ٍب1 عامة بصورة االتصاؿ

 شياء .االفراد جانب من الطبيعية تفكَتك  ترل الىت اعبيدة االشياء دبختلف لالتصاؿ اؼبستخدمة

 يؤدل ال كاضح حق على اؼبستخدمة اللغة فاف1 اؼبناسب الوقت َب ترسل اف ميكن كثَتةمن ال

 لغة استخداـ قواعد سيادة على السيطرة تزعم دائما خدمُتاؼبست اللغة تلك معٌت ضعف اىل

 .ارتداء فبارسة َب اللغة استخداـ على قادرة تكوف

 لدرسل االساسية بادئاؼب كلذلك)غريب( ـبتلفة مع تعلم اللغة األـ،  العربية اللغة تعلم

 ؾباؿ .درسال تنفيذ عمليةَب  كاؼبواد( التدريس منوذج) اسلوب فأبش1 ـبتلفة تكوف اف ينبغى

ة الكتابة. رة الكالـ، مهارة القراءة، مهار ة اإلستماع، مهاىي مهار  العربية اللغة اتقاف مهارات

                                                           
12 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan 

(Bandung: PT Rosda Karya, 8552) 05. 
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ة اللغة ن مهارة للغة العربية. ىذه مهار ُب اف يتقن اللغة العربية الطالب سوؼ يتقن على اربع م

 .فصلهما ميكن كال مًتابطة ةاالربع ةهار العربية يعٍت اإلستمع، القراءة، الكالـ ، كالكتابة، ٍب اؼب

 ة اللغة العربية يعٍت :أما األربعة من مهار 

 ة اإلستماعمهار  .ُ

ة اإلستماع ىو فمن األساسية اليت جيب أف يتقن ُب عملية إتفاف اللغة العربية، اإلستماع ىو مهار 

 ما قيل أك ما كنا يقرا من اآلخرين بعناية، التحقق ك يتعلم بالضبط.

 ة القراءةمهار   .ِ

 االكىل القراءة اؼبعلم قراءة االكىل االكلوية تكوف كيف اؼبواضيع عرض ىو ىذاة القراءة ر مها

 قراءة على القدرة ىذهة القراة يعٍت ، األىداؼ من مهار الطالب يتبع ٍب1 اؼبوضوع َب للموضوع

 .اعبيد نفهم ترصبة على القدرة طالقة العرب نص

 ة الكتابةمهار   .ّ

ك ُب معٌت  .منظم كبشكل ًتتيبب معٌت من ؾبموعة ىو غاكياال كتركلتعريف الكتابة يعٍت 

 ال الكتابة الف1 معٌت من تتكوف الىت الكلمات من ؾبموعة عن عبارةالكتابة باإلصطالح ىو 

 َب اؼبرئى التعبَت اجل من للناس ميكن الكتابة كجود كمع  ُّ.منظم كبو على كلمات اال تشكل
                                                           

13
 . Ahmad Fuad Mahmud ‘Ulyan, al-Maharah al-Lughowiyah wa Turuqu Tadrisuha, Darul Muslim Riyadh. 

1222 :156 



15 

 

 ما يفهم اف القارئ يستطيع اف اؼبتوقع كمن مكتوبة عبارة بالتدفق. تعبَته حد على ؾبانية القلب

 .البالغ مقدـ ؼكيعر  تريده

 ة الكالـمهار   .ْ

 العبارة ىذه كتستخدـتعريف الكالـ من معٌت الغاكيا ىو التفسَتات أك أسلوب الكالـ، 

 اخبار معرفة1 الفكرة مشاعر ربريك فن اؼبصطلح حسب كبينما. اخرين اشخاصا اف فكرة توضح

 ما لفهم اليها يستمعوف الذين اىل التحدث اك يسمع اخر شخص شخص ذبربة اك سارة ءانبا

 .السابقوف اؼبتكلموف عنو اعرب

 اف كدبا. اللغة فهم سبل ككذلك الغرض ؽبذا انو بسبب. اللغة تعلم َب ةىامالكالـ  ةمهار 

ىذا   الكالـ نم التعلم. اللغة تعلم موضوع كصف( تتكلم) ؿبادث َب الف اللغة ىذه من اؽبدؼ

 اىل ربتاج كالعبارات اؼبصطلحات ك موعة كاسعة من اؼبفرداتؾب توفَت على لصسوؼ رب الطالب

 الطالب اغبالة ىذه كَبوم على النحوية، تُي االهن  لغةال لفهم لمثك احملادثة .اليوميةُب  يتحدثة

 استخداـ فبارسة اك فبارسة اىل حاجة ىناؾ كلكن1 اللغة فهم اك اؼبفردات يس فقط حفظ منل

 .اليومية ةاحملادث َب اؼبفردات
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 نظرة عن الصالة

 حراـ " اهلل اكرب "تكبَتة اإل تالكة . أ

ٍغًرًب، " يعٍت :اإلفتتاح  ءدعا  . ب
ى
ٍشرًًؽ كىاؼب

ى
الَلهيَم بىاًعٍد بػىٍيًٍت كىبػىٍُتى خىطىايىامى، كىمىا بىاعىٍدتى بػىٍُتى اؼب

اًء الَلهيَم نػىقًٍِّت ًمنى اػبىطىايىا كىمى  ا يػينػىَقى الثَػٍوبي األىبٍػيىضي ًمنى الَدنىًس، الَلهيَم اٍغًسٍل خىطىايىامى بًاٍلمى

 ُْ"كىالثَػٍلًج كىالبػىرىدً 

( الرضبن الرحيم ِ( اغبمد هلل رب العلمُت)ُبسم اهلل الرضبن الرحيم )تالكة من سورة الفاربة :   . ت

ِصرَاَط ( ٙ)نىا الصِّرىاطى اٍلميٍستىًقيمى اٍىدً (ٓ( اياؾ نعبد كاياؾ نستعُت )ْ( ملك يـو الدين )ّ)

 (ٚ)الَِّذيَن أَنْػَعْمَت َعَلْيِهْم َغًْنِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّالٌَِّن 

( كمل ّ( مل يلد كمل يولد )ِ( اهلل الصمد )ُقل ىو اهلل احد )تالكة من سورة اإلخالص  : "  . ث

 (ْيكن لو كفوأحد )

 "سبحانك اللهم ربنا كحبمدؾ اللهم اغفريل: " تالكة من الركوع ك السجود . ج

 ربنا ولك الحمد" تالكة من اإلعتداؿ : " . ح

رىبِّ اٍغًفٍريلٍ كىاٍرضبىًٍٍتٍ كىاٍجبػيٍرينٍ كىاٍرفػىٍعًٍتٍ كىاٍرزيٍقًٍتٍ كىاٍىًدينٍ كىعىاًفًٍتٍ تالكة من اعبلوس بُت السجدتُت : " . خ

 "كىاٍعفي عىٍتٍِّ 

                                                           
14 (HR.Bukhari 2/152, Muslim 2/25).  
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 النيب تالكة من التشهد كالصالكة على . د

اتي  ا الَنِبُّ كىرىضٍبىةي الَلًو كىبػىرىكى نىا الَتًحَياتي لًَلًو كىالَصلىوىاتي كىالطَيِّبىاتي ، الَسالىـي عىلىٍيكى أىيػُّهى وي ، الَسالىـي عىلىيػٍ

ا عىٍبديهي كىرىسيوليوكىعىلىى ًعبىاًد الَلًو الَصاغًبًُتى ، أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإالَ الَلوي كىأىٍشهىدي أىَف ؿبيى  الَلهيَم  ُٓ، َمدن

يده   صىلِّ عىلىى ؿبيىَمدو ، كىعىلىى آًؿ ؿبيىَمدو ، كىمىا صىَلٍيتى عىلىى ًإبٍػرىاًىيمى كىعىلىى آًؿ ًإبٍػرىاًىيمى ، ًإَنكى ضبًى

يده ، كبىارًٍؾ عىلىى ؿبيىَمدو ، كىعىلىى آًؿ ؿبيىَمدو ، كىمىا بىارىٍكتى عىلىى ًإبػٍ  رىاًىيمى ، كىعىلىى آًؿ ًإبٍػرىاًىيمى ، ؾبًى

يده  يده ؾبًى  ُٔ.ًإَنكى ضبًى

 تالكة بعد التشهد األخَت . ذ

نىًة اٍلمىٍحيىا كىاٍلمىمىاًت كىشىرِّ اٍلمىًسيحً  اًب الَناًر كىًفتػٍ اًب اٍلقىرٍبً كىعىذى  الَلهيَم ًإِّنِّ أىعيوذي ًبكى ًمٍن عىذى

 ُٕالَدَجاؿً 

، فىاٍغًفٍر يلٍ مىٍغًفرىةن ًمٍن ًعٍنًدؾى  اىلَلهيَم ًإينٍِّ ظىلىٍمتي  نػيٍوبى ًإالَ أىٍنتى ًثيػٍرنا، كىالى يػىٍغًفري الذُّ نػىٍفًسٍي ظيٍلمنا كى

 15..كىاٍرضبىًٍٍتٍ ًإَنكى أىٍنتى اٍلغىفيٍوري الَرًحٍيمي 

 السالـ عليكم كرضبة اهلل كبر كاتو"سالـ "  . ر

 
                                                           

15 (HR. Bukhari no. 6265). 

16 (HR. Bukhari no. 4797 dan Muslim no. 4٠6, ( 

15 (HR. Muslim no. 588( 
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 ة الصالة.ءقرافهم  التعريف  .4

ة فهم يعٍت دبعٌت تفهم عن اغبالة، كُب التعريف من اآلخر يعٍت الفهم يأٌب من الكلم

فيما يتعلق فهم  ُٗك التصور.اغبقيقة ا اإلحتصاص على الًتصبة، كالتفسَت ، كاالتصاؿ من سبق

 كأكضح اػبرب على النحو التايل :

ة ليتصور تفسَت من فهم ىو  شخص اؼبهار  ذلك( Benjamin S. Bloomبنجامُت إيس بولـو ) .ُ

لفهم شيئا بعد اؼبعرفة كالتذكَت. كبكلمة أخرل يفهم ىو اؼبعرفة عن شيء كميكن أف رأم أك ا

أكثر  اذا كاف ميكن أف تعطي تفسَتا أك بعض اؼبصطلحات. اؼبتعلم ىو قاؿ أف نفهم عن شيئا،

 ستخداـ من كلم اػباصة.تفصيال حوؿ ىذا اؼبوضوع ا

ة ليتصور أك األفهم شيئا شخص اؼبهار يقوؿ عن فهم ىو   Anas Sudijono) أناس سودجيونو ) .ِ

ؼبعريفة عن شيء كميكن أف رأم بعض  فة كالتذكَت. كبكلمة أخرل يفهم ىيبعد اؼبعري

ة على التفكَت ىذا ىو اؼبسول كاحد أعلى من صطلحات. فهم على مستول من اؼبهار اؼب

 الذاكرة ك اغبفظ.

عرفة اليت ًب نتذكر أكثر أك أقل يقوؿ الفهم ىو القدراة على بستخداـ اؼبSaifert) سايفَتت ) .ّ

  َِنفس ىذا بالفعل كقفا القصد من مستخدميها.
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الصالة ىي العبادة تتألف من بعض ُب الصالة معٌت اللغة يعٌت الدعاء، كمن اإلصطالح 

كتلبية بعض الشركط كاألركاف اليت ًب  اليت تبدأ من تكرب كتنتهي من ربيت األقواؿ كاألفعاؿ

 ة كأكضح اػبرباء على النحو التايل: . ك خبصوص الصالُِكضعها

فعاؿ الصالة ىي األقواؿ ك األ يقوؿ عن زين الدين عبد العزيز بن زين الدين اؼبليابرم  .ُ

 هى بالسالـ.معنية ابتداء بالتكبَت كاتن

 ابتداء بالتكبَت كاهني ُيدد أبد كالعمل كلمةال عليو الصالةغاليب اضبد ماسرم يقوؿ  .ِ

 ِِبالسالـ.

األعاله كخلص اىل أف اؼبسول فهم قراءة الصالة ىي مستول القدرة ُب كمن التعريف 

من القلب اليت ابتداء بالتكبَت  وواجهيتجلى ُب األفعاؿ أك ألكلمات مع مللشخص الذم 

كانتهى بالسالـ كتلبية بعض الشركط كاألركاف اليت ًب كضعها. ألف كىناؾ عالقة كثيقة جدا بُت 

يم اليت الميكن فصلها. كمن كل ىذا ازبذت من فهم قراءة عظتالدعاء مع اإلستقرار ك ال

  ِّالصلوات بالشريعة.
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22
 . Ghalib Ahmad Masri, A Muslim Companion To Prayer, Beirut Lebanon : Al-Huda. 199. Hlm 1٠. 

23
 . Nahd bin Abdurrahman bin Sulaiman Arrumi, Pemahaman Sholat Dalam Al-Quran, Bandung : Sinar Baru 

Algensido, 1994, hlm.3 



2٠ 

 

 طريقة البحث ( د

  ثو نوع البح البحث منهج .1

ث مزيد من الًتكيز على بحث ىي البحوث الكمية1 يعٌت البحـ لأنواع البحوث اليت تستخد 

يانات. ربليل البيانات صبع البيانات ُب شكل أرقاـ كبستخداـ التحليل اإلحصائي كأساس تعرض الب

ـ اكبدار اػبطي البسيط. ىذا هنج االكبدار باستخدا، النهج   ِْةلفرضيات مع أخذ النتيجكتقدمي ا

طالب للفصل  تأثَت تعلم اللغة العربية على فهم قراءة الصالةاػبطي بستخداـ اؼبعريفة كم ُب اؼبئة ُب 

فضال عن التنبؤ اؼبتغَت التابع بستخداـ  .2رتايوكياكب ُب اؼبدرسة  العالية اغبكومية األحد عشر للغة

 , …,X1, X2) اؼبتغَت اإلختيارم مع كصف اؼبتغَت ك اؼبتغَت التابع. اؼبتغَت اإلختيارم غالب ما يرمز ؽبا

....Xk ( k  1) معتربة ملزمة اؼبتغَتات بينما  Y .: الصيغ االكبدار اػبطي لبسيط كضعت التايل 

Y= a+bX   

 )القيمة اؼبتوقعة(  االلتزاـموضوع اؼبتغَت :   Yالتقرير : 

        X  )اؼبتغَت اختيارم )قيمة ؿبددة من أجل توقع : 

  a   الثوابت )قيمة :Y  إذا(x=َ 
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         b : الًتاخع كمعامل أرقاـ االذباه (koofisien regresi)  دة اكتظهر األرقاـ الزي

اه اؼبتغَت اؼبستقل. إذا )+( اذبستند اىل التغَت ُب أك تصغَت ُب متغَت الذم ت

 ل.ف( اذباه خطوط أس-)ناقص خط، كإذا 

 نه وقت البحث و مكا ( ذ

 َُِٕابريل  ِْاىل أسهر  ۱:۲۲مارس  ِّأشهر  بُتحبث الوقت الالـز ُب ىذا 

  البحث قائم ( ر

للغة ُب اؼبدرسة العالية عسر  األحد الفصل معلم اللغة العربية ك طالبإف القائم بالبحث يعٍت 

 َُِٕ/َُِٔالسنة الدراسية  ِ يوكياكرتاكمية اغب

 البحث موضوع ( ز

 تعلم اللغة العربية على فهم قراءة الصالة طالب للفصل األحد عشر َتتأث موضوع البحث ىو "إف 

 ".2٠17/ 2٠16للسنة الدراسية  2يوكياكرتاب اؼبدرسة  العالية اغبكوميةُب للغة  

 البيانات مصادر تقرير  ( س

 : يعٌت حثبال ىذا َب اتالييان مصادر تكوف

 ِ يوكياكرتامية و ُب اؼبدرسة العالية اغبك العربية اللغة معلم .ُ

 ِ يوكياكرتامدير اؼبدرسة العالية اغبكومية  .ِ

 ِ يوكياكرتامية و اؼبدرسة العالية اغبك إلحد عشرا الفصل طالب .ّ
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 البيانات جمع طريقة ( ش

 مالحظة .1

دث اؼبالحظة ضد األنشطة بة ربك طريقة صبع البيانات باؼبناساؼبالحظة  ىو أسلوب أ

اؼبدرسة  ىذه طريقة اؼبراقبة بستخداـ للحصوؿ على بيانات عن حالة اؼبوقع  اعبغراُب  ِٓاعبارية.

 .2يوكياكرتاب العالية اغبكومية

 توثيقة .2

الوثائق ىو طريقة تتم عن طريق ربقيق األشيات اؼبكتوبة كاجملالت كالوثائق كاألنظمة ؿبضر 

على اؼبعلومات أك البيانات اليت ىذه الطريقة الوسائق للحصوؿ  ِٔكغَته. االختمعى كاؼبذكرات

ُب تم الوثائق. بستخداـ على اؼبثل صورة ك األرسيف ك الرسائل كاؼبالحظت اؽبامة كتقرير ت

 2يوكياكرتاب العالية اغبكوميةاؼبدرسة 

 اإلختبار .3

يانات ك التقرير الباىل طريقة اإلختبار ىي أداة أك إجراء منهجي كموضوعي للحصوؿ 

. ىذه الطريقة بستخداـ ِٕمستحب عن الشحص.باؼبناسبة ميكن أف تكوف دقيقة كسريعة

 ( اليت x)اؼبتغَتات  تأثَت تعلم اللغة العربيةللحصوؿ على البيانات عن 

                                                           
25

 .  Nana Saodih, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : PT Remaja Rodydakarya, 2012 

26
 . Suharmi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hlm 158 

27
 . Ibid…hlm 35 
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( Y)اؼبتغَتات  قراءة الصالةفهم لااؼبوضعية ك اغبصوؿ على البيانات عن  إمتحافتستخداـ 

 ارات اؼبمارسة.ستخداـ اختبااليت ب

 السكان وعينات البحث ( ص

تطبق  صائصكاػب صفال لذم بعضائن اكلك اا وضوعاؼب من كوفتاؼبنطقة ي ىو تعميم سكافال

 لكهاتمي الىت اػبصائص عدد ىو جزء من العينة.  ِٖالباحثوف أف تعلم كمن ٍب استخالص النتيجة

 سكاف عينات من البحوث.ثل. فيما يتعلق الفب ا ة جيب أف يكوفذو خمأ العينات . السكاف

ٍب عينة من ىذا . 2 يوكياكرتاب ُب اؼبدرسة  العالية اغبكوميةطالب السكاف من ىذا البحث ال"

إذا ىذا  "2 يوكياكرتاب ُب اؼبدرسة  العالية اغبكوميةللغة ألحد عشر ا صلفلل الطالب البحث  يعٍت 

كاف ، كذلك إذا كاف اؼبوضع ، بل ىو أفضل من ىذا البحث ىي دراسة السََُاؼبوضوع أقل من 

 أك أكثر. % ِٓ - % َِأك  ُ٘ٓ - % َُ، ميكن أف يكوف  تأخذ ََُىو كبَتة أك أكثر من 

 

 

 

 

 

 
                                                           

28
 .Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung : Alfabeta, 2008, hlm 80 
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 الفرضيات  ( ض

الفرضيات الدراسة ميكن أف تكوف صحيحة أك خاطئة اعتمادا على االدلة ُب ملعب. خبصوص 

 عل  النحو التايل:  S. Margono) فرضية أيس مارغونو )كاكضح

ية ىو مؤقت اإلجابة على مشكلة البحث كاليت من الناحية النظرية تعترب األكثر أحتماال أك "الفرض

يوضح ىذا البحث فقد  ، سوىارسسمي أريكونطوخبصوص الفرضية  ِٗاكثر مستويات اغبقيقة."

 . يعٍت : َّاثنُت من الفرضية

( ك )اؼبتغَتات xتغَتات )اؼبىذه الفرضية كذكر أف ىناؾ عالقة بُت Ha) ) كما تدؿالفرضية البديلة   . أ

Yطالب للفصل األحد عشر  تأثر تعلم اللغة العربية على فهم قراءة الصالة  (. يعٍت " كيف مدل

 2٠17/ 2٠16للسنة الدراسية  2يوكياكرتاب للغة ُب اؼبدرسة  العالية اغبكومية

( ك xاؼبتغَتات )ىذه الفرضية كذكر أف ىناؾ  الشيء عالقة بُت  Ho) )فرضية النيل كاليت أعاله   . ب

طالب للفصل األحد  تأثر تعلم اللغة العربية على فهم قراءة الصالة(. يعٍت "الشيء Y)اؼبتغَتات 

 2٠17/ 2٠16للسنة الدراسية  2يوكياكرتاب عشر للغة ُب اؼبدرسة  العالية اغبكومية

                                                           
29

. Nana Sudjana, Ibrohim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Bandung : Sinar Baru, 1989. 

30
 . Ibid….hlm 50. 
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بناء على ما سبق الفرضية، البحث يأخذ فرضية تبحث عن إجابات أك صياغة اؼبشكلة 

طالب للفصل  تأثر تعلم اللغة العربية على فهم قراءة الصالةي الثانية يعٍت كيفية كبَتة )ُب اؼبئة( كى

 2٠17/ 2٠16للسنة الدراسية  2يوكياكرتاب األحد عشر للغة ُب اؼبدرسة  العالية اغبكومية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


