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َ مَ الَ عَ الَ َبَ رَ َيلَ ز َنَ ت َ ل ََهَ ن َا َوَ  َ َحَ وَ الرَ َهَ ب ََلَ زَ ن َ (1)ي  َ مَ ال  َنَ مَ َنَ وَ كَ ت َل َ كَ ب َلَ ق َ  ىلَ عَ (2) ي 
َيرَ عَ َانَ سَ ل َب َ(3)نَ ي َرَ ذَ نَ مَ الَ  َ ب َمَ َب  َ(4)ي 

َ(191ََ-192:َالياتَ ,َاءَ ر َعَ الشَ )ََ
َ
َ

أنَاللغةَ ,لَاجلنةَيفَاجلنةَعربوكالمَاه,َوالقرانَعرب,َأحبواَالعربَلثالثَلينَعرب 
ََالعربيةَهيَاللغةَمنَاهلَاجلنه

َ( رواهَالطرباين )ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
َ
َ

َالعلمَبالَعملَكالشجرَبالَمثر
 (احملفوظات)ََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َ
َ

َمنَجّدَوجد
َ(حمفوظات)َََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َ
َ
َ
َ
َ



 

 ب
 

َاإلهداء
َ

َإىلَوالدي
الذيَربينَعلىَالتقدمَلنيلَآمالَوالتفاؤلَملواجهةَاحلياةَاملليئةَمنَالتحدياتَوعلمينَأنَ

َأقولَكلمةَحقَبدونَخوف
ََ
َ

َوإىلَوالديتَالكرمية
َاليتَأفاضتَمهمتهاَعين

َ
َ

َوإىلَأخيتَوأخي
َبالقيامَعلىَالعمالَاخلريةاليتَربينَ

َ
َ

َوإىلَالسادةَأساتذيت
َالذينَحثوينَلطلبَالعلومَواملعرفةَوشجعوينَللتقدمَىفَالفكر

َ
َوإىلَالذينَحيرصونَعلىَاللغةَالعربيةَحرصهمَعلىَوجودَالمةَوبقائها

َ
َ
َ
َ



 

 ج
 

َشكرَوالتقدير
َكلَحالَ َاملتوالَ،احلمدَهللَعلى َعلىَفضله وأصىَوأسلمَعلىَخريََ،وأشكره

والتابعيَومنَتبعهمَبإحسانَإىلَيومَالدينَأماََ،وعلىَآلهَوأصبحابهَأمجعيَ،الصابرين
َ:بعد

َالبحثَ َهذا َإعداد َمن َباالنتهاء َعلي َاهلل َمّن َباحلمدََ،وقد َأهلج َسبحانه فله
َ-علىَجظيلَنعمائكَوعظيمَعطائكَويشرفىنَ،فلكَاحلمدَياربَحىتَترضىَ،والثناء

َكانَهلمَفضلَىفََ-اهللَتعاىلَبعدَمحد َوالعرفانَإىلَالذين َوالتقدير َبالشكر أنَأتقدم
وملَيكونَحيدوهمَإالََ،خروجَهذاَالبحثَإىلَحيزَالوجودَوملَيبخلَأحدهمَبشئَطلبت

َ:ومنهم.العملَاجلادَاملخلص
َالدكتورَ َمساحة َال. َذو َكالََ،املاجستريَ،رنيقاحلاج َجوت َزاوية َجامعة مدير

َ.كوميةَلنجسااإلسالميةَاحل
النائبَالولَملديرَجامعةَزاويةَجوتَََ،املاجستريَ،بصريَإبراهيم.َمساحةَاحلاجَ

َ.كالَاإلسالميةَاحلكوميةَلنجسا
رئيسَشعبةَاللغةَالعربيةَبقسمَالرتبيةَجامعةَزاويةََ،املاجستريَ،مساحةَحممدَناصرَ

َ.جوتَكالَاإلسالميةَاحلكوميةَلنجسا
َاملاجستريَ،ليسليمانَإمساعَالدكتورَمساحةَ َالبحثَ. املشرفَالولَالذيَأفاد

َالبحثَ َفكرة َالبحثَمنذَبداية َكلَمراحلَإعدادَهذا َووجهَخطواتهَىف َوعملًيا علمًيا
َ.فلهَمنَاهللَخريَاجلزاءَومنَالباحثَعظيمَالشكرَوالتقديرَ،حىتَاإلنتهاءَمنه

َ
َخمَ َالثاىنَ،املاجستريَ،لصمساحة َشكرهاََ،املشرف َعن َلسان َيعجز فحًقا

َكلَالعونَوالتسجيعَطوالَفرتةَأعدادَهذاَالبحثَفلمَيبخلَ وتقديرهاَفقجَقدمَللباحث
َ،بعلمهَوملَيضقَصدرهَيوًماَعنَمساعدةَالباحثَوتوجيهه



 

 د
 

َمينَخالضَالشكرَ َالبحثَأكربَالثرَىفَنفسَالباحثَفله َهذا َمبناقشة وكانَلفضله
َ.واجلزاءَوالتقديرَومنَاهللَعظيمَالثواب

كماَيقجمَالباحثَبكلَالشكرَوالتقديرَإىلَالساتذةَاملعلميَىفَشعبةَتعليمََ
َكالَاإلسالميةَاحلكوميةَلنجسا فلهمَمنَ.َاللغةَالعربيةَبقسمَالرتبيةَجبامعةَزاويةَجوت

َكلَشكرَوالتقديرَعلىَقدموهَمنَالعلومَواملعارفَوالتشجيعَوجزاهمَاهللَعينَ الباحث
َ.خريَاجلزاء

َكانَلهَبعدَاهللَتعاىلَفضلَإمتمامَأمَ َوالديَالكرميَالذي َأسرتىَوعلىَرأسها ا
َواالخالصَىفَالعمل َىفَنفىيَمنَحبَللعلمَواملعرفة َغرسة َالبحثَمبا َهذا ووالدتىَ,

َ.احلبيبةَالىتَيطوقَفضلهاَعنقيَوكانَدعائهاَاملستمرَخريَمعيَيلَىفَحيايت
َالعملَاملتواضعَإىلََوأشقائيَوزمالئيَوأصدقائيَوكلَمنَساهمَىفَ إخراجَهذا

 .هلمَمجيعاَخالصَالشكرَوعظيمَالتقديرَواالمتنان,َخريَالوجودَبكلمةَتشجيع
َ

َقيقواهللَويلَالتَو
َم2011...........ََ،لنجسا

 ةالباحث
َ

َخرييةَََََََََََ
 121000434:َرقمَالتسجيل

 
 
 
 

 

 ج



 

 ه
 

َيرَاملشرفيَرتق
َ

َالرحيم َالرمحن َاهلل َبسم َرب, َهلل َالنبياءََاحلمد َأشرف َعلى َوالسالم َوالصالة العاملي
َ.واملرسليَوعلىَآلهَوأصحابهَأمجعي

َ:بعدَاإلطالعَعلىَخطةَالبحثَالتكميلىَالىتَأعداهاَالطالبََ
َخريية:َََلبةإسمَالط

121000434َ:ََرقمَالقيد
َطلبةَ:َةموضوعَالبحث َقدرة َََتأثري َالصالةىف َىف َالقراءات َمعاىن علىََفهم

َرغبتهمَىفَالتعليمَاللغهَالعربية
َ.وافقَاملشرفانَعلىَتقدميهَإىلَجملسَمناقشةَالبحث

َ
َىناملشرفَالثاَََََََََََملشرفَالولاَ

َ
َاملاجستري,َلصخمََََََََََاملاجستري,َليسليمانَامساعالدكتورَََ

194009232011011004ََ:رقمَالتوظيف191901111994021ََََََ:َرقمَالتوظيف
َ

َاإلعتماد
َرئيسَقسمَتعليمَاللغةَالعربية

َ
َاملاجستري,َحممدَناصر

004َ1َ19001214200104َََ:رقمَالتوظيف
َ
َ

 د



 

 و
 

 اإلعتماد من طرف لجنة المناقشة
َ.وأثرهَيفَترقيةَقدرةَالطلبةَعلىَمهارةَالقراءةتعليمَالنحوَ:َعنوانَالبحث

َيفَتعليمَاللغةَالعربيةS.Pd.Iََ مقدمَلنيلَدرجةََحبث
 

َحممدَحسنَاحلافظ:َََََإسم
120900393َََ:َََرقمَالقيد

َلنيلَدرجة َاملناقشةَوتقررَقبولهَشرطا َالبحثَأمامَجلنة   قدَدافعتَالطالبَعنَهذا
S.Pd.I ََبتاريخ َالرابع، َيوم َيف َوذلك َالعربية، َاللغة َتعليم َيف :30ََ .َم2014َفربوي

َ:َويكونَجلنةَاملناقسةَمنَالساداتَالساتذة
َ

َرئيس َََََاملاجستريَ،ليسليمانَامساعَ.الدكتور
 191901111994021َََ:رقمَالتوظيف

 
َ

َََ:َ).........................(التوقيع
 السكرترسَََََاملاجستريَ،لصخم.َاحلاج

 194009232011011004:َالتوظيف رقم
َ

َ
َ:َ).........................(التوقيع

َ
َ
َ



 

 ز
 

َمناَقشاَََََََاملاجستري،َنصرالدين
َ:التوظيف رقم

َ
َ

َ:َ).........................(التوقيع
َ

َمناَقشاََََاملاجستريبرهانَالدينَسيهوتانج،َ.َاحلاج
190401012009011000َََََ:َرقمَالتوطيف

َ
َ

 :َ).........................(التوقيع
 
 
َ

َََََ
َاعتمادَعلىَََََ

َرئيسَجامعةَزاويةَجوتَكاالَاإلسالميةَاحلكوميةَلنجسا
َ
َ

َاملاجستريذوالقرني،َ.َاحلاج.َالدكتور
1001َ19100111199002َ:َرقمَالتوطيف

َ
َ



 

 ح
 

 إقرار الطالب
 

َ:وبيانايتَكاآلتى,َأناَاملواقعَأدناه
َخريية:ََََإسمَالقياد
121000434َ:َََرقمَالقيد

 ََََََََ Sampaimah, kab.Aceh Tamiang        :َعنوان
لتوفريَشرطَلنيلَدرجةَاللسانيسَىفَقسمَتعليمَاللغةَأقررَبأنَهذهَالرسالةَالىتَحضرهتاَ

َ:العربيةَجامعةَزاويةَجوتَكالَاإلسالميةَاحلكوميةَلنجساَحتتَعنوانَ
ََ.علىَرغبتهمَىفَالتعليمَاللغهَالعربيةَفهمَمعاىنَالقراءاتَىفَالصالةىفَََتأثريَقدرةَطلبة

وأذاَادعىَأحدََ،تأليفَاآلخرحضرهتاَوكتبتهاَبنفسىَوماَزورهتاَمنَإبداعَغريىَإوَ     
َ،إستعباالَأهناَمنَتألفيهَوتبيَأهناَفعالَليستَمنَحبثىَفأناَأحتملَاملسؤوليةَعلىَذلك

َالعربيةَجامعةَزاويةَجوتََ ولنَتكونَاملسؤوليةَعلىَاملشرفَأوَعلىَقسمَتعليمَاللغة
َ.كاالَاإلسالميةَاحلكوميةَلنجسا

َ.رىنَأحدَعلىَذلكحخلاصةَوالَجيبوحررتَهذاَاإلقرارَبناءَعلىَرغبةَاَ،هذا
 ........., لنجسا

َتوقيعَصاحبَاإلقرار
َ

َخريية
121000434َ:َرقمَالقيد

َ
َ
َ

َ

 ه



 

 ط
 

ص البحثلخستم  

تعليمَالنحوَوأثرهَيفَترقيةَقدرةَالطلبةَعلىَمهارةَالقراءةَ,َم2013,َحممدَحسنَاحلافظ

َيفَزاويةَجوتَكاالَالسالميةَالكوميةَالنجساَ

َ.املاجستري,َخملص:َواملشرفَالثاىن.َاملاجستري,َسليمانَإمساعلالدكتورََ:املشرفَالول

َمهارةَالقراءةََ،َقدرةَالطلبةَ،تعليمَالنحو:َالكلماتَالساسية

َاَإن َكاال َجوت َاحلإلزاوية َىفََكوميةسالمية َالنحو َتعليم َقامت َجامعة من

يلزمَعلىَالطلبةَأنَيقدرواَعلىَالغرضَ.َتدريسَمهارةَالقراءةَىفَعمليةَالتعليمَوالتعلم

َالتعليمية َوكذلك. َعنََ, َيعرف َأن َالبحث َأسئلة َالباحث َتعليمَفأراد َخطوات كيف

ترقيةَقدرةََمامدىَتأثريَتعليمَالنحوَيفَوَالنحوَيفَترقيةَقدرةَالطلبةَعلىَمهارةَالقراءة

 .الطلبةَعلىَمهارةَالقراءة

َهيََ َالرسالة َهلذه َالبحث َ َقدرةَأهداف َترقية َيف َالنحو َتعليم َخطوات كيف

َالقراءة َالطلبةَعلىََملعرفةَوَالطلبةَعلىَمهارة َقدرة مامدىَتأثريَتعليمَالنحوَيفَترقية

ََمهارةَالقراءة

َ َمنهج َالباحث َاستخدم َالغراض َهذه َالولتحقيق َالبحث التحليلىَوصفى

َامليداين َامليدانََالذيبالبحث َىف َ َاملباشرة َومالحظة َالسخصية َاملقابلة َمن .َيتكون



 

 ي
 

طالعَعلىَالكتبَالعمليةَاملتنوعةَإلومَباقالبحثَمبنهجَالبحثَاملكتىبَحيثَتويكملَ

َكانتَالكتبَالعربيةَأوَالكتبَاإلندونسية َ.املتعلقةَبالبحثَسواء

تعليمَالنحوَوأثرهَيفَترقيةَقدرةَالطلبةَعلىَوجيدَالباحثَنتائجَالبحثَأنَكانتَ

َكاالَالسالميةَالكوميةَالنجساَ هيَأنَالطالبةََالتزالَجتدَمهارةَالقراءةَيفَزاويةَجوت

َ.يفَالقراءةَللغةَالعربيةَتالكمش

َالعربية َللغة َقراءة َىف َاليستطيع َان َالطلبة َيواجهها َالىت َاملشكالت َََََََوكانت

َ.ويفَالنحَالطلبةَانَاليقدر

َالط َعلى ََأنَةلبفيمبغى َخاصة َدروسهم َمذاكرة َىف َوقراءةَجيتهدوا َالعربية للغة

َكىَينجحواَىفَدراستهمللغةَالعربيةَانصَ  .دائما

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
 



 ملخص البحث    
 

 طلبة  ىف فهم معاىن القراءات ىف الصالة على رغبتهم ىف الم، تأثري قدرة  4102خريية 
الدكتور سليمان  :املشرف األول  Madrasah Aliyah Negeri Manyak Payedـــــــبتعليم اللغه العربية 
 احلاج خملص، املاجستري : واملشرف الثاىن. إمساعيل، املاجستري

 

 
على رغبتهم ىف تعليم اللغه  فهم معاىن القراءات ىف الصالةىف   تأثري قدرة طلبة: الكلمات األساسية

 .العربية
كانت الدوفع أمرا هامًّا ىف عملية التعلم والتعليم وال يستطيع الطلبة أن حيصلوا على النجاح 
اال بالدوافع وكان املدرس هو عامل من العوامل الىت يستطيع أن يدفع الطلبة إىل التعلم وليكون دوافع 

للتعلم حىت طلبة الطلبة هلا آثارا قوية وعميقة للتعلم فيحسن باملدرس حماوالت ومهارات لدفع ال
 .يكونوا ناجحني ىف الدراسة

وما هى   معاىن القراءات ىف الصالةهذه الرسالة تبحث عن كيف قدرة الطلبة ىف فهم  
 .تعليم اللغه العربيةرغبتهم الطلبة ىف 

على  فهم معاىن القراءات ىف الصالةوأهدف البحث هلذ الرسالة هى ملعرفة قدرة طلبة ىف 
 .غه العربيةرغبتهم ىف تعليم الل

وجلمع البيانات . حليلىى التقامت الباحثة بالبحث عن هذه الرسالة على منهج الوصفو 
جنانب اإلطالع على الكتب . الباحثة على الكتب املتعلقة هبذه الرسالة املتوفرة ىف املكتبةإطلعت 

 .وتوزيع اإلستبانة لطلبةصية مع املدرس اللغة العربية قامت الباحثة باملالحظة املباشرة واملقابلة الشخ
أما نتائج هذا البحث يدل على ان تعلم اللغة العربية يدفع الطلبة للتعلم اللغة العربية نشيطا 

 .ان يكلمون اللغة العربية حىت يرغبوهنم ىف تعلم اللغة العربيةليستطيعو 



حصلت عليها الباحثة عن حبث امليداين أن كانت قدرة الطلبة على  فهم  وأما النتائج الىت 
وكانت املشكالت الىت يواجهها الطلبة عند فهم معاىن القراءات . معاىن القراءات ىف الصالة معتدينة

 .ىف الصالة كثرية قلة املفردات

لصالة هبذه املدرسة وكانت الطريقة التدريس املستعملة عند املعلم ىف فهم معاىن القراءات ىف ا
ولذلك فينبغى على الطلبة أن جيتهدوا ىف فهم معاىن القراءات ىف . هي طريقة املباشرة فحسب

  .الصالة ومذاكرة دروسهم ىف مادة اللغة العربية

هلذ البحث العلمي أمام اللجنة الىت عينت ملناقشة وقد قبل أمتام كمادة من املواد املقرة 
  S.Pd.Iللحوزعلى شهادة 
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Kata Dasar  : Pengaruh Kemampuan Siswa  Di Dalam Memahami Arti Bacaan Sholat Di  

 Dalam Motivasi Pembelajaran Bahasa Arab 

 

Sungguh sekolah Madrasah Aliyah Negeri Manyak Payed dari pada sekolah-sekolah 

islam yang menerapkan pembelajaran pemahaman bacaan dalam shalat disaat proses belajar 

mengajar, di harus kan pada siswa-siswa itu mampu menguasainya sehingga mereka tidak 

salah memahami makna bacaan sholat dan skripsi ini membahas tentang bagaimana 

kemampuan siswa di dalam memahami makna bacaan dalam sholat dan motivasi siswa dalam 

belajar bahasa Arab. 

Dan tujuan pembahasan dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui kemampuan siswa 

di dalam pemahaman arti bacaan dalam sholat di dalam motivasi pembelajaran bahasa Arab.  

Penelitian membuat skripsi ini menggunakan Metode Analisis Deskriptif dan untuk 

mengumpulkan data, peneliti mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini 

Buku yang berkontemporer pada perpustakaan. Selain mengambil dari buku-buku peneliti 

mengadakan observasi langsung dan wawancara secara pribadi dengan guru bahasa arab, dan 

juga membagikan angket kepada siswa. 

Adapun kesimpulan yang di peroleh peneliti dari penelitian lapangan bahwasanya 

kemampuan siswa dalam memahami makna bacaan dalam sholat rendah. Dan problematika 

yang dihadapi siswa ketika memahami makna bacaan dalam sholat itu banyak kurangnya 

mufradat. Dan metode  pembelajaran yang digunakan guru pada pemahaman makna bacaan 

dalam sholat pada sekolah ini yaitu metode langsung . 

Dan oleh karna itu, seharusnya siswa bersungguh-sungguh di dalam memahami arti 

bacaan dalam sholat dan mengulang pelajaran-pelajaran pada materi bahasa Arab. 
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 ولألا الفصل

 اإلطار االعام

 مقدمة . أ
كما قال اهلل , هى لغة القرآن الكرميو . إن اللغة العربية هي لغة مشهورة ىف العامل

واللغة العربية هى لغة اإلتصال بني الناس .  "قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه" تعاىل 
 .املستعملة ىف أحناء العامل وتكون لغة رمسية 

إهدى اللغات الىت تتطور من ان إىل و من وقت  ىمنظومة كربى وه غة العربيةلال
اللغة العربية هي لغة و . وهى أيضا حتت مكانة مهمة وعظيمة ىف هذا العصر, ىر خإىل أ

. املسلمني ىف حياهتم ةمها تواجغة العربية و الاإلسالم ألن القرآن وكتب األحاديث النوية ب
ولذا الشك أن كل , أمههاىف الصالةو , اليوميةادات تستخدم هذه اللغة كذلك ىف العبو 

 .املسلمني يستخدمون هذه اللغة يومية ىف عبادهتم
وطرق ىف . للغة الدينيةمل األهداف من تعليم اللغة العربية ىف املدارسة هى تع

 . تعليم اللغة العربية كثرية فهى طريقة القراءة والرتمجة والقواعد واإلنشاء واحملادثة
رى قد يستعمل املدرس أحيانا كانت طريقة القراءة هى طريقة الىت أما طرق األخ

بد  الهذه طريقة مهمة للتطبيق ىف تعليم اللغة العربية  ألهنا . تستعمل املدة اللغة العربية 
وأما الطلبة . أن سكل بالعربية نيعو طلكل الطلبة أن يقدرين ىف قراءة لكن يست

يبدؤون ىف التعمل اللغة العربية من   Madrasah Aliyah Negeri Manyak Payedــــــــــب
    .الصف األول حىت الصف الثالث
                                                           

 2: القرآن الكرمي، السورة يوسف    
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لم والتعمق ىف علم كثري من املسلمني هذه اللغة وسيلة للتاعمادا على هذا يتع
اللغة ليسوا من املسلمني  همتعلموا هذتخدموا و سومع ذلك فإن م. معلومة هتم الدنية

غة كذلك غري املسلمني وال سيما اآلن بعد أن صارت إذ يشتخدم ويتعلم هذ الل, فقط
اللغة العربية لغة عاملية معرتف كما ىف العامل فهم القراءة النصوص العربية أمر مهم ملن 

 . متت دراسه باالكتب املكتوبة بااللغة العربية 
فهم العربية يستطيع الطلبة على فهم وشرح املواد املكتوبة كما أراده املؤلف إن ي

مشكالت املرء على فهم قراءة النصوص العربية نتيجة ملا اكتسبها من بداية تعرفه ان 
 :بعوامل شىت منها 

اهلداف من قدرين النصوص . االلتكوين العصىب النفسى والبيئة الىت يعيش فيها 
 .العربية لتكوين الطلبة قادرين على فهم النصوص العربية

ىف   تأثري قدرة طلبة " ث عن موضوع ومن هذه البيانات تدفع الباحثة إىل البح
 Madrasah Aliyahــــــــــبعلى رغبتهم ىف تعليم اللغه العربية  فهم معاىن القراءات ىف الصالة

Negeri Manyak Payed  ." 
 

 أسئلة البحث  - ب
على رغبتهم ىف  فهم معاىن القراءات ىف الصالةىف   طلبةالكيف تأثري قدرة . ۱

 ؟   Madrasah Aliyah Negeri Manyak Payedــــــــــبتعليم اللغه العربية 
 
 أهداف البحث   -ج
 فهى  أما أهداف البحث هذه البحث 
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على رغبتهم ىف تعليم  فهم معاىن القراءات ىف الصالةىف   ملعرفة كيف تأثري قدرة طلبة. ۱
 .  Madrasah Aliyah Negeri Manyak Payedــــــــــباللغه  العربية 

 
 فروض البحث   -د
على رغبتهم ىف  فهم معاىن القراءات ىف الصالةىف   كيف تأثري قدرة طلبة تكون.   

 ضعيف   Madrasah Aliyah Negeri Manyak Payedــــــــــبتعليم اللغه  العربية 
 
 أهمية البحث  -ه

 :حو يلي على الن عاميةمفيدة نظريه و ومن املوقع أن تكون النتائج 

 نظرية. 1 
 درةقمن الناحيه النظرية على نتائج هذه الدراسة كما مرجعية ملعرفة مدى امهية 

على رغبتهم ىف تعليم اللغه  فهم معاىن القراءات ىف الصالةتأثري قدرة طلبة ىف 
مما إىل إرتفاع القوائد  ,  Madrasah Aliyah Negeri Manyak Payedــــــــــبالعربية 
  . ىف التعلم

 تطبقية . 2 

جد أيضا للمدرس  مفيدةاملعلمني العربية و  تائج هذه الدراسة مفيدة للباحثة ن
لتطوير اللغة ىف مجيع املعلمني تريد أن تعطر الداوفع الطلبة وأيضا تقييم خاصة 

 .ىف حتسني نوعية املعلمني ىف مساعدة الطلبة 
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 حدود البحث    -و
فهم معاىن ىف   ري قدرة طلبةالباحثة هذه الرسالة  تأث قامت :احلدود املوضوعية  

 :ويقصد كما يلى , على رغبتهم ىف تعليم اللغه العربية القراءات ىف الصالة
 Madrasah Aliyah Negeri Manyakــــــــــبقامت الباحثة  : احلدود املكانية  . 

.Payed  
  ۱۰۱٤–۱۰۱٥قامت الباحثة هبذه الدرسه للسنة الدرسية : احلدود الزمانية  .2

 .ملدة أشهر
 

 المصطلحاتتحديد   -ز
هذا الباجثة حيسن هبا أن تبني للقرئني معاىن ىف قبل أن تبحث الباحثة  

على رغبتهم  فهم معاىن القراءات ىف الصالةصطالحات ىف موضوع تأثري قدرة طلبة ىف امل
  .  Madrasah Aliyah Negeri Manyak Payedــــبىف تعليم اللغه العربية 

 تأثير. ۱
فهم ىف   تأثري قدرة طلبة تأثريا  وكان هذا التأثري هو -يأثري  –تأثري من كلمة أثر 
 .ربية ععلى رغبتهم ىف تعليم اللغه ال معاىن القراءات ىف الصالة

 

 قدرة الطلبة . ۲
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. 2أوتركه قدرة لغة القوة على والتمكني من فعله -يقدر -قدرة مصدر من قدر
طلبا ومجعه طلبة  -يطلب -اسم الفاعل من طلب والطلبة مجع من كلمة الطالب هي

 .  طالبو 
واملراد بقدرة الطلبة ىف هذه الرسالة هو استطاعة املتعلمني واملتعلمات الذين 

 . وتوجد القدرة من االختبار أو النتيجة  Madrasah Aliyah Negeri Manyak Payedــــــــــب
 :دكتور سيف الدين أزور وملعرفة املعىن اإلصطالح تقدمت الباحثة بقول ال

  

Kemampuan itu adalah tingkat kemampuan pengalaman seseorang dalam  

menyelesaikan masalah – masalah yang langsung di hadapi dan untuk 

mengantisipasi masalah – masalah yang akan datang. 4 
لتحليل املسائل الىت القدرة هى مستوى إستطاعة شخص من اخلربات : أي 

 .يقابلها مباشرة ولتوقع املسائل القادمة

 فهم المعانى القراءات الصالة.  ۳

واصطالحا هو .معنا علمه وعرففةو " فهما –يفهم  –فهم " الفهم لغة هو من 
 ."ور شيئا وإدركهنص  "

القراءة  مصدر من قرأ مبعىن املطالعة أو التالوة ذكر لويس معلوف معناها    
ة هى الطالعة القراءملكتو فيما او لقى النظر علمية و قراءة وقرآنا اقرتأ نطق با -يقرأ -قرأ

وإلتصال بنتاج العقل البشارى اهنا من أهم وسائل الرقى , باملعرفة الشقافة أداة اكتسا

                                                           
 ۸۹۳. دار املشرق ، ص :  بريوت. منجد ىف اللغة و األعالملويس معلوف،  2
 .٤٤۸ص , املراجع نفسه    
٤
  Sarlito Wirawan Sarwono, Buku Pengantar Umum Psikologi. (Jakarta: Bulan Bintang, 

1982). Hal: 79  
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فاع العقل اىل اهلل ارت :الصالة ج صلواة او الصلوة بالواوو  .والعلمىامنو اإلجتما عى و 
 . ٥او التسبيخ  اصطالحا الصالة هو الدعاء، و نطلب معونتهلكى نسجدله و 

 

 رغبة.٤

  ,الوقت معنيأمناظ تصبح نشط ىف ذلك و , رغبة هى الشائق الذى كان  نشط  
 . ما يظر إليها من أجل حتقيق احلاجه أو تقدير عندماو 

 التعليم. ۵

تعليما  علمة الصيغة وغريها مجلة تعلمها   -يعلم -لغة مصدر من علم تعليم  
 . علم عالقة أمارة يعرفها

 .وإصطالحا إيصال العلم أو ملعرفة إىل ذهن التالميذ بطريقة منظمة 

والغرض األساس الذى يرمى إليه التعليم هو إيصال العلم أو املعرفة إىل أذهان 
كى يكونوا مستعدين على القيام بوطائفهم ىف احلقوق والوجبات جمتمعاهتم التالميذ  

 .وحياهتم اليومية
 

 

 

 

                                                           
بدون , دار املعارف: مصر ), اجلزء األول,  العربية و طرق التدريس, صاله عبد العزيز و عبد اجملد  ٥

 ۱۱۳ص , (سنة




