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 استهالل
 

َا يُ َعلُِّمُه َبَشٌر   ِلَساٌن الَِّذْي َوَلَقْد نَ ْعَلَم اَن َُّهْم يَ ُقوُلْوَن ِاَّنَّ
ِبْيٌ   1يُ ْلِحُدْوَن ِإلَْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبٌّ مُّ
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 إهداء
  :أهدي هذا البحث إىل

أحسن التأدِب اللهم ساتيح اللذين ربياين وأدباين  و عبد الرحيم احلاج أِبو  ميأِب وأ

وإخوايت فاطمة  وزوجيت زبيدة حريرة احلسنة اغفريل ولوالدي وارمحهما كما ربياين صغريا.

 .الزهرة وخريية وسيت نور خالصة
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التقديركلمة الشكر و   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
تتّم الصاحلات وبذكره تتنّزل الربكات وبعونه تنحّل احلمد هلل بنعمته    

املشكالت. صالة وسالما على سيدنا حممد بن عبد اهلل موىل بالل. وعلى أله وصحبه 
 خري صحب وآل.

حتت  ه الرسالة املاجستريمحدا وشكرا هلل القادر املنان، بنوعه متت كتابة هذ
تكوين البيئة العربية لتنمية مهارة الكالم بالعربية يف معهد عبد الرمحن بن  املوضوع "

وهلذا هتدي الباحثة جزيل الشكر وفائق اإلحرتام وخالص الثناء إىل ". عوف مباالنج 
، خصوصا الرسالة املاجستري هاألساتيذ و كل من قد بذل غاية جهده يف إجناز كتابة هذ

 إىل :
احلارس، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  فضيلة األستاذ الدكتور عبد .1

 ؛قاحلكومية مباالن

، مدير الدراسات العليا موالنا مالك إبراهيم الدكتور موليادي ة األستاذفضيل  .1
  ؛قاإلسالمية احلكومية مباالن

، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات ولدانا وارغاديناتا فضيلة الدكتور .1
 ؛قجبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالن العليا

أفادا مين  ان، املشرفان الذنور حسن عبد الربي والدكتورسوتامان فضيلة الدكتور  .6
عمليا ووجها اخلطوات يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث 
حىت اإلنتهاء منه، فلم تبخل بعلمها يوما عن مساعد البحث وتوجيههما. فلهما 

 مين خالص الشكر والتقدير، ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء؛



 ح
 

م بكل الشكر والتقدير إىل املعلمي يف قسم تعليم اللغة العربية كلية كما أقدّ  .5
. فلهم مين  قجبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالن الدراسات العليا

كل الشكر والتقدير على ما قدموا من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهلل عين 
 خري اجلزاء؛

وأخيت، الذين يشجعاين دائما، كان دعائهم املستمر خري  والدّي احملرتمي، وأخي، .4
 معي يل يف حيايت

 أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية  .0

هذا، وأسأل اهلل أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، ويكون هذا البحث 
 نافعا ومفيدا للجميع، آمي.
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 ،الباحث       
 

 يأمحد فوس       
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 البحث مستخلص

الرسالة  لتعليم قراءة الكتب الرتاثية يف معهد نور اخلليل بنغكاالن إستخدام برنامج ختصص. 1719. أمحد فوزي
براهيم اإلسالمية ، جامعة موالنا مالك إالدراسات العليا. قسم تعليم اللغة العربية،كلية املاجستري

نور حسن (: الدكتور احلاج 1املاجستري، املشرف) ستمانالدكتور احلاج  :(1). املشرفجاحلكومية ماالن
 املاجستري عبد الربي

 
 تعليم القراءة، كتب الرتاث ،صختص برنامج :الرئيسية الكلمات

( يف إندونيسيا،كتب الرتاث واملعهد Indigenous Cultureاملعهد اإلسالمي هو الثقافة األصلية )
تعليم قراءة كتب الرتاثية فّعالية حيتاج إىل الطرق واإلسرتاتيجية ، فصلهااإلسالمي كوجهي لعملية واحدة ال متكن 

أو األساليب السليمة تسهيال هلم يف احلصول على أهداف املرجوة ، فمن املعاهد اليت هتدف رؤية ورسالة معهده 
يف  م برنامج ختصصيستخد إىل ترقية قراءة الكتب الرتاثية هو معهد نور اخلليل بنغكاالن حبيث يأيت هذا املعهد

عملية تعليم قراءة الكتب الرتاثية عن استخدام الربنامج  معرفة -1: البحث هذا أما أهداف .تعليم كتب الرتاث
معرفة  -1يف تعليم قراءة الكتب الرتاثية  ختصصمعرفة املعوقات التعليمية عند استخدام الربنامج  -1. ختصص

 .ختصصاحلول للمعوقات ولعالجها عند تعليم قراءة الكتب الرتاثية عن استخدام الربنامج 
الباحث يف كتابته هذه الرسالة مدخل البحث النوعي من نوع دراسة وصفية حتليلية.وتتكون  استخدم

املقابلة واملالحظة والواثائق. أما  طريقة مجع بيانته بطريقةالباحث  قامساسية والثناوية. و صادر األمصادره من امل
 حتليل بيانته يستند إىل نوع حتليل ميلس وهربمان

يف معهد نور اخليل بنغكاالن  الرتاثية باستخدام برنامج ختصص تعليم قراءة الكتب نهي أالبحث  ائجونت
وطريقة  تلقائيةالطريقة املستخدمه طريقة و  مرحلة العليا. ومرحلة الوسطى م مرحلة األوىل -1يكون ثالثة مراحل،

الرتاثية  املعوقات اليت تواجه عند تعليم قراءة الكتب -1. م طريقة مشاورة حماضرةوطريقة  بندونغان(أو ) مؤقتتة
خارج الفصل و الحيضر بعض الطالب  ميارس أن يقراء الكتبال  بعض الطالب -1.باستخدام برنامج ختصص

أما  .املختلفةالنفسية  اتقدر الب يف الفهم فرديةفروق  -1 الطالب من الرغبة يف تعلم قراءة كتب الرتاث. قلة -1
إدارة تقدمي قراءة بسمى وتيف هذا الربنامج  خارجيةنشطة األكون تأن -1احللول املناسبة لعالج هذه املعوقات. 

حفظ كتاب فتح القريب، دورة كتاب  فتح القريب، حبث املسائل أربعة أنشطة: ويشمل على   (ITQ)الكتب 
ينبغي على املدرس أن يعلم بطريقة اليت يعجب الطالب فمن  -1دورة كاب حمتصر جدا. ، (BMW)وسطى 

أن يقوم مدير املدرسة أو املعهد بتنصيب  -1املمكن عن طريقة اختيار الوسائيل أو الطريقة اجلذابية والرائعة. 
 .بة وتوصيفهم يف مرحلة خمصوصة توافق بدرجتهم االبتكارية والذكائيةومجع الطل
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ABSTRACT 

  
Ahmat Fausi, 2019. The use of Program "specially" In The Classic Book in Islamic 

Boarding Shcool Nurul Cholil. Thesis. Department of Arabic Language Education, 

Graduate School. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor (1): Dr. H. Sutaman, MA Supervisor (2): Dr. H. Nur Hasan Abdul Bari, 

MA 
 

Key words: Takhasshush Program, Learning of Reading, Classic Book 

Islamic Boarding school is the original culture in Indonesia, the classic book and 

islamic boarding school are two faces that can not separated, classic book that effective 

learning requires methods, strategies and the right elements that can facilitate to achieve 

the goal. Most of the Islamic boarding school's which vision and mission to improve 

reading classic book is islamic boarding school Nurul Cholil which the. The purpose of 

this study are: 1-to know the process of learning in reading of classic book specially 2- to 

know constraints or obstacles in learning process of reading classic book. 3- to know a 

solution and obstacles in reading learning of classic book specially 

In this research, the writer used approach of gualitative research by using recitation 

model if analysis descriptive. The data source in this research consist of source of primer 

data and secondary. And collecting data used interview method, observation, and 

documentation. Meanwhile the data analisys in this research used model analysis of Milis 

And Hubberman. 

The results of this research is the process of reading in classic book by using the 

special program in Islamic boarding school Nurul Cholil Bangkalan are: there are three 

level beginner level, mid level and last level, the method are used Sorogan, Wethon or 

Bandongan, memorization and discussion methode. The constraints that face are: 1-the 

majority of student do not get to in classic book when outside the classroom. 2- Students 

seldom who like reading classic book in outside of the class, 3- Difference in level of 

understanding. The solution are: 1- Hold additional learning outside the classroom in the 

form of ITQ which includes: a. Memorizing the book of Fathul Qarib. b. Fathul Qarib 

book course. c Bahtsul Masail. d. The Mukhtashar Jiddan book course. 2- The teachers 

must teach that if students were amazed, with use facilities and interesting method. 3- 

Trustees should or classify students in accordance with their level of intelligance. 
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ABSTRAK 

Ahmat Fausi. 2019. Penggunaan Program “Takhossus” dalam Pembelajaran Kitab 

Kuning di Pondok Pesantren Nurul Cholil. Tesis. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Program Pascasarjana. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing(1): Dr. H. Sutaman, M.A. Pembimbing(2): Dr. H. Nur Hasan Abdul 

Bari, M.A. 

 

Kata Kunci : Program Takhasshush, Pembelajaran Qiro’ah, Kitab Kuning 

Pondok pesantren adalah budaya asli di indonesia, kitab kuning dan pondok 

pesantren adalah dua wajah yang tidak mungkin di pisahkan, pembelajaran kitab kuning 

yang efektif membutuhkan metode,strategi dan unsur-unsur yang tepat yang  

memudahkan utuk mencapai tujuan. Sebagian dari pondok pesantren yang Visi-Misinya 

untuk untuk meningkatkan membaca Kitab kuning adalah pondok Pesantren Nurul Cholil 

yang menggunakan program takhossus dalam pembelajaran kitab kuning Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah : 1-untuk mengetahui proses pembelajaran membaca kitab 

kuning yang ada di program khusus. 2- untuk mengetahui kendala, hambabatan, proses 

pembelajaran membaca kitab kuning di program khusus. 3- untuk mengetahui solusi 

kendala, hambatan  dalam proses pembelajaran membaca kitab kuning di program khusus 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan 

model deskriptif analisis. Sumber data pada penelitian ini terdiri  dari sumber data primer 

dan sekunder, dan metode pengumpulan datanya  menggunakan metode wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya dalam penelitian ini 

menggunakan analisis model Mils Dan Hubberman. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah proses pembelajaran membaca kitab kuning 

denga menggunakan program takhossus di pondok pesantren Nurul Cholil bangkalan ada 

tiga tingkatan. yang pertama tingkat pemula, tingkat pertengahan dan tingkat telakhir. 

Metode yang di gunakan adalah metode Sorogan, Wethonan atau Bandongan, metode 

hafalan dan metode musyawaroh. Adapun kendala kendala yang di hadapinya adalah: 1- 

sebagian santri tidak membiasakan membaca kitab kuning ketika di luar kelas dan 2-

sedikit sekali santri yang suka membaca kitab kuning, kurang membiasakan membaca 

kitab di luar kelas, 3-perbedaan tingkat pemahaman. Adapun solusinya adalah: 1- 

Mengadakan pembelajaran tambahan di luar kelas berupa ITQ yang meliputi: a. 

Menghafal kitab Fathul Qarib. b. Kursus kitab Fathul Qarib. c Bahtsul Masail. d. Kursus 

kitab Mukhtashar Jiddan. 2- Guru harus mengajar yang sekiranya siswa kagum, dengan 

menngunakan fasilitas dan metode yang menarik. 3- pengurus harus memisahkan atau 

mengelompokkan santri yang sesuai dengan tingkatan kecerdasan masing-masing. 
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 األول  الفصل
 اإلطار العام

 

 مقدمة .أ
 1( يف إندونيسيا.Indigenous Cultureاملعهد اإلسالمي هو الثقافة األصلية )

عند خرباء التعليم اإلسالمي، قد نشئت تربية املعهد يف ثقافة إندونيسيا منذ زمان  
ما قبل التاريخ، م استمرت يف زمان اهلندوسي والبوذي واستمرت يف زمان ثقافة 

ولذلك، املعهد اإلسالمي الذي يعرف هذا الزمان ال ينفصل عن   1اإلسالمي.
( يف إندونيسيا يف جاوى. wali songoانتشار اإلسالم الذي يعمله ويل ساجنو )

ولذلك أول من يؤسس املعهد اإلسالمي هو موالنا مالك إبراهم املشهور بالشيخ 
 6ميالدية(. 119هجرية أو  441موالنا مغرِب )املتوىف سنة 

كتب الرتاث واملعهد اإلسالمي كوجهي لعملية واحدة ال متكن فصلها. قال 
اث يف املعهد اإلسالمي مهم من أجل تشكيل علي يايف، أنشطة تعليم كتب الرت 

لتبخر كتب لرتاث،  5الفكرية واألخالق أي اجلودة الدينية يف نفس الطالب.
( sorogan)( وسوروكن weton)يستخدم طريقة التدريس وهي تسمى بطريقة ويتون 

 40.(bandonganاو تسمى أيضا بطريقة سوروكن وبندوجنان )

                                                           
2  Abd. Rachman Shaleh, Dkk., Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren, (Jakarta: Proyek 

Dan Bantuan Kepada Pondok Pesantren, 1982), Hal. 6 
3 Tilaar, Pradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Reneka Cipta, 2004), Hal. 151 
4 Wahhoetomo, Perguruan Tinggi Pesantre, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 

Hal. 70 
5 Binti Maunah, Tradisi Intelektual Santri “Dalam Tantangan Da Hambatan Pendidikan 

Pesantren Di Masa Depan”, (Yogyakarta: Teras, 2009), Hal. 38 
6  Nurcholish ,Adjid, Bilik-Bilik Pesantren, Sbuah Potret Perjalanan, Cet. Ke-1,( Jakarta: 

Paramadina, 1992), Hal. 28 
7  



1 
 

 

ولفهم تلك النصوص العربية، فالقدرة على مهارة القراءة اجليدة شيئ مهم ال 
الكتب الرتاثية ال تتوقف على أن يستطيع  ميكن إمهاله. والقدرة على مهارة القراءة

القة القارئ التعرف على رموز أو احلروف املكتوبة يف النص املقروء والنطق هبا بالط
فحسب، وإَّنا هي القدرة على فهم ما تضمنه النص من معانيه الصحيحة. والقدرة 
على القراءة اجليدة كذلك تتعلق كثري بالسيطرة على العناصر اللغوية، منها املفردات 
والرتكيب واألَّناط والقواعد والداللة األلفاظ يف السياق اليت تؤدي إىل املعاين 

ارات القرائية اجليدة أن يكون للقارئ اإلكثار من الصحيحة. وللحصول على امله
التدريبات عليها باستخدام أنواع من أساليب أو إسرتاتيجيات وتقنيات القراءة 

 املالئمة.
وبالطبع، أن تعليم قراءة كتب الرتاثية فّعالية حيتاج إىل الطرق واإلسرتاتيجية 

ملرجوة. ومع ذلك أن أو األساليب السليمة تسهيال هلم يف احلصول على أهداف ا
واقعية تعليم قراءة كتب الرتاثية يف معهد نور اخلليل بنغكاالن يستخدم الربنامج 
"التخصص" يف ترقية واستيعاب قراءة الكتب الرتاثية بالنظر إىل أن فيه تعليم القراءة 
اجليدة يف ظواهرنا كما نراها اآلن مل متثل العملية اليت تسري على أساس التعليم 

 4ال والفعال. وبالطبع يرقي هذا الربنامج أسلوب التعليم من فصل "أمثليت".االتص
إضافة إىل ذلك، فمن املعاهد اليت هتدف رؤية ورسالة معهده إىل ترقية قراءة 
الكتب الرتاثية هو معهد نور اخلليل بنغكاالن حبيث يأيت هذا املعهد مع برنامج 

ليل على تلك الظاهرة يوجد خرجيو معهد ، ومن الد9تعليمه الفعال وأسالبيه املتنوعة
نور اخلليل بنغكاالن متأهلي يف قراءة النصوص العربية طبعا منهم من كان وصفه 

                                                           

 قي الساعة السابعة صباحا. 1714سبتمرب  15من املقابلة مع األستاذ نور حسن يف اليوم هذه البيانات حصل عليها الباحث  8 

 هذه البيانات حصل عليها الباحث من الوثائق ملعهد نور اخلليل بنغكاالن. 9 
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مربيا للمعهد اإلسالمي يف قريته ومنهم من كان وصفه مدرسا للقواعد العربية أو 
 .17قراءة الكتب الرتاثية

الكثرية تدل على أن معهد نور اخلليل بنغكاالن من املعاهد  البياناتهذه 
اإلسالمية يف إندونيسيا وخاصة يف جزيرة مادورا املستحق بالقول "إنه من املعاهد 

 املمتازة يف تكوين الطلبة القادرين واملاهرين يف قراءة الكتب الرتاثية".
 يف تعليم ولذا، كان الباحث يف اختيار موضوع البحث لرسالة املاجستري

"استخدام البرنامج "التخصص" في تعليم قراءة اللغة العربية حتت العنوان: 
 .الكتب التراثية في معهد نور الخليل بنغكاالن"

 
 أسئلة البحث .ب

 مما سبق البيان من مقدمة البحث فقام الباحث بأسئلة البحث اهلامة وهي:
"التخصص" يف معهد نور كيف تعليم قراءة الكتب الرتاثية باستخدام الربنامج  .1

 اخلليل بنغكاالن؟
ما املعوقات اليت تواجه عند تعليم قراءة الكتب الرتاثية باستخدام الربنامج  .1

 "التخصص" يف معهد نور اخلليل بنغكاالن؟  
ما هي احللول املناسبة لعالج هذه املعوقات عند تعليم قراءة الكتب الرتاثية  .1

 نور اخلليل بنغكاالن؟  باستخدام الربنامج "التخصص" يف معهد
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 أهداف البحث وأهميته .ج
 من أهداف هذا البحث وأمهيته هي:

أن تكتشف عملية تعليم قراءة الكتب الرتاثية عن استخدام الربنامج  .1
 "التخصص" يف معهد نور اخلليل بنغكاالن؛

ملعرفة املعوقات التعليمية عند استخدام الربنامج "التخصص" يف تعليم قراءة  .1
 اثية مبعهد نور اخلليل بنغكاالن؛الكتب الرت 

احلول للمعوقات ولعالجها عند تعليم قراءة الكتب الرتاثية عن  لوصف .1
 استخدام الربنامج "التخصص" يف معهد نو اخلليل بنغكاالن.

 
 حدود البحث .د

 احلدود املوضوعية .1
ال ميكن للباحث أن يبحث يف مجيع أجزاء تعليم قراءة الكتب الرتاثية، 

. هذا ترتكز يف برنامج التخصصولذا، حدد الباحث يف تعليم قراءة الكتب اليت 
الربنامج من إحدى الربامج التعليمية اليت عقدها معهد نور اخلليل بنغكاالن 

اثية، وكان هذا الربنامج يف ألجل ترقية جودة وكفاءة الطلبة يف قراءة الكتب الرت 
غاية الربامج األعلى الستيعاب الكتب الرتاثية يف معهد نور اخلليل بنغكاالن 
بالرغم أنه من الربامج الفعالة يف استيعاب قراءة الكتب الرتاثية. وأما معهد نور 
اخلليل بنغكاالن فهو من أحد املعاهد اإلسالمية يف مدينة بنغكاالن وهو أيضا 

 هد الكربى بالنسبة للمعاهد األخرى.من املعا
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 احلدود املكانية .1
سيجري هذا لبحث يف الربامج "ختصص" مبعهد نور اخلليل بنغكاالن يف 

 قرية دمانغان بارات بنغكاالن.
 احلدود الزمانية .1

يقتصر زمان إجراء هذا البحث على الربنامج "التخصص" يف العام 
 نوفمرب.م. من شهر سبتمرب إىل  1714الدراسي: 

 
 تحديد المصطلحات .ه

هو برنامج خاص بعد الربامج التعليمية األوىل يف تعليم قراءة  برنامج ختصص .1
بعد تعليم الربنامج أمثليت ألجل تعميق واستيعاب  الكتب الرتاثية، وهو يعقد

. ومن براجمه هي حفظ الكتاب فتح القريب ودورته يعقد هذا الربنامج أمثليت
 11.ملستوى الوسطى ودورة الكتاب خمتصر جداوحبث املسائل عنه يف ا

تعليم قراءة الكتب الرتاثية: مبعىن كل عمليات وإجراءات ملعرفة وفهم املعىن  .1
واملراد املفهوم من الكتب الرتاثية أي الكتب القدمية اليت ألفها العلماء 

ويقصد هنا كتاب فتح القريب وهو كتاب يبحث فيه األحكام  .11املتقدمون
 11الفقهية.

                                                           

 يف الساعة التاسعة صباحا. 1714سبتمرب  19هذه البيانات حصل عليها الباحث من املقابلة مع األستاذ سهال يف اليوم  11 
12 Martin Van Bruinessen. Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat, (Yogyakarta: Gading, 

2012), Hal. 147-148 

 (.19997أبو القاسم الغزي، فتح القريب، )سورابايا: اهلداية، 11 
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عهد نور اخلليل: هو من معاهد إسالمي سلفي املشهور الذي يقع يف شارع  م .1
كياهي حممد خليل دماغان بارات بنغكاالن. وخادم ومرِب هذا املعهد هو 

 1955.16الشيخ احلاج زبري منتصر. أسس هذا املعهد يف 
 

 الدراسات السابقة .و
النظر إىل البحوث ويراد هنا البحوث السابقة تتعلق بنفس املوضوع، وبعد االطالع و 

املوجودة فيجد الباحث عددا كثرية وأنواعا من البحث يف تدريس اللغة العربية يف 
 ناحية كتب تراث، منها: 

 Macromedia. استخدم برنامج مايكرو ميديا فالس "1711مرسدين،  .1

Flash يف تنمية مهارة القراءة )بالطبيق على مدرسة اإلصالح الديين "
كديري لومبوك الغربية(، رسالة املاجستري، جامعة موالنا املتوسطة اإلسالمية  

 .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

صائي للنتائج حاىل اختبار البيان اإل فتستندالبحث  ائجأما نت
احملصولة من االختبارين القبلي والبعدي يف مهارة فهم املعلومات التفصيلية 

فالنتيجة تدل على أن قيمة ت  tes- t )حمتوى النص( عن طريق اختبارات 7
( على مستوى 1470( أكثر من قيمة ت اجلدول )44467احلساب )

. وكذالك النتيجة احملصولة من االختبارين القبلي والبعدي يف p>0.5الداللة: 
( أكثر من قيمة 44149مهارة فهم األفكار الرئيسية أن قيمة احلساب )

. وهذا يدل على وجود p>0.05( على مستوى الداللة : 1474اجلدول )

                                                           
 14 http://www.nurulcholil.net 
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فرق نتيجة اخصائية يف مهارة املقراءة لدى التالميذ قبل استخدام برنامج 
لتنمية مهارة القراءة، تعليم اللغة  "Macromedia Flash"مايكرو ميديا فالس 

العربية. وبالنظر اىل متوسطة النتائج من االختبار العدي بي املهارتي أن 
ملعلومات التفصيلية احسن من مهارهتم يف فهم مهارة الطلبة يف فهم ا

 األفكار الرئيسية

برامج "قراءة النصوص العربية" لتنمية قدرة فهم املقروء . 1714منصور،  .1
. رسالة املاجستري، جامعة سونن أمبيل مبدرسة أم القرى الرتبوي بامكاسن

 اإلسالمية احلكومية سورابايا.
يعين أن تطبيق برنامج قراءة النصوص العربية فالبحث  ائجأما نت

( اإلفتتاحية 1مبدرسة أم القرى الرتبوية مادورا حيتوي إىل ثالثة خطوات هي 
( أن املشكالت وحلوهلا لربنامج قراءة النصوص 1واألساسية  واإلختتامية.

العربية مبدرسة ام القرى الرتبوية متنوعة حيث تصدر من مصادرين يعين 
( أن برنامج قراءة النصوص العربية مبدرسة ام 1 اللغوية. املشكالت غري

  tالقرى الرتبوية مادورا له أثار لتنمية مهارة الراءة حيث نظرا أىل نتيجة 
على سبيل t-table (2,09< 8,64>2,86 )اإلحصائي أكثر من نتيجة املستوى 

 املقدار.
 power)ينستخدام الربامج احلسوِب بور بو . فعال ا1711ليليس ثوبية،  .1

point)  يف تعليم مهارة الكتابة )حبث جترييب مبدرسة هنضة العلماء اإلبتدائية
رسالة املاجستري، جامعة موالنا مالك إبراهيم  .اإلسالمية بولوالوانج مباالنج(

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج
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البحث فتدل على أن استخدام الربمج احلسوِب بور بوين  ائجأما نت
فعالة يف تعليم مهارة الكتابة لد الطلبة يف الفصل اخلامس مبدرسة هنضة 

( إن نتيجة من االختبار 1العلماء اإلبتدائية اإلسالمية، والدليل على ذلك 
t-tes  احلساب -باستخدام تIndependen احلساب  -هي أن ت

أي النتيجة "ت   (1،990( هي )t-teble)" اجلدول ( مقدار "ت4،016)
مردود و  (Ho)" احلساب أكرب من "ت" اجلدول. لذلك النظرية التخمينية 

(H, )  .تعليم مهارة الكتابة يف امالء، ترتيب الكلمات، يف حتويل 1مقبول )
هي أن  Independenاحلساب -باستخدام ت  tesاجلملة/الكلمة املوازنة 

  (1،990( هي )t-teble)( مقدار "ت" اجلدول 4،016احلساب  )-ت
أي النتيجة "ت " احلساب أكرب من "ت" اجلدول. لذلك النظرية التخمينية 

( Ho) ( مردود وH, ) .مقبول 
. إسرتاتيجية تعليم كتب الرتاث )دراسة التحليلية يف املعهد 1776 خريي، .6

رسالة املاجستري، باتا فنأن فلنجائن فمكاسان(. -منبع العلوم اإلسالمي باتا
  .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

هي خلف عن سلف اليت مل تتغري من جيل إىل فالبحث  ائجأما نت
عن سلف اليت فيها االبتكار من املدير مناسبة اىل الزمان. جيل وغري خلف 

واما إسرتاتيجية تعليم اليت تستخدم فيه هي إسرتاتيجية التعليم التعاوين، 
خصوصا يف فراكوم  Paikem، وتعليم اإلتقان، وموجه النشاط الطالب

ومكتوب . واما طريقة سوى الطريقة القدمية كسوروكن وبندوجنان، وتنتونان، 
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هناك ايضا طرق الذي موافق للزمان، كاملشاورة، واالستجواب، واملمارسة. 
 واما التعليم يف مهاجع املعهد يستخدم الطريقة املتنوعة. 

. تعليم كتب الرتاث يف مهد سلفية شافعية العلي 1715املؤمني،  أمري .5
سوكورجو ستوبندو ومعهد نور القرني العايل مجرب، رسالة املاجستري، جامعة 

 .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
وأما نتيجة البحث أن أهداف تعليم كتب الرتاث هو لتحقيق 
الكوادر الفقهاء ولفهم عقيدة اإلسالم كامال. وأما حمتويات تعليم كتب 
الرتاث هو علم القواعد الفقه باستخدام كتاب الفرائد البهية والغيضة، وعلم 

روائع البيان للشيخ الصبوين. وعلم احلديث  تفسري باستخدام كتلب
باستخدام كتاب إبانة األحكام. وعلم التاريخ باستخدام كتاب فقه السرية 
للشيخ رمضان البوطي. وعلم الكالم باستخدام كتاب مقالة اإلسالم وغري 
ذلك. أما طريقة تعليم يستخدم طريقة حفاالن وطريقة املكثفة وطريقة 

ستقرائية. وأما تقومي باستخدام تقومي اليومي والتقومي املوسعة والطريقة اإل
الشهري وتقوين نصف السنة واخري السنة. ويستخدم اختبار املقايل 
وتفسريي النصوص واملوضوعي. واختبار الشفوي بقراءة الكتب الرتاثية 

 وحفظ األية األحكام والسؤل اللفظي.
 احلسوِب لرتقية . إعداد برنامج عمر ومرمي1716سيف الرجال بن صاحل،  .4

مهارة القراءة )حبث وتطوير يف مدرسة اإلرشاد اإلبتدائية اإلسالمية 
رسالة املاجستري، جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية بسجافورا(. 

  سورابايا.
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اكثر من املستوى املعنو  t” 0،15“أما نتيجة البحث أن نتيجة 
فهذا مبىن أن فرضية هذا البحث  %5وأكرب من املستوى املعنوي  1%

 مقبول وخالصتها أن استخدم برامج عمر ومرمي فعالة يف ترقية مهارة القراءة.
 
 

 جدول: الدراسات السابقة وأصالة األبحاث

 الرقم
اسم الباحث وسنة 

 وعنوان البحث
 أصالة األبحاث اتختالفاال المتشابهات

 . 1711مرسدين  1
استخدم برنامج مايكرو 

ميديا فالس 
"Macromedia Flash "

يف تنمية مهارة القراءة 
)بالطبيق على مدرسة 

اإلصالح الديين 
املتوسطة اإلسالمية  

 كديري لومبوك الغربية(،

برنامج مايكرو  إستخدام برنامج، 
 ديديا فالس.

 حبث التجرييب  

السابقة يف الدراسة 
. استخدم برنامج 

مايكرو ميديا فالس 
"Macromedia 

Flash يف تنمية "
مهارة القراءة. ولكن 

اليستخدم برنامج 
 "ختصص" 

 .1714منصور،  1
برامج "قراءة النصوص  

العربية" لتنمية قدرة فهم 

برامج "قراءة 
النصوص العربية 

 الرتاث(")كتب 

لتنمية قراءة قدرة 
 فهم املقروء.

دراسة احلالة، حبث 

برامج "قراءة 
النصوص العربية" 

لتنمية قدرة فهم 
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املقروء مبدرسة أم القرى 
 الرتبوي بامكاسن.

املقروء مبدرسة أم  الكمي والكيفي
القرى الرتبوي 

بامكاسن.ولكن  
اليستخدم برنامج 
"ختصص" واملكان 

الباحث سيبحث 
 يف املعهد. 

. 1711ليليس ثوبية،  1
ربامج فعال استخدام ال

احلسوِب بور بوين 
(power poin)  يف تعليم

مهارة الكتابة )حبث 
جترييب مبدرسة هنضة 

العلماء اإلبتدائية 
اإلسالمية بولوالوانج 

 مباالنج(

الربامج احلسوِب بور  استخدام برامج.
 power)بوين 

point)  تعليم مهارة
الكتابة )حبث 

 ، والكميجترييب

فعال استخدام 
الربامج احلسوِب بور 

 power)بوين 

point)  يف تعليم
مهارة الكتابة )حبث 
جترييب مبدرسة هنضة 

العلماء اإلبتدائية 
 . اإلسالمية

ولكن اليستخدم  
برنامج "ختصص" 

واملكان الباحث 
 سيبحث يف املعهد.

إسرتاتيجية تعليم  إسرتاتيجية تعليم   تعليم كتب الرتاثية،. 1776خريي،  6
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إسرتاتيجية تعليم كتب 
الرتاث )دراسة التحليلية 

املعهد منبع العلوم يف 
باتا فنأن -اإلسالمي باتا

 فلنجائن فمكاسان(.

 حبث الوصفي،
 املعهد

كتب الرتاث )دراسة  كتب الرتاثية
التحليلية يف املعهد 

منبع العلوم 
باتا -اإلسالمي باتا

فنأن فلنجائن 
 فمكاسان(.

ولكن ال يستخدم  
 رنامج "ختصص"ب

. 1715، املؤمنيمري ا 5
تعليم كتب الرتاث يف 

مهد سلفية شافعية 
العلي سوكورجو 

ستوبندو ومعهد نور 
 القرني العايل مجرب

 تعليم كتب الرتاث،
 دراسة الوصفية، 

 املعهد

يف الدراسة السابقة  تعليم كتب الرتاث 
تعليم كتب الرتاث 

يف مهد سلفية 
شافعية العلي 

ستوبندو سوكورجو 
ومعهد نور القرني 

 العايل مجرب.
ولكن ال يستخدم 

 برنامج "ختصص"
سيف الرجال بن صاحل،  4

1716. 
إعداد برنامج عمر  

 برنامج
 

 

 إعداد برنامج،
 حبث تطوير

 املدخل الكمي

إعداد برنامج عمر 
ومرمي احلسوِب لرتقية 

 مهارة القراءة
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ومرمي احلسوِب لرتقية 
مهارة القراءة )حبث 

وتطوير يف مدرسة 
اإلرشاد اإلبتدائية 

 اإلسالمية بسجافورا(.

 واملنهج التجرييب
 

ولكن ال يستخدم 
 برنامج "ختصص"
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري
 

 مهارة القراءة  المبحث األول:تعليم
 تعليممفهوم  .أ

يكون اخلصائص الرئيسي 15التعليم لغة هو العملية والطريقة، وعملية التعليم.
يف التعليم وهي التعليم مبعىن جعل الطالب على تعلم، وعملية التعليم حتدث يف أي 

قال محزة، أن التعليم هو األنشطة اليت تسعى  14مكان، والتعليم لتحقيق األهداف.
لة مع اعتبار البيئة، وخصائص الطلبة، وخصائص إىل جعل الطلبة يتعلمن باملتكام

حقيقة التعليم  وأما 10املادة، واسرتاجتية التعليم، إما أداء، أو إدارة، أو تنظيم التعليم.
 14هو اجلهد الواعي من املعلم إىل جعل الطالب على تعلم لتحقيق األهداف.

ق واحلاصل، أن يف تعليم عنصران مهمان، ومها املعلم والطلب. لتحقي
موافقا على ما قال  19األهداف فالعالقة بي املعلم والطالب أن تكون مطابقا.

طاهرين، التعليم هو حماولة جلعل الطالب على تعلم أو حماولة لتوجيه أنشطة 
 17الطالب إىل أنشطة التعلم.

 
                                                           

15 Agus Suprijono, Cooprative Learning, Teori & Aplikasi PAIKEM, Cet. Ke-9 (Yokyakarta, 

Pustaka Pelajar, 2012), Hal. 13 
16 Wina sanjaya, pembelajaran dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi, cet.ke-2 

(Jakarta: kencana, 2006) hal. 79 
17 Hamzah B. Uno, orentasi baru dalam psikologi pembelajaran, (jakarta: bumi aksara, 

2006, hal.v 
18 Trianto, mendesain model inovatif-progresif, (jakarta: premada media group, 2010), hal. 17  

19 Nuni yusvavera syatra, desain relasi efektif guru dan murid cet. Ke- 1 (yogyakarta: buku 

biru, 2013), hal. 111 
20 Tohirin, psikologi pembelajaran pendidikan agama islam, cet, ke-1 (jakarta: PT. Raja 

grafindo persada, 2005), hal. 8 
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 مفهوم مهارة القراءة .ب
اي عملية ربط الكالم  11القراءة عملية يراد الربط الرموز املكتوبة واصواهتا.

املكتوب يلفظ، فاللغة املكتوبة تتكون من رموز تشكل الفاظا حتمل املعاين، وعلى 
هذا األساس فإن املقرؤ يتكون من معىن ورمز ولفظ الرمز وهذا اللفظ يعرب عن 

علومات من املرسل )الكاتب( إىل إهنا عملية االتصال حتوي نقل م 11املعىن.
 املستفبل )القارئ( يرافقها انتخاب ورفض وقبول.

لقد تطور مفهوم القراءة من كوهنا عملية ميكنيكية بسيطة، إىل مفهوم معقد 
يقوم على يستلزم تدخل اإلنسان بكل جوانبها. ففي القرن العشرين بدأت مبفهوم 

وكانت األحباث تتناول النوحي  ال يتعدى تعرف احلروف والكلمات والنطق هبا
 الفسيكولوجية مثل حركات العي وأعضاء النطق. 

مر مبفهوم القراءة مبرحلة متعددة فالقراءة تبداء بالتعريف والفهم والتقد والقراءة 
 حلل املشكالت م القراءة االبتكارية.

 التعرف .1
عملتي وهذا املرحلة ألة ميكنيكية ليس فيها اعمال الفكر وهي تتضمن 

يعين تركيز االنتباه على املادة املكتوبة أو املطلوبة م استثارة االرتبات اليت 
تساعد على متييز كلمة كما تساعد على تعرف معاين الكلمات أو نطقها أو  

 كالمها معا.
 

                                                           

، )األردن: عامل الكتب احلديث، اجتاهات حديثة يف تدريس الغة العربيةطه علي الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي، 11 
 5م(، ص.1777
، )عمان: دار املسرية، تدريس اللغة العربية بي النظرية والتطبيقأساليب راتب فاسم عاشور وحممد فؤاد احلوامدة، 11 

 46(، ص. 1717
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 الفهم  .1
وهذه ملرحلة هي عملية استخالص املعىن من النص فهي تتضمن على 

ترابطاهتا األساسية متضمنة الدققة والشمول يف العناصر املهمة يف املعىن يف 
 الفهم.

 النقد .1
وهذه املرحلة أن القارئ ال يكتفى بتعريف احلروف والكلمات واجلمل 
وال بفهم النص فقط ولكن ال بد أن يقراء قراءة بافدة واععية ويبدى رأيه فيما 

 يقراء.
 القراءة حلل املشكالت .6

والنطق والفهم والنقد لتصبح هذا املفهوم ينقل القراءة من التعريف 
القراءة أسلوبا من أساليب النشاط الفكري يف حل املشكالت فهي ليست 

 عملية متميزة بل هي نشاط فكري متكامل.
 القراءة االبتكارية .5

هذا املفهوم يعين عملية يتحدد فيها كل من الكاتب والقارئ إلنتاج 
اليت يستحضرها القارئ  شيئ مل يكن موجودا من قبل ويركز على أمهية اخلربات

 11معه إىل النص.

 أنواع القراءة  .ج
تقسم القراءة من جهة طريقة أدائها إىل ثالثة أنواع وهي القراءة الصامتة أو 
السرية والقراءة اجلهرية والقراءة اإلستماعية، م كان النوع الثالث حمل خالف بي 

                                                           

 114م(، ص.1775تعليم اللغة العربية، )القاهرة: دار الثقافة، مصطفى رسالن، 11 
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راءة باإلذن إَّنا هو املربي وهو االستماع. فريى املعارضون أن االستماع ليس ق
إنصات وير املؤيدون أن االستماع نوع من القراءة ألنه وسيلة أىل الفهم واإلتصال 
اللغوي بي املتكلم والسامع تصحبها العمليات العقلية اليت تتم يف القرائتي الصامتة 

 16واجلهرية.
ولكل من هذه األنواع مفهومها وأهدافها، ألتها وميزاهتا وعيوهبا وذلك  

 :ا يأيتكم
 القراة اجلهرية  .1

إن القراءة اجلهرية عملية حتويل الرمز املكتوبة إىل الفاظ منطوقة مفهومة 
املعاين، وتقوميها من القارئ والنطق فيها العنصر املميز وبشكل حمورا أساسا 
فيها، وهي عملية ألة تشرتك فيها العي والذهن وللسان وتشدد على نطق 

صحيحا واالسرتسال يف القراءةبصوت مسموع معرب الكلمات واجلمل ونطقا 
عن املعاين لتحقيق الفهم واإلفهام وتشدد أيضا على احلركات والسكنات 

  15وضبط حركات اإلعراب.
كما يعرفها البعض بأهنا : ترمجة الرموز املكتوبة إىل الفاظ منطوقة وفهم 

فيها وفيها تشرتك معاهنا وتقوميها فالنطق فيها عنصر فعال ويشكل حمورا رئيسيا 
العي والذهن واللسان، ومن ابرز ما تشدد عليه نطق الكلمات واجلمل نطقا 
صحيحا واالسرتسال يف الفراءة والتعبري الصويت عن املعاين أي توضيح املعىن 
من اخالل النربات الصوتية وحتيق عنصر الفهم واإلفهام وضبط حركات 

 اإلعراب. 
                                                           

 07م(، ص.1777، )القاهرة: عامل الكتب، الطبعة الثانية، تدريس اخلاصة باللغة العربية طرقفخرالدين عامر، 16 
 154م(، ص. 1774، )عمان األردان: دار املناهج، مهارات االتصال اللغويال وتعليمهاعلي عطية، حمسن 15 
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  ما يأيت:أما أهداف القراءة اجلهرية إىل

متكن املتعلم من إجادة النطق بالكلمات واجلمل وإخراج احلروف من  (أ
 املخارجها الصحيحة 

 متكي املتعلم من حسن اإللقاء ومتثيل املعاين ومراعاة عالمات الرتقيم  (ب
متكي املتعلم االسرتسال يف قراءة وحتقيق السرعة فيها مع فهم معىن املقروء  (ج

 وتقوميه
 يف نفس املتعلم ومتكينه من مواجهة االخرين  معاجلة عامل اخلجل (د

 إعداد املتعلم ملواجهة املواقف اخلطابية (ه
 متكي املتعليم من وضع القواعد النحوية موضوع التطبيق عند القراءة  (و
متكي املتعلم من تنويع نرباته الصوتية وأسلوب اإللقاء تبعا لطبيعة أسلوب   (ز

 كاتب النص املقروء
 اجلهرية مبيزات عديدة فيها:تتميز القراءة 

 تعدد وسيلة رئيسية للتدريب على النطق الصحيح وحماكاة نطق املعلم  (أ
متكي املعلم من اكتشاف عيوب النطق لدى الطلبة والعمل على  (ب

 معاجلتها
 تدرب املتعلم على فن اإللقاء (ج

 تعاجل اخلجل والرتدد وعدم الثقفة بالنفس عند مواجهة اآلخرين (د
 من خالل جودة اإللقاء والتعبري الصويتتؤثر يف السامع  (ه

 تنمي القدرة على تذوق املقروء (و

 تتميز القراءة اجلهر بعيوب عديدة فيها:
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قد ال يشرتك فيها مجيع الطلبة مما يؤدي إىل حالة من اإلحباط لدى  (أ
 من مل يشارك

 قد ينشغل بعض الطلبة يف أثنائها بأمور أخرى، فال يتابعون القارئ  (ب
السأم إىل نفوس الطلبة ألن املوضوع املقروء واحد  قد يتسلسل امللل (ج

 وتكرر قراءته مرات عديدة من دون تنوع األنشطة وتقليبها.
 القراءة الصامتة .1

القراءة الصامتة هي عملية حتويل الرموز املكتوبة إىل الفاظ مفهومة من 
القارء من دون نطقتها أي قراءة ذهنية من دون صوت أو مهس أو حتريك 

وهي قراءة كل ما يقع حتت مساحة البصر من املقروء يف آن واحد. يف الشفاه 
وأهم ما  14القرائة الصامتة تشرتك العي والذهن من دون أعضاء جهاز النطق.

تشدد عليه القراءة الصامتة هي فهم املقروء واستعابه والسرعة يف القراءة. 
وغري ذلك من خصائص  اجلهرية، ألهنا حمررة من النطق وأثقاله ومن مراعاة النربة

النطق. فالقراءة الصامتة حتدث بانتقال العي فوق الكلمات وإدراك مدلوالهتا 
 فهي قراءة سرية ليس فيها صوت وال مهس وال حتريك السان أو شفه.

 أما أهداف الفالاءة الصامتة إىل ما يلي:

 متكي الطلبة من السرعة يف القراءة   (أ
 بهالتشديد عاى فهم املقروء واستعا (ب

 هتيئة الطلبة لالعتماد على أنقسهم يف التعلم (ج

                                                           

م(، 1775)عمان: دار القدس،  املشرف الفين يف أساليب تدريس اللغة العربية، نايف أمحد سليمان وعادلصاحل حممود،14 
 14ص.
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التشديد على صور الكلمات وحتزينها يف الذاكراة واستدعائها عند الكتابة  (د
 أو القراة 

 زيادة احملصول اللغوي (ه
 تنمية القدرة على حتليل املقروء وحتديد األفكار الرئيسية فيه والعالقات بينها (و
 تنمية القدرة على تفومي املقروء (ز

 ة القدرة على إدراك املعاين الكامنة خلف املقروءتنمي (ح

 تتميز القراءة الصامتة مبيزات عديدة فيها:

 تعد الطريقة الطبيعة ملمارسة القراءة يف احلياة   (أ
توفر الوقت ألهنا أسرع من اجلهرية لتخلصها من أعباء النطق وأحكام  (ب

 اإلعراب وهي تنمي السرعة يف القراءة
 تتطلب جهدا عضويامرحية للقارئ ألهنا ال  (ج

 ال تسبب إزعاجا لآلخرين عندما تستعمل مع وجودهم (د
الذهن فيها يفرغ للمعىن فتحقق فهما أفضل وتساعد على تكوين الفكرة  (ه

 عن املوضوع وعناصره وتقوميه
 تنمى القدرة على التحيل والرتكيب واالستنتاج (و
 تنمى القدرة على تذوق األدِب (ز

ريها لذلك فإهنا هي املعدودة يف املواد صاحلة لتحصيل املعلومات أكثر من غ (ح
 املختلفة

 صاحلة لالستغال يف أوقات الفراغ من لالستمتاع باملقروء (ط
 صاحلة أكثر من غريها ألغراض البحث والتنقيب عن املعلومات (ي
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 ميكن إشراك مجيع الطلبة فيها. (ك
 قد ميارسها القارئ مبفهوم القراءة اجلهرية وبذلك فال حتقق أهدافها فقد يقرأ (ل

 الطالب املوضوع كلمة بصوت خافت
قد يتعرض الطالب يف أثنائها أىل الشرودةالذهين والنتشغال بأمور التتصل  (م

 باملوضوع املقروء من دون معرفة املعلم بذلك 
 ال تدريب على صحة النطق وحسن اإللقاء (ن

 ال متكن املعلم من كتشاف عيوب النطق لدى الطلبة  (س

 يث أغراضها بي األنواع اآلتية:ميكن توزيع القراءة الصامتة من ح

 القراءة الصامتة اليت تسبق القراءة (أ
 القراءة الصامتة اليت املوجهة  (ب

 القراءة التحصيلية (ج
 القراءة االستماعية .1

القراءة االستماعية هي عملية ذهنية يتم فيها تعرف املقروء من خالل 
ويعد  10االستماع واالصغاء إليه وفيها يتفرغ الذهن للفهم واالستيعاب.

االصغاء العنصر الفعال فيها، وفيها تشرتك األذن والدماغ، إذتقوم األذن 
 بتحسي املسموع ونقله إىل الدماغ ليقوم برتمجة وحتليله وفهم مدلوله.

 تتميز القراءة االستماعية مبا يأيت:

 تدرب على اإلنصاب (أ

                                                           

 54(، ص. 1770)القاهرة: دار املنهج،  ،ائيةتدريس اللغة العربية يف ضوء الكفيايات األدحمسن علي عطية، 10 
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 تدرب على استيعاب املسموع وتسجيل املالحظات يف أثناء االستماع (ب
املعلم من معرفة مستوى قدرات الطلبة على الفهم واالستيعاب متكن  (ج

 والتحليل
 متكن املتعلم من حتليل املسموع وتقوميه (د

  14تعدى من الوسائل الفعالة يف تعليم املكفوفي. (ه
 

 أهمية القراءة  .د
القراءة ذات أمهية كربى يف حيات اإلنسان منذ القدم، وازدادت أمهيتها يف 

العلمي والتكنولوجي، وتفجر املعرفة يف مجيع جماالت  هذا العصر بسبب التطوير
حياة، فاإلنسان ال يستغىن عنها بالرغم من وجود والوسائل املتعددو لنقل املعرفة، 
حيث البد له من توسيع دائرة معرفته فيما تقدمه هذه الوسائل فالقراءة مفتاح كل 

للغة، ويكفي القراءة معرفة يف مجيع التخصصات، منها تستمد عناصرها بقية فنون ا
امهية، أن أول خطاب من اهلل سبحانه وتعلى إىل رسول رب العاملي صلى اهلل عليه 
وسلم، أفتتح بكلمة إقراء يف قوله تعلى )اقراء بسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان 

وألمهية القراءة القصوي يف احلياة  19من علق، اقراء وربك األكرم الذي علم بالقلم(.
حضظيت من علماء الرتبية بنصيب وافر من الدراسة والبحث، إذ يعد ما اإلنسان، 

اجنز منها بالف الدراسات والبحوث، بعضها يتصل باستعداد الطفل هلا وبعضها 
خيتص بعيوب النطق وأثرها فيها، وبعض الثالث يتصل خبربات ماقبل القراءة، 

االختيار يتنقل بي الصعوف أوبامليول القرائية لدى التالميذ واإلسان يف القراءة حر 
                                                           

 111م(، ص. 1777)القاهرة: دار الفكر العرِب،  تدريس فنون اللغة العربية،علي أمحد مدكور، 14 
 .6-1 سورة العلق األيةالقران الكرمي،  29 
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املعرفة كما حيلو له دون جري أو قسر على معلومة مفروضة من علم معي، بأية 
وسيلة من وسائل اإلعالم، بل ينشد اإلنسان هبا راحة النفس وغداء العقل، وتنوعا 

اء يف املعرفة من اإلنتاج املعاصر والقدمي " فالقراءة هلا أمهيتها للفرد، ألهنا تسهم يف بن
شخصية اإلنسان عن طريق تتفيف العقل واكتساب املعرفة، وهتذيب العواطف 
واالنفعاالت، وهي أداة التعليم يف حلياة املدرسة، فاملتعلم ال يستطيع أن يتقدم يف 
أية ناحية من النواحي، إال غذا استطاع السيطرة على مهارات القراءة، وهي كذالك 

لى الرتاث الثقايف، الذي تعترب به كل أمة تفخر مهمية للجميع ألهنا أدة للإلطالع ع
 17بتارخيها، وهي أدة من أدوات االتصال اجلامعي فرتبط انسان بعامله ومافيه.

يستهدف تعليم القراءة يف برامج تعليم العربية الناطي بلغات أخرى عدة 
 11مهها:أ

اليت إن القراءة هي أول املهارات الثالث )وهي القراءة ةالكتاب واحلساب(.  .1
 جيمع اجملتمع اإلنساين على حق الفرد يف تعليمها.

إن تربية املستمرة، والتعليم مدى احلياة، والتعليم الذايت شعارات الحتقق يف  .1
حياة اإلنسان إذا كان قادرا على القراءة. إهنا أنشطة تعتمد على كمية ونوع 

 وما يقرؤه.
ر عمل مهاري فيه ال إن اجملتمع اإلنساين املعاصر جمتمع متعلم يصعب تصو   .1

يتطلب القراءة، إن اإلنسان حماط بكثري من أوجه النشاط اليت تستلزم القراءة 
 حىت حيقق ما يريد وحىت يتكيف مع اجملتمع ويؤدي وظيفيه.

                                                           
30  M.F. Baradia, Kapitaselekta Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Ikip Malang, 1990)  

، )إيسيكو: منشورات املنظمة اإلسالمية والعلوم تعليم العربية لغري الناطقي هبا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،  31 
 104(، ص. 1949والثقافة، 
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إن ما جينية من خالل قراءة املواد العربية  -إن القراءة الواسعة شرط للثقافة .6
 أعظم مما جينية من خالل أي مهارة اخرى.

ن القراءة هي مهارة اليت تبقى مع الطالب عندما يرتك البلد العرِب الذي يتعلم إ .5
كما أهنا املهارة اليت يستطيع من خالل أن يعرف على أَّناط الثقافة   -فيه اللغة

 العربية ومالمها.
بالقراءة يستطيع الطالب ان حيقق أغراضه العملية من تعليم العربية. قد تكون  .4

قتصادية أو اساسية أو تعلمية أو غريها. إن كثريا من أغراضا ثقافية، أو ا
الطالب يف برامج تعليم اللغة العربية كلغة ثانية يهدفون من تعلميها املباشرة 

 بعرِب ميارس مهارات االستماع والكالم. 
والقراة مهارة يستطيع الطالب هبا حتقيق قدر من االستماع وقضاء وقت الفراغ  .0

 مبا هو أجدى. 
ءة هي املهارة اليت ينميا الطالب وحده بعد أن يرتك املعهد ليس مثة فإن القرا .4

 أدعى للتقم يف القراءة مثل القراءة.
  

 أهداف مهارة القراءة  .ه
 من املتواقع أن أهداف تعليم القراءة لتطوير قدرة التالميذ يف مهارة القراءة. 

ونصوصها، كمثل: أما أهداف القرءة العامة يف اعمال اليومية تتعلق بأهداف 
  11األهداف لنيل الفرح أو األخبار أو العلم أو الدليل.

                                                           
32Furqonul A. Chaedar Aslawiyah, Pengajaran Bahasa Komunikatif, (Bandung: PT 

Rosdakarya, 1997), Hal. 109 
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أن يتمكن الدراسي من ربط الرمز املكتوبة باألصوات اليت تعرب عنها يف اللغة  .1
 العربية

أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة وادراك تغري  .1
 املعىن بتغيري الرتاكيب

املفردات من معاين السياق، والفرق بي مفردات احلديث أن يتعرف معاين  .1
 ومفرادا الكتابة

 أن يفهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اليت تربط بينها  .6
 أن يقراء يفهم انطالق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها .5
 أن يتمكن من قراءة نص قاءة جهرية بنطق صحيح  .4
ية والتفاصل وأن يدرك العالقات املكتوبة للفكرة أن يفهم األفكار اجلزئ .0

 الرئيسية
 أن يتعرف عالمات الرتقيم ووظيفة كل منها .4
أن يقراء قراءة واسعة ابتداء من قراءة األن يقراء واسعة ابتداء من قراءة  .9

الصحيفة إىل قراءة األدب والتاريخ والعلوم األحدث اجلارية مع إدراك 
يل املعىن ونقدها وربط القراءة الواسعة بالثقافة  األحداث وحتديد النتائج وحتل

 العربية واإلسالمية.
 

 مراحل تعليم مهارة القراءة .و
 هناك ثالثة مراحل للقراءة وهي:
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: القراءة الصوتية وهي بأصوات اللغة ويدرب التالميذ على  المراحل األولى
املرحلة  النطق الصحيح وتعاجل مشكالهتم الصوتية. وأما تتدرج القراءة بطالب

 11األوىل يف اخلطوات التالية.
متييز الكلمات واجلملة ونطقها نطقا سليما مع فهم معناها، م التعرف على  .1

 صور احلروف اهلجائية وأنواع الشكل
قراءة الكلمات واجلملة السهلة، م املوضوعات القصري مع فهم املعىن قراءة  .1

 تتوافر فيها صحة النطق وحسن األداء.

القراء مع الفهم ويرعى صدق التالميذ يف تصوير املعىن المراحل الثانية : 
واألداء املعرب، ومن املفيد هنا مناقشتهم بأسئلة الكتاب الختبار فهمهم للنص. 
وأما يف املراحل الثانية أو املراحل املتوسطة تتدرج القراءة بالطالب يف اخلطوات 

 التالية: 

مع صحة النطق يف موضوعات منوعة كفقرات التمكن من القراءة السليمة  .1
 من الصحف والنشرات وموضوعات تتصل باحلياة.

اإلطالق يف القراءة يف موضوع متصل طويل نوعا مع الفهم لألفكار  .1
 واإلتقان ألداء

القراءة الطلقة وهي أن شجع تالميذك على أن يقرؤوا المراحل الثالثة : 
دون ترتيب  -واحدا بعد األخرىبسرعة معقولة. وميكن أن تنادي أمساعهم 

ن متابعة اجلمعة ليقرأ كل  منهم فقرة أو عبارة يف تتابع نتصل، حىت تضم –
 للنص يف الكتاب.

                                                           

 154، )القاهرة: دار الكتاب العرِب، بدون السنة(، ص. ة تعليم اللغة العربية لغري العرِبمشكلعلى احلديد،  33 
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 طرائق تعليم مهارة القراءة .ز

وتعترب طريقة األجبدية من بشائر الطريقة اجلزئية يف تعليم القراءة اليت تنادي 
عد ذلك إىل مقطع مثل )با، ِب، بو( م بأن يبداء املتعلم مبعرفة احلروف، وينتقل ب

إىل كلمات فعبارات فجمل. أي أن متعلم ينتقل من اجلزء اىل الكل بعد أن تنظم 
له الطريقة مراحل هذا التجمع ويساعده توجيه املعلم على االنتقال من مرحلة اىل 

ألجبدية  اخرى. وقد دعا أتبا الطريقة اجلزئية أىل تعميمها يف تعليم قراءة كل اللغات ا
كالعربية والفرنيسية وأغلب اللغلت األورومية، ألن كتابتها تعتمد على جتميع 
احلروف يف نطق وكلمات وألن القارئ لن يستطيع أن يفهم معىن كلماهتا إال أذا 
ترجم كل حرف مكتوب اىل صوت لغوي منطوق م مجع هذه األصوات يف كلمات 

   16راءة، منها:وعبارات ومجل. توجد طرائق عدة لتعليم الق
 الطريقة الحرفية:ثم قراءة  .2

 هذه الطريقة تبرتئ بقراءة احلرف الكلمة.
 الطريقة الصوتية:  .1

تشبه هذه الطريقة الرفيه، ولكنها تعليم احلروف مفتوحة أو مضمومة 
 أومكسورة

 الطريقة الكلية : .3
 إهنا تبداء بالكل ألجزاء، ولذلك مسيت أيضا بالطريقة التحليلية.

 الطريقة الجزئية :  .2
                                                           

م( ص. 1991عبد احلميد عبد اهلل  أخرون، أسس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقي يقريها، )الرياض: دار الغاىل،  34 
41. 



14 
 

 

مسيت بذلك اهنا تبداء باجلزء وتنتهي بالكل.. إهنا تعلم الدرس القراءة 
باحلروف أو األصوات، م تضمنها غلى بعضها البعض لتكون منها كلمات 

 وتكون من الكلمات مجال ومن اجلمل فقرات ومن الفقرات موضوعا.
 طريقة انظر وقل .5

قروء م يطلب من الدارس أن يقول ممثل ما يأمر املعلم الدراس أن ينظر إىل امل
 قاله املعلم.

 الطريقة الطبيعية .6
متتم هذه الطريقة بالفرد وترعي الطبيعة االنسانية، وتكون بديلة عن 
الطرائق اليت تعتمد على النظرات الفلسفية النطقية وتقوم على الرتمجة. 

د فرتة يبدأ يف وينبغي أن يفهم املتعلم املنطوق أوال، م يتحدث ثانيا، وبع
القراءة فالكتابة، ألن هذا هو الرتتيب الطبيعي لنمو لغة الطفل. وختتص هذه 

 الطريقة بالقراءة املكثفة.
 الطريقة القراءة .7

هتدف هذه الطريقة اىل قدرة الدارس على فهم املقروء فهما دقيقا 
تعليمية واالهتمام بالقراءة الصامية. وتنطلق هذه الطريقة من فلسفة نفسية 

مردها أن اتقان املهارات األخرى. فهذه الطريقة، إذن تؤمن بانتقال أثر 
 15التدريب من مهارة اىل أخرى.

 
 

                                                           

العربية للناطقي بلغات أخرى، )جامعة االمام بن سعود اإلسالمية، عبد العزيز ابن إبراهم العصملي، طرائق تدريس اللغة  35 
 14-14( ص.  1771
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 استراتيجية تعليم القراءة .ح
وتتنوع إسرتاتيجية تعليم مهارة القراءة على كثري متنوعة اليت تستطيع أن تقسم 

 املراحل التعليم الثالثة. وتلك اإلسرتاتيجية كما تلي:
   ”Denan Empty Outline ” اإلستراتيجية .2

هي اإلسرتاتيجية اليت   ”Denan Empty Outline ”اإلسرتاتيجية
تستخدم لتدريب كفاءة الطلبة يف نقل حمتوى نص القراءة إىل شكل 
اجلدول. وهذه اإلسرتاتيجية عادة تستخدم لتعليم مهارة القراءة يف مرحلة 

استخدام هذه اإلسرتاتيجية هي ألن اإلبتدائية. ألن غرض التعليم يف 
يستطيع التلميذ أن يفهم نص القراءة جزءا فجزءا. املثال هذا يف أن يّعلم 

 املعلم كلمة اإلسم والفعل أو غريها.

 وأما اخلطوات يف استخدام هذه اإلسرتاتيجية هي كما يلي:

 اختار املعلم نص القراءة املناسبة باملوضوع اللذي قد حدده املعلم (أ
 املعلم شكل اجدول لتدريب التالميذعدد  (ب

قسم املعلم نص القراءة إيل مجيع التالميذ، م طلبهم املعلم أن يقرؤا  (ج
 ذلك النص فرديا.

 طلب املعلم التالميذ أن يكتبوا بعض اجملتمعة ألن يناقشوا وظيفتهم. (د
م طلب املعلم التالميذ أن يقدموا وظيفيهم جمموعة فمجموعة امام  (ه

 أصدقائهم
 علم وظيفتهم.صحيح امل (و

 "Index Card Matchاإلستراتيجية " .1
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" هي اإلسرتاتيجية اليت تستخدم Index Card Matchاإلسرتاتيجية "
لتعليم الكلمات ومعناها، أو السؤل واجلواب. املثال هذا إن كان الكلمة " 

وغري ذلك. وعلم املعلم مهارة القراءة باستخدام هذه   "penaقلم" ومعناها "
 اإلسرتاتيجية عادة للتالميذ يف مرحلة املتوسطة.

 وأما اخلطوات يف استخدام هذه اإلسرتاتيجية هي كما يلي: 
عدد املعلم البطاقة املتزوجة يعين الكلمة واملعىن أو السؤل واجلواب أو  (أ

 ها املعلم بال نظام.الكلمة وضدها أو مرادفها. م نظمها ووضع
قسم املعلم البطاقة إىل التالميذ، وطلب التالميذ أن يفهموا الكلمة أو  (ب

 اجلملة ومعناها فيها.
 طلب التلميذ أن يبحثوا متزوجة تلك البطاقة. (ج

 قسم التالميذ إىل بعض اجملتمعة م طلبهم أن يناقشوا بطاقتهم املتزوجة. (د
 املناقشة أمام اصدقائهم.تفضل اجملموعة فمجموعة أن يقدموا نتيجة  (ه

أعطى الفرصة إىل اجملموعة األخرى أن يسألوا أو يتكلموا عما يقدم  (و
 أصدقائهم.

 صحح املعلم وأعطى تأكيدا عما يعمل التالميذ. (ز
 "Analisisاإلسرتاتيجية " (ح

هي اإلسرتاتيجية اليت تستخدم لتدريب كفاءة  "Analisisاإلستالاتيجية "
تخدم هذه اإلسرتاتيجية يف تعليم مهارة الطلبة والفكرر املساعة. وتس

القراءة ملرحلة التقدمة عادة. ألن غرض التعليم يف هذه املرحلة هي أن 
 يعود التالميذ يف قاءة نص لعربية وفهمهه.
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 وأما اخلطوات يف استخدام هذه اإلسرتاتيجية هي كما يلي:
 طب املعلم التالميذ أن يقرؤوا النص العربية بالضبة اجليد (أ

لعلم التالمبذ أنيكتشفوا الفكرة الرئيسية يف ذلك النص طلب ا (ب
 نفسا، م ذكرها أوكتبها يف الكتاب.

 طلب املعلم التالميذ أن جيمعوا اىل بعض اجملموعة م يناقشوها معا. (ج
 أمر املعلم اىل اجملموعة أن يقدم نتيجة املناقشة من كل اجملموعة. (د

 و اىل املتقدم.أعطى الفرصة إىل اجملموعة األخرى أن يسألوا أ (ه
 وصحيح املعلم وأعطى تأكيدا عما يعمل التالميذ. (و

فتلك اإلسرتاتيجية هي اإلسرتاتيجية املتجددة واملتطورة يف تعليم 
مهارة القراءة. وتلك البيان من اإلسرتاتيجية تعليم مهارة القراءة على 

  14حسب نوع مراحل الطلبة.
 خطوات تعليم مهارة القراءة .ط

 تبداء بإعطاء الكلمات اجلديدة وشرحها يف تركيب اجلملة  .1
الطالب يقرؤون النص قراءة جهرية يستغرق فيها حوايل مخس وعشرين  .1

 دقيقة من الوقت
يتناقش الطالب عن املوضوع بإجابة األسئلة حول النص للتأكد من  .1

 فهمهم، ومن املمكن جتري املناقشة باللغة األم
 حسب احلاجةالكالم عن تركيب اجلملة  .6
 البحث عن املفردات اليت مل تدرس قبلها .5

                                                           

الناقة، حممود كامل، وطعيمة، رشدي أمحد، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقي هبا. )مصر: منشورات املنظمة اإلسالمية  14 
 159-156للرتبية والعلوم والثافة(. ص. 
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تنفيذ الوظائف املوجودة يف املقرر، وتعين هبا اإلجابة عن األسئلة املتعلقة  .4
 10بالنص املقروء وتدريب اإلنشاء املوجه.

 : تقويم التعليم نيالمبحث الثا

 مفهوم تقويم التعليم  .أ

مبعىن تعيي   evaluationأصل مصطلح التقومي هو من لغة اإلجنليزية وهو
ويف الرتبية تقومي املعلم ألداء التالميذ يعين إعطاء  14القيمة أو عقد سلسلة التقييم. 

هذا األداء قيمة ووزنا، وهو بصورة عامة يتضمن إصدار احلكم على األشياء أو 
قال أنس سودجونو التقومي هم القيمة يف الرتبية او القيمة  19األشخاص أو األفكار.

ومثا ذلك التعريف يعرف ان التقومي على  67األشياء اليت ترتبط بنشاط الرتبوي.يف 
وإما التعريف األوسع كما قال  61أنه عملية أو نشاط إلصدار القيمة من األشياء.

على أنه نشاط أو عملية التخيري، والتجمع،  stark & thomasستارك وطماس 
إلصدار األحكام ولتصنيف الربامج والتحليل، وتقدمي املعلومات اليت اليت تستخدم 

إضافة إىل تلك التعريفات حيصل على أنه أي تقومي التعليم هو  61املستقبل.
 العمليات لتعيي الطلبة هل هي نالت األغرض اليت عينت يف األهداف التعليمية.

 

                                                           

 17م(، ص. 1951كرات يف طرق تدريس اللغة العربية، )كلية الرتبية جامعة عي مشش، رشدي خاطر، مذ  محمود 37 

38 Tayar fusuf dan syaiful anwar, meteodologi pengajaran agama dan bahasa arab,Cet. Ke-

2, (jakarta: rajaqrafindo persada, 1997), hal. 209 

  14(، ص. 1996)بريطانيا، دار إيالح،  1مدخل إىل القياس الرتبوي والنفسي، ط.فارق عبد السالم وأخرون،  19 
40  Anas sudihono, pengantar evaluasi pendidikan, cet. Ke-12 (jakarta: PT. Raja grafido 

persyada, 2012), hal. 1 
41 Wayan murkancana dan sumartana, evaluasi pendidikan, (surabaya: PT. Usaha nasional, 

1982), hal. 1-2 
42 Strak dan thomas, assesment and program evaluation, (needham heigh, simon schuster 

custom publishing, 1994), hal. 12 
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 خصائص التقويم .ب

، من هناك خصائص البد أن تتوفر يف أي برنامج تقوميي لكي حيقق الفائدة املرجوة
 61اخلصائص ما يلي:

 الشمول (1
جين أن تراعي الربامج التقوميي الشمول، وبيان هذا أنه ال بنبغي أن 
ينحصر االهتمام يف لقياس على املعارف واحلقائق واملفاهم، بل يستمع ليشمل 
اإلجتاهاد وامليول والتفكري النقاد والتوافق الشخصي واإلمجاعي، وأن تستعمل 

واذا كانت عملية التعليم هتتم باملتعلم اهتماما كليا شىت األساليب بتوازع، 
شامال، فمن األزم أن يكون اهتمام الربنامج التقومي أيضا شامال لكل جوانب 

وبالتايل فينبغي أن نقوم مدى َّنو التلميذ يف كافية  66التالميذ وأنشطته.
 اجلوانب، سواء اجلانب العقلي، والثقايف، واجلسمي، والديين، اإلجتماعي،

 والثقايف. 
 االستمرار (1

أي أي يصبح القومي جزاء متكامال مع التدريس يسري معه جنبا إىل 
جنب أول بأول، وال يأيت التقومي يف هناية العام الدراسي، بل يتم بطريقة 
مستمرة ومنظمة حىت ميكن تصحيح األخطاء قبل نفاقهما، وحىت ال سكسل 

ام الدراسي على التلقي التلميذ منم التحصيل ويقتصري نشاطه خالل الع
واالستقبال واستمرار عملية التقومي مع مدة الدراسة يسمح بتغطية مجع اجلوانب 

                                                           

 170-175(، ص. 775تعليم اللغة العربية القاهرة، )دار الثقفة للنشر والتوزيع، مصطفى رسال، 43 

(، ص. 1777تعليم اللغة العربية والرتبوية الدينية، )القاهرة: دار الثقفة للنشر والتوزيع، حممد خاطر ومصطفى رسال،  66 
115-110  
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املراد تقوميها، وحتديد نقاط القوة ونقاط الضعف، والكشف عن املعلومات   
واملصاعب، م عالج نقاط الضعف وتدعيم نقاط القوة، كما يعمل على أتاحة 

   65عملية التقومي. الفرصة إلشراك عدد كبري يف
 التكامل (1

إن تتكامل املعلومات يف استعماهلا عند القيام حبكم معي، وعندما نضع 
خطة عمل بناء على هذا احلكم، فاملعلومات اخلاصة بالنواحي الصحية والتوافق 
العاطفي واإلجتماعي، واإلجتاهات وغريها جيب أن تربط مثال بنتائج اختبارات 

حتصيل بعينه، وكل ما لدينا من بيانات ومعلومات عن التحصيل أو اختبار 
  64الفرد البد أن نعامله باعتباره وحده يوضح ويكمل بعضها بعضا.

 أن تتوافر يف أدوات التقومي صفات الصدق والثبات واملوضوعية  (6
 التنوع (5

معىن أن يتم استخدام كل األدوات املعروفة لتقومي كي نصل أىل صورة 
التدري، فينبغي أن ال يقتصر تقوم الطالب على  واضحة وكاملة عن حالة

االختبار املقايل فقط، بل هناك اختبارات األخرى املتعددة كا الختبار التكملة 
 واختبار االختيار من متعدد وغري ذلك.

 مجاعية التقومي/الدميقراطية (4
مبعىن أن يتم أخد أراء كل من له صلة بعملية التدريس، أي أن يشرتك 

قومي جمموعة كبرية تتعاون فيما بينهما من أجل حتقيق اهلدف يف عملية الت
 املطلوب.

                                                           
 11(، ص. 1940)القاهرة: األجنلو املصرية، التقومي النفسي، الطبعة الثالثفوائد أبو حطب وأخرون،  65
 191(، ص.  1940اء املناهج وتنظيماهتا، )القاهرة: اإلجنلو املصرية أسس بنحممد عي املفىت وحلمى أمحد الوكيل،  64 
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 ارتباط التقومي األهداف (0
 اقتصادية التقومي (4

أي يكون اقتصاديا من حيث اجلهد والوقت والتكلفة، فالتقومي 
االقتصادي يف الوقت يتطلب مراعة وقت املعلم والتالميذ، وكذالك الوقت 

 .املسموح به يف املنهج
 

  التقويموظائف  .ج

 :إما وظيفة التقومي عامة ما يلي 60. وظيفة التقومي عامة ما يلي:
جلمع املعلومات اليت تستخدم ببينة تطوير أو تغيري السلوك سبق للطلبة بعد  (1

 نشاط التعليم يف زمان حمدد.
  64ملعرفة الفعالية من طرق اليت تستخدم يف نشاط التعليم يف زمان حمدد. (1
 69من الربنامجملعرفة وحتقيق األهداف  (1

 إما وظيفة التقومي خاصة ما يلي:
 لدفع الطلبة يف نشاط التعليم (1
 57لطالب وإجياد العوامل اليت تسبب جناح ومثبط الطلبة يف نشاط التعليم. (1
 ملعرفة هل األهداف اليت تثبت حتقق أم ال (1
 ملعرفة حتصيل الطلبة (6
 ا أم الملعرفة وحتكيم الطلبة هل هي جتوز أن تلتحق اىل الربنامج بعده (5

                                                           

 11التقومي الفسي ص. فؤاد أبو حطب وأخرون،  60 
48 Anas sudijono, pengantar evaluasi, hal. 16-17 
49 Anas sudijono, pengantar evaluasi, hal. 16 
50 M. Ainin dkk, evaluasi dalam pembelajaran bahasa arab, cet. Ke-1 (malang: misykat, 

2006), hal. 11 
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 51وجلمع الطلبة طردا وعكسها. (4
 

 أساليب تقويم  .د

وملعرفة حتصيل التعليم، يلزم للمقوم استخدام أدوات التقومي أو يسمى أيضا 
بأساليب التقومي وبكلمة أخرى وسائل التقومي. ستحسن نتيجة التقومي عندما 

تستخدم يف ستخدم املقوم أساليب التقومي بالصدق والثبت. وفيها أساليب التقومي 
 51جمال التدريس النوعان ومها االختبا وغري االختبار.

 االختبار (1
قال خمتار خباري االختبار هو التجربة تعمل ملعرفة كون نتائج التعليم يف 

 53الطالب أو الطلبة أو ال.
ومثل ذلك التعريف تعرف أريكونتو على أنه سلسة األسئلة أو التدريب 

لقياس املهارة أو املعرفة أو  الفكرة أو املؤهلة أو أدوات األخرى اليت تستخدم 
هذا التعريف أيضا يف كتاب  56أو املوهبة اليت ميلكها الطالب أو الطلبة.

Encyclopof Educational Evaluastion .55  التعريف األخر يعرفه أمري داع
إندراكوسوما، االختبار هو اإلدارة أو األسلوب الرتتييب املوضوعي لتحصيل 

التعريف  54أو معلومات الطالب أو الطلبة بالطريقة الصديق والسريع. بيانات
الشامل كما قاله وايان، أسلوب االختبار هو طريقة التقييم الذي يشكل 

                                                           
51 Anas sudijono, pengantar evaluasi, hal. 17 
52 Suharsimi arikuto, dasar dasar evaluasi pendidikan, cet. Ke-3 (jakarta: bumi aksara, 

2013), hal. 40 
53 Muhktar bukhari tth., teknik-teknik evaluasi, buku pegangan  kuliah, h.5 
54 Suharsimi arikunto, dasar-dasar evaluasi, h.46 
55 Scarvia anderson, 1976, encylopedia of aducational evaluation, london, hossey bass 

publishers, san fransisco, washington, h. 425 
56 Amir daien indrakusuma, 1976 evaluasi pendidikan penilaian hasil-hasil belajar, jilid 1, 

terbitan sendiri, hal. 27 
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الواجبات اليت يلزم أن يعملها الطالب أو الطالبة حىت حتصل القيمة بسلوك 
 50لقياسية املعينةأو اجناز الطالب اليت تقارن بقيمة الطلبة األخرى أو بالقيمة ا

واحلاصل، أن اإلختبار هو أداة يستخدم املعلم لقياس أو لتحليل قدرة الطلبة 
 وتعيينها يف برنامج الدراسي املستقبل.

تغيري اإلختبارات وسيلة هامة لتحقيق أغراض كثري )باعتبارها وسيلة تقومية 
 (54وقياسات للنتائج:منها 

 قياس حتصيل التالميذ (أ)
 التالميذ: ومنا تستخدم اإلختبارات ملعرفة حصول التعليم أم القياس تقدمي  (ب)
 الوضع يف الصف املناسب (ج)
التشعيب: اذا نتقل عدد كبري من التالميذ إىل مدرسة، فإهنا قد تستعمل معدالهتم  (د)

يف املواد املختلفة لتوزيعهم على شعب متجانسة من حيث القدرة العقلية أو 
 التحصيل

 تنشيط الدافعية للتعلم (ه)
لتشخيص: يلجأ املعلم أحيانا إىل تأليف اختبار تشخيصي يغطي أهداف املادة يف ا (و)

السنوات السابقة، م يعطيه للتالميذ كي حيدد أخطاءهم م يعملهم تعليما عالجيا 
 فيما بعد، كل طالب حسب قدراته 

 قياس االستعداد (ز)
 القبول أو االنتقاء والتوظيف والتنبؤ  (ح)

                                                           
57 Wayan murkancana dan sumartana, evaluasi pendidikan, h. 25 

 09-40(، ص. 1774الطبعة األوىل، )العمان: مكتبة اجملتمع العرِب، االختبار املدرسة،  رائد خليل العبادي، 54 
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 اسحتديد مستوى التالميذ واملد  (ط)
 اختبار املدرسي وحتسي مستوى اهليئة التدريسية (ي)
 احلصول على العلمات الختاد قرارات إدارية خمتلفة  (ك)
 تعدى املناهج الدراسية واملفاضلة عليها (ل)
 البحث الرتبوي (م)

 اإلرشاد والتخطيط الرتبوي (ن)
 اختبار االختبار نفسه (س)

واملقايل وفيه أي االختبار يصنف إىل أربعة أنواع رءيسية هي الشفوي 
واملوضوعي واألدائي. وهذه االنواع األربعة يضمها البعض يف ثالثة أنواع، على 
اعتبار أن اإلختبار املقايل واملوضوعي يصنف حتت عنوان واحد هو اإلختبار 
التحريري. وجيعل بعض األخرى نوعي مها: أوال اإلختبار التحريري أو الكتاِب 

ثانيا، االختبار العلمي أو األدائي ويشتمل  ويشمل االختبار املقايل واملوضوعي،
 59االختبار الشفوي واألدائي أو العلمي.

 االختبار التحريري .1
وهو االختبار الذي يريد به تقومي حتصل املتعلمي داسيا يف هناية كل 
فصل ويف اختبارات النقل والشهادة العامة التىي طلق عليها أحيانا اختبارات 

أهم وسائل تقومي التحصيل وحتديد املستوى الطالب  القلم والورقة وتعترب من
يشتمل هذا االختبار على االختبار املقايل  41قال أوريل، 47التحصيلي.

                                                           

 04-00اإلختباررات الدرسية، ص. رائد خليل العبادي،   59 
 15، ص. االختبارات املدرسيةالعبادي،  47 
 مدرسة اللغة العربية يف كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا ملك ابراهم اإلسالمية احلكومية مبالنج 41 
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وقال  41واالختبار املوضوعي، كما يشمل ايضا على اختبار الكتاب املفتوح.
  41أيضا على االختبار الذايت واالختبار املوضوعي فقط.

 االختبار املقايل .1
نو ال يستخدم مصطلح االختبار املقايل لكن يستخدم سيكيت فرامو 

مصطلح االختبار اإلنشائي هو نوع من نوع األسئلة الذي يؤكد على قيمة 
 46الطلبة املقالية.

قال أسناوي أسلوب اإلختبار املقايل هو اإلسئلة أو الوجبات اليت جتاب 
ملقايل عالمات اسلوب اخلتبار ا 45جبهد أفكار الطلبة أي مشرتك االختبار.

اربعة: اوال، يبدأ غلبا بكلمات مثل إشرح أو بي أو وصف أ قارن أو مىت 
حدث كذا كذا، كيف رأيك، عدد، ناقش، وفس أسواء احلالت أكتب ما 

أسئلة. ثالثا، اجلواب  17-7تعرف عن... إخل. ثانيا، عدد السؤال بي
عند  بالوصف واملنطق. رابعا، تطالب حرجه وحتليلية. جيب مراعة األسس 

 كتابة أسئلة االختبارات املقالية خىت تؤدي الغرض املطلوب منها:
 وضع حظة اإلختبار   (1
 تقدير الزمان الالزم لإلجابة على مجيع األسئلة يف األاختبار  (1
 عند كتابة األسئلة جيب ان يكون املطلوب فيها حمددا وواضحا (1

                                                           

النج: جامعة موالنا ملك مهارات التدريس حنو إعداد مدرسة اللغة العربية الكفء، الطبعة األوىل )مااوريل حبر الدين، 41 
 174(، ص. 1711إبراهم اإلسالمية احلكومية، 

 19-14(، ص. 1777،)صويلح: دار الفالح، االختبارات اللغوي، الطبعة األولحممد علي اخلويل، 41 

64  Sigit promono, panduan evaluasi kegiatan belajar mengajar, cet. Ke-1 (jogjakarta: DIVA 

Press, 2014), hal. 53 
65 Tayar dan syaiful,  metodologi pembelajara, h.230 
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يفضل أن يبدأ السؤال بعبارات مثل قارن بي ... من حيث بي  (6
 األسباب اليت أدات...كيف

 لتكون األسئلة متعلقة بأساسيات املادة (5
 جتنب كتابة األسئلة قبل االحتبار مباشرة، وخصص هلا الوقت الكايف (4
 جتنب إعطاء أسئلة اختيارية (0
 عدم كتابة السؤال تعتمد إجابة على سؤال بشكل مستقل (4
 زيادة عدم األسئلة ذات اإلجابة احملدودة أو القصرية (9

 وضع إجابة َّنوذجية لكل سؤالأن يتم  (17
جيب أن توضع األسئلة للضعف، واألسئلة لألقوياء، واألسئلة للمتعلمي  (11

 العاديي، وأن ترتل األسئلة ممن األسهل اىل األصعب
 ان التكون عبارة السؤال منزوعة حبرفيها من املقرر (11
جيب أن تبي يف ورقة األسئلة العالمة اليت يستحقها كل سؤال فإذا كان   (11

من العالمات، فمعىن ذلك أن التلميذ خيصص  %67ل سؤال عليه ك
من وقته، ويتصرف التلميذ بوقته بناء على ذلك أما إذا كانت  %67له 

 أوزن األسئلة متساوية فال داعي لذلك.
 االختبار املوضوعي .1

قال ويدويوكو، اسلوب اختبار املوضوعي هي االختبار الذي حيتوى على 
 يلزم اختيارها.ومثل ذلك التعريف يعرف تيار يوسف اإلجابات احملتملة اليت

على أنه االختبار الذي يتكون من األسئلة اليت إجابتها بإختبار 
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اإلحتماالت الصحيحة واألصح. واحلاصل أن االختبار املوضوعي هو 
 االختبار الذي جوابه يكتب يف شكل االختيار.

-15السؤال بي عالمة اسلوب االختبار املوضوعي ثالية: أوال، عدد 
أسئلة أو أكثر منها. ثانيا، اجلواب باختيار. ثالثا، احتماالت اجلواب  47

تكون هذا االختبار أشكاال، اختبار االخيار   44اليت تعطي املضاربة للطلبة.
 من متعدد واختبار التكملة.

  multiple-choice testاختبار االختيار من متعدد  .6
لة وحتتها جمموعة من البدائل اليت ويف هذه النوع  يقدم للطالب مشك

اي تتكون املفردة من األسئلة من اجلزئي  40خيتار منها اإجابة الصحيحة.
رئيسي مها، األول مقدمة أو رأس السؤال، وتتكون على هيئة مجلة ناقصة 
حتتاج إىل إكمال. والثاين اإلجابة أو االختيارات، وتتكون عادة من أبعة أو 

أحدها هو اإلجابةىالصحيحة عن السؤال، أما  مخسة اختيارات قصرية
الباقية فهي مشتتات أو صوارف، ويتم تدوين اإلجابة الصحيحة بوضع 

  44عالمة مناسبة يف املكان املخصص لذلك يف ورقة اإلجابة.
اختبار االختيار من متعدد  وهناك أمور ينبغي أن تراعي عند وضع

 49منها:
 واحدة صحيحةأال يكون لكل فراع أكثر نا إجاباة  .(أ

 أن تكون العبارات قصرية قدرة اإلمكان .(ب
                                                           

 157: مناهجه واساليبه، ص. تعليم اللغة العربية لغري الناطقي هبارشدي أمحد طعيمة، 66  

 117: حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكف، ص. مهارات التدريسأوريل حبرالدين،  67 

  195، )الرياض: دار النشر الدويل(،ص. واعداد املعلم، الطبعة الثانية ، التدريس1777يس عبد الرمحن قنديل، 44  
 115أوريل، مهارات التدريس، ص. 49    
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 أن تكون الفراغات قرب هناية العبارات، وليس يف أوهلا   .(ج
 جتنب استخدام الكلمات او املصطالحات غري مألوفة للطالب .(د

ولتأكيد من عدم وجود الكلمة املطلوبة الستمال الفراغ يف عبارات  .(ه
 األسئلة األخرى.

  (Open Book Test)اختبار الكتاب املفتوح  .5
ويف هذا االختبار يسمح للطالب بإحصار كتبهم ومذكراهتم 
واستعماهلاعند احلاجة، على أن ينبه عليهم بان الكتب قد وضعت يف 
أيديهم للرجوع السريع الن وقت اإجابة حمدد. والغرض األساسية من هذا 

ه على النوع من اإلختبارات هو قياس قدرة الطالب على التطبيق وليس قدرت
 07حفظ أو ترديد بعض املعلومات.

وغالبا ما حتتوي أسئلة هذا النوع من اإلختبارات على مشكلة أو مسألة 
معينة وعلى الطالب أن جيد حالهلا. ولذا ميكنه الرجوع أىل الكتاب ملعرفة 

 01القانون أو الصفة الرياضية اليت ميكن استخدامها.
 االختبار العلمي .4

 االختبار الشفوي .(أ
جه الفاحص للمفحوص أسئلة شفوية، ويستجيب وفيه يو 

املفحوص بالطريقة نفسها، وهي من أقدام أنواع االختبارات وتستخدم 

                                                           

 190ص.  ، التدريس وغعداد املعلم،يس عبد احلمن قنديل 07 
 175، أوريل، مهارات التدريس، 19، ص. ، االختبارات املدرسةرائد خليل العبادي 01 
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يف تقومي جماالت معينة من التحصيل كا لقراءة اجلهرية والقاء الشعر 
 01وتالوة القراءن الكرمي والطالقة اللغوية.

 االختبار االدائي .(ب
األفراد هبدف تعريف بعض وهو االختبار الذي يقيش أداء 

اجلوانب الفنية يف املادة املتعلمة ويف بعض املهارات اليت ال ميكن قياسها 
باالختبار الشفهي أو الكتاِب من مقايل زاملوضوعي، وذلك فهي ال 
تتعتمد على األداء  اللغوي املعريف للطالب، وإَّنا تعتمد على ما يقدم 

 01الطالب من أداء يف الواقع.
يكون االختبار يستخدم لتقومي حتصيل الطالب من عندما و 

حيث املعرفية، ولكنه يستخدم لتقومي حتصيل الطالب من حيث 
العاطفية واحلركية. هناك تكون األدوات العديدة تستخدام يف غري 

 06االختبار، منها السم الياين املشاركي واملالحظة.
 ( participation charts) الرسم البياين املشاركي .(ج

يبي حتصيل الطالب املهم وبوصف العاطفي  البياينالرسم  هذا
هذا الرسم البياين مهم ملالحظة املناقشة  05يعين الغبة يف املشاركة.

 الفصل الدراسي.
 ةظاملالح .(د

                                                           

 67، ص. خليل العبادي رائد 01 
 161)عمان: دار الفكر للطبعة والنشر والتوزيع،( ص.  دراسات يف املناهج واألساليب العامة،صاحل ذياب هندي،  01 

74 Eko putro widoyono, evaluasi rogram, h. 105 

 161 ت يف املنهج واألساليب العامة، صصاحل ذياب هندي، دارسا75
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حطيت أساليب املالحظة يف السنوات األخرية بأمهية بارزة 
ميذ باعتبارها أدوات جلمع البيانات واملعلومات حول ما يطرأ على التال

من التغريات، وهي تستخدم ملالحظة سلوك التالميذ وتسجيل 
استجاباهتم وما ينطقون به عبارات يف املوقف اإلجتماعي، كما 
تستخدم لتمكي كثرية عن تالميذه أثناء وجودهم يف الفصل، أو 

    04قيامهم بالنشاطات املختلفة.
 

 ه. معايير تقويم مهارة القراءة
عن طريق االختبارات الشفهية اليت تعطي صورة عن  يتم تقومي مهارة القراءة

. والنطق السليم والتعبري الشفهي. وتعترب 00قدرة املتعلم على القراءة الصحيحة
االختبارات الشفهية وسيلة صادقة لتقيم املتعلمي يف السنوات األوىل من املرحلة 

والتقومي الرتبوي  االبتدائية. وقد ذكر فريق قسم البحوث باملركز القومي لالمتحانات
الذي أعد دليال لتقومي مهارة القراءة اجلهري العناصر اليت جيب مراعاهتا والضوابط 

 :04اليت جيب إتباعها عند تقومي مهارة القراءة، وذلك كما يلي
جيب مراعاة نطق احلركات يف أواخر الكلمات بطريقة صحيحة، أي  .1

 مراعاة الظواهر النحوية.

                                                           
 161 العامة، صت يف املنهج واألساليب صاحل ذياب هندي، دارسا76

(، ص 1774اجلقندي، عبد السالم عبد اهلل، دليل املعلم العصري يف الرتبية وطرق التدريس، )سوريا، دمشق: دار قتيبة، 00
195-194 

 .9-4(، ص 1715، )املركز القومي لالمتحانات والتقومي الرتبوي، دليل تقومي مهارة القراءة اجلهريةقسم البحوث، 04 
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املتعلقة ببنية الكلمة حسب طبيعة السياق،  جيب مراعاة نطق احلركات .1
 مبعىن مراعاة الظواهر الصرفية.

 جيب مراعاة نطق التنوين والشدة والسكون أثناء القراءة. .1
 جيب مراعاة عالمات الرتقيم يف النطق. .6
 جيب مراعاة استخدام التنغيم بطريقة صحيحة أثناء القراءة. .5
 الصحيح. جيب مراعاة االلتزام بإخراج احلرف من خمرجه .4
 جيب مراعاة إعطاء كل حرف صفته اليت يستحقها، من ترقيق وتفخيم. .0
جيب مراعاة التمييز بي احلروف املتقاربة يف الشكل أو النطق، مثل  .4

الصورة والسورة والسعر والشعر واحلق واحلك واألمل والعلم والثوم والصوم 
 واحملنة واملهنة والسكر والشكر والزوج واجلوز.

 عدم إبدال بعض احلروف والكلمات أثناء القراءة. جيب مراعاة .9
 جيب مراعاة عدم حذف بعض احلروف والكلمات أثناء القراءة. .17
جيب مراعاة عدم ضم وإضافة بعض احلروف والكلمات إىل بعض أثناء  .11

 القراءة.
 جيب مراعاة التمييز بي احلركات الطويلة والقصرية أثناء القراءة. .11
ألصوات العربية غري املوجودة يف اللغات جيب الرتكيز على احلروف وا .11

 األخرى.
 جيب التنبه يف عدم تكرار بعض احلروف والكلمات أثناء القراءة. .16
جيب مراعاة عدم نطق احلروف اليت تكتب وال تنطق أثناء القراءة كالالم  .15

 الشمسية.
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جيب مراعاة التمييز بي ألف املد واأللف املقصورة وبي األلف املقصورة  .14
 والياء.

جيب مراعاة كيفية نطق احلروف اليت تنطق وال تكتب مثل ألف ها  .10
 التنبيه.

 جيب مراعاة الوقت الذي يستغرقه القارئ عند أداء القراءة. .14
 جيب مراعاة القراءة على شكل وحدات. .19
جيب التنويع يف أساليب التقرمي، مرة عن طريق املالحظة وتارة عن طريق  .17

 يق اختبار القراءة.املناقشة واحلوار وأحيانا يتم عن طر 
 عند إمهال جلانب معاين النص أو الكلمات املقروءة. .11

 

 الكتب التراثيةالمبحث الثالث: 
 التراثية مفهوم الكتب .أ

يف املعاهد  التعليم والتعلم عملية ىف مستخدمة أسس العربية تراث كتب
 على للداللة االسم ذلك ويطلق .بالعربية املكتوبة الدينية اإلسالمية أو يف املدارس

 الرتاث بالكتب الكتب تلك مسيت ولذلك العرب علماء كتبها الكتب الىت
 قد العربية الكتب أن اإلسالمية املعاهد من كثري لكتابة ىف عرف وكماقد 09العربية.

 أن رأيهم وىف . القدماء العلماء وكتبه صفراء أوراقها معظم الرتاث ألن بكتب مسيت

                                                           
79 Masdar F. Mas’udi Dalam Dawam Raharjo, Pergulatan Pesanteren Membangun Dari 

Bawah, P3M, Jakarta,1998,Hlm.55. 
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 يؤدي وتكون مما الزمان وسبقها قيمة لذا ليس كتبا اعترب قد العربية الرتاث كتب
 47األمة. فكرة اىل مجود

 ىف الدمهة العناصر من عنصر من هي الرتاث العربية كتب أن شك وال
 كتبا كثريا اعترب قد الطلبة عند العربية الرتاث وكتب .املعهد ىف والتعلم عملية التعليم

دوهنا  الىت اإلسالمية حكام األ من والسنة القرأن ىف كان ما شرح من مثالية ألهنا
عن  إجابة هبا نتمسك أن لنا ينبغى ولذلك احلكم الستنباط اإلندونيسيون

قد  الشعب أو اجملتمع كان ما عند السيما احلاضر زماننا ىف حدثت الىت املشكالت
 .اليوم وقع كما التقليدة السنة عن احنرفف

 هىي العربية الرتاث كتب أن أيضا تذكر أن بالكاتبة جدير هنا ومن
 املعهد يف والتعلم التعليم عملية ىف املساعدة الوسائل اشكال من شكل ليست أقدم

 العربية الرتاث كتب كانت وقد .املعرفة التسجيل أشكال أشهر فحسب ولكنها
 كانت إذا أنه اليعجب م ومن .اىل جمال العلم البحث لنشر وسيلة اليوم هي حىت

 أن وتوجب .املخطوطات ىف للعمل أبنائها من والباحثي طالهبا اجلامعة تشجع
 41العربية. الكتب من حمطوطة كتبا والدكتورة املاجستري عن تكون رسائلهم

 وضروري مهم أمر وتعمقها هو العربية الرتاث تفهم كتب أن ولذلك
 بأحسن يتعلمواها أن بد هلم فال اإلسالمي لطالب املعهد السيما للمسلمي

بكتب   تسمى قد العربية الرتاث كتب إن يقال أن بالذكر اجلدير ومن .مايكون
 .الرقمات األخري أو الشكل أو العالمة بدون تكتب ألفاظها ألن مجيع كوندول

 دينية اللغوية كتب : فهي أزري أزوماردي يعرفها كما العربية الرتاث كتب وأما
                                                           

80 Affandi Mochtar, Tradisi Kitab Kuning ; Sebuah Observasi Umum Dalam Marzuki Wahid 

Dkk, Pesantren Masa Depan, Pustaka 

 41 .ص ، (1991 اجليل، دار  :بريوت )،واملصادر البحث على أضواء ،عمرية لرحمنا عبد 81 
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 العربية باستعماحروف اإلندونيسية ىف األخري احمللية أو اجلاوية أو واملاليونية بالعربية
 .41الوسطى علماء جوى كتبها ما جبانب نفسهم اإلندونيسيون العلماء كتبها الىت

 : يلى كما فهو التفصيلى العربية الرتاث كتب تعريف وأما
العلماء  يتبعها مراجع وتكون بتناسل املقدمون العلماء كتبها الىت الكتب .1

 اإلندونيسيون
 مستقلة علمية كتبا تكون اإلندونيسيون العلماء كتبها الىت الكتب .1
كتب  على أوترمجة شرحة تكون اإلندونيسيون العلماء كتبها الىت الكتب .1

 41املقدمي. العلماء
 

 أهداف تعليم الكتب التراثية  .ب
 46قالت ميمونة أهداف تعليم كتب الرتاثية كمايلي:

 لتبخر ونشر العلم .1
 لسياقية التعليم يف اجملتمع، حىت تفهم الطلبة نصية وسياقية  .1
قادرة على تعامل مشاكل احلياة املختلقة، إما احمللية أو الوطنية أو الدولية، أن  .1

 تكون الطلبة من عوامل التغيري يف جونب احلياة.
أهداف الرتبية يف املعهد  Endin Mujahidinوقال إندين جماهدين 

اإلسالمية هي لتكون الطلبة قادرة على أن تكون مسلم حسن ونشر عمله إىل 

                                                           
82Azyumardi Azra, Pendidikan Islam, Tradisi Dan Modernisasi Millenium Baru, (PT. Logos 

Wacana Ilmu, 1999), Hlm.111. 
83Affandi Mochtar, Tradisi Kitab Kuning ; Sebuah Observasi Umum Dalam Marzuki Wahid 

Dkk,  Pesantren Masa Depan , Cet I, (Pustaka Hidayah, 1999), Hlm.222 
84Binti Maunah, Tradisi Intelektual Santri: Dalam Tantangan Dan Hambatan Pendidikan 

Pesantren Di Masa Depan, (Yogyakarta: Teras, 2009), Hal. 172 
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تراِب الطلبة بعلم الدين الذي يكون يف كتب الرتاث. حىت يقال أن   45اجملتمع.
 أهداف تعليم كتب الرتاث هي كمثل أهداف تربية يف املعهد اإلسالمية. 

 44ب الرتاث لرتقية مرشحي العلماء.وقال زحمشري ظفري أن تعليم كت
 

 تعليم الكتب التراثية محتويات .ج
قال نور خالص جميد، حمتويات تعليم كتب الرتاثية اليت تدرس يف املعهد 
اإلسالمي تشمل فروع العلم وهو علم الفقه، وعلم التوحيد، وعلم التصوف، وعلم 

فرق زخمشري ظفري كتب الرتاث اليت تدرس يف املعهد اإلسالمي  40النحو والصرف.
على مثانية فرق، وهي علم النحو والصرف، وعلم الفقه، وعلم أصول الفقه، وعلم 

احلديث، وعلم التفسري، وعلم التوحيد، وعلم التصوف واألخالق، وغي ذلك  
سالمي إثناعشر وقال مقيت على أن تركيز العلمي يف املعهد اإل 44كتاريخ والبالغة.

أنواع من التخصصات العلمية، وهو علم النحو والصرف، وعلم البالغة، وعلم 
التوحيد، وعلم الفقه، وعليم األصول الفقه، وعلم القواعد الفقهية، وعلم تفسري، 

 49وعلم احلديث، وعلم املصطلحات احلديث، وعلم التصوف، وعلم املنطق.
 
 
 

                                                           
85Endin Mujahidin, Pesantren Kilat; Alternative Pendidikan Agaa Di Luar Sekolah, Cet Ke- 

1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), Hal. 55 
86Zamakhasyir Dhofier, Tradisi Pesantren,Sstudi Tentang Pandanga Hidup Kyai, (Jakarta: 

Lp3es, 1994) Hal. 50 
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 تعليم كتب التراث طريقة .د
طرق تعليم كتب الرتاث اليت تستخدم يف املعهد اإلسالمي  قال مستحو،

 97هي طريقة سوروكن وبندوغان أو ويتون واملشاورة او املذكرة وحفاالن ولالران.
 طريقة سوروكن .1

 91مصطلح سوروكن من كلمة سوروك لغة اجلاوى مبعىن التقدمي. 
قال   91سوروكن هو تعلم فردي حيث يواجه الطالب واملعلم، ويتفاعل بينهما.

حبيب جرزين، يف أميارسو ونور زاز، طريقة سوروكن هي الطريقة اليت يتقدم 
 91الطالب أمام املعلم. إن كان اخلطاء يف القراءة والفهم فيصححه املعلم.

هي نشاط التعليم الفردي (sorogan)واحلاصل، أن طريقة سوروكن 
(individual learn process)   من الطالب(santri) إىل النعلم (kyai)  ،أو األستاذ

 م يصححه املعلم أو األستاذ القراءة أو الفهم اليت خطئت.
 طريقة بندوجنان أو ويتون .1

هي الطريقة الرئيسية  (wheton) أو ويتون  (bandongan)طريقة بندوجنان
يف نشاط التعليم يف املعهد اإلسالمي. قال ظفري، بندوجنان أو ويتون هي طريقة 

تستمع املعلم أو األستاذ الذي يقرء ويرتجم ويبي    (santri)بنظام جمموعة الطلبة
كتب الرتاث. هتتم الطلبة كتاهبا نفسهم وتكتب إما معىن أو شرحا عن 

                                                           
90  Mastuhu, dinamika sistem pendidikan pesantren, (jakarta: indonesai-netherlands 

cooperation in islamic studies, 1994), hal. 61 
91 Amin Haedari, Dkk Masa Depan Pendidikan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas Dan 
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92 Armei Arief, Metode Pembelajaran Dalam Pendidikan Isalam, (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002), Hal. 150 
93 Umiarso Dan Nur Zazin, Pesantren Di Tengah Mutu Pendidikan: Menjawab Problematika 
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هذه الطريقة التعليم اجلماعة بكل من  96الكلمات او األفكار اليت تصعب.
 الطلبة جتب إتباعها.

 طريقة املشاورة أو املذاكرة .1
طريقة ملنقشة املشاكل املتنوعة اليت جتدها الطلبة.  املشاورة أو املذاكرة هي

وتستخدم هذه الطريقة لصناعة حجج الطلبة فب جمالة املشاكل اليت 
 95تواجهها.

 طريقة حفاالن .6
 طريقة حفاالن هي الطريقة حلفظ الكتب اليت توجب للطلبة 

 لالران .5
املادة اليت لالران هي الطريقة لتكرار املادة الذي يعمله الطالب الفردي. يكرر 

 94تدرس يف سوروكن أو بندوجنان.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Zamkhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Hal. 28 
95 Endin Mjahidin, Pesantren Kilat; Alternatif Pendidikan Agama Di Luar Sekolah, Hal. 47 
96 Endin Mjahidin, Pesantren Kilat; Alternatif Pendidikan Agama Di Luar Sekolah, Hal. 48 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ومنهجه  .أ

استخدم الباحث يف هذا البحث املدخل كيفي، وهو منهج البحث يف 
والفهم واألعماق هلا، ويعتمد على دراسة العلوم اليت تركز على وصف الظواهر 

الظاهرة يف ظروفها الطبيعة باعتبارها مصدرا مباشر للبيانات. وقد أكد موليونج 
(Moeleong)  أن البحث الكيفي هو البحث الذي يهدف إىل وصف الظواهر وفهم

األحوال يف ميدان البحث بشكل عميق مثل السلوك، والطبيعة، الدافعية، وحنو 
بطريقة  90ويعتمد على دراسة الظاهرة يف ظروفها الطبيعية وبالطريقة العلمية.ذلك، 

هذا املدخل ينبغي الباحث للحصول على البيانات الكاملة والشاملة فيما تتعلق 
بإسرتاتيجية تعليم مهارة القراءة يف معهد نور اخلليل بانغكاالن، وأيضا ينبغي 

 94ق.للباحث وصف وحتليل هذه البيانات بشكل عمي
ويف هذا البحث استخدم الباحث باملنهج الوصفي هو طريقة من طرق 
التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من أجل الوصول إىل أغراض حمدودة لوضيعة 
اجتماعية أو مشكلة اجتماعية أو انسانية، ويعتقد املنهج الوصفي على دراسة 

كيفيا او كميا. فالتعبري الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها دقيقا ويعرب عنها  
الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبري الكمي فيعطيها وصفا 

                                                           
97 Moeleong Lexi J. Metode Penelitian Kualitatif, Cet-7 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2007) P 6 
98 Robert K. Yin, Studi Kasus: Desain Dan Metode, Terj. M. Djauzi Mudzakkir (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 1996), Hal. 4 
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رقيما يوضح مقدرا هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتبطها مع الظواهر 
 99األحرى.

وهبذا املنهج أراد الباحث لبحث الظواهر التعليمية يف تعليم قراءة الكتب 
"ختصص" مبعهد نور اخلليل بنغكاالن. والبيانات فيها ما يتعلق الرتاثية يف برنامج 

بعملية التعليم الشاملة لتعليم قراءة الكتب الرتاثية يف برنامج "ختصص" يف معهد نور 
 اخلليل بنغكاالن.

 
 حضور الباحث .ب

حضور الباحث يف ميدان البحث هو البد منه، وهذا من مواصفات البحث 
أدوات البحث املهمة، وهو الذي جيمع البيانات،  الكيفي. والباحث هو أداة من

وختفيضها، وعرضها، ويستنتج نتيجة البحث. خطوات البحث الذي قام به 
 الباحث هي:

 تصميم البحث .1
 اختيار مكان البحث .1
 إعداد رسالة اإلذن للبحث .1
 إعداد أدوات البحث .6
 الدخول إىل ميدان البحث .5
 إجراء مجع البيانات .4
 حتليل البيانات .0

                                                           
99  Arif Fakhruddin, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, (Bandung: Pustaka Pelajar, 

2007)Hal. 39-49 
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احث يف امليدان الباحث البد من مراعاة واهتمام بآداب السلوك ألن وجود الب
الباحث يف مجع البيانات سيعمل مع الناس إما هو منفردا أو فرقة أو جمتمعا، 

 ولذلك ينبغي للباحث أن يعرف أحوال ميدان البحث معرفة جيدة.
 

 ميدان البحث .ج

قام الباحث ببحثه يف معهد نور اخلليل بانغكاالن، وقع معهد نور اخلليل 
(ppnc)  بنكالن يف شارع كياهي حممد خليلIII/10   دمغان بارات بنغكاالن. وكان

حول هذا املعهد املعاهد الكثرية مثل معهد شيخنا حممد خليل األول والثاين معهد 
ذلك. معهد نور اخلليل من معاهد اهلداية ومعهد ختفيظ القرآن األسرار وغري 

السلفية املشهورة يف مدورى، يتمسك دراسته على مذهب هنضة العلماء. منذ قيامه 
 177يتعلم كثري من الطالب من أحناء إندونسيا وأكثرهم من مدورا. 1955يف السنة 

 
 مصادر البيانات .د

ان املصادر البيانات يف هذا البحث هي اإلنسان واألحوال والظواهر يف ميد
البحث والوثائق واملقابلة. يقوم الباحث جبمع البيانات باستخدام العينية الغرضية. 
يقوم الباحث باختيار هذه العينة الغرضية هي أسلوب من أساليب العينة جلمع 

وبي فاطمة عود  171البيانات من مصادرها اهتماما بأغراض وأهداف البحث.
الغرضية هي العينة الذي يعتمد  صابر ومريقت على خفاجة بالتفصيل أن العينة

                                                           
100 www. Nurul Cholil. Net (23 april 2018) 

101 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,( Bandung: 

Alfabeta, 2010) P 300 
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الباحث فيها أن تكون من واحدات معينة اعتقادا منه أهنا متثل اجملمع األصلي خري 
 171متثيل.

وقد اختار الباحث املناطق احملددة واملخرب والوثائق تتميز خبصائص ومزايا 
إحصائيا متثيلية للمجتمع وأكد الباحث أن هذه املصادر املختارة ستعطي نتائج 

 أقرب ما تكون إىل النتائج اليت ميكن أن يصل إليها الباحث.
البيانات من اإلنسان هي آراء املسؤولي والطالب فيما يتعلق بعملية تعليم 

 قراءة الكتب الرتاثية قي برنامج "ختصص" يف معهد نور اخلليل بنغكاالن
والبيانات من األحوال والظواهر يف ميدان البحث هي كل عملية وأنشطة 
التعليم يف ميدان البحث اليت تتعلق بعملية تعليم قراءة الكتب الرتاثية قي برنامج 

 "ختصص" يف معهد نور اخلليل بنغكاالن. 
والبيانات من الوثائق هي التسجيالت، الصور، الرسم، الورقة، اجلدول، 

عالنات وحنو ذلك فيما يتعلق تتعلق بعملية تعليم قراءة الكتب الرتاثية القرارات، اإل
 قي برنامج "ختصص". 

 (Bola Salju) كذلك يف هذا البحث استخدم الباحث عينية كرة الثلج
للحصول على البيانات أكثر ما ميكن. أما الطريقة اليت استخدمها الباحث يف 

املقابلة سأل الباحث كل من اشرتك فيها أن  اختيار عينية هي املقابلة بعد ما انتهاء
يذكر أمساء أشخاص آخرين لديهم نفس املعايري والذين يرغبون يف املراكة بالدراسة. 

                                                           

(، ص. 1771)إسكندرية: مكتبة اإلشعاع،  أساس ومبادئ البحث العلمي،عوض صابر ومريقت على حفاجة،  فاطمة 171 
194 
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قال منذر الضمان إن مصطلح كرة الثلج يشري إىل تراكم املشاركي من خالل عملية 
 171مجع املعلومات.

 
 أساليب جمع البيانات .ه

ث يف مجع البيانات هي: املالحظة، واملقابلة، الطريقة اليت استخدمها الباح
 والوثائق 

 املالحظة .1
قال سوغيونو يف كتابه أن املالحظة تنقسم إىل ثالثة أقسام، منها 
املالحظة املشاركة واملالحظة اخلفية واملالحظة غري املنظمة. واملالحظة 

املعتدلة،  املشاركة تنقسم إىل أربعة أقسام، منها: املشاركة السالبية، املشاركة
املشاركة الفعال، املشاركة الشاملة. واستخدم الباحث يف هذا البحث 
باملالحظة املشاركة السلبية، واملقصود املشاركة السلبية هي مشاركة الباحثة 
يف مكان أنشطة األشخاص الذي تالحظ، ولكنها التشارك أنشطتهم 

 176فيه.
ت املدروسة واملقصود هبا أن الباحث فقط تالحظ وتكتب البيانا 

متعلقة بالتسجيالت امليدانية عن  يف ميدان البحث. والبيانات املقصودة فيها
عملية التعليم واملراقبة لتعليم قراءة الكتب الرتاثية بي معلم والتالميذ أو 

 الطلبة يف برنامج "ختصص" يف معهد نور اخلليل بنغكاالن  
 

                                                           

  101-101، ص. احعنفس املر 171 
104 Sugiono, Metode Penelitian, Kualitatif, Kuantitatuf Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), Hal. 227 
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 املقابلة  .1

تعترب املقابلة اىل حد كبري استبيانا فان املستوجب يعطي معلوماته 
قام الباحث مبقابلة شبه املنظمة. أكثر حرية  175شفويا يف عالقة مواجهة. 

يف اقامتها من املقابلة املنظمة واهلدف منها لكشف املشكالت صرحية، من 
قابلة وأكد الزاوى أن هبذه امل174حيث طلب األراء واألفكار إىل املخرب.

  170يستطيع الباحث احلصول على اجابات أكثر عمقا وتفصيال.
واستخدم الباحث املقابلة شبه املنظمة لنيل البيانات الواضحة عن 
عملية التعليم واملراقبة يف تعليم الكتب الرتاثية واملراقبة لتعليم الكتب الرتاثية 

 من اراء قسم املنهج الدراي ومعلم كتب تراث 
 الوثائق .1

ق طريقة من طرق جلمع البيانات. وللحصول على البيانات الوثائ
( أن الوثائق هي مصدر 1املهتجة. واألسباب اختيار هذا األسلوب وهي)

( 1( أن الوثائق هي بيانات الصدق، )1ثابت واليتغري ويستطيع حتليلها، )
( موافقا بقول موليونج 6سهل على الباحث للحصول على هذه الوثائق، )

كون مصادر البيانات منذ قدام، وقد استخدم كثري من الباحث أن الوثائق ي
 174هذه الوثائق ألغراض زهي للفحص وللتفسري بل لتهكن.

                                                           

 15م(، ص. 1961، )الكويت: الوكالة املطبوعة، أصول البحث ومنهجهاأمحد بدر،  175 
106 Sugiono, Metode Penelitian.., hal. 233 

 165م(، ص. 1770، )عمان: دار دجلة، مقدمة يف منهج العلميكرو العزاوي،   يونسرحيم 170 
108 Meleong Lexi J., Op. Cit.,P 2017 
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من الوثائق احملتاجة هي: الوثائق فيما تتعلق  برؤية املعهد وبعثته 
وتارخيه والسياسات األكادمية، واملنهج لدراسي، وبرامج "ختصص" يف تعليم  

 حظة يف املراقبة.كتب تراث، ودليل املال
أما أساليب االستبانة اليت يستخدمها الباحث فهي بشكل قرطاس 
حيتوي على بنود األسئلة، مبعىن أن يقدمه الباحث لدى الطالب واملعلمي 

طبيقها مع أسئلة تتعلق بتعليم قراءة الكتب الرتاثية من كيفية إجراءات ت
ب على أساس وجييب بعدها الطال ومدى فعاليتها يف برنامج ختصص

االختيار حىت حتصل منها البيانات املزيدة واملؤكدة للبيانات اليت قد حصل 
 عليها الباحث عرب املقابلة والوثائق.

 
 طريقة تحليل البيانات .و

قام الباحث بتحليل وتفسري البيانات كما هو املوجودة يف ميدان البحث 
دون التغري. وقام الباحث بتحليل البيانات على الشكل التفاعلي مليس وهربمان 

Milis and Hubeman رأى مليس وهربمان أن يف عملية حتليل البيانات ثالثة .
 179ستنتاج.( ا1( عرض البيانات، )1( ختفيض البيانات، )1مراحل: )

ختفيض البيانات، ويف هذا البحث خيتار الباحث البيانات احملتاجة باالعتماد 
على أهداف البحث ويرتك البيانات غري حمتاجة. م قام الباحث بعرض البيانات 
املختارة. وقام الباحث بعرض البيانات الذي يتضمن على: التعرف، والتصنيف، 

 والتنظيم، والتفسري.

                                                           
109 Matthew B. Miles and A. Micheal huberman, Analisis data Kualitatif, Diterjemahkan 

oleh Tjetjeb Rohendi Rohendi,(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), p 16-18  
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لكالم أن هذه اخلطوة من خطوة أخرية يف حتليل البيانات، فاالستنتاج من ا
قام الباحث باستنتاج بعد ختفيض وعرض البيانات. ورجا الباحث هذه النتيجة 
تكون االكتشاف اجلديدة مل تكن قبلها، وهذا كما أشار سوجيونو يف كتابه أن 

 117نتيجة البحث الكيفي هي شيء جديدة مل يكن قبلها.
 

 اتتأكيد صحة البيان .ز
قد ذكر سوجيونو يف كتابه عن طريقة فحص صحة البيانات للبحث الكيفي 

( 6( التثليث، )1( ترقية اجلهد يف البحث، )1( إطال املالحظة، )1هي: )
( تبي البيانات إىل 4( حتليل احلالة السلبية، )5استخدام آلة مساعة البحث، )

 111املخرب.
بإطال املالحظة يف  ويف هذا البحث قام الباحث لفحص صحة البيانات

ميدان البحث. وكذلك لفحص صحة البيانات قام الباحث بطريقة التثليث وهو 
التثليث التكنية والتثليث املصدري. التثليث التكنية يعين يقارن الباحث النتيجة من 
املقابلة واملالحظة والوثائق. أما التثليث املصدري يعين يقارن الباحث البيانات اليت 

من مصادرها يف وقت وعي وحالة معينة. وكذلك استخدم الباحث حصل عليها 
آلة مساعدة البحث مثل التسجيالت، والكامريا، واملالحظة امليدانية لفحص صحة 

 البيانات. واألخري قام الباحث لفحص صحة البيانات باملناقشة مع األصحاب.
 

 

                                                           
110 Sugiono, Op. Cit., p 345 
111 Sugiono, Op. Cit., p 368 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 
 المبحث األول: عرض البيانات وتحليلها

 عرض البيانات عن لمحة عن معهد نور الخليل بنغكاالن .أ
 بنغكاالن يف شارع كياهي حممد خليل (PPNC)وقع معهد نور اخلليل 

III/10  دمغان بارات بغكاالن. معهد نور اخلليل من املعاهد السلفية املشهورة يف
 1995مدورا، يتمسك دراسته على مذهب هنضة العلماء. منذ قيامه يف السنة 

 111يتعلم كثري من الطالب من أحناء اندونسيا وأكثرهم من مدورا.
ه، وبعد أيام من األيام كثر طالب املعهد حىت ال يضبط وسعة املبىن في

فيسكن بعضهم حتت شجرة "سالك". م يستأذن الطالب إىل مدرسه )كياهي 
مأمون عمران وكياهي رازي( ليسكن يف أحد مصلى جبانب املعهد شيخنا، فهذه 

(. ملك هذه املصلى 1950املصلى سوف أصبح معهد نور اخلليل يف اليوم األتية )
صده أن يبىن املسكن أبو كياهي منتصر امسه حممد. وبعد أشهر كثر الطالب ويق

للطالب ويساعد عبد اجلليل أحد املتربعي يف بنغكاالن. ولصغري هذا املسكي 
". فهذه هي معهد نور اخلليل. وبعد cangkrukتسميه نظيفة بنت كياهي عمران "

سنوات يقيم مئاة طالبا يف املعهد ويدرس علوم الدينية، ومن خصائص هذا املعهد 
 pondhukذلك يشتهر هذا املعهد باملعهد الغرِب" هي حبث املسائل. م بعد 

jhubere’)لغة مدورا( " 
                                                           

112 www.nurulcholil.net (20 November) 

http://www.nurulcholil.net/
http://www.nurulcholil.net/
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تويف كياهي منتصر فيئوم املعهد ابنه كياهي زبري منتصر.  1900ويف السنة 
األزمان. قدميا استخدم م أحدث القطاعات يف هذا املعهد السلفي موافقا مبطالب 

" ولكن يغر منتصر النظام بنظام soroganنظام التعليم سوروغان "
" ونظام الكالسيكي، ويعدل هذ النظام لرتقية كفاءة الطالب يف soroganسوروغان"

 فهم كتاب الرتاث نصيا وسفيا وتطبيقا يف العملية اليومية. 
ل املنتصري فهذه يسمي هذا املعهد مبعهد نور اخللي 1941ويف السنة 

أسس معهد نور  1944التسمية حتقيق لرؤية كياهي عمران خليل. ويف السنة 
اخلليل للبنات، ابتداء من افرتاض اجملتمع على أمهية تعاليم اإلسالم لألوالد. وبعد 
سنة أحدث النظام بتكوين هيكل املؤسسة. فذلك بداية تطوير املعهد. ويف السنة 

متعهد املعهد، م يتطور تطويرا تكميال ملتعهد قبل يعتقد اختيار  1949-1997
طالبة. م  177طالب و  577بواسائل اإلدارية البسيطة. م يصل عدد الطالب 

يقتصر اسم معهد نور اخلليل املنتصري مبعهد نور اخلليل بقرتاحة مسروعة أنور 
تسمى  1994، فوافق كياهي زبري ابن منتصر ويف السنة 1991فذلك يف السنة 

مدرسة الدينية مبدرسة أسرار اخلليل. وبعد سنوات أسس هذا املعهد مدرسة 
أسست برنامج "أمثليت". فهذا تطوير  1779املتوسطة واملدرسة الثناوية. ويف السنة 

 111معهد نور اخلليل بنغكاالن.
 ختصص، واغراض هذا الربنامج ختصصأسست برنامج  1711ويف السنة 

هو ألن تكون مكانا التعليمية لطلبة بعد دراسة أمثليت، لكي يركز عن تعليم قراءة  
كتب الرتاث بطريقة أو اسرتاتيجية خاصة. وتطبيق طريق علم الة يعين علم النحو 
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 116والصرف الذي ينال يف أمثليت، وحيافظ كتاب فتح القريب. ودورة كتب الرتاث.
لتأكيد تعليم وتدريس  ختصصس برنامج وقال أستاذ توفيق احلاكم أن أغراض أس

 115قراءة الكتب الرتاثية يف معهد نور اخلليل بنغكاالن.
 أهداف معهد نور اخلليل .1

 أهداف مهد نور اخلليل ينتظم على الرؤية والبعثة كما سيأيت:
الرؤية : طباعة الطالب املؤهل ومؤمن وقوة التقوى ولديه األخالق الكرمية والعلم 

 العايل.
  البعثة: 

 حتسي اإلنسان قوي التقوى يف حياته اليومية .1
 حتسي اإلنسان يتخلق بأخالق كرمي يف حياته اليومية .1
 114حتسي اإلنسان العامل يف التكنولوجي العايل .1

 مؤسسة تربية يف معهد نور اخلليل 
 تعليمية مؤسسة .1

 مؤسسة تعليمية الرمسي (1)
 مؤسسة تعليمية غري الرمسي (1)

 مؤسسة تعليمية الرمسي .(أ
 دينيةمدرسة 

 أمثليت (1)

                                                           

 .1714 نوبيمرب 17، ختصصمقابلة مع استاذ إمام سافعي أحد مشريف برنامج  116 
 .1714 نوبيمرب 17العام معهد نور اخلليل أستاذ توفيق احلاكم احلاج  سكريتريمقابلة مع  115 

116 Buku TAP Pondok Pesantren Nurul Cholil. Bab IIV Visi Misi Pondok Pesantren Nurul Cholil  

Bangkalan. 2015 
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 بتدائيةدرسة االامل (1)
 مدرسة الثناوية (1)
 مدرسة العالية (6)

 مدرسة منهج الرمسي
 (MI)بتدائية االدرسة امل (1)
  (MTs)توسطة درسة املامل (1)
 (MA)املدرسة الثانوية  (1)
(4) Kejar paket A, B, & C 

(5) Wajar Dikdas (Ula & Wushtha) 

 تعليمية غري رمسي .(ب
 جلنة تعليم كتب الرتاث (1
 أسبوعياجمليس مشاورة  (1
 جمليس مشاورة كربى (1
 مؤسسة تعليم القراءن (6
 مؤسسة تطوير اللغة األجنبة  (5
 إسحاريس (4
 جمليس تعليم ذكر والصالوة اسرار املصطفى (0
 دورة السبكة (4
 110احلافلة. (9
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 2-الجدول 
 "221أنشطة اليومية في برنامج "تخصص

 البيان املكان األنشطة الوقت رقم
1 71،17-

76،77 
 الطالبكل  مركز قيام اليل 

1 76،77-
76،17 

 مرِب معهد مصلى صالة صبح

1 76،17-
75،77 

 اساتيذ "جلنة تعليم القراءن" أوىل ترتيل القراءن

6 75،77-
75،67 

 كل الطالب مدرسة اسرار اخلليل قراءة نظم

5 75،67-
74،17 

 كل الطالب  التحضري املدرسي

4 74،17-
74،77 

اساتيذ يف مدرسة أسرار  مدرسة اسرار اخلليل 1الدرسة الدينية 
 اخلليل

0 74،77-
74،17 

 كل الطالب  اسرتاحة

4 74،17-
17،77 

اساتيذ يف مدرسة أسرار  مدرسة اسرار اخلليل 1الدراسة الدينية 
 اخلليل

                                                           

 يف الساعة السابعة 1714 اإلثني اوكتوبر. يف اليوم ختصصوثيقة يف إدارة برنامج 118 
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9 17،77-
17،67 

 كل الطالب  التحضري قبل ظهر

17 17،67-
11،77 

 ختصصالطالب يف برنامج  ختصصاوىل برنامج  صالة ضحى

11 11،77-
11،77 

 مرِب معهد مصلى صالة مجاعة ظهر

11 11،77-
11،17 

كل الطالب يف  كل احلجرة ترتيل القراءن
 تخصصبرناجم

11 11،17-
16،77 

 كل الطالب حجرة اسرتاحة 

16 16،77-
15،77 

 كل الطالب  مدرسة ثناوية وعالية مدرسة الرمسية

15 15،77-
15،17 

التحضري صالة 
 العصر

 كل الطالب 

14 15،17-
14،17 

 مرِب معهد مصلى مجاعة صالة العصر

10 14،17-
10،67 

 استاذ سهرول واستاذ زيين ختصصاوىل  تالوة الكتاب

14 10،67-
14،77 

التحضري صالة 
 مغرب

 كل الطالب 
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19 14،77-
19،77 

 مرِب معهد مصلى مجاعة صالة مغرب

17 19،77-
19،57 

 جلنة تعليم القراءناستاذ  مدرسة اسرار اخلليل ترتيل القراءن

11 19،57-
11،77 

 الطالب الثناوية معهد دمغان تيمور تالوة الكتاب

11 11،15-
11،77 

التحضري صالة 
 عشاء

 كل الطالب 

11 11،77-
71،17 

 مرِب معهد مصلى مجاعة صالة عشاء

16 19،57-
11،77 

الساعة الواجب 
 لتدريس

 كل الطالب مدسة اسرار البخليل

15 11،15-
11،77 

 كل لطالب ختصصبرنامج  الدورة كتب الرتاث

14 17،17-
11،77 

 كل لطالب ختصصبرنامج  اسرتاحة

 

 



40 

 

 

 1229-الجدول

 معهد نور الخليل تخصصاألنشطة الخريجية في برنامج 

 املكان األنشطة الوقت رقم
 ختصصمبىن  كتب فتح القريب   حتفيظ (77، 11 -77، 11أحد ) 1
 ختصصمبىن  كتب فتح القريب  دورة (77، 11 -77، 11إثني ) 1
 ختصصمبىن  كتب فتح القريب  حتفيظ (77، 11 -77، 11ثالثة ) 1
 ختصصمبىن  حبث  املسائل الوسطى (77، 11 -77، 11أربعة ) 6
، 11 -77، 11خامسة ) 5

77) 
 ختصصمبىن  كتب فتح القريب  حتفيظ

 ميديا"مبىن "موليت  دورة كتب حمتصر جدا كل يوم اال وم اجلمعة 4
 

 3-الجدول 
 210" تخصص" معهد نور الخليل بنغكاالن Kالهيكل التنظيمي مبنى 

 استاذ هبري مجال .1 مستشار
 استاذ موعد ضفري  .1
 استاذ سفعي .1
 ستاذ جعفر صديق .6

                                                           

 1714 نوبيمرب 17 ختصصوثيقة اليت أخد هبا الباحث يف ادراة  119 

 1714 نوبيمرب 17 ختصصوثيقة اليت أخد هبا الباحث يف ادراة  120 
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 استاذ سهال .1 ختصصرئيس 
 استاذ نور حسن .1

 استاذ حنيف .1 نائب
 استاذ زيين .1

 أستاذ حممد شريف .1 سكريتري
 خليل اهلل .1
 فتح الرسال .1
 امساعيل .6
 امحد فضيل .5

 بدرون  .1 أمي صندوق
 حممد فرحان .1

 استاذ خليل .1 تعليم
 استاذ حمسي .1
 استاذحممد أمي .1
 استاذ فحراهلل .6

 خري الناس .1 العالقات العامة
 وحيودي .1

 عمر فروق .1 ترتيب
 عبد الرحيم .1
 باريزي .1
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 حممودي .1 معدات
 رمحة .1
 طييب .1
 امام بيحقي .6

 حممد يسري .1 الصحة
 عبد الرمحن .1
 عي الرمحة .1
 عرفاتيسري  .6

 مونريي .1 ابودية
 موئز الدين .1
 امحد هسام .1
 سحر الغونوان .6

 ختصصكل الطالب  .1 مساعد عام
 

 

 

في معهد نور الخليل  تخصصب. تعليم قراءة الكتب التراثية باستخدام البرنامج 
 بنغكاالن
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نور “في معهد  تخصصتعليم قراءة الكتب التراثية باستخدام البرنامج  .2
 بنغكاالن ”الخليل

كانت تعليمة   ختصصبأن برنامج  111اج هاشماحلكياهي قال مدير املعهد  
. ادسفصل السالفصل اخلامس الفصل الرابع ال وهي ثالثة فصلختصصيف برمامج 

 ولكل فصل إسرتاتيجية وطريقة متنوعة
 حفظ كتاب فتح القريب .1

أقيم هذا العمل يف الساعة السابعة إىل احلادية عشرة كل ليلة األحد 
 17ما ال يقل عن  تقدمي طالب ء واخلميس. لذلك جيب على كلوالثالثا

 .حتفيظه تقدميخطوط يف كل مرة ب
 فتح القريب قراءة كتاب .1

. من الساعة التاسعة إىل احلادية عشرة ثنيليلة اإلأقيم هذا النشاط كل 
، فتح القريبلقراءة كتاب  ختصصيف برنامج  للطالبتعليم المت  ا النشاطيف هذ

يقدم م  ادوريةقراءة الكتاب م فسرها إىل املل الطالب املدرسطلب حيث 
 ذلك قام املدرس مت أنيف وقت الحق، وبعد  عن مضمون الكتاب فهمه

حول بنية اجلملة ولكن الرتكيز أكثر عن القواعد النحوية كل منهم مع  ناقشة بامل
إىل وينقسم هذا النشاط  فقط. يف القواعد النحويةعلى حل املشكلة سؤاال 

 أشخاص حبد أقصى لكل جمموعة. 5جمموعات من 
 حبث املسائل  .1

                                                           

 .1714 نوبيمرب 17البيانات حصل عليها الباحث من املقابلة  111 
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األربعاء.  هذا النشاط من الساعة السابعة إىل احلادية عشرة كل ليلة أقيم
للبحث عن املشاكل  املدرس هم، أمر ذ هذا العمل للطالبنفأن يلذلك قبل و 

 من الكتبإىل املكتبة إلجياد وقراءة املراجع  ذلك أمرهم بالذهاببعد  ، مأوال
عن كل مشكلة وفقا للمراجع يف   حىت يكون طالب قادرا على اإلجابة يةالفقه

على قراءة  الطالبهو أن يعتاد من هذا النشاط كل كتاب. كان اهلدف 
 .وأن يشحذ عقله ويثري مهاراته الرتثيالكتاب 

 النحو بكتاب خمتصر جدا ملطالعةدورة  .6
إىل أي ساعة ما  هذا النشاط كل يوم بعد صالة الظهر مجاعة ذتنفي

 لكما عدا أيام اجلمعة. لذيستمكن هبا املدرس يف تعليم كتاب خمتصر جدا 
من خالل الطلبة على نص القراءة يف هذه احلالة هو عن طريقة تعليم كان ال

وذلك بأن  .حيتوي على القواعد النحوية ويبحث فيها )مثل كتاب خمتصر جدا(
يقوم الطالب باملناقشة على كل ما ضمن عليه الكتاب حىت يستويف كل منهم 

 مراد وفوائد مما قرؤوها من العبارات النحوية.
 الشهري االختبار  .5

هذا االختبار لكل شهر ملعرفة قدرة الطلبة على املواد اليت قد  يعقد
يا، يشمل هذا استوعبوها. وهذا بأن يأيت املدرس باالختبار حتريريا وشفو 

االختبار األسئلة اليت تتعلق بالقواعد النحوية ليجيبها الطلبة. أما نتائج أو 
احلواصل من االختبار فيقيم به املدرس التقومي لطلب ما يعوق الطلبة معرفة 
وفهم املواد م احللول العالجية من تلك املشكلة، وبعد ذلك يبحث املدرس 

تنمية معرفتهم. ويف نفس احلالة يقدم املدرس  عن اخلطوات اليت تدفع الطلبة إىل
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يف عملية االختبار الشفوي األسئلة املشكلة لدى الطلبة وما يريدونه ألجل 
حصول املواد عليهم بالسهولة والسرعة، حىت يستويف به املدرس كيفية أو طرق 

 التعليم واسرتاتيجياته الصاحلة عن الطلبة
ا من مرحلة أمثليت ويتم هو خاصة لطالب متخرج ختصصإن برنامج 

يستخدم كتاب فتح  ختصصمعرفتهم عن علم األلة متاما. ويف هذا الربنامج 
القريب ليقرؤون صحيحا. كما قال أساذ سهال كمعلم ورئيس يف هذا الربنامج 

. كل الطالب يف هذا الربنامج جيب أن يقرأ فتح كتاب القريب مع ختصص
ظون على العقل عشر الينيا كل يوم. تركيبه بفهم علم األلة صحيحا، وأن حيف

ساعة من ساعة  1وجيب على الطالب أن يتبع عملية أنشطة التعليم بظرف 
مج التاسعة ليال حىت الساعة احدى عشر ليال. أما أنشطة التعليم يف هذا الربنا

 أربعة أنشطة:ويشمل على   (ITQ)يسمى إدارة تقدمي قراءة الكتب
هذا األنشطة يف يوم األحد  ويوم الثالثة م إحفظ كتاب فتح القريب، وتنفد  .1

 ليال. 11حىت الساعة 11يوم اخلامس ساعة 
حىت 11دورة كتاب  فتح القريب، وتنفد هذا األنشطة يف يوم اإلثني ساعة  .1

 ليال. 11الساعة 
وتنفد هذا األنشطة يف يوم األربع ساعة  (BMW)حبث املسائل وسطى  .1

 ليال. 11حىت الساعة 11
تصر جدا وتنفد هذا األنشطة يف كل يوم إال يوم اجلمعة بعد دورة كاب حم .6

 111صالة ظهر.

                                                           

 1714  نوبيمرب 11ستاذ حنيف 1مقابلة مع أ 122 
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 6-اجلدوال
 لدراسيةاملواد ا

 الموادة الدراسية رقم المرحلة
 األوىل

 
 خمتصر جدا 1
 فتح القريب 1
 ايها الولد 1
 امثلة التصريفية  6
 اعراب 5
 جتان الدروري 4
 اللغة العربية  4

 اجلرومية 1 الوسطى
 فتح اجمليد 1
 ريض الصلحي 1
 خالصة نور اليقي 6
 امثلة التصريفية 5
 فتح القريب 4
 كفاية العوام 0

 العمريطي 1 العليا
 نصائح العباد 1

 الكواكب الدرية 6 
 خصن الصياغة 5
 رفقي 4
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 منت اجلزرية 0
 

في معهد  تخصصأهداف تعليم قراءة الكتب التراث باستخدام البرنامج  .1
 نور الخليل بنغكاالن

 أهداف تعليم قراءة الكتب التراثية من مرحلة األولى  (أ)
يف مؤسسة تعليمية رمسية أو يف املعاهد ، توجد أهداف تعليمية 

، األهداف املؤسسية ، أهداف  ةهداف التعليم العاماألمكتوبة يف شكل 
اهلدف العام من التعليم هو اهلدف  .ناهج ، واألهداف التعليميةامل

بشأن نظام التعليم الوطين  1771عام  17رقم  .املنصوص عليه يف القانون
 ، أما  األهداف املؤسسية هي أهداف التعلم اليت مملوكة يف املعاهد.

" لكل تعلم  111قال استاذ عبد املعطي كمدرس يف مرحلة األوىل
احملصول. يف مرحلة األوىل "برنامج ختصص" لتحقيق األهداف له أهداف 

ورة ملطالعة النحو بكتاب تركيز لتعميق قواعد اللغة العربية علم النحو كد
 نفذ هذا النشاط كل يوم بعد صالة الظهر مجاعة خمتصر جداجرومية أو 

ما عدا إىل أي ساعة ما يستمكن هبا املدرس يف تعليم كتاب خمتصر جدا 
من القراءة يف هذه احلالة هو عن طريقة تعليم كان ال لكاجلمعة. لذأيام 

خالل الطلبة على نص حيتوي على القواعد النحوية ويبحث فيها )مثل  
وذلك بأن يقوم الطالب باملناقشة على كل ما ضمن  .كتاب خمتصر جدا(

عليه الكتاب حىت يستويف كل منهم مراد وفوائد مما قرؤوها من العبارات 
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أقيم هذا العمل يف الساعة السابعة إىل  حفظ كتاب فتح القريبية. و النحو 
 احلادية عشرة كل ليلة األحد والثالثاء واخلميس. لذلك جيب على كل

هذه  خطوط يف كل مرة بإيداع حتفيظه 17إيداع ما ال يقل عن  طالب
 احلالة ملمارسة الطالب أن يقرأ الكتاب"

أهداف " 116األوىل. قال أستاذ حممد يسري كمدرس من مرحلة
كما يف مادة التعليمية هلا   ختصصاحملصولة يف مرحلة األوىل يف برنامج 

 /األمثلة التصريفية أهداف احملصول يف عملية تعليمية كمثل مادة 
األهداف احملصولة  حفظ التصرف اللغوي واإلصطالحي فهم الصيغ الصرف

فتح القريب والفوائد للكلمات يف تصريف فهم فوائد األوزان. و كتاب 
الذي احملصوله فهم العبادات وتطبيقها القدراة على قراءة  الفقه  / 1اجمليد 

فتح القريب مع تطبيق بقواعد النحو الصرف  وحفظ النصوص كتاب فتح 
ريب من باب "كتاب أحكام الطهارة حىت كتاب أحكام احلج". وكتاب الق

الذي احملصولة معرفة اإلصطالحات النحوية القدرة على   النحو  /االجرومي
كتابة احلروف العربية القدرة على تطبيق القواعد النحو األساسية حفض 

م الذي حملصولة فه التوحيد   /عقيدة العوام  النصوص من الكتاب. وكتاب 
علم التوحيد مع دالئل العقلية والنقلية تطبيق القواعد النحوية يف قراءة كتاب 

 عقيدة العوام حفظ بعد النظم".
ف من تعلم الكتب الرتاث يف برنامج اهد" أ115قال أستاذ سهالت

لسي خمتلف مع أهداف احملصول يف املعهد األخر يعين يف ختصصبرنامج 
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، وخاصة يف معرفة الدينية  هو حتسي جودة الطالب املعهد السلفي ايضا 
اليت ميكن أن حتسن او تركية اجلوانب اإلدراكية والعاطفية واحلركية للطالب ، 
وتعميق على معرفة اإلسالم الذي حصل من كتب الرتاث  و من املتوقع أن 

األهداف  وايضا  يتم إنشاء الكوادر املسلمة اليت ميكن انفعهم للمجتمع.
لكتب الرتاث هي أن يكون الطالب قادرون على لتحقيقه يف تنفيذ التعليم ا

قادرون على تنفيذها يف احلياة اليومية ، فهم املواد اليت بّي املعلم  وأن يكون 
حىت تقوى اىل اهلل ،وان يكون شخصية نبيلة وفقا للشريعة اإلسالمية ، 
وقادرون على إجراء تغيريات على البيئة احمليطة. لطباعة مرشحي العلماء 
القادرين على إنتشار شريعة اإلسالم ودعم عمار معروف ناهي منكر. بعد 

، هتدف أيضا إىل زيادة اإلميان والتقوى من  خرجيي من املعهد الطالب
خالل الطقوس الدينية والتعلم اإلسالمي الكالسيكي اليوم. الذي يسمى 

 .بكتب الرتاث
كتب "أن أهداف تعليم قراءة ال 114أستاذ توفيق احلاكم وقال

هو لتأكيد ولتعزيز ولتحقيق تعليم قراءة الكتب  ختصصالرتاثية يف برنامج 
إما يف مرحلة األوىل حىت عليا يف معهد  ختصصالرتاثية. ويف برنامج 

اإلسالمي السلفي نور اخلليل بغكاالن يكون أهذفان يعين أهذاف العام 
من أدلتها  ملعرفة استنباط األحكام -1واخلاص. أما أهداف العام كمايلي: 

، ملعرفة منهجهم يف حبث مسائل 1التكوينية الذي يعلمه العلماء القادمة. 
لتدريب الطالب على معرفة الكتب الرتاثية  -1الفقهية الواقعية يف اجملتمع. 
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 -6ألن مصادر املعرفة يف اإلسالم هو القراءن والسنة وكلهما باللغة العربية. 
وأدواهتا وهي النحو والصرف، اإلعراب لتوجيههم على معرفة اللغة العربية 

واإلعالل، والبالغة. أما أهذاف اخلاص يعين. الستيعاب الطالب خرجيون 
 من "أمثليت" على أساليب طريقة قراءة الكتب الرتاثية ". 

 أهداف تعليم قراءة الكتب التراثية من مرحلة الوسطى   (ب)
ة أهداف احملصول" 110قال استاذ خليلي كمدرس يف مرحلة وسطى

كما قال استاذ حممد يسري كمدري يف   ختصصيف مرحلة الوسطى يف برنامج 
مرحلة األوىل أن مادة التعليمية هلا أهداف احملصول يف عملية تعليمية كمثل 

الذي احملصولة فهم العبادات وتطبيقها  الفقه/ 1فتح القريب اجمليد مادة 
القدراة على قراءة فتح القريب مع تطبيق بقواعد النحو الصرف وحفظ 
النصوص كتاب فتح القريب من باب "كتاب أحكام البيوع وغريها من 

الذي احملصولة    النحو /خمتصر جدااملعامالت حىت كتاب أحكام احلدود، 
ابة األسئلة األساسية يف النحو القدرة فهم تراكيب الكلمات القدرة على إج

جالء األفاهم على تطبيق النحو األساسي بوسيلة قراءة الكتاب ال معىن له، 
الذي احملصولة فهم علم التوحيد مع دالئله العقليىة والنقلية  التوحيد  /

الذي احملصولة الذي احملصولة  الصرف  / 1القواعد الصرفية حفظ النضم، 
 رفية وتطبيقها حفظ األوزان املصادر  ". فهم القواعد الص

" تركيز قراءة   114قال استاذ زيين كمدريس من مرحلة الوسطى
كتب فتح القريب يف هذ املرحلة ألن يكون الطالب قادر على قراءة 
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نصوص العربية )فتح القريب( باطالقة وتطبيق علم قواعد يف قراءة الكتب 
من الساعة التاسعة إىل  ثنيليلة اإلفتح القريب، أقيم هذا النشاط كل 

يف  ختصصيف برنامج  للطالبتعليم المت  ا النشاط. يف هذاحلادية عشرة
 الطالب طلب املدرس، حيث فتح القريبلقراءة كتاب  مرحلة الوسطى

يف  عن مضمون الكتاب فهمهيقدم م  ادوريةقراءة الكتاب م فسرها إىل املل
عن كل منهم مع  ناقشة بامل ذلك قام املدرس مت أنوقت الحق، وبعد 

على حل سؤاال حول بنية اجلملة ولكن الرتكيز أكثر القواعد النحوية 
وينقسم هذا النشاط إىل جمموعات من  فقط. يف القواعد النحويةاملشكلة 

أقيم هذا  حفظ كتاب فتح القريبو  أشخاص حبد أقصى لكل جمموعة.
ة األحد والثالثاء العمل يف الساعة السابعة إىل احلادية عشرة كل ليل

خطوط يف  17إيداع ما ال يقل عن  طالب واخلميس. لذلك جيب على كل
 ".كل مرة بإيداع حتفيظه

 أهداف تعليم قراءة الكتب التراثية من مرحلة العليا (ج)
أهداف احملصولة يف  " 119وقال عباس كمدرس يف مرحلة العليا

كما قال استاذ خليلي كمدرس يف مرحلة   ختصصمرحلة العيا يف برنامج 
الوسطى أن مادة التعليمية هلا أهداف احملصول يف عملية تعليمية كمثل  

الذي احملصولة  فهم القواعد الصرفية   الصرف     /1القواعد الصرفية 
الذي احملصولة  النحو   /العمريطيوتطبيقها حفظ األوزان املصادر، 

الذي  الفقه   /1فتح القريب اجمليد لنظم، تنمية القواعد النحوية حفظ ا
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احملصولة فهم العبادات وتطبيقها القدراة على قراءة فتح القريب مع 
تطبيق بقواعد النحو الصرف يسالط مادة كتاب فتح القريب وحفظ 
النصوص كتاب فتح القريب من باب "كتاب أحكام اجلهاد حىت كتاب 

ي احملصولة فهم علم توحيد مع الذ التوحيد/كفاية العوامأحكام العتق"،  
دالئله العقليىة والنقلية تطبيق القواعد النحوية يف قراءة كتاب كفاية العوام 

الذي احملصولة فهم علم جتويد  جتويد/املنح الفكريةحفظ بعض النظم، 
وتطبيقة يف قراءة القراءن ". وقد أكد بقول استاذ سهال كمدرير برنامج 

 . كماريلي:ختصص
يركز يف هذ املرحلة اي يف مرحلة العليا  " 117سهالن وقال استاذ

ببحث املسائل باستخدام كتاب فتح القريب أقيم هذا النشاط من 
أن يفنذ لذلك قبل و األربعاء.  الساعة السابعة إىل احلادية عشرة كل ليلة

بعد  ، مللبحث عن املشاكل أوال املدرس هم، أمر هذا العمل للطالب
 من الكتبإىل املكتبة إلجياد وقراءة املراجع  ذلك أمرهم بالذهاب

عن كل مشكلة وفقا  حىت يكون طالب قادرا على اإلجابة يةالفقه
هو أن يعتاد من هذا النشاط للمراجع يف كل كتاب. كان اهلدف 

م . وأن يشحذ عقله ويثري مهاراته الرتثيعلى قراءة الكتاب  الطالب
ن الطالب يف حسبان أن تقدر أهدافه بعد التخريج يف هذا املعهد، كا

قراءة وفهم كتب الرتاث على مستوى فتح القريب وفتح املعي وكتب 
الفقه األخر وقدرة على أجابة املسئل الفقهية يف اجملتمع موافقة يف كتاب 
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فتح القريب وفتح املعي وعلى مستومها، وقدرة على إجابة املسئلة 
وتطبق يف حتليل مسائلة باملنجى. ولذلك، حمتويات أصول الفقه تدرس 

األحكام، وميكن نتيجته خمالفة بكتب الرتاث يف علم الفقه. وقال ايضا 
 ختصصامحد بصاري أن أهداف تعليم قراءة كتب الرتاث يف برنامج 

معهد نور اخلليل بنغكاالن ليست لفهم نصوص كتب الرتاث فقط 
 وقد قال أغوس رياضي أن 111ولكنها لفهم استنباط األحكام أيضا.

أن اهداف تعليم  ختصصأهداف تعليم قرلءة الكتب الرتاثية يف برنامج 
يف معهد نور اخلليل بنغكاالن هي  ختصصقراءة كتب الرتاث يف برنامج 

لالتفقه يف الدين ومافقة بالزمان بقوله ولكن قال زبري ان اهداف تعليم 
 قراءة كتب الرتاث لسي فقط لالتفقه قي الدين موافقه بالزمان، ولكن

أيضا إلنعاس العلوم افسالمية األصلية وملعرفة منهجية العلماء القدمية 
ألهنم مل يوجدوا إال يف كتب الرتث وقد أكد ايضا بقول حممودي ادنان 

يف معهد نور اخلليل  ختصصاهداف تعليم كتب الرتاث يف برنامج 
بنغكاالن اليكون الفقهاء يف هذا الزمان ألن حمتويات تعليم ليست من  

الفقه القدمية فقط، ولكنها كتب الفقه املعاصر أيضا وأصوال  كتب
الفقه. وقد أضاف زين الدين أن أهداف تعليم كتب الرتاث يف برنامج 

يف معهد نور اخلليل تتكون مما يلي: أوال، التغليب على أزمة  ختصص
  111الكوادر الدينية.  ثانيا إلتقان العلوم.
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مسس العارفي بقوله وقد أكد ايضا ذلك البيانات السابقة 
"لتأهيل الفقهاء املوافقة لزماهنا باستخدام أصول الفقه لتحليل السائل" 
وقد أضاف مسس العارفي حيث قال:أهداف تعليم قراءة الكتب الرتاثية 

يف معهد نور اخلليل مما يلي: أوال، لرتكيز على كنوز  ختصصيف برنامج 
اإلسالمي أي اجملتهدين الواردة العلوم اإلسالمية. ثانيا، إلنعاش املفكرين 

ومن هذه البيانات السابقة أن أهداف تعليم كتب  111يف كتب الرتاث.
يف معهد نور اخلليل بنغكاالن ليس فقط  ختصصالرتاث يف برنامج 

لتأهيل الفقهاء، ولكن أيضا العتياد الطلبة على اتصال كتاب الرتاث 
الطالب من عناصر املعاهد  ليال وهنارا لتحقيق معايري الطالب املثاىل ألن

اإلسالمي ويف املعاهد اإلسالمي كان تعليم كتب الرتاث كي فهم 
 116دينهم.

 
في معهد نور  تخصصطريقة تعليم قراءة الكتب التراثية باستخدام برنامج  .3

 الخليل بنغكاالن
واملراد بالطريقة هنا كيفية عملية تعليم قراءة الكتب الرتاثية عند الطالب 
حيث يقراء املدرس نصوص كتب الرتاث لفظا ومعىن ومراد م فهما، م يشرح 
ويأول على ما يقرأ الطالب من النصوص كتب الرتاث. اما الطالب يستمعون 

يفهمهم. وهذا يسمى  جبيدا وإن مل يفهم الطالب اىل بيان املعلم فيسأهلم حىت
. أو يامر املعلم بعض الطالب على أن يقراء (Bandongan)معقتة بطريقة 
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نصوص كتب الرتاث )يستخدم كتاب فتح القريب( لفظا ومعىن  الطالب
وفهما، إن جيد اخلطاء فيه فيحذر املعلم وويصححه، م يشرح ويأول على ما 

 تلقائيةريقة يقرأ الطالب من النصوص كتب الرتاث وهذا يسمى بط
(Sorogan). 

 
 لمرحلة األولى تخصصطريقة تعليم قراءة الكتب التراثية في برنامج  (أ)

نال الباحث هذا البيانات على املقابلة أن طريقة تعليم قراءة الكتب الرتاثية 
في مرحلة األوىل يف معهد نور اخليل كما قال استاذ حممد ختصصيف برنامج 

 115يسري:
 مية أو خمتصر جداو ر اجلكتاب الدورة ملطالعة النحو ب .1

إىل أي ساعة ما  نفذ هذا النشاط كل يوم بعد صالة الظهر مجاعة
ما عدا أيام اجلمعة. يستمكن هبا املدرس يف تعليم كتاب خمتصر جدا 

من خالل القراءة يف هذه احلالة هو عن طريقة تعليم كان ال لكلذ
)مثل كتاب  الطلبة على نص حيتوي على القواعد النحوية ويبحث فيها

وذلك بأن يقوم الطالب باملناقشة على كل ما ضمن عليه  .خمتصر جدا(
الكتاب حىت يستويف كل منهم مراد وفوائد مما قرؤوها من العبارات 

 النحوية. 
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يقراء استاذ نصوص كتب الرتاث لفظا ومعىن وتشرحيا وتأويال م يأمر  .1
م يعلق األستاذ أخري  استاذ الطالب ملشاورة واجملادلة على ما يقراء استاذ

 التعليم، وأحيانا يعلق أثناء املشاورة. 
طريقة حفظ كتاب فتح القريب، حيفظ الطالب كتاب فتح القريب لفظا  .1

أقيم هذا العمل يف الساعة خطوط يف كل مرة م  17فقط على األقل 
السابعة إىل احلادية عشرة كل ليلة األحد والثالثاء واخلميس. لذلك جيب 

خطوط يف كل مرة بإيداع  17إيداع ما ال يقل عن  البط على كل
 اىل أستاذهم يف مكان معي. حتفيظه

، هي يقراء املعلم نصوص كتب الرتاث لفظا ومعىن ختم الكتابطريقة  .6
وتشرحيا وتأويال، واما الطالب فتستمع وتعطي املعىن وتكتب الشرح املهم 

 أو الصعوب 
تصر جدا يقراء املعلم كتب حمتصر جدا لفظى الكتاب خمطريقة مطالعة  .5

ومعىن وتشرحيا وتأويال، أما الطلبة فتسمع وتعطي املعىن وتكتب الشرح 
املهم أو الصعوب وإن مل تفهموا الطلبة فسأل م املشاورة واجملادلة على 

ما يقرأ، ويعلق املعلم يعين استاذ حانف أخري التعليم. هذه الطريقة تتبع  
أو غريه ومكانه  ختصصإما الطلبة يف برنامج  4 -6صل كل الطلبة يف ف

 يف مبىن مولتيمديا معهد نور اخلليل.
كتاب فتح القريب هي واحدا فواحد من الطالب يقراء  الطريقة مطالعة  .4

كتاب الرتاثية يعين كتاب فتح القريب أمام املعلم لفظا ومعىن ومرادا م 
د اخلطاء سأل املعلم كلمة فهما والسؤال واجلواب. واملعلم يسمعه وإن جي
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فكلمة عن اإلعراب ليكرر مادة حنو الذي يعلمهم فيصححه. هذه 
. ومكانه يف مركاز برنامج ختصصالطريقة تتبع كل الطلبة برنامج 

 114.ختصص
 

 طرق تعليم قراءة الكتب التراثية في المرحلة الوسطى (ب)

لكتب نال الباحث هذا البيانات على املقابلة أن طريقة تعليم قراءة ا
في مرحلة األوىل يف معهد نور اخليل كما قال استاذ ختصصالرتاثية يف برنامج 

 110حنيف

طريقة األداء هي واحدا فواحدا من الطالب تقراء كتب الرتاث أمام  .1
األستاذ لفظا ومعىن ومرادا. واملعلم يسنعه واملعلم يسنعه وان جيد اخلطاء 

 فيصححه. 
حفظ كتاب فتح القريب، حيفظ الطالب كتاب فتح القريب لفظا  طريقة .1

أقيم هذا العمل يف الساعة خطوط يف كل مرة م  17فقط على األقل 
السابعة إىل احلادية عشرة كل ليلة األحد والثالثاء واخلميس. لذلك جيب 

خطوط يف كل مرة بإيداع  17إيداع ما ال يقل عن  طالب على كل
 اىل أستاذهم يف مكان معي. حتفيظه

طريقة حتامان، هي يقراء املعلم نصوص كتب الرتاث لفظا ومعىن  .1
وتشرحيا وتأويال، واما الطالب فتستمع وتعطي املعىن وتكتب الشرح املهم 

 أو الصعوب 
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طريقة مطالعة كتاب حمتصر جدا يقراء املعلم كتب حمتصر جدا لفظى  .6
فتسمع وتعطي املعىن وتكتب الشرح ومعىن وتشرحيا وتأويال، أما الطلبة 

املهم أو الصعوب وإن مل تفهموا الطلبة فسأل م املشاورة واجملادلة على 
ما يقرأ، ويعلق املعلم يعين استاذ حانف أخري التعليم. هذه الطريقة تتبع  

أو غريه ومكانه  ختصصإما الطلبة يف برنامج  4 -6كل الطلبة يف فصل 
 ر اخلليل.يف مبىن مولتيمديا معهد نو 

طريقة مطالعة كتاب فتح القريب هي واحدا فواحد من الطالب يقراء   .5
كتاب الرتاثية يعين كتاب فتح القريب أمام املعلم لفظا ومعىن ومرادا م 
فهما والسؤال واجلواب. واملعلم يسمعه وإن جيد اخلطاء سأل املعلم كلمة 

هذه  فكلمة عن اإلعراب ليكرر مادة حنو الذي يعلمهم فيصححه.
. ومكانه يف مركاز برنامج ختصصالطريقة تتبع كل الطلبة برنامج 

 114.ختصص
 

 طرق تعليم قراءة الكتب التراثية في المرحلة العليا (ج)

نال الباحث هذا البيانات على املالحظة أن طريقة تعليم قراءة الكتب 
 في مرحلة األوىل يف معهد نور اخليل كما يليختصصالرتاثية يف برنامج 

حفظ كتاب فتح القريب، حيفظ الطالب كتاب فتح القريب لفظا  طريقة .1
أقيم هذا العمل يف الساعة خطوط يف كل مرة م  17فقط على األقل 

السابعة إىل احلادية عشرة كل ليلة األحد والثالثاء واخلميس. لذلك جيب 
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خطوط يف كل مرة بإيداع  17إيداع ما ال يقل عن  طالب على كل
 يف مكان معي. اىل أستاذهم حتفيظه

يقراء الطالب نصوص كتب الرتاث )يستخدم كتاب فتح القريب( لفظا  .1
ومعىن وفهما، إن جيد اخلطاء فيه فيحذر املعلم وويصححه، م يشرح 
ويأول على ما يقرأ الطالب من النصوص كتب الرتاث يعين كتاب فتح 

 القريب.
ا وتأويال، طريقة حتامان هي يقراء معلم كتب الرتاث لفظا معىن وتشرحي .1

وأما الطالب فيستمع ويعطي املعىن وتكتب الشرح املهم أو الصعوب. 
 هذ الطريق استخدمه املعلم يعين معلم كتاب فتح القريب. 

 ختصص. كل طلبة يف برنامج (BMWطريقة حبث املسائل وسطى ) .6
. ختصصتدرس التفكري حللول املسائل الفقهية يف مجع طالب برناج 

ات املوجودة يف كتب الفقه قدميا كانت او معاصرا، وفيها يطلب املعلوم
هذه الطريقة هي املقرارات اإلضافية كل أصبوع يف يوم اخلامس الساعة 

 .ختصصالتاسعة حىت الساعة احلادية عشر ليال، ومكانه يف مركز برنامج 
طريقة مطالعة كتاب حمتصر جدا يقراء املعلم كتب حمتصر جدا لفظا  .5

أما الطلبة فتسمع وتعطي املعىن وتكتب الشرح  ومعنا وشرحا وتأويال،
املهم أو الصعوب وإن مل تفهموا الطلبة فسأل م املشاورة واجملادلة على 

ما يقرأ، ويعلق املعلم يعين استاذ حانف أخري التعليم. هذه الطريقة تتبع  
أو غريه ومكانه  ختصصإما الطلبة يف برنامج  4 -6كل الطلبة يف فصل 

 مديا معهد نور اخلليليف مبىن مولتي
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طريقة مطالعة كتاب فتح القريب هي واحدا فواحد من الطالب يقراء   .4
كتاب الرتاثية يعين كتاب فتح القريب أمام املعلم لفظا ومعىن ومرادا م 
فهما والسؤال واجلواب. واملعلم يسمعه وإن جيد اخلطاء سأل املعلم كلمة 

مهم فيصححه. هذه فكلمة عن اإلعراب ليكرر مادة حنو الذي يعل
. ومكانه يف مركاز برنامج ختصصالطريقة تتبع كل الطلبة برنامج 

 119.ختصص
"طريقة املشهورة عند تعليم قراءة كتب الرتاث  167قال استاذ حنيف

يف معهد نور اخلليل  وهي طريقة بندوغان وطريقة سوروكن، وطريقة مشاورة 
أو حبث املسائل، طريقة بندوغان هي الطريقة الرئيسية يف نشاط التعليم يف 
معهد نور اخلليل قال استاذ حانف، طريقة بندوغان أو ويتونان هي طريقة 

عة الطلبة تستمع املعلم أو األستاذ الذي يقراء ويرتجم ويبي  بنظام جممو 
كتب الرتاث. هتتم الطلبة كتبها نفسهم وتكتب إما معىن أو شرحا عن 

 الكلمات أو األفكار اليت تصعب".
سوروغان وبندوغان يف احلقيقة ال فرق 161وقد أكد عبد الرمحن بقوله:

بينهما. الطريقة بندوغان جائت القراءة ألول مرة من جهة املدرس، وأما 
طريقة سوروغان جائت القراءة من جهة الطالب. واملراد بأول مرة هو يقراء 
نصوص لفظا ومعنا ومرادا وشرحا، يشرح أيضا من جهة قواعد النحوية وأذا 
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ة املدرس فيسمى بطريقة باندوغان. وعكسه اذت  كان هذا القراءة من جه
 كان القراءة من جهة الطالب فيسمى بطريقة سوروغان.  

أن طريقة املستخدم عند  ختصص"من برنامج  161وقال احد الطالب
هي:يقراء الطالب الكتاب  ختصصتعليم قراءة كتب الرتاث يف برنامج 

راءة واملعىن واملفهم الرتاثية  أما األستاذ يسمعه إن كان احلطاء يف الق
فيصحهه. أو الطريقة املستخدم عندم تعليم قراءة الكتب الرتاثية يف برنامج 

هي يقراء االستاذ كتب الرتاث لفظا ومعنا ومرادا وفهما م شرح  ختصص
شرحا مضموما يف الكتاب الذي قراء األستاذ. أما الطالب يسمعه أن كان 

 مل يفهم الطالب فسأل حىت يفهم."  
 ختصصطريقة تستخدم يف برنامج  161أكد أستاذ سهال بقوله: وقد

إما يف مرحلة األوىل ومرحلة الوسطى م مرحلة العليا هي طريقة املكثفة 
واملوسعة واملشاورة. الطريقة املكثفة هي الطريقة األغلية يستخدمها املعلمون 

وأما وفيها يكون الطالب أكثر نشاط من املعلمي ألن املعلمي كامليسرين. 
الطريقة املوسعة فهي املعلمون أكثر نشاطا من الطالب، مثل ختم الكتاب، 
ولكن امهم هو فهم الطالب على الكتاب. وأما طريقة املشاورة فهي يقراء 
أحدى من الطالب الكتاب فتح القريب لفظا وعنا ومرادا م املضمون من 

من املعىن  الكتاب املقروؤ أما الطالب األخر يسمعون إن جيدوا اخلطاء
 والقواعد ومضمون فسائل ويعلق. أما األستاذ يصححه يف أخر املشارة.
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ملرحلة  ختصصالطريقة املستخدم يف برنامج  166وقال استاذ حنيف:
 ختصص. كل طلبة يف برنامج (BMWالعليا، طريقة حبث املسائل وسطى )

 تدرس التفكري
يطلب  . وفيهاختصصحللول املسائل الفقهية يف مجع طالب برناج 

املعلومات املوجودة يف كتب الفقه قدميا كانت او معاصرا، هذه الطريقة هي 
املقرارات اإلضافية كل أصبوع يف يوم اخلامس الساعة التاسعة حىت الساعة 

 .ختصصاحلادية عشر ليال، ومكانه يف مركز برنامج 
 

في معهد نور الخليل  تخصصتقويم تعليم قراءة كتب التراث في برنامج  .2
 بنغكاالن 

 لمرحلة األولى تخصصتقويم تعليم قراءة كتب التراث في برنامج  .(أ
إما هو  ختصص"تقوم تعليم يف برنامج  165قال استاذ حممد يسري

 -1ملرحلة األوىل والوسطى م العليا يف معهد نور اخلليل ثالثة أنواع. 
ر الطالب يف نشاط التقومي يف كل نشاط التعليم، هو يوميات على تطوي

التعليم قراءة كتب الرتاث ويف فهم مادة القواعد النحوية يشمل يف كتاب 
تقومي نصف السنة هو املرتان يف السنة، وفيه َّنوذجان  -1اجلرومية. 

عقد االختباران مها االختبار التحريري والشفوي ، واالختبار التحريري هو 
بار األسئلة اليت تتعلق بالقواعد هذا االختبار حتريريا وشفويا، ويشمل االخت

النحوية ويف عملية االختبار الشفوي يأيت املدرس باألسئلة املشكلة لدى 
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الطلبة وما يريدونه ألجل حصول املواد عليهم بالسهولة والسرعة، حىت 
يستويف به املدرس كيفية أو طرق التعليم واسرتاتيجياته الصاحلة عن الطلبة. 

ار عمال فعال وسديدا إلجياد ما حيل للمدرس بالطبع يكون هذا االختب
عمله بأحسن من الطرق التعليمية واسرتاتيجيات التعليم وكذا املدخل اليت 

تقومي  -1البد استخدامه عند املدرس يف إجراء عملية التعليم والتعلم.
أخري السنة، هو كل حمتويات التعليم من النصف السنة األحدية اىل نصف 

 .السنة الزوجية"
 

 لمرحلة الوسطى تخصصتقويم تعليم قراءة كتب التراث في برنامج  .(ب
أن تقومي تعليم كتب الرتاث يف هذ املعهد " 164قال استاذ حنيف

كلهم سواء ليس " ملرحلة األوىل حىت العليا ختصصإما هو يف برنامج 
خمتلف يعين يكون ثالية التقوميات، التقومي اليومية والتقومي نصف السنة 

السنة. ويف تقومي كل نصف السنة املستخدم اختبا اختبار وتقومي أخري 
األسئلة اليت تتعلق بالقواعد النحوية وكل مادة املدروسية ويف من متعدد 

عملية االختبار الشفوي يأيت املدرس باألسئلة املشكلة لدى الطلبة وما 
يريدونه ألجل حصول املواد عليهم بالسهولة والسرعة، حىت يستويف به 

كيفية أو طرق التعليم واسرتاتيجياته الصاحلة عن الطلبة. املدرس  
 واإلختبار قراءة كتب فتح القريب. 
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 ختصصوقد أكد تلك البيانات السابقة أحد املعلم يف برنامج 
متنوع األول  ختصصيف معهد نور اخلليل بقوله: "تقومي التعليم يف برنامج 

التقومي اليومي هو كل نشاط التعليم من حيث قراءة كتب الرتاث 
واألخالق وغري ذلك، والثاين التقومي نصف السنة هو باإلختبار 
التحريري والشفوي. ويف اختبار التحريري يستخدم اختبار املقايل واخلتبار 

عليم املوضوعي بشكل اختبار اإلختبار من متعدد.  وفيه كل حمتويات ت
وأما إحتبار الشفوي فهو من حمتويات التعليم التخصصية يعين كل مادة 

. والثالث تقومي أخري السنة، فيه كما يف تقومي ختصصاملدرسة يف برناج 
نصف السنة يتكون من اإلختبارين اإلختبار التحريري والشفويلكن يف 

 تقومي أخري السنة هو كل حمتويات التعليم من نصف السنة.  "
  

 لمرحلة العليا تخصصقويم تعليم قراءة كتب التراث في برنامج ت (ج
 ختصص"تقومي تعليم كتب الرتاث يف برنامج  160قال استاذ زيين

ملرحلة العليا بقوله: التقومي اليومي، هو يعمل املعلمون التقومي عند نشاط 
التعليم من حيث نشاط املشاورة الوسطى واألخالق والقراءة الكتاب 

عىن واملراد الفهم. والتقومي الشهري هو يعمل املعلمون عند فتح القريب مب
الشهلر أو شهرين، يف هذ التقومي يستخدم اإلختبار التحريري والشفوي 
وفيه يتكون من اختبار املقايل واختبار اخلتيار من متعدد. وأما اخلتبار 

  الشفوي هو األسئلة الشفوية واجلوبة الشفوية أيضا، وهذا اإلحتبار يقراء
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كتب الرتاث ويسئل من جهة القواعده. وتقومي نصف السنة، هو املرتان 
يف السنة يعين نصف السنة األحدية والزوجية باستخدام التختبار 
التحريري املقايل واخلتيار من متعدد. واإلختبار الشفوي هو قراءة كتب 

 الرتاث لفظا وعنا ومرادا وفهما،. والثالث تقومي أخري السنة، فيه كما يف
تقومي نصف السنة يتكون من اإلختبارين اإلختبار التحريري والشفوي 

 لكن يف تقومي أخري السنة هو كل حمتويات التعليم من نصف السنة  "
 عرض البيانات عن املالحظة

 التقومي اليومي (1)
هو يعمل املعلمون التقومي عند نشاط التعليم من حيث نشاط 

كتاب فتح القريب مبعىن واملراد املشاورة الوسطى واألخالق والقراءة ال
الفهم. والتقومي الشهري هو يعمل املعلمون عند الشهلر أو شهرين، 
يف هذ التقومي يستخدم اإلختبار التحريري والشفوي وفيه يتكون من 
اختبار املقايل واختبار اخلتيار من متعدد. وأما اخلتبار الشفوي هو 

ذا اإلحتبار يقراء كتب األسئلة الشفوية واجلوبة الشفوية أيضا، وه
 الرتاث ويسئل من جهة القواعده. 

 وتقومي نصف السنة (1)
هو املرتان يف السنة يعين نصف السنة األحدية والزوجية  

باستخدام التختبار التحريري املقايل واخلتيار من متعدد. واإلختبار 
 الشفوي هو قراءة كتب الرتاث لفظا وعنا ومرادا وفهما.

  تقومي أخري السنة (1)
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فيه كما يف تقومي نصف السنة يتكون من اإلختبارين اإلختبار 
التحريري والشفوي لكن يف تقومي أخري السنة هو كل حمتويات التعليم 

 من نصف السنة.
 

المعوقات التي تواجه عند تعليم قراءة الكتب التراثية باستخدام البرنامج ج.  
 في معهد نور الخليل بنغكاالن تخصص

نور اخلليل يف بعد مالحظ واملقابلة مع املدير واملدرس والطالب معهد 
واجه إما هو من مرحلة األوىل امل العوائق، وجدت الباحث بعض ختصصبرنامج 

 يف تعليم قراءة كت الرتاث  حىت العليا
 تعليم قراءة كتب الرتاث عنداليت يواجه  العوائقأن سهال:"قال األستاذ 

حيضر بعض  خارج الفصل وال ميارس أن يقراء الكتبال  بعض الطالب( 1)هي 
درجات اختالف  (1) من الرغبة يف تعلم قراءة كتب.قلة الطالب  (1) .الطالب

 حبيث كان فهمهم خمتلفا  فردلكل  تناول املواد
 وقلة الرغب لدى طالب يف تعليم قراءة كتب الرتاث والتعجبهم وال

يضا قلة طرق التعليم أث وممارسها. وكان ىل حب تعليم قراءة كتب الرتاإتشجعهم 
املستخدم لدى املدرس، كما بداء أن عملية تعليم القراءة كتب الرتاث يدرس 

 164بطريقة املستخدم يف املعهد الساليف عدة )سروغان وبندوغان فقط.(.
الربنامج إجراء هذا يف  العوائقإحدى من كانت قال أستاذ حممد يسري "

بسبب اختالف حبيث كان فهمهم خمتلفا  لكل فرد درجات تناول املواد هي
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 وآخرفهم اليف وسهوال سريعا منهم من كان يناول املواد ، ذكائهم الفطري
إن "هذا كما قاله املدرس رمحة اهلداية:  .بل يتطولون فيه الفهميستصعبون يف 

الذي يسبب تطويل احلصول املواد على الطلبة هو الفروق الفردية، فطلبتنا عندهم 
تلف االبتكار والذكاء، فمادة يصعب فهمه للبعض وأخرى لبعض آخر، ولذا خم

علي أن أكرر الكالم يف تعليم املواد حىت ال يكفي الوقت لتقدمي املواد األخرى. 
فالطلبة الذين عندهم قدرة أشد ابتكارا وذكاءا مل يرتقوا ومل يتطوروا، أنا أتأسف 

 .169"على هذه احلالة
الربنامج إجراء هذا يف  العوائقإحدى من كان قال استاذ امام شافعي  

بسبب اختالف حبيث كان فهمهم خمتلفا  لكل فرد درجات تناول املواد هي
 وآخرفهم اليف وسهوال سريعا منهم من كان يناول املواد ، ذكائهم الفطري

داية: إن الذي هذا كما قاله املدرس رمحة اهل .يستصعبون يف الفهم بل يتطولون فيه
هو الفروق الفردية، فطلبتنا عندهم  الطلبةيسبب تطويل احلصول املواد على 

خمتلف االبتكار والذكاء، فمادة يصعب فهمه للبعض وأخرى لبعض آخر، ولذا 
علي أن أكرر الكالم يف تعليم املواد حىت ال يكفي الوقت لتقدمي املواد األخرى. 

تكارا وذكاءا مل يرتقوا ومل يتطوروا، أنا أتأسف فالطلبة الذين عندهم قدرة أشد اب
 .157على هذه احلالة

وبالتايل كان الطالب ليسوا حتمسوا على تعلم قراءة كتب الرتاث حىت 
صعب للمدرس ان اجراء املواد على طريقة عادية  وهذا يناسب ملا قاله املدرس 
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علي ان اكون صبورا زيين: "إنين صعوبة  اليتاء املواد التعليم للطالب. لذا ال بد 
."151 

 
د. الحلول لعالج الموقات التي تواجه عند تعليم قراءة كتب التراثية باستخدام 

 في معهد نور الخليل بنغكاالن  تخصصالبرنامج 
"حماولة حلل املعوقات عما تتعلق الميارس   ختصصقال رئيس برنامج 

بربنامج  خارجيةنشطة األكون تن أب راجعة كتب الرتاث يف خارج الفصلالطالب مب
أما أنشطة التعليم يف هذا الربنامج يسمى إدارة تقدمي قراءة الكتب  151ختصص
(ITQ)   أربعة أنشطة:ويشمل على 

حفظ كتاب فتح القريب، وتنفد هذا األنشطة يف يوم األحد  ويوم الثالثة  .1
 ليال. 11حىت الساعة 11م يوم اخلامس ساعة 

هذا األنشطة يف يوم اإلثني ساعة دورة كتاب فتح القريب، وتنفد  .1
 ليال. 11حىت الساعة 11

وتنفد هذا األنشطة يف يوم األربع ساعة  (BMW)حبث املسائل وسطى  .1
 ليال. 11حىت الساعة 11

دورة كاب حمتصر جدا وتنفد هذا األنشطة يف كل يوم إال يوم اجلمعة  .6
 151بعد صالة ظهر.
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 حيب بتعليم قراءة كتب وحلل املعوقات اليت تتعلق بقلة الطالب الذي ال
املشكالت قلة الرغب يف تعليم  ختصصالرتاث كما قال احد االساتيذ يف برنامج 

قراءة كتب الرتاث وعدم امليول إليها وبوجه خاصة لدى طالب وهو عملية 
التدريس اليت التعجبهم والتشجعهم اىل حب تعليم قراءة كتب الرتاث وممارسها. 

املستخدم لدى املدرس، كما بداء أن عملية تعليم  وكان ايضا قلة طرق التعليم
القراءة كتب الرتاث يدرس بطريقة املستخدم يف املعهد الساليف عدة )سروغان 
وبندوغان فقط.(. إعتمادا إىل الواقعية امليدانية وجد الباحث احللول من حالل 

بية هي ينبغي املالحظة أساسا ملشكالهتا. املذكورة وهي اليت تتعلق بتعليم اللغة العر 
على املدرس أن يعلم بطريقة اليت يعجب الطالب وكذالك ايضا ميكن عن طريقة 
اختيار الوسائيل أو الطريقة اجلذابية والرائعة لدى الطالب، قال استاذ رئيس 

 ختصصبرنامج 
على املدرس أن يستخدم طرق التدريس اجلدابة والرائعة حىت مل تكن عملية  (1

تعليم ممال. على سبيل املثال إعطاء املدرس الألعب املرحية كي جرى عملية 
 التعليم حسب أهداف املادة. 

 وأيضا للمدرس يقيم اإلشراف والدرس اإلضافية اخلاصة ملن حيتاج (1
 املدرس يسجع الطالب ويتكلم عن مهية قراءة كتب الرتاث  (1

التنحصر املدرس على إيصال املعلومات العربية فحسب ولكن ينبغي على اهنا 
يشجع الطلب يف ترقية قراءة كتب، ويتكلم عن أمهية كتب العربية على أهنا 
مصادر الشرعية اإلسالمية. ويتكلم عن أهداف قراءة كتب وصاحبها. هبذه 

 ريقة يطلب من الطالب شجاعة يف تعليم قراءة كتب الرتاث.الط
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وحملاول حل املعوقات عما تتعلق بدرجات تناول املواد لكل فرد حبيث  
كان فهمهم خمتلف بسبب اختالف ذكائهم الفطري من الطالب جتمعهم مع 
مستويات ذكائهم وعطي هلم األوقات الكثرية للسؤال عما يتعلق مبادة اليت مل 

 صلح هلم عن خلطاء حىت فهمون التالمذ عن القراءة الكتب الصحيحة.يفهم وي

156  
طريقة حلل املشكالت من اختالف الفردية لدى الطالب يف تعلم قراءة  

حبيث ينقسم مثال بأن  املشكالتمن هذه احلل املدرس بأن قال كتب الرتاث 
ئي، م نقوم مبجموعة )أ( خنصص فيها الطلبة املستعديي وجمموعة )ب( للمبتد

جمموعة )ج( للمتوسطي، وجمموعة )د( خاصة للمتقدمي وهكذا، حىت يسهل 
للمدرسي تقدمي املواد على حسب دراجاهتم املتساوية، وبالطبع يسهل هلم يف 

 .155تناول املواد على سبيل سريع
 

 تهامناقشو نتائج البحث المبحث الثاني: 
ثالثة  ختصصكانت تعليمة يف برمامج   ختصصبأن برنامج  ترى الباحث 

فصل فصل الرابع فصل اخلامس فصل الستة. ولكل فصل أهداف إسرتاتيجية وطريقة 
. وقد أكد البيانات السابقة بقول على حديد مراحل تعليم تأكيد هلذا البيانمتنوعة. 

 مهارة القراءة هناك ثالثة مراحل للقراءة وهي:

                                                           

 رئيس برنامج "ختصص.املقابلة مع  156 
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ية وهي بأصوات اللغة ويدرب التالميذ على النطق املراحل األوىل : القراءة الصوت
الصحيح وتعاجل مشكالهتم الصوتية. وأما تتدرج القراءة بطالب املرحلة األوىل يف 

 اخلطوات التالية.
متييز الكلمات واجلملة ونطقها نطقا سليما مع فهم معناها، م التعرف على  .1

 صور احلروف اهلجائية وأنواع الشكل
واجلملة السهلة، م املوضوعات القصري مع فهم املعىن قراءة قراءة الكلمات  .6

 تتوافر فيها صحة النطق وحسن األداء.

القراء مع الفهم ويرعى صدق التالميذ يف تصوير املعىن واألداء :  املراحل الثانية
املعرب، ومن املفيد هنا مناقشتهم بأسئلة الكتاب الختبار فهمهم للنص. وأما يف 

 املراحل الثانية أو املراحل املتوسطة تتدرج القراءة بالطالب يف اخلطوات التالية: 

ضوعات منوعة كفقرات التمكن من القراءة السليمة مع صحة النطق يف مو  .1
 من الصحف والنشرات وموضوعات تتصل باحلياة.

اإلطالق يف القراءة يف موضوع متصل طويل نوعا مع الفهم لألفكار  .6
 واإلتقان ألداء
القراءة الطلقة وهي أن شجع تالميذك على أن يقرؤوا :  املراحل الثالثة

دون ترتيب  -بسرعة معقولة. وميكن أن تنادي أمساعهم واحدا بعد األخرى
ليقرأ كل  منهم فقرة أو عبارة يف تتابع نتصل، حىت تضمن متابعة اجلمعة  –

 154 للنص يف الكتاب.
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يف معهد نور  ختصصقراءة كتب الرتاث باستخدام برنامج  تعليم أهدافأما 
لتحقيقه يف تنفيذ التعليم الكتب الرتاث هي أن يكون الطالب اخلليل بنغكاالن، 

قادرون على تنفيذها يف احلياة قادرون على فهم املواد اليت بّي املعلم  وأن يكون 
اليومية ، حىت تقوى اىل اهلل ،وان يكون شخصية نبيلة وفقا للشريعة اإلسالمية ، 

طباعة مرشحي العلماء القادرين وقادرون على إجراء تغيريات على البيئة احمليطة. ل
على إنتشار شريعة اإلسالم ودعم عمار معروف ناهي منكر. بعد خرجيي من املعهد 

، هتدف أيضا إىل زيادة اإلميان والتقوى من خالل الطقوس الدينية والتعلم  الطالب
 .اإلسالمي الكالسيكي اليوم. الذي يسمى بكتب الرتاث

بقة بقول ميمونة أهداف تعليم كتب الرتاثية  يف هذا البيانات السا أكدوقد 
 كمايلي:

 لتبخر ونشر العلم .6
 لسياقية التعليم يف اجملتمع، حىت تفهم الطلبة نصية وسياقية  .5
قادرة على تعامل مشاكل احلياة املختلقة، إما احمللية أو الوطنية أو الدولية، أن  .4

 تكون الطلبة من عوامل التغيري يف جونب احلياة.
يف أهداف الرتبية  Endin Mujahidinضا بقول إندين جماهدين أي أكدوقد 

املعهد اإلسالمية هي لتكون الطلبة قادرة على أن تكون مسلم حسن ونشر عمله 
تراِب الطلبة بعلم الدين الذي يكون يف كتب الرتاث. حىت يقال أن   إىل اجملتمع

أهداف تعليم كتب الرتاث هي كمثل أهداف تربية يف املعهد اإلسالمية. وقال 
  150زحمشري ظفري أن تعليم كتب الرتاث لرتقية مرشحي العلماء.
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أما أهداف القرءة العامة يف اعمال ايضا بقول فرقان أمحد حيدار  أكدوقد 
ليومية تتعلق بأهداف ونصوصها، كمثل: األهداف لنيل الفرح أو األخبار أو العلم ا

 أو الدليل. 
أن يتمكن الدراسي من ربط الرمز املكتوبة باألصوات اليت تعرب عنها يف  .17

 اللغة العربية
أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة وادراك  .11

 كيبتغري املعىن بتغيري الرتا 
أن يتعرف معاين املفردات من معاين السياق، والفرق بي مفردات  .11

 احلديث ومفرادا الكتابة
 أن يفهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اليت تربط بينها  .11
 أن يقراء يفهم انطالق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها .16
 أن يتمكن من قراءة نص قاءة جهرية بنطق صحيح  .15
يفهم األفكار اجلزئية والتفاصل وأن يدرك العالقات املكتوبة للفكرة  أن .14

 الرئيسية
 أن يتعرف عالمات الرتقيم ووظيفة كل منها .10

أن يقراء قراءة واسعة ابتداء من قراءة األن يقراء واسعة ابتداء من قراءة  .14
الصحيفة إىل قراءة األدب والتاريخ والعلوم األحدث اجلارية مع إدراك 

وحتديد النتائج وحتليل املعىن ونقدها وربط القراءة الواسعة بالثقافة  األحداث 
 154 العربية واإلسالمية.
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أما طريقة تعليم املستخدم يف تعليم قراءة كتب الرتاث يف برنامج 
  ختصص

جرمية أو دورة ملطالعة النحو بكتاب  -1إما هو ملرحلة األوىل حىت العليا  
إىل أي ساعة  م بعد صالة الظهر مجاعةخمتصر جدا نفذ هذا النشاط كل يو 

ما عدا أيام اجلمعة. ما يستمكن هبا املدرس يف تعليم كتاب خمتصر جدا 
من خالل الطلبة على القراءة يف هذه احلالة هو عن طريقة تعليم كان ال لكلذ

 .نص حيتوي على القواعد النحوية ويبحث فيها )مثل كتاب خمتصر جدا(
وذلك بأن يقوم الطالب باملناقشة على كل ما ضمن عليه الكتاب حىت 
يستويف كل منهم مراد وفوائد مما قرؤوها من العبارات النحوية. يقراء استاذ 
نصوص كتب الرتاث لفظا ومعىن وتشرحيا وتأويال م يأمر استاذ الطالب 

لتعليم، وأحيانا ملشاورة واجملادلة على ما يقراء استاذ م يعلق األستاذ أخري ا
وأكد هذا البيانات السابقة إيندين جماهدين بقول  159يعلق أثناء املشاورة.

املشاورة أو املذاكرهي طريقة ملنقشة املشاكل املتنوعة اليت جتدها الطلبة. طريق 
وتستخدم هذه الطريقة لصناعة حجج الطلبة فب جمالة املشاكل اليت 

 147تواجهها.
 ختصصيم قراءة كتب الرتاث يف برنامج املستخدم يف تعل الطريقةم 

هي طريقة حفظ كتاب فتح القريب، حيفظ الطالب كتاب فتح القريب لفظا 
أقيم هذا العمل يف الساعة خطوط يف كل مرة م  17فقط على األقل 

السابعة إىل احلادية عشرة كل ليلة األحد والثالثاء واخلميس. لذلك جيب على  

                                                           
 

160 Endin Mjahidin, Pesantren Kilat; Alternatif Pendidikan Agama Di Luar Sekolah, Hal. 47 
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اىل  خطوط يف كل مرة بإيداع حتفيظه 17إيداع ما ال يقل عن  طالب كل
هذا البيانات بقول ايندين جماهدين طريقة  وأكدأستاذهم يف مكان معي. 

حفاالن هي الطريقة حلفظ الكتب اليت توجب للطلبة  لالران هي الطريقة 
لتكرار املادة الذي يعمله الطالب الفردي. يكرر املادة اليت تدرس يف سوروكن 

 141أو بندوجنان.
طريقة حتامان، هي يقراء املعلم  ختصصاملستخدم يف برنامج  طريقةم 

نصوص كتب الرتاث لفظا ومعىن وتشرحيا وتأويال، واما الطالب فتستمع 
وتعطي املعىن وتكتب الشرح املهم أو الصعوب. واكد هذا البيانات السابقة 

هي  (wheton)أو ويتون  (bandongan)ايندين جماهدين بقول طريقة بندوجنان
الطريقة الرئيسية يف نشاط التعليم يف املعهد اإلسالمي. قال ظفري، بندوجنان 

تستمع املعلم أو األستاذ   (santri)أو ويتون هي طريقة بنظام جمموعة الطلبة
الذي يقرء ويرتجم ويبي كتب الرتاث. هتتم الطلبة كتاهبا نفسهم وتكتب إما 

تصعب. هذه الطريقة التعليم  معىن أو شرحا عن الكلمات او األفكار اليت
 141اجلماعة بكل من الطلبة جتب إتباعها.

طريقة حبث املسائل وسطى  ختصصاملستخدم يف برنامج  طريقةم 
(bmw) تدرس التفكري حللول املسائل الفقهية  ختصص. كل طلبة يف برنامج

. وفيها يطلب املعلومات املوجودة يف كتب الفقه ختصصيف مجع طالب برناج 
قدميا كانت او معاصرا، هذه الطريقة هي املقرارات اإلضافية كل أصبوع يف 
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يوم اخلامس الساعة التاسعة حىت الساعة احلادية عشر ليال، ومكانه يف مركز 
 .ختصصبرنامج 

يف هذا البيانات السابقة بقول ايندين جماهدين  طريقة  أكدوقد 
ملشاورة أو املذاكرة املشاورة أو املذاكرة هي طريقة ملنقشة املشاكل املتنوعة اليت ا

جتدها الطلبة. وتستخدم هذه الطريقة لصناعة حجج الطلبة فب جمالة 
 141املشاكل اليت تواجهها.

هي طريقة مطالعة كتاب حمتصر  ختصصوطريقة املستخدم يف برناممج 
ى ومعىن وتشرحيا وتأويال، أما الطلبة جدا يقراء املعلم كتب حمتصر جدا لفظ

فتسمع وتعطي املعىن وتكتب الشرح املهم أو الصعوب وإن مل تفهموا الطلبة 
فسأل م املشاورة واجملادلة على ما يقرأ، ويعلق املعلم يعين استاذ حانف أخري 

إما الطلبة يف برنامج  4 -6التعليم. هذه الطريقة تتبع كل الطلبة يف فصل 
 ريه ومكانه يف مبىن مولتيمديا معهد نور اخلليلأو غ ختصص

وقد أكد يف هذا البيانات السابقة بقول ايندين جماهدين  طريقة 
 146سوروكن مصطلح سوروكن من كلمة سوروك لغة اجلاوى مبعىن التقدمي. 
  145سوروكن هو تعلم فردي حيث يواجه الطالب واملعلم، ويتفاعل بينهما.

قال حبيب جرزين، يف أميارسو ونور زاز، طريقة سوروكن هي الطريقة اليت 

                                                           
163 Endin Mjahidin, Pesantren Kilat; Alternatif Pendidikan Agama Di Luar Sekolah, Hal. 47 
164 Amin Haedari, Dkk Masa Depan Pendidikan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas Dan 

Tuntutan Kompleksitas Global, H.92 
165 Armei Arief, Metode Pembelajaran Dalam Pendidikan Isalam, (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002), Hal. 150 



176 

 

 

يتقدم الطالب أمام املعلم. إن كان اخلطاء يف القراءة والفهم فيصححه 
 144املعلم.

وطريقة مطالعة كتاب فتح القريب هي واحدا فواحد من الطالب 
عىن ومرادا م يقراء كتاب الرتاثية يعين كتاب فتح القريب أمام املعلم لفظا وم

فهما والسؤال واجلواب. واملعلم يسمعه وإن جيد اخلطاء سأل املعلم كلمة 
فكلمة عن اإلعراب ليكرر مادة حنو الذي يعلمهم فيصححه. هذه الطريقة 

 ختصص. ومكانه يف مركاز برنامج ختصصتتبع كل الطلبة برنامج 
يقة وقد أكد يف هذا البيانات السابقة بقول ايندين جماهدين  طر 

 140سوروكن مصطلح سوروكن من كلمة سوروك لغة اجلاوى مبعىن التقدمي. 
  144سوروكن هو تعلم فردي حيث يواجه الطالب واملعلم، ويتفاعل بينهما.

قال حبيب جرزين، يف أميارسو ونور زاز، طريقة سوروكن هي الطريقة اليت 
صححه يتقدم الطالب أمام املعلم. إن كان اخلطاء يف القراءة والفهم في

 149املعلم.
أما تقومي املستخدم ملقياس حصل الطالب على تعليم قراءة كتب 

  ختصصالرتاث يف برنامج 
 التقومي اليومي .1
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هو يعمل املعلمون التقومي عند نشاط التعليم من حيث نشاط 
املشاورة الوسطى واألخالق والقراءة الكتاب فتح القريب مبعىن واملراد الفهم. 

عمل املعلمون عند الشهر أو شهرين، يف هذ التقومي والتقومي الشهري هو ي
يستخدم اإلختبار التحريري والشفوي وفيه يتكون من اختبار املقايل واختبار 
اخلتيار من متعدد. وأما اخلتبار الشفوي هو األسئلة الشفوية واجلوبة الشفوية 

 أيضا، وهذا اإلحتبار يقراء كتب الرتاث ويسئل من جهة القواعده. 
كد هذا البيانات السابقة ان التقومي على أنه عملية أو نشاط وقد أ

وإما التعريف األوسع كما قال ستارك  107إلصدار القيمة من األشياء.
على أنه نشاط أو عملية التخيري، والتجمع،  stark & thomasوطماس 

والتحليل، وتقدمي املعلومات اليت اليت تستخدم إلصدار األحكام ولتصنيف 
إضافة إىل تلك التعريفات حيصل على أنه أي تقومي  101ستقبل.الربامج امل

التعليم هو العمليات لتعيي الطلبة هل هي نالت األغرض اليت عينت يف 
 األهداف التعليمية.

 وتقومي نصف السنة .1
هو املرتان يف السنة يعين نصف السنة األحدية والزوجية  

باستخدام االختبار التحريري املقايل واخلتيار من متعدد. واإلختبار الشفوي 
 هو قراءة كتب الرتاث لفظا وعنا ومرادا وفهما.
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وقد أكد هذا البيانات االختبار التحريري وهو االختبار الذي يريد 
سيا يف هناية كل فصل ويف اختبارات النقل به تقومي حتصل املتعلمي دا

والشهادة العامة التىي طلق عليها أحيانا اختبارات القلم والورقة وتعترب من 
قال  101أهم وسائل تقومي التحصيل وحتديد املستوى الطالب التحصيلي.

يشتمل هذا االختبار على االختبار املقايل واالختبار املوضوعي،   101أوريل،
وقال أيضا على االختبار  106ى اختبار الكتاب املفتوح.كما يشمل ايضا عل

  105الذايت واالختبار املوضوعي فقط.
أما االختبار املقايل سيكيت فرامونو ال يستخدم مصطلح االختبار 
املقايل لكن يستخدم مصطلح االختبار اإلنشائي هو نوع من نوع األسئلة 

 104الذي يؤكد على قيمة الطلبة املقالية.
سلوب اإلختبار املقايل هو اإلسئلة أو الوجبات اليت قال أسناوي أ

عالمات اسلوب اخلتبار  100جتاب جبهد أفكار الطلبة أي مشرتك االختبار.
املقايل اربعة: اوال، يبدأ غلبا بكلمات مثل إشرح أو بي أو وصف أ قارن أو 
مىت حدث كذا كذا، كيف رأيك، عدد، ناقش، وفس أسواء احلالت أكتب 

أسئلة. ثالثا، اجلواب  17-7. إخل. ثانيا، عدد السؤال بيما تعرف عن..
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بالوصف واملنطق. رابعا، تطالب حرجه وحتليلية. جيب مراعة األسس عند  
 كتابة أسئلة االختبارات املقالية خىت تؤدي الغرض املطلوب منها:

 وضع حظة اإلختبار   (16
 تقدير الزمان الالزم لإلجابة على مجيع األسئلة يف األاختبار  (15
 عند كتابة األسئلة جيب ان يكون املطلوب فيها حمددا وواضحا (14
 لتكون األسئلة متعلقة بأساسيات املادة (10
جتنب كتابة األسئلة قبل االحتبار مباشرة، وخصص هلا الوقت  (14

 الكايف
 جتنب إعطاء أسئلة اختيارية (19
 عدم كتابة السؤال تعتمد إجابة على سؤال بشكل مستقل (17
 جابة احملدودة أو القصريةزيادة عدم األسئلة ذات اإل (11

 أن يتم وضع إجابة َّنوذجية لكل سؤال (11
جيب أن توضع األسئلة للضعف، واألسئلة لألقوياء، واألسئلة للمتعلمي  (11

 العاديي، وأن ترتل األسئلة ممن األسهل اىل األصعب
 ان التكون عبارة السؤال منزوعة حبرفيها من املقرر (16
اليت يستحقها كل سؤال فإذا كان   جيب أن تبي يف ورقة األسئلة العالمة (15

من العالمات، فمعىن ذلك أن التلميذ خيصص  %67كل سؤال عليه 
من وقته، ويتصرف التلميذ بوقته بناء على ذلك أما إذا كانت  %67له 

 أوزن األسئلة متساوية فال داعي لذلك.
 االختبار املوضوعي .0
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 قال ويدويوكو، اسلوب اختبار املوضوعي هي االختبار الذي
حيتوى على اإلجابات احملتملة اليت يلزم اختيارها.ومثل ذلك التعريف يعرف 
تيار يوسف على أنه االختبار الذي يتكون من األسئلة اليت إجابتها بإختبار 
اإلحتماالت الصحيحة واألصح. واحلاصل أن االختبار املوضوعي هو 

 االختبار الذي جوابه يكتب يف شكل االختيار.
ختبار املوضوعي ثالية: أوال، عدد السؤال بي عالمة اسلوب اال

أسئلة أو أكثر منها. ثانيا، اجلواب باختيار. ثالثا، احتماالت  15-47
تكون هذا االختبار أشكاال، اختبار   104اجلواب اليت تعطي املضاربة للطلبة.

 االخيار من متعدد واختبار التكملة.
يتكون من اإلختبارين تقومي أخري السنة، فيه كما يف تقومي نصف السنة  .1

اإلختبار التحريري والشفوي لكن يف تقومي أخري السنة هو كل حمتويات 
 التعليم من نصف السنة .

وقد أكد هذا البيانات االختبار التحريري وهو االختبار الذي يريد 
به تقومي حتصل املتعلمي داسيا يف هناية كل فصل ويف اختبارات النقل 

طلق عليها أحيانا اختبارات القلم والورقة وتعترب من والشهادة العامة التىي 
قال  109أهم وسائل تقومي التحصيل وحتديد املستوى الطالب التحصيلي.

يشتمل هذا االختبار على االختبار املقايل واالختبار املوضوعي،   147أوريل،
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وقال أيضا على االختبار  141كما يشمل ايضا على اختبار الكتاب املفتوح.
   141تبار املوضوعي فقط.الذايت واالخ

أما االختبار املقايل سيكيت فرامونو ال يستخدم مصطلح االختبار 
املقايل لكن يستخدم مصطلح االختبار اإلنشائي هو نوع من نوع األسئلة 

 141الذي يؤكد على قيمة الطلبة املقالية.
قال أسناوي أسلوب اإلختبار املقايل هو اإلسئلة أو الوجبات اليت 

عالمات اسلوب اخلتبار  146فكار الطلبة أي مشرتك االختبار.جتاب جبهد أ
املقايل اربعة: اوال، يبدأ غلبا بكلمات مثل إشرح أو بي أو وصف أ قارن أو 
مىت حدث كذا كذا، كيف رأيك، عدد، ناقش، وفس أسواء احلالت أكتب 

أسئلة. ثالثا، اجلواب  17-7ما تعرف عن... إخل. ثانيا، عدد السؤال بي
واملنطق. رابعا، تطالب حرجه وحتليلية. جيب مراعة األسس عند   بالوصف

 كتابة أسئلة االختبارات املقالية خىت تؤدي الغرض املطلوب منها:
 وضع حظة اإلختبار   (1
 تقدير الزمان الالزم لإلجابة على مجيع األسئلة يف األاختبار  (1
 عند كتابة األسئلة جيب ان يكون املطلوب فيها حمددا وواضحا (1
ل أن يبدأ السؤال بعبارات مثل قارن بي ... من حيث بي يفض (6

 األسباب اليت أدات...كيف
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 لتكون األسئلة متعلقة بأساسيات املادة (5
 جتنب كتابة األسئلة قبل االحتبار مباشرة، وخصص هلا الوقت الكايف (4
 جتنب إعطاء أسئلة اختيارية (0
 عدم كتابة السؤال تعتمد إجابة على سؤال بشكل مستقل (4
 عدم األسئلة ذات اإلجابة احملدودة أو القصرية زيادة (9

 أن يتم وضع إجابة َّنوذجية لكل سؤال (17
جيب أن توضع األسئلة للضعف، واألسئلة لألقوياء، واألسئلة  (11

 للمتعلمي العاديي، وأن ترتل األسئلة ممن األسهل اىل األصعب
 ان التكون عبارة السؤال منزوعة حبرفيها من املقرر (11
ورقة األسئلة العالمة اليت يستحقها كل سؤال فإذا كان  جيب أن تبي يف  (11

من العالمات، فمعىن ذلك أن التلميذ خيصص  %67كل سؤال عليه 
من وقته، ويتصرف التلميذ بوقته بناء على ذلك أما إذا   %67له 

 كانت أوزن األسئلة متساوية فال داعي لذلك.
املوضوعي هي واالختبار املوضوعي قال ويدويوكو، اسلوب اختبار 

االختبار الذي حيتوى على اإلجابات احملتملة اليت يلزم اختيارها.ومثل ذلك 
التعريف يعرف تيار يوسف على أنه االختبار الذي يتكون من األسئلة اليت 
إجابتها بإختبار اإلحتماالت الصحيحة واألصح. واحلاصل أن االختبار املوضوعي 

 االختيار.هو االختبار الذي جوابه يكتب يف شكل 
 47-15عالمة اسلوب االختبار املوضوعي ثالية: أوال، عدد السؤال بي 

أسئلة أو أكثر منها. ثانيا، اجلواب باختيار. ثالثا، احتماالت اجلواب اليت تعطي 
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تكون هذا االختبار أشكاال، اختبار االخيار من متعدد   145املضاربة للطلبة.
 واختبار التكملة.

 اليت يواجه عند تعليم قراءة كتب الرتاث العوائق أنسهال:"قال األستاذ 
خارج الفصل و الحيضر بعض  ميارس أن يقراء الكتبال  هي بعض الطالب

أما العوائق اآلخر وهو قلة الطالب من الرغبة يف تعلم قراءة كتب." و الطالب 
أيضا اختالف الفردية لدى الطالب على تناول مادة الدرس يف تعليم قراءة 

ن اختالف الفردية لدى الطالب على تناول مادة الدرس يف تعلم قراءة  الكتب، م
كتب الرتاث يتأثر يف أحوال البيئة قراءة كتب الرتاث، بينهم جيتهدون يف تعلم 

 قراءة كتب الرتاث تعميقا، ومن يزيل اجتهادهم يف تعليم قراءة كتب الرتاث 
لعوائق اليت تعوق وقد أكد هذا البيانات السابقة كما قال تنطاوي، بعض ا

الطالب يف تعليم اللغة العربية يف البيئة اللغوية، هي عدم وعي بعض الطالب على 
تكلم اللغة األجنبية يف املسكن. عدم توفر فرص ممارسة اللغة األجنبية خارج 
املسكن، وعدموجود مادة يف اللغات األجنبية وخاصة اللغة العربية اليت تدرس يف 

 144خرى اليت تستخدم هبا اللغة األجنبية.املدارس واملواد األ
أما العوائق اليت واجهها املدرس فهي اختالفات أو فروق ابتكارية يف درجة 
سهولة الفهم وسريعته. وهذا بالطبع يواجهه كل مدرس يف شىت املدارس، وذلك 

علي احلديد يف كتابه "مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرِب": إن  قالهلقد صح مبا 
 140ن املشاكل التعليمية هو الفروق الفردية من اختالف قدرهتم االبتكارية.م

                                                           

 157: مناهجه واساليبه، ص. تعليم اللغة العربية لغري الناطقي هبارشدي أمحد طعيمة، 185  

186 Thonthowi Jauhari, “Bi’ah Lughowiyah dan Pemerolehan Bahasa”, Jurusan Bahasa dan Sastra 

Arab Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Malang. 
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واحلل هذه املشكلة هي أن يقوم مدير املدرسة أو املعهد بتنصيب ومجع 
الطلبة وتوصيفهم يف مرحلة خمصوصة توافق بدرجتهم االبتكارية والذكائية. وهذا 

بأن تنصيب الطلبة يف مرحلة خاصة على  144عامر يناسب كثريا ملا قاله فخر الدين
حسب قدرهتم على تناول املواد مهم جدا، ألنه من اليقي سوف يسهل للمدرس 
تقدمي املواد للطلبة الذين كانت قدرهتم يف حمتوى سواء. وهذا يتوقف بدور مدير 
املدرسة أو املعهد ألنه سوف يقوم بإدارة هذا الشأن كما هو من واجباته. ولذا 

عهد "نور اخلليل" إصالح وإمتام ما ال يتم له يف احلصول على األهداف على م
التعليمية، ألن الشيء الذي ال يتم الواجب إال به فهو واجب. فإدارة الفصول 

 املختصة للفروق الفردية أمر واجب البد إجراؤه.
وبالتايل احلل لعالج مشكالت التعلم الذي يتوقف يف ميال الطلبة هو من 

أن يقوم أوال املدرس باملقابلة مع الطلبة عما يرغبون فيه أو عما ال املستحسن 
يرغبون عنه، وفضال عن املشكلة اليت يواجهوهنا. فمن املمكن أن تكون املشكلة 
لديهم من الدواعي الداخلي مثل املشكلة يف األسرة واألصحاب واألحباء، فال 

يف يومياهتم. ومن الدواعي  ننكر بأن الدواعي املذكورة غالبا قد واجهوها الطلبة
اخلارجي فيمكن استخدام الطرق واالسرتاتيجيات التعليمية واملدخل التعليمي ال 
يوافق بنفس الطلبة وطبيعتهم الفطرية. ولذا لو كان األمر كذلك فاملدرس عليه 
استيعاب وإجراء م تطبيق أي طريقة تعليمية ما تناسب هلم ألجل احلصول على 

عطية إنه قال: البد أن تكون  علي ية. هذا يطابق ملا قاله حمسناألهداف التعليم
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الطرق التعليمية واسرتاتيجتها مطابقة ألمر الطلبة من نفسهم وطبيعتهم حىت يكون 
 .149املدخل املستخدم يف جراء السبيل السوية معهم

قال رئيس برنامج ولعالج مشكل األوىل لكي طالب ممارسة قراءة كتب 
املعوقات عما تتعلق الميارس  الطالب بقراءة كتب الرتاث يف  "حماولة حلل ختصص

أما أنشطة التعليم يف  ختصصخارج الفصل  بان يكون انشطة خرجيية بربنامج 
 أربعة أنشطة:ويشمل على   (ITQ)هذا الربنامج يسمى إدارة تقدمي قراءة الكتب 

الثالثة م إحفظ كتاب فتح القريب، وتنفد هذا األنشطة يف يوم األحد  ويوم  .1
 ليال. 11حىت الساعة 11يوم اخلامس ساعة 

حىت 11دورة كتاب  فتح القريب، وتنفد هذا األنشطة يف يوم اإلثني ساعة  .1
 ليال. 11الساعة 

وتنفد هذا األنشطة يف يوم األربع ساعة  (BMW)حبث املسائل وسطى  .1
 ليال. 11حىت الساعة 11

يوم إال يوم اجلمعة بعد  دورة كاب حمتصر جدا وتنفد هذا األنشطة يف كل .6
 صالة ظهر.

حل املعوقات عما تتعلق بقلة الطالب لكي رغب بنعليم قراءة كتب  وحملاول
الرتاث هي ينبغي على املدرس أن يعلم بطريقة اليت يعجب الطالب وكذالك ايضا 
ميكن عن طريقة اختيار الوسائيل أو الطريقة اجلذابية والرائعة لدى الطالب، ولتأكيد 

لبيانات كما قال سوجعي يف كتابه أن طريقة التدريس أهم من املادة جيب أن هذا ا
يكون املدريس يف تدريس لغة العربية ما هر يف صنع خمطط ويستخدم يف اختيار 
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االساليب الدريس. استخدم االساليب والطرق املناسبة أن يكون مؤثرة جدا يف هيئة 
ريص على تدريس اللغة العربية. أما التدريس الفعالية كفاءة وجعل الطالب سعيد وح

الطالب الذي يف بيته أن تكون مبدع يف اختيار الطريقة املناسبة خبصوصيته 
 197وقدرته.

حل املعوقات عما تتعلق بدرجات تناول املواد لكل فرد حبيث كان  وحملاول
فهمهم خمتلف بسبب اختالف ذكائهم الفطري من الطالب جتمعهم مع مستويات 
ذكائهم وعطي هلم األوقات الكثرية للسؤال عما يتعلق مبادة اليت مل يفهم ويصلح 

 هلم عن خلطاء حىت فهمون التالمذ عن القراءة الكتب الصحيحة.
طريقة حلل املشكالت من اختالف الفردية لدى الطالب يف تعلم قراءة  

من هذه املشكالت حبيث ينقسم مثال بأن نقوم احلل املدرس بأن قال كتب الرتاث 
مبجموعة )أ( خنصص فيها الطلبة املستعديي وجمموعة )ب( للمبتدئي، م جمموعة 

حىت يسهل للمدرسي  )ج( للمتوسطي، وجمموعة )د( خاصة للمتقدمي وهكذا،
تقدمي املواد على حسب دراجاهتم املتساوية، وبالطبع يسهل هلم يف تناول املواد على 

 سبيل سريع.
هذه املشكلة هي أن يقوم مدير املدرسة أو املعهد بتنصيب ومجع  من واحلل

الطلبة وتوصيفهم يف مرحلة خمصوصة توافق بدرجتهم االبتكارية والذكائية. وهذا 
الطلبة يف مرحلة خاصة على  تنصيبعامر بأن  ريا ملا قاله فخر الدينيناسب كث

حسب قدرهتم على تناول املواد مهم جدا، ألنه من اليقي سوف يسهل للمدرس 
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تقدمي املواد للطلبة الذين كانت قدرهتم يف حمتوى سواء. وهذا يتوقف بدور مدير 
 191ا هو من واجباته.املدرسة أو املعهد ألنه سوف يقوم بإدارة هذا الشأن كم

 
 جدول المرحلة الدراسية وموادها وطرق التعليم فيها

 الطريقة المستخدمة المواد الدراسية السنة الدراسية المرحلة الرقم

 سنة واحدة األوىل 1

 خمتصر جدا
 فتح القريب

 ايها الولد
 امثلة التصريفية 

 اعراب
 جتان الدروري
 اللغة العربية 

 

 طريقة احلفظ
 (Soroganتلقائية )طريقة 

 طريقة احملاضرة
طريقة مؤقتة 

(Bandungan) 

 سنة واحدة الوسطى 1

 اجلرومية
 فتح اجمليد

 ريض الصلحي
 خالصة نور اليقي

 امثلة التصريفية
 فتح القريب

 كفاية العوام

 طريقة احلفظ
 (Soroganطريقة تلقائية )

 طريقة احملاضرة
طريقة مؤقتة 

(Bandungan) 
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 واحدةسنة  العليا 1

 العمريطي
 نصائح العباد

 الكواكب الدرية
 خصن الصياغة

 رفقي
 منت اجلزرية

 طريقة احلفظ
 (Soroganطريقة تلقائية )

 طريقة احملاضرة
طريقة مؤقتة 

(Bandungan) 
 طريقة املناقشة
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 الباب الخامس

 اإلختتام

 

 

 نتائج البحثملخص  .أ
لتعليم  إستخدام برنامج ختصصاعتماد على البحث ما يف قبل، أخذ الباحث 

 قراءة الكتب الرتاثية يف معهد نور اخلليل ببنغكاالن كما يلي: 
تعليم قراءة الكتب الرتاثية باستخدام برنامج ختصص يف معهد نور اخليل بنغكاالن  .1

الوسطى م مرحلة العليا، بأنشطة تعليمية يكون ثالثة مراحل، مرحلة األوىل ومرحلة 
حفظ وقراءة كتاب فتح القريب وحبث املسائل الوسطى م دورة ملطالعة النحو بكتاب 

 أو) مؤقتتة وطريقة )ويطانا(  تلقائية طريقة املستخدمه الطريقة أماخمتصر جدا. 
 . مشاورة طريقة م حماضرة وطريقة( بندونغان

يف  الرتاثية باستخدام برنامج ختصص تعليم قراءة الكتباملعوقات اليت تواجه عند  .1
 الفصل خارج الكتب يقراء أن ميارس ال الطالب بعض -1معهد نور اخليل بنغكاالن

 -1. الرتاث كتب قراءة تعلم يف الرغبة من الطالب قلة -1 الطالب بعض الحيضر و
 .املختلفة النفسية بالقدرات الفهم يف فردية فروق

 الربنامج هذا يف خارجية األنشطة تكون أن-1. املعوقات هذه لعالج املناسبة احللول .1
 كتاب حفظ: أنشطة أربعة على ويشمل(  ITQ) الكتب قراءة تقدمي بإدارة وتسمى

 كتاب دورة ،(BMW) وسطى املسائل حبث القريب، فتح  كتاب دورة القريب، فتح
 فمن الطالب يعجب اليت بطريقة يعلم أن املدرس على ينبغي - -1. جدا حمتصر
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 أو املدرسة مدير يقوم أن -1. اجلذابة الطريقة أو الوسائيل اختيار طريقة عن املمكن .6
 النفسية بالقدرات توافق خمصوصة مرحلة يف وتوصيفهم الطلبة ومجع بتنصيب املعهد

 املختلفة

 مقترحات .ب

لتعليم قراءة  برنامج ختصصإستخدام بعد أن كتب الباحث البحث عن 

تقدم املقرتحات تتعلق مبوضوع البحث  الكتب الرتاثية يف معهد نور اخلليل ببنغكاالن
 و نتائج كما يلي :

تعليم أن يستعدون قبل إجراء عملية ينبغي ملدرسي أن يزيدوا األنشطة  .1
التعليم وأنشطة تعليم قراءة كتب الرتاث باالستعدات املهمة قبل من 
االسرتاتيجيات والطرائق والوسائل وما يدفع إىل حصول الطلبة على درجة 

 ناجحة يف تعليم القراءة. 
 ينبغي على الطالب أن ميارسوا قراءة كتب الرتاث تدريبا مستمر وجمدا.  .1
يكون هذ البحث العلمي من مراجع عملية لتعليم مهارة القراءة اجليدة ان  .1

ألبناء غري النالطقي بالعربية خاصة يف قراءة الكتب الرتاثية حىت تتم كل 
 األهداف التعليمية يف سبيل مستقيم على منهج وطريقة جيدة

من رجاء الباحث أن يزيد القراء مما وجد من هذا البحث املتواضع من  .6
ات حىت مت هذا البحث ملا صلح حلقة فأصبح حبثا علميا ناضجا النقص

 للقراءة كالوعاء يف تعليم مهارة القراءة للغة العربية.  
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 دليل المقابلة للمدرسين
 

 يف معهد نور اخلليل بنغكاالن ختصصبرنامج  مدرسياملقابلة مع 
 من امسك؟ .1
 يف هذا املعهد؟ ختصصكيف عملية تعليم قراءة كتب الرتاث يف برنامج  .1
 يف هذا املعهد؟ ختصصما األهداف تعليم قراءة كتب الرتاث يف برنامج  .1
 ؟ختصصما الطريقة املستخدمة يف عملية تعليم قراءة كتب الرتاث يف برنامج  .6
 ؟ختصصتعليم قراءة كتب الرتاث يف برنامج ما املعوقات التوجه يف  .5
ما احللول لعالج املعوقات اليت توجه يف تعليم قراءة كتب الرتاث يف برنامج  .4

 ؟ختصص
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 متعلميندليل المقابلة لل
 

 يف معهد نور اخلليل بنغكاالن ختصصبرنامج  مدرسياملقابلة مع 
 من امسك؟ .1
 يف هذا املعهد؟ ختصصكيف عملية تعليم قراءة كتب الرتاث يف برنامج  .1
 قراءة كتب الرتاث يف هذا املعهد؟ تعلم مشكالتك يفما  .1
 ما هدفك يف تعلم الكتب الرتاثية؟ .6
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 دليل المالحظة
 

 حال بيئة تعليم قراءة كتب الرتاث يف برنامج ختصص يف معهد نور اخلليل -
عملية تعليم قراءة تعليم كتب الرتاث يف برنامج "ختضض" يف معهد نور اخلليل  -

 بنغكاالن 
طريقة املستخدمة املعلم يف تعليم قراءة كتب الرتاث يف برنامج ختصص يف معد  -

 نور اخلليل
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MUQODDIMAH 

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى 

 : آله وصحبه أجمعين أما بع

 

Yang kami muliakan KH. Zubair Muntashor Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Cholil dan 

pelindung Madrasah Asrorul Cholil 

Para masyayikh, Kyai dan para Anggota Sidang yang kami hormati Pertama-tama marilah 

kita bersama mengucapkan Al-Hamdulillah, sebagai rasa tasyakur kita kepada Allah 

atas segala nikmat dan hidayah-Nya yang dilimpahkan pada kita semua. 

Yang ke-dua, Sholawat serta Salam semoga terlimpahkan kepada Baginda Besar Nabi 

Muhammad SAW 

Anggota Sidang yang kami hormati. Pertama kali perkenankan kami mengucapkan 

banyak terima kasih kepada anggota sidang Komisi panitia terbatas yang telah rela 

mengorbankan waktu, tenaga dan fikirannya kurang lebih satu minggu untuk menyusun 

buku yang menjadi pedoman kerja bagi peijalanan MAC. selama satu tahun kedepan 

yang lazim kita kenal dengan hasil sidang panitia terbatas ( HSPT ) 

Anggota sidang yang kami hormati, kami berharap kepada semua pengurus MAC agar 

semua peraturan, ketentuan, ketetapan serta agenda kerja yang ada dalam buku 

tersebut bisa di aplikasikan dengan sebaik-baiknya. Orang bijak mengatakan “ bukan 

termasuk sikap orang muslim sejati orang yang melanggar peraturan yang telah 

di buatnya sendiri ”. Dan seandainya tidak bisa di aplikasikan dengan sebaik-baiknya 

maka kami berharap program-program yang tidak berjalan dengan semestinya itu 

supaya dievaluasi dan dicarikan solusinya serta di putuskan dengan cara bermusyawarah 

sehingga hasilnya bisa kita pertanggung jawabkan bersama-sama dan jangan sekali-kali 

membuat keputusan dengan cara sepihak 

Anggota sidang yang kami hormati, Kami sangat mengharap kritik serta saran yang 

sifatnya konstruktif apabila dalam Buku ini belum mengakomodir semua ide, usulan 
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serta pemikiran dari para Penasehat dan Dewan Guru khususnya yang tidak masuk 

dalam anggota sidang 

Demikianlah sambutan singkat dari Kami, atas nama Majlis Keluarga khususnya kepada 

Panitia Sidang terbatas Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala 

kekurangan dan kekhilafan. 

Bangkalan, 17 Ramadlan 1439 H. 

02 Juni 2018 M. 

 

Majlis Keluarga 

Ttd 

KH. ABDULLAH ZUBAIR 
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PROGRAM TAHASSUS 

Tahun Ajaran: 1439-1440 H. /2018-2019 M. 

BAB I 

Program Kerja 

 

1. Melengkapi kepengurusan 
2. Mengadakan persidangan 
3. Mengefektifkan dan mengintensifkan Wali Kelas / Mustahiq 
4. Mengefektifkan semua pengajar tingkat Ula, wustha, ulya 
5. Melengkapi Panitia Ujian Masuk dan systemnya 
6. Melengkapi Panitia Semester & Sistemnya 
7. Membuat kelas Tahassus mulai dari tingkat Ula, Wustha, Ulya.  untuk 

menampung siswa Tahassus  
 

BAB II 
Pendidikan 

1. Bagi siswa Tahassus wajib mengikuti semua aktifitas  
2. Bagi siswa Tahassus wajib mengikuti semua aktifitas  
3. Tahassus wajib mengikuti semua aktifitas Forum Musyawaroh Kubro (FMK) 
4. Demi meningkatkan Kualitas belajar, Mutu Pemahaman siswa, dan menunjang 

nilai Semester, maka dilakukan evaluasi mingguan lewat tamrin setiap hari 
sabtu 

5. HER Tamrin Dilaksanakan setiap Satu minggu Menjelang Ujian Semester (Ganjil 
& genap) dengan system penyatuan soal di setiap tingkatan kelas 

6. Yang berhak mengikuti HER tamrin adalah siswa yang tidak mengikuti tamrin 
karena udzur syar’i (ijin & sakit) 

7. Tamrin pertama diaktifkan mulai minggu awal bulan Dzul Qo’dah, dan tamrin 
kedua mulai minggu akhir bulan Robi’us Tsan 

8. Demi meningkatkan hafalan dan fanatisme barokah kitab f qorib mengadakan 
setoran kitab f qorib 10 bait setiap hari 

9. Demi menunjang siswa agar bisa meningkatkan membaca kitab, maka 
ditetapkan kegiatan IDAROH TAQDIMUL KUTUB (ITQ) dengan keterangan 
sebagai berikut: 

a) Menghafal kitab fathul qorib (setiap malam ahad pukul: 21.00-23.00) 
b) Muroja’ah kitab fathul qorib (malam senin pukul: 21.00-23.00) 
c) Privat kitab nahwu/Muhtasor jiddan (hari sabtu-kamis pukul: setelah 

solat duhur-selesai) 
d) Bahtsul masa’il Wustha (BMW) (malam rabu pukul: 21.00-23.00 
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BAB III 

ADMINISTRASI KEUANGAN 

 

1. Kantor tahsus di buka  
Pagi jam: 05.30 sampai jam 13.30 WIB 

Sore Jam: 15.30 Sampai Jam: 22.00 kecuali hari Jum’at mulai jam 07.00 sampai 
jam 22.00 WIB 

2. Membuat absen rahasia keamanan & surat Izin 
3. Siswa yang menjadi bintang pelajar mendapatkan beasiswa (bebas syahriyah) 
4. Siswa yang menjadi abdi dhalem bebas syahriyah 100 % 
5. Siswa yang menjadi Karyawan Koperasi, syahriyahnya ditanggung Koperasi 
6. Mengevaluasi S I A di setiap semester (ganjil/genap) 
7. Menetapkan pelaksanaan ujian baca kitab fathul qorib 

Pasal VI 
Keamanan 

1. Keamanan adalah pengawas ketertiban meliputi siswa saat sekolah dan jam 
wajib belajar / musyawarah 

2. Pelanggaran di luar jam sekolah dan jam wajib belajar / musyawaroh menjadi 
Skema Satuan Kerja MAC: 
Keamanan : Eksekutor Pelanggaran Siswa 
Wali Kelas : Ketertiban Siswa 
DP2 MAC : Kedisiplinan Siswa 

 
 

BAB IV 

UJIAN 

1. Menetapkan ujian memakai system Semester 
2. Semester Ganjil dilaksanakan pada akhir bulan Shofar 
3. Semester Genap dilaksanakan pada akhir bulan Rojab 
4. Pelaksanaan ujian dilakukan dengan system baur 
5. Untuk ujian akhir / EBTA pelaksanaannya disendirikan 
6. Untuk Semester Genap setiap hari hanya diujikan satu mata pelajaran 
7. Untuk ujian akhir disamping ada ujian tulis juga ada ujian baca/tes khusus 
8. Dalam ujian ada seorang penguji dan didampingi seorang pengawas 
9. Penguji membacakan soal-soal ujian dan menerangkannya sedangkan 

pengawas membantu dalam mengawasi kedisiplinan pelaksanaan ujian 
10. Pengoreksian soal Ujian diserahkan Kepada Pengajar / Wali kelas 
11. Penguji dan pengawas harus hadir / datang di setiap pelaksanaan 
12. Soal dibuat oleh Tim Pembuat soal dalam Panitia ujian dengan ketentuan 

sebagai berikut : 
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a. Untuk tingkat Ula sebanyak 15 soal 
V 5 soal berupa pertanyaan, nilai @ 8 
V 5 soal berupa pilihan ABC, nilai @ 5 
V 5 soal berupa uraian, nilai @ 7 

b. Untuk tingkat Wustha sebanyak 20 soal 
V 5 soal berupa pertanyaan, nilai @ 8 
V 10 soal berupa pilihan ABC, nilai @ 3 
V 5 soal berupa uraian, nilai @ 6 

c. Untuk tingkat Ulya sebanyak 25 soal 
V 5 soal berupa pertanyaan, nilai @ 6 
V 10 soal berupa pilihan ABC, nilai @ 3 
V 10 soal berupa uraian, nilai @ 4 

d. Untuk ujian akhir / EBTA sebanyak 40 soal S 5 

soal berupa pertanyaan, nilai @ 8 S 20 soal 

berupa pilihan ABC, nilai @ 2 S 5 soal berupa 

uraian, nilai @ 4 
13. Ketua I berhak memberikan tanggung jawab soal Ujian kepada Tim Pembuat 

soal 
14. Sanksi untuk pelaggaran ujian : 

- Tidak mencantumkan nama dan nomor ujian dapat pengurangan nilai 10 %. 
- Bertingkah laku mencurigakan dapat pengurangan nilai 10 %. 
- Nyontek, memberikan jawaban dan menerima jawaban dapat pengurangan 

nilai 25 %. 
- Membawa catatan dapat pengurangan nilai 50 %. 
- Membawa kitab dapat pengurangan nilai 100 % 

15. Panitia ujian semester juga menangani Ujian Baca Al-Quran dan Baca Kitab. 
16. Hal-hal yang belum jelas akan diatur oleh panitia ujian. 

BAB V 
MATA PELAJARAN  

 

TINGKAT  N0  PELAJARAN  
PEMULA 1 muhtasor  

2 F. Qorib 
3 I’rob  
4 Ayyuhal walad 
5 Tashrif 
6 Tijan ad-Darori 
7 bahasa arab 

WUSTHA  1 Jurumiyyah 
 2 F. Qorib 

3 Fathul majid 
4 Riyadu assolihin  
5 Khulashoh NY 
6 Fathul qorib 
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7 Kafayatul awam 
ULYA  1 Imriti  
 2 Fathul Qorib  

3 Nasoihul ibat 
4 Al-kawakib addahriyah 
5 Khusnu assiyagah 
6 Rofiqi 
7 Matnu aljazariyah  

 
 

BAB VI 
PENGAJAR PROGRAM TAHASSUS   

Tahun Ajaran: 1439-1440 H. / 2018-2019 M 
 

NO  NAMA  MAPEL  
1 Ust. Adb mu,ti  muhtasor  
2 Ust. Suhlan  F. Qorib 
3 Ust muhammd yasir  I’rob  
4 Ust. Mudaffar  Ayyuhal walad 
5 Ust imam syafi,I  Tashrif 
6 Ust cholili  Tijan ad-Darori 
7 Ust. Zeini  bahasa arab 
8 Ust hanif  Jurumiyyah 
9 Ust abbas  F. Qorib 

10 Ust Abd gani  Fathul majid 
11 Ust. Syafiuddin Riyadu assolihin  
12 Ust. Nur Hasan Khulashoh NY 
13 Ust. Syafiuddin Fathul qorib 
14 Ust. Afifuddin Kafayatul awam 
15 Ust. Hosen Imriti  
16 Ust. Zubair Fathul Qorib  
17 Ust. Ridwan Ghani Nasoihul ibat 
18 Ust. Rosihin Al-kawakib addahriyah 
19 Ust. M. Rosul Khusnu assiyagah 
20 Ust hanif Rofiqi 
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 الذاتية للباحثالسيرة 

 

 المعلومات .أ
. 1991مايو  14اليوم امسي أمحد فوسي، ولدت يف مدينة بانكاالن يف 

أنا ابن احلاج عبد الرحيم وساتية. عنواين كمفاء جراكا، قرية ككر، مدينة 
بانكاالن. أنا االبن الرابع من أخوايت الشقيقة الكرباء. وعندي زوجة مجيلة وحلوة 
امسها زبيدة حريرة احلسنة وتكاد هي أن تضع يل األبناء والبنات الكثرية إن شاء 

 ىل.اهلل تبارك وتعا

 

 مراحل التعليميةال .ب
 سنة اسم املدرسة/جلامعة رقم

-1999 (SDN Kampak 05)مدرسة اإلبتدائية احلكومية خريج  1
17775 

اإلسالمية بدمغان  نور اخلليل املتوسطةمدرسة  خريج 1
 بنغكاالن

1775-
1774 

 ة اإلسالميةثانويالنور اخلليل مدرسة مدرسة  خريج 1
 بدمغان بنغكاالن

1774-
17711 

)مرحلة  اإلسالمية احلكوميةكاديري جامعة   خريج 6
 البكالوريوس(

1711-
1714 

 


