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اإلعتماد من طرف جلنة املناقشة 
:عنوان البحث 

كتاب الكواكب الدرية شرح املتممة اآلجروميةفعالية استخدام 
ىف قدرة الطلبة على قراءات النصوص العربية

)Manyak Payedعهد باب املتقنيمب(

ةيف تعليم اللغة العربيS.Pd.Iحبث تكميلي لنيل درجة 
ذكرياًشه: إسم الطالب 

١٢١٠٠٠٤٩٤: التسجيل رقم 

قبوله شرط لنيل درجة قد دفع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر 
S.Pd.I،م٢٠١٥فربوارى٤، بتاريخ اءربعألاوذلك يف يوم ىف تعليم اللغة العربية.

:وتتكون جلنة املناقشة من السادات األساتذة
رئيسارياملاجستالفقارالدكتور ذواألستاذ - ١

١٩٧٢٠٩٠٩١٩٩٩٠٥١٠٠١:رقم التوظيف 

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

سكر يتري ومناقشااملاجسترخملصاألستاذ - ٢
١٩٨٠٠٩٢٣٢٠١١٠١١٠٠٤:رقم التوظيف 

: (.................................)التوقيع 
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مناقشااملاجسترياسري أمرىاألستاذ - ٣
١٩٧٦٠٨٢٣٢٠٠٩٠١١٠٠٧: رقم التوظيف 

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

مناقشارياملاجستحممد فضلىاألستاذ- ٤
١٩٨٠٠٢٢٦٢٠٠٧١٠١٠٠٢:رقم التوظيف 

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

إعتماد
على مدير رئيس جامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا

ذو القرنني، املاجستر.الدكتور، احلاج
١٩٦٧٠٥١١١٩٩٠٠٢١٠٠١: رقم التوظيف 
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والتقديرالشكر

والفرقان، هللا الذى أنزل القرآن عربيا وهدى للناس وبينات من اهلدىاحلمد 
لى إحسانك الذى مصدره أمحدك يامصرف القلوب على مزيد نعمتك، وأشكرك ع

وعلى آله  ى رسولك حممد صلى اهللا عليه وسلمعلوسالماصالة.جمرد فضلك
.وأصحابه  أمجعني

أليف هذه الرسالة الوجيزة الىت توفيقه من تبإذن اهللا والباحثوقد انتهى
كمادة من لنجساإلسالمية  احلكوميةزاوية جوت كااليقدمها لكلية التربية جلامعة

.التربيةيف علومS.Pd.Iعلى  الطلبة  للحصول على شهادةاملواد  الدراسية  املقررة  
فعالية استخدام كتاب الكواكب الدرية شرح املتممة " وقد اختار الباحث  

Manyakاآلجرومية ىف قدرة الطلبة على قراءات النصوص العربية مبعهد باب املتقني 

Payed"عامةموضوعا هلذه الرسالة عسى أن تكون نافعة للباحث خاصة وللقارئني.
بوبني اللذين قد لوالديه احملويف هذه  الفرصة  السعيدة  يقدم  الباحث  الشكر 

أحسن الثواب يف الدنيا  اهللا  جيزيهما ا لعل ه ذيبا نافعربياه تربية حسنة  وهذب
املاجستري واألستاذ خملصلفضيلة املشرفني األستاذ يقدم الشكرنسىوال يواآلخرة،
إشرافاملاجستري اللذان قد بذال جهودمها وأنفقا أوقاما يفذوالفقارالدكتور

يباركهما  أناهللاباحث إلعداد هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال،لعلوجيه اليو
.وجيزيهما  جزاء  حسنا
قسم خلاص ملدير اجلامعة وعميد كلية التربية ورئيسالشكر اويقدم الباحث

اإلسالمية  زاوية جوت كاالكتبة جبامعة اللغة العربية وجلميع األساتذة وملوظفى امل
.الرسالةد ساعدوه بإعارة الكتب احملتاج إليها يف كتابة هذهالذين قلنجساحلكومية

يديه هذه الرسالة  الباحث من القارى الذي تقع بني ويف هذه الرسالة يرجو
نافعة  نقدا بنائيا وإصالحا نافعا إلكمال هذه الرسالة، وأخريا عسى اهللا أن جيعلها



ج

وىل ونعم النصري  املوحسبنا اهللا ونعم الوكيل فهو نعم .للباحث خاصة وللقارى عامة
.العاملنيوالحول والقوة إال باهللا العلى العظيم واحلمد هللا رب

٢٠١٤دمسبري ١٩،لنجسا
الباحث

ذكرياشه
١٢١٠٠٠٤٩٤: رقم التسجيل 
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ط

حمتويات البحث
صفحة

صفحة الغالف
ورقة فارغة

صفحة العنوان
أ ...................................................................شعار 
ب...................................................................إهداء 

ج..........................................................الشكر والتقدير 
د...........................................................تقرير املشرفني 

هـ..........................................اإلعتماد من طرف جلنة املناقشني 
و............................................................إقرار الطالب 

ز..........................................................ملخص البحث 
ح..........................................ملخص البحث باللغة اإلندونسية 

ط.........................................................حمتويات البحث 
ي...........................................................قائمة اجلدوال 
ك...........................................................قائمة املالحق 

اإلطار العام:الفصل األول
١....................................................مقدمة -أ

٢.............................................اسئلة البحث - ب

٢...........................................أهداف البحث - ج

٣.............................................فروض البحث -د

٣...............................................أمهية البحث -ه



ط

٣.............................................حدود البحث -و

٤.........................................حتديد املصطلحات -ز

اإلطار النظرى:الفصل الثاىن
٧........................................الكواكب الدريةتعريف- أ

٨.......................................................القدرة-ب
٨..............................................مفهوم القدرة - ١
٩...............................................أنواع القدرة - ٢
١١........................................................القراءة- ج

١١...............................تعريف القراءة يف اللغة العربية- ١
١٢...............................................أنواع القراءة- ٢
١٤........................................طرق تدريس القراءة- ٣
١٧........................................أهداف تعليم القراءة- ٤
١٨....العوامل اليت ال بد أن يراعيها املدرس يف إجراء تعليم القراءة- ٥
٢١....................................أقسام التدريب  يف القراءة- ٦
٢٢..........................................النصوص العربية-د
٢٢....................................تعريف النصوص العربية- ١
٢٢..........................أمهية النصوص ىف تعليم اللغة العربية- ٢

٢٣.............................الوسائل اإليضاح لتعليم النصوص- ٣

منهجية البحث:الفصل الثالث
٢٥..............................................منهج البحث - أ

٢٦...........................والعينة وأسلوب إختيارهاجمتمع -ب
٢٦..........................................مصادر البيانات-ج



ط

٢٧.............................................أدوات البحث- د
٢٩.....................................أسلوب حتليل البيانات-ه
٣٠......................................مراحل تنفيذ الدراسة-و

عرض البيانات وحتليلهاوالدراسات امليدانية:الفصل الربع
٣١.......................................ة عن ميدان البحثحمل-أ

٣١..........................املتقنيبابملعهدابناءتاريخ - ١
٣٢........................باب املتقنيعهداملرئيسصفحة- ٢
٣٣............باب املتقنيمعهد الظروف البيئية االجتماعية- ٣
٣٣.........................باب املتقنيمعهدملكية منوذج- ٤
٣٣.........................................تنظيما التعليم- ٥
٣٤...............................املناهج معهد باب املتقني- ٦

٤٠..................................................عرض البيانات-ب
لترقية " الكواكب الدرية " تعليم قواعد النحو بكتاب البيانات عن - ١

٤٠...........................كفاءة الطلبة يف قراءة النصوص العربية
البيانات عن استخدام كتاب الكواكب الدرية على قدرة - ٢

٤٦................................الطلبة ىف قراءة نصوص العربية
٤٩.................................حتجليل  البيانات و تفسريها -ج

٥٠............................................نيضحتقيق الفر-د

نتائج البحث والتوصيات واملقترحات: الفصل اخلامس
٥١................................................نتائج البحث -أ

٥١...........................................توصيات البحث-ب
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٥٢..........................................مقترحات البحث-ج

قائمة املراجع واملصادر
٥٣...............................................................املصادر-أ

٥٣......................................................املراجع العربية- ب
٥٣.............................................................كتب -

٥٤........................................................املراجع األجنبية- ج

٥٤............................................................كتب-
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ملخص باللغة اإلندونيسية

Zikriyansyah, 2014. Efektifitas Penggunaan Kitab Al-Kawakib Ad-Daruyyah
Syarhi Al-Matammimmah Al-Ajarumiyyah terhadap Kemampuan Santri-Santri
dalam Membaca Teks-teks 'Arab diPesantren Babul Muttaqin Manyak Payed.
Pembimbing : (1) Dr.Zulfikar MA, (2) Mukhlis,Lc,M.pd.I

Kata Kunci: Penggunaan Kitab Al-Kawakib Ad-Daruyyah terhadap Kemampuan
Santri-santri, Membaca Teks-teks 'Arab.

Ilmu Nahwu adalah salah satu dari unsur-unsur bahasa arab, Maka ia
merupakan Media untuk menjaga/memelihara bahasa arab yang resmi.dan oleh
karena itu Al-'Umrithi menyimpulkan "Sesungguhnya ilmu Nahwu adalah dasar
yang paling utama untuk mempelajarinya, Apabila suatu Konteks tidak ada
Nahwu maka tidak akan memberikan suatu pemahaman ". dan Pernyataan
tersebut dikuatkan pula oleh Muhammad Al-Ahdal "Sesungguhnya Suatu Konteks
dengan tidak menggunakan Nahwu tidak akan memberi  paham yang benar dan
asli kecuali dengan Nahwu.

Mempelajari Nahwu bertujuan untuk menjadikan santri-santri(peserta
didik) mampu membaca dengan benar dan memahami letak jatuhnya suatu
kalimat dan pemaknaan suatu teks arab dengan benar. Para guru telah
menggunakan berbagai metode dalam belajar kitab Al-Kawakib Ad-Daruyyah
karena kitab tersebut merupakan suatu kitab dari kitab-kitab Nahwu. Suatu
Pemahaman tidak akan mampu oleh mereka para santri(peserta didik)
menghasilkan suatu maksud dalam bacaan mereka terhadap suatu teks kecuali
dengan menggunakan Nahwu.

Adapun Pesantren Babul Muttaqin merupakan salah satu Pesantren
Salafiah diaceh Tamiang kecamatan Manyak payed, dan Pesantren ini
mempelajari kitab-kitab Turatsh(kuning), diantaranya Kitab Fiqah, Nahwu dan
Sharaf.

Dan kitab Nahwu yang dipelajari dipesantren tersebut adalah kitab Al-
Kawakib Ad-Daruyyah Syarhi Al-Matammimmah Al-Ajarumiyah, karena kitab
tersebut memudahkan Para santri dalam membaca Teks-teks Arab, dan kitab ini
juga telah digunakan diberbagai pesantren salafiah dari dulu sampai sekarang.

Rumusan Masalah : (1) Bagaimana Penggunaan Kitab Al-Kawakib Ad-
Daruyyah terhadap Kemampuan Santri-santri dalam Membaca Teks-teks Arab?
(2) Adakah Pengajaran kitab Al-Kawakib Ad-Daruyyah itu menjadi Efektif untuk
Menigkatkan Kemampuan para Santri dalam Membaca Teks-teks Arab?
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Adapun Metode Penelitian pada penelitian ini yaitu metode penelitian
Analisis Deskriptif, karena data-data yang dibutuhkan oleh sipeneliti tidak
menggambarkan secara bilangan dan juga kuantitatif tetapi berdasarkan data-data
tertentu dan secara terperinci dengan menggabungkan pendekatan(kualitatif dan
kuantitatif). Dan alat-alat yang digunakan peniliti dalm pengumpulan data yaitu:
(1) obsrvasi,(2) Wawancara,(3) Tes, (4) angket.

Dan Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penggunaan kitab
Alkawaki Ad-Daruyyah terhadap Kemampuan santri-santri dalam membaca teks-
teks Arab diPesantren Babul Muttaqin Manyak Payed adalah "Baik" sebagaimana
ditunjukkan dari hasil Observasi,Wawancara, dan Tes. Dan sebagian banyak dari
santri-santri Babul Muttaqin Manyak Payed itu mampu membaca teks-teks
Arab.(2) Pengajaran  Qawa'id Nahwu dengan kitab Al-Kawakib Ad-Daruyyah itu
memberikan Efektifitas untuk menigkatkan kemampuan santri-santri dalam
membaca teks-teks arab, sebagaimana ditunjuki dari hasil Wawancara, Angket
dan Tes.




















