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 هذا البحث اجلامعي إىل: دىأه

 باحملبة واملرمحة ّي اللذين ربياين الدو

 أيب أمحد حمّرر خليلي و أّمي فائزة متّممة 

 عسى اهلل أن حيفظهما ويرمحهما يف الدنيا واآلخرة 

 

 أخيت الصغية وأخي الصغي

 بّر الولدي ميسي أبشاري وحممد تضرع إىل ريب 

 اهلل دعواهتما يستجيبيسهل أمورمها و عائهما. عسى اهلل أن لى دجزيل الشكر ع
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ْن ُكْنُُتْ ُمْؤِمنِيَ 
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َزنُوا َوَأنُُْتُ اْْلَعْلَْوَن ا نُوا َوََل ََتْ  َوََل ََتِ
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 النَّْحُو َزيُْن الَْفََت َوالِْفْقُه ِحلَْيُتُه َوَمْن عََدا ِمْْنَُما فَاعُْدْدُه ِِبلْبقَرِ 

 اللطيف(يل بن عبد محمد خل )الش يخ 
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 وتقدير   شكر 

البح هذا  إمتام  الباحثة  تستطيع  حىت  الوفية  نعامه  على  وشكرا  هلل  ث محدا 
ي قد هدانا إىل اجلامعي. صالة وسالم دائمني على سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم الذ 

 ، اإلسالم. بالدين القوميالصراط املستقيم  

 يف   كتابه هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع: استياتيجية تعليم مهارة القراءة 

بتا)  Prakom-Miniبرنامج   العلوم  منبع  معهد  يف  احلالة  بتا -دراسة 
العربية كلية علوم   للحصول على درجة بكالوريوس يف قسم  ( باميكاسان  اللغة  تعليم 

 التربية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

ل الشكر والتقدير إىل من مكتوب هذا البحث اجلامعي فيسرين أنا أن أقدم جزي
 قد ساعدين يف كتابة هذا البحث، وهم: 

املاجستي، مدير جامعة موالنا مالك   ارسر احلاج عبد احلالدكتو  األستاذ .1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستي، عميد كلية علوم التربية والتعليم. .2
 سنة املاجستي، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية.الدكتورة احلاجة مملوءة احل .3
جوهر .4 أكيد  قامي  الاحلاج  مشرف  املاجستي،  الذي ي  اجلامعي  بحث 

 يرشدين يف كتابته هذا البحث اجلامعي حىت هنايتها. 
مجيع ألساتذة يف قسم تعليم اللغة العربية الذين قد عّلموين ما مل أعلم. واهلل  .5

 جيزاهم خيا. 



 ك  

 

برنامج   .6 يف  والطالبات  ألساتذة  منبع   Prakom-Miniمجيع  مبعهد 
 بتا باميكاسان. -العلوم بتا 

 و يف بيت احلجرة.   2016يع األسدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية  مج .7
من الذي قد ساعدتين يف إمتام هذا البحث اجلامعي ومل أستطيع أن أذكر  .8

 امسه واحدا فواحدا. 

معي ال خيلو من األخطاء والنقصان. فترجو وأخيا، إّن هذا البحث اجلا 
مال هذا البحث. عسى اهلل الباحثة من القارئني أن يقدموا االقتراحات إلك

 أن جيعل هذا البحث مفيدا ونافعا آمني. 
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 البحث   مستخلص 
)دراسة احلالة يف معهد منبع    Prakom-Mini  برنامج  استياتيجية تعليم مهارة القراءة.  2020أفدقن، ألفية رزى.  
التعليم اللغة العربية. جامعة موالنا مالك إبراهيم  بتا باميكاسان(. كلية العلوم التربية والتعليم. قسم -العلوم بتا

 ج قامي أكيد جوهري املاجستياإلسالمية احلكومية مباالنج. املشرف: احلا 
 Prakom-Miniنامج بر استراتيجية تعليم، مهارة القراءة،كلمات أساسية: 

 
بع العلوم  هو برنامج التسريع لتعليم قراءة كتب الترث من معهد من   Prakom-Miniبرنامج   

االهتمام الكبي لدى  ألّن    Prakom-Miniبتا الربنامج  -ا بتا باميكاسان. نشأ معهد منبع العلوم بت-بتا
التراث الكتب  بقراءة  الصغار  الذين  .  الطالب  ثالثة أشهر وهو خمصص للطالب  الربنامج ملدة  يعمل هذا 

تعليمي  الب الصغار ، فهناك مقاربة  بسبب هذا الربنامج خمصص للط.  عاًما  13إىل    8مارهم بني  تتراوح أع
خاص لألطفال الصغار أيًضا ، لكي ميكنهم أن يكونوا مرتاحني يف عملية التعليم يف املادة النحوية والصرفية  

 وقراءة كتب التراث. 
هي    البحث  هذا  يف  البحث  أسئلة  التطب (  1أّما  عملية    ؟  Prakom-Mini برنامجيق  كيف 

  البات ط الب ترقية كفاءة اما أسب ( 3  ؟ Prakom-Mini برنامجبيق  تطب  طالبات لترقية كفاءة ا كيف (2
 ؟  Prakom-Mini برنامجبتطبيق 

. وتستخدم طريقة مجع  مع املدخل الكيفي   املنهج املستخدم يف هذا البحث هو دراسة احلالة الذاتية
املالحظة   ال البيانات  البيا   عميقةواملقابلة  حتليل  أسلوب  الباحثة  استخدمت  ميلس  والوثائق.  قبل  من  نات 

 . لتأكيد صحة البيانات، تستخدم الباحثة تثليث املصدر وتثليث التقنية. حوبورمانو

 اليت تشمل    Prakom-Miniاستراتيجة التعليم برنامج  (  1ونتيجة هذا البحث تدّل على أّن هي  

تعليم   أسبوعية وأنشطة أنشطة  يومية وأنشطة  أنشطة  يتكّون من  تعليم  أنشطة  نصف الشهرية    ومواد تعليم. 
   The Songs of Minikomاية للبداية ووأنشطة شهرية. إّما مواد تعليم تتكّون من كتاب تقريب اهلد

ختبارات  هناك أربعة أقسام من اال (  2  وكتاب فتح القريب ونظم العمريطى وكتاب نظم مجع جوامع املتون.
ائى ج( اختبار قراءة كتاب فتح  هن  هي أ( اختبار كتاىب ب( اختبار   Prakom-Miniاملطبقة يف برنامج  

مع مرور مجيع االختبارات ،  القريب إىل املعلمة. د( اختبار قراءة كتاب فتح القريب إىل األستاذ أو األستاذة. 
بتطبيق    طالبالعوامل ترقية كفاءة    ( 3  كتب التراث. متكن الطالب  أن تنجح  هذا الربنامج وتستطيع أن تقرأ  

إىل الطالبات وتعليم التسريع    علمة مقاربة من امل و   علمة سيم الفرقة واملقت هي    Prakom-Mini    برنامج
املعلم    الثواب والعقاب جزء من التعزيز الذي يقدمه    الثواب والعقاب يف التعليم جيب أن ُيحقَق.  تعليم املتعةو

 . لم ييف حماولة لزيادة دافع التع
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Afdiquni, Alfiyah Rizzy. 2020. Strategi Pembelajaran Maharoh Qiroah Program 

Prakom-Mini (Studi Kasus di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata 

Pamekasan). Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing Skripsi: H. Qomi Akit Jauhari, M.Pd. 

Kata Kunci: Maharoh Qiro’ah, Program Prakom-Mini, Strategi Pembelajaran 

 Program Prakom-Mini merupakan program akselerasi pembelajaran baca kitab 

klasik yang berasal dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Pondok Pesantren 

Mambaul Ulum Bata-Bata mendirikan program ini dikarenakan tingginya minat santri 

cilik dalam membaca kitab klasik. Program ini berjalan tiga bulan dan diperuntukkan 

untuk santri berumur 8 hingga 13 tahun. Dikarenakan program ini khusus untuk santri 

cilik, maka terdapat pendekatan pembelajaran khusus anak cilik pula, agar mereka bisa 

nyaman dalam proses pembelajaran nahwu, shorf dan kitab klasik. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses 

penerapan program Prakom-Mini? 2) Bagaimana meningkatkan kompetensi santri 

dengan penerapan program Prakom-Mini? 3) Apa sebab-sebab yang meningkatkan 

kemampuan santri dengan program Prakom-Mini? 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus intrinsic dengan 

pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara mendalam dan dokumentasi. Peneliti menggunakan metode analisis data teori 

Miles dan Huberman. Untuk menguji validitas data pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

 Hasil penelitian menunjukkan: 1) Prakom-Mini menggunakan strategi yang telah 

dirumuskan, seperti pengadaan kegiatan harian, mingguan, setengah bulanan dan 

bulanan, belajar menggunakan Kitab Taqribul Hidayah Lil Bidayah, Buku The Songs of 

Minikom, Kitab Fathul Qorib, Nadzom Imrithy, dan Kitab Jam’ul Jawami’ Al-Mutun. 2) 

Terdapat empat jenis evaluasi yang diterapkan di program Prakom-Mini, yakni: evaluasi 

tulis sesuai silabus yang ditetapkan, evaluasi tulis seluruh materi, evaluasi baca kitab ke 

pembimbing, dan evaluasi baca kitab ke Ustaz/Ustazah. Dengan lolosnya seluruh 

evaluasi, maka santri dapat dikatakan lulus program ini dan dapat membaca kitab klasik. 

3) Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemampuan santri dengan program Prakom-

Mini antara lain pembagian kelompok dan guru, pendekatan guru dengan santri dan 

pembelajaran akselerasi yang menyenangkan. Reward dan Punishment pada 

pembelajaran harus dilakukan. Reward dan Punishment merupakan penguatan yang 

diberikan guru sebagai penguatan sebagai usaha peningkatan motivasi belajar 

 

 



 ن  

 

ABSTRACT 

Afdiquni, Alfiyah Rizzy. 2020. Learning Strategy of Reading Skill in Prakom-Mini (Case   

Study in Mambaul Ulum Bata-Bata’s Islamic Boarding School Pamekasan). Minor 

Thesis (Skripsi), Arabic Education Department, Faculty of Tarbiyah and Teaching 

Training, Maulana Malik Ibrahim Islamic State, Malang. Advisor: H. Qomi Akit 

Jauhari, M.Pd. 

Keywords: Learning Strategies, Maharoh Qiro’ah, Prakom-Mini’s Program 

Prakom-Mini is an accelerated learning program for reading Kitab Klasik (an Islamic 

Classical Book) which is from Mambaul Ulum Islamic Boarding School Bata-Bata. 

Mambaul Islamic Boarding School Ulum Bata-Bata established this program because of 

the big interest of junior students in reading kitab klasik. This program runs for three 

months and is intended for students aged 8 to 13 years. This program is specifically for 

junior students, there is a particular learning approach for young children too, so that they 

can be comfortable in the learning process of nahwu, shorf lessons and reading kitab klasik. 

In this inquiry, the problems of the study decided by the researcher are as the 

followings: 1) How is the process of implementing the Prakom-Mini program? 2) How to 

improve the competency of students with the application of the Prakom-Mini program? 3) 

What are the reasons that increase students' abilities with the Prakom-Mini program? 

Besides, to have the rich analyses, the researcher uses intrinsic case study with 

qualitative approach. The collecting data methods are observation, deep interview, and 

documentation. The researcher used the data analysis methodology of Miles and 

Huberman's theory. To test the validity of the data in this study, the researcher used source 

triangulation and technique triangulation. 

The study exhibits the following findings: 1) The process of implementing the Prakom-

Mini Program uses the strategies that have been formulated, such as the provision of daily, 

weekly, half-monthly and monthly activities, learning in using Kitab Taqribul Hidayah Lil 

Bidayah, The Songs of Minikom, Kitab Fathul Qorib, Nadzom Imrithy, and Kitab Jam'ul 

Jawami 'Al-Mutun. 2) There are four types of evaluations applied in the Prakom-Mini 

program, that is: written evaluation according to the specified syllabus, written evaluation 

of all lessons, evaluation of reading yellow kitab to the supervisor, and evaluating reading 

kitab klasik. to Ustaz / Ustazah. With the passing of all evaluations, students can be said to 

pass this program if be able to read kitab klasik. 3) The Factors that can improve the ability 

of students with the Prakom-Mini program include group and teacher division, a teacher-

student approach and pleasant learning acceleration. Reward and Punishment for learning 

must be done. Reward and Punishment is reinforcement given by teachers as reinforcement 

in an effort to increase learning motivation. 



 س  

 

 ل ا اجلدو   قائمة 

 ( 7: الدرسات السابقة )ص. 1اجلدول 

 ( 29: مصادر البيانات )ص. 2اجلدول 

 ( 37)ص.  األسبوعية: األنشطة 3اجلدول 

 ( 37)ص.  : األنشطة الشهرية4اجلدول 

 ( 41املواد مع أغنية )ص. : 5اجلدول 

 ( 44: اختبار كتايب )ص. 6اجلدول 
 ( 46: مؤشرات التقييم )ص. 7اجلدول 

 ( 46التقييم )ص.  : مؤشرات 8اجلدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ع  

 

 الصور   قائمة 

 ( 31: رسم بياين )ص. 1الصورة 

(43)ص.   كاسانيبتا بام-معهد منبع العلوم بتاخرائط جوجل : 2الصورة   

( 40: املواد مع أغنية )ص. 3الصورة   

( 41: املواد مع أغنية )ص. 4الصورة   

 

 

 

 

 

 



 ف
 

 البحث   حمتويات 

 

 

 ج ........................................................................... إهداء

 د........................................................................... استهالل 

 ه ....................................................................مواعيد اإلشراف

 و ...................................................................... إقرار املشرف

 ز ................................................. إقرار رئيسة قسم التعليم اللغة العربية

 ح ................................................ إقرار عميد كلية علوم التربية والتعليم

 ط .................................................................. إقرار جلنة املناقشة

 ط ....................................................................... إقرار الباحثة 

 ي ...................................................................... شكر وتقدير 

 ل ................................................................. مستخلص البحث 

 ....ن .................اإلندونيسية.............................مستخلص البحث باللغة 

 ن ................................................... اإلجنليزية مستخلص البحث باللغة

 س .................................................................... قائمة اجلدوال 

 ع ....................................................................... قائمة الصور 

 ف .................................................................. حمتويات البحث



 ص   

 

 1 ...................................................................... الفصل األول 

 1 ............................................................................ مقدمة 

 1 ................................................................. أ. خلفية البحث

 3 ............................................................... ب. أسئلة البحث

 4 .............................................................. ج. أهداف البحث

 4 ................................................................. د. أمهية البحث

 5 ................................................................ ه. حدود البحث

 5 ............................................................و. حتديد املصطلحات

 6 .......................................................... ز. الدرسات السابقات 

 12 ..................................................................... الفصل الثان 

 12 ................................................................... اإلطار النظري 

 12 .................................................... االستراتيجيةاملبحث األول: 

 12 ....................................................... أ. تعريف االستراتيجية 

 13 ............................................ ب. معايي استخدام االستراتيجية: 

 13 .............................................. ج. مكونات استراتيجية التعليم:

 13 ............................... رئية وطريقة تعليمها وتعلمها: د. االستراتيجية الق

 14 .......................................................... املبحث الثان: التعليم

 14 ............................................................... .تعريف التعليمأ

 14 ........................................................... ب. عناصر التعليم



 ق  

 

 15 ....................................................... ج. تشكيل فرقة تعليم

 15 ........................................................... د. التعليم التسريع

 15 ............................................................. ه. التعليم املمتع 

 16 ............................................................. تعليممي ال. تقوو

 17...................................................يف التعليم  الثواب والعقاب ز.  

 17 ........................................................ املبحث الثالث: الربنامج 

 17 ........................................................... تعريف الربنامج  .أ

 18 .......................................................... امج أنواع الربن .ب 

 18 .................. بتا -يف معهد منبع العلوم بتا Prakom-Miniاملبحث الرابع: 

 19 ...................................................... للمعهدطريقة التعليم  .أ

 Prakom-Mini ............................................ 19تعريف  .ب 

 19 ................................................. رة القراءةامس: املهااملبحث اخل

 19 ...................................................... تعريف املهارة القراءة  .أ

 20 ................................................ مؤشرات املهارات القراءة  .ب 

 21 ............................................................ أنواع القراءة ج. 

 22 .................................................... د. خصائص القارئ املاهر 

 22 ..................................................... ه. أهداف املهارة القراءة 

 25 ................................................................... الفصل الثالث 

 25 .................................................................. منهجية البحث



 ر  

 

 25 ......................................................... .مدخل البحث ونوعهأ

 26 ............................................................. حثب. مكان الب

 26 ........................................................ ج. طريقة مجع البيانات 

 29 ............................................................ د. مصادر البيانات 

 31 ....................................................... ه. أسلوب حتليل البيانات 

 32 ........................................................ و. تأكيد صحة البيانات 

 33 .................................................................... الفصل الرابع 

 33 ........................................................... عرض البيانات وحتليلها 

 33 ........... بتا باميكاسان -ث األول: تاريخ وصورة جانبية معهد منبع العلوم بتااملبح

 Prakom-Mini ....................................... 34تاريخ الربنامج  .أ

 Prakom-Mini ........................................ 35ج. رأية الربنامج 

 Prakom-Mini ......................................... 35د. بعثة الربنامج 

 Prakom-Mini ....................................... 35ه. شعار الربنامج 

 35 ................................................ و. أحوال املعلمات والطالبات 

 Prakom-Mini  ............ 36 املبحث الثان: استراتيجية  عملية التطبيق برنامج

 Prakom-Mini ................................. 36أنشطة التعليم برنامج   .أ

 Prakom-Mini ................................. 38مواد التعليم برنامج   .ب 

 44 ................................................ الوسائل واللوازم التمهيدية ج. 

 44 ........................................................... د.  أحوال التعليم 



 ش  

 

 44 ........ ترقية كفاءة الطالبات  على i Min-omkPraآثر برنامجاملبحث الثالث: 

 iMin-Prakom ................................... 44اختبارات يف برنامج .أ

 46 .............................................................. آثر التعليم .ب 

 Prakom-Mini ... 47 أسباب ترقية كفاءة الطالبات بتطبيق برنامجاملبحث الرابع: 

 48 .................................................................. الفصل اخلامس 

 48 ......................................................................... املناقشة

 Prakom-Mini ............ 48  عملية التطبيق برنامج استياتيجية  املبحث األول:

 51 ......... ترقية كفاءة الطالبات  على  i Min-omkPraآثر برنامجاملبحث الثاين: 

 Prakom-Mini  . 53 البات بتطبيق برنامجاملبحث الثالث: أسباب ترقية كفاءة الط

 58 .................................................................. الفصل السادس

 58 ........................................................................... اخلامتة 

 58 ......................................................... .خالصة نتائج البحث أ

 59 ................................................................ .االقتراحاتب 

 60 ......................................................................... املراجع

 64 ......................................................................... املالحق



 

1 

 



 

1 
 

 األول   الفصل 

 مقدمة 

 البحث   خلفية   أ. 
اللغة العربية نعرف بأهنا مهمة جدا يف حياتنا و بصفة خاصة  عندما نتكلم عن  

لغة القرآن الكرمي   الطالب الذين تكون حياهتم جيل للمسلمني، ألن اللغة العربية هي
باإلضافة إىل القرآن واحلديث ،  .1ة اإلسالم الذان يكونان مصدرين لشريع  واحلديث

وجود الكتب التراث للعلماء سلف . هناك مصدر آخر للمعرفة اإلسالمية هو الكتب  
التراث يف املعهد حيتل موقفا مهما ، وهذا يدل على أن الكتب التراث يف املعهد هو  

بشكل غي مباشر القيم اإلسالمية بالتفصيل.  يعلِّم الكتب التراث لفهم   2املهيمن جدا. 
عربية مع تعليم ، يقوم املعهد الذي هو يف الواقع مؤسسات تعليمية دينية ، ببث اللغة ال

 الكتب التراث كمصدر للمعرفة اإلسالمية.
ومع ذلك ، لفهم مصادر اإلسالم ، فإنه ليس باألمر السهل ، خاصة فيما يتعلق  

للحصول على  لب مهارات جيدة وصحيحة يف اللغة العربية.بقراءة الكتب التراث يتط
مع تعلم اللغة بشكل .  لغةالقدرة اللغة العربية ، يلزم التعلم إلتقان عدة جوانب يف ال

املهارات   أنواع من  أربعة  اللغوية من خالل  املهارات  احلصول على  مستمر، ميكن 
 3اللغوية، وهي االستماع والكالم والقراءة والكتابة. 

القراءة   ، فإنه يتطلب قدرة مهارة القراءة.  تراث ن قادرة على قراءة الكتب الكولت
اللغوية اليت ليست سهلة وبسيطة ، وليس فقط قراءة احلروف  هي واحدة من املهارات  

تنقسم استراتيجية مهارة   4أو الكلمات ولكن مهارة تنطوي على عمل العقل والذهن. 
ملكتوب و فهم املقروؤ.لفظ املكتوب هو قراءة  القراءة ببساطة إىل القسمني. لفظ ا

 
1 Imam Syafi’ie, Terapi Percakapan Bahasa Arab,  (Pamekasan: FPBA Publishing, 2017), 4. 
2 Binti Maunah, Tradisi Intelektual Santri, (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2017) 38. 
3 Bisri Bustofa,  M. Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN 

Maliki Press, 2016) 5. 
4 Ibid. 99 
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ت( اليت تقرأ وفقا للقواعد املعمول هبا. بينما فهم املقروؤ هو فهم شيء  الرموز )الكتابا
 5ما يقرأ.

املكتوب(  التراث)لفظ  الكتب  قراءة  احلاجة إىل  االعتبار   م ا فيق،    مع األخذ يف 
بتا  العلوم  منبع  الربنامج  -معهد  ب يسمأو    Prakom-Miniبتا   ى 

Minikom.  بتا حنو  -كان حاضرا عندما منت اهتمام طالب  معهد منبع العلوم بتا
 الكتب التراث ، مبا يف ذلك الطالب الصغار. 

Minikom    هو برنامج تعليمي تسريع لقراءة الكتب التراث الذي مت تطويرها
لغ عمرهم بتا . هذا الربنامج خمصص للطالب الصغار الذين يب-يف معهد منبع العلوم بتا

  2016أغسطس    2عاًما. منذ تأسيسها قبل أربع سنوات ، وبالتحديد يف    13حتت  
 مئات الطالب الصغار القادرين على قراءة الكتب التراث. Minikom، طبع 

الزين واستمر إىل  يقام هذا برنامج على فكرة أولية احلاج كياهي حممد طهي 
بيبة. الفائدة هذا الربنامج احلاجة أّم ح  قةعند املواف بتا للبنات -معهد منبع العلوم بتا

لتسهيل الطالب الصغار أن يستطيعو فهم القواعد النحو والصرف حىت تكون قادرًا 
. كان هذا الربنامج رائدًا من قبل األستاذ فتح القريب وأستاذ  التراث   على قراءة كتب

ب اهلداية  بعنوان "تقري  Minikomنور اهلداية ، وكانا أيضا من الكاتبان كتاب  
 ية". داللب

استراتيجية تعليمية مبتكرة لقراءة الكتب التراث بواسطة الطالب   هوهذا الربنامج  
النفسي لل  بالتعاون مع املنهج  التسريع  الصغار حىت    طالب الصغار باستخدام طريقة 

يتمكن املشاركون من التعلم أثناء اللعب وعدم االكتئاب والبقاء سعداء خالل فترة  
اصة هبم. من خالل هذا الربنامج ، من املأمول أنه منذ سن مبكرة ، سيتم  التعلم اخل

التراث   الكتب  املهارة  تعريف األطفال على  يتعلق  فيما  املعرفة  يتم تضمني  ، حبيث 
الصغار على تذكر ذاكرة أكثر وضوًحا من   طالب لك أيًضا قدرة  القراءة. ويدعم ذ

 تيعاب الدروس. الصغار لديهم ذاكرة قوية الس طالب البالغني. 
 

5 Ratna Sa’idah, “Upaya Menciptakan Hasil Pembelajaran Bahasa Arab Yang Bermutu (Studi Atas 

Pembelajaran Bahasa Arab Di Lembaga Kursus Bahasa Arab Al-Farisi Pare)”. Realita Volume , No. 

1, Tahun 2017, 15. 
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ليست  بالتأكيد   ، التراث  الكتب  قراءة  القادرين على  الصغار  الطالب  لطباعة 
مسألة سهلة. حيتاج عملية طويلة لتشكيل شخص قادر على قراءة الكتب التراث. 

على تدريب الطالب الصغار ليكونوا قادرين على   Minikomركز  يالسبب ،  هلذا  
 قراءة الكتب التراث. 

 Minikomق للطالب الذين اجتازوا برنامج حل الكفاح ، حيبعد اجتياز مرا
ومع ذلك ، فإن برنامج التخرج  ".    Pekan Ngajiالتخرج بعنوان "حفلة  حضور  

ليس هناية كل شيء ، بل هو اخلطوة األوىل يف رحلة طويلة للوصول إىل املثل العليا 
ستمر ت ،    Minikomصبح مسلًما مؤهًلا ، وبعد التخرج من برنامج  يالنبيلة ، ل

يف املرحلة التالية حىت علم النحو و الصرف والفقه واألصول الفقه والبالغة،    البات الط
 صبح طالب كرمية.يحبيث يوم واحد سوف يكون قادرا على أن  

-Prakom يف برنامج   استراتيجية تعليم مهارة القراءة "تم الباحثة بالبحث  هتلذلك ،  
Mini     بتا معهد منبع ا الة  يف  ال )دراسة الباحثة أن تكون هذا    . " ( تا ب - لعلوم  تأمل 

 . يقرأ الكتب التراث   أن  البحث قادرة شهيق لألمة اإلسالمية، حبيث يكون

 البحث   أسئلة   ب. 
 فتقدمت الباحثة األسئلة البحث يعن: بناء على اخللفية البحث اليت قد سبقت 

 ؟ Prakom-Mini رنامجب كيف عملية التطبيق. 1

 ؟ Prakom-Mini برنامج بتطبيق  طالبات الترقية كفاءة كيف . 2

 ؟ Prakom-Mini برنامج بتطبيق  الطالبات ب ترقية كفاءة اما أسب. 3
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 البحث   أهداف   ج. 
 بناء على األسئلة البحث السابقة، أرادت الباحثة أن هتدف إىل: 

  Prakom-Mini. برنامجعملية التطبيق وصف  .1
  Prakom-Mini. برنامجبتطبيق  الطالبات  ترقية كفاءة   وصف .2
  Prakom-Mini. برنامج بتطبيق الطالبات ب ترقية كفاءة اأسب وصف  .3

 البحث   أمهية   د. 
 نقسم إىل قسمني: ت  يتهلذا البحث أمهية ال 

 أمهية النظرية  .1
 هي: فأما أمهية النظرية هلذا البحث

 .نتيجة البحث ميكن استخدامها كمبدأ توجيهي للبحث املقبل(أ
 بتا. -عهد منبع العلوم بتاكمسامهة من البحث العلمي للم (ب 

 أمهية التطبيقية  .2
 فأما أمهية التطبيقية هلذا البحث هي:

 للطالب(أ
ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مفيًدا للطالب الذين يدرسون والذين  

 سيشاركون يف هذا الربنامج. 
 للمدرس (ب 

يف تطوير   للمدرس  ساعدا ومراجعاترجو الباحثة أن يكون هذا البحث م 
 Prakom-Miniبرنامج 

 للباحثة  ( ج     

 العلم والرباكة. ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث زيادة  
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 البحث   حدود   ه. 
 دد البحث كاآليت:حت ةكي اليكون البحث أوسع، فالباحث

 استراتيجية تعليم  : حتددت الباحثة املوضوعة يف هذا البحث "حدود املوضوعية. 1

القراءة برنامج  مهارة  معهد منبع الة  يف  احلدراسة  ) Prakom-Mini يف 
 . (بتا-العلوم بتا

كاسان  يبتا بام-عهد منبع العلوم بتاوحتددت الباحثة املكان يف امل  حدود املكانية: .  2
 .للبنات 

 املصطلحات   حتديد   و. 
 املستخدمة يف هذا البحث:تبيِّن الباحثة عن حتديد املصطلحات 

هو  M2KD) جملس مشورة كتب الدينية ) :    Prakom-Mini  برنامج .1
بتا باميكاسان اليت تركز على دراسة كتب الترث خاصة  -منظمة معهد منبع العلوم بتا

. وتنقسم اللجنة إىل komisi)إىل عدة اللجنة )  M2KDفيما يتعلق الفقه. تنقسم  
 واللجنة جيم. اللجنة أليف واللجنة باء 

 دراسة كتاب حاشية البيجوري وكتاب فتح املعني. اللجنة  أليف

 دراسة دراسة كتاب حاشية البيجوري وكتاب فتح املعني.  باء اللجنة 

 دراسة كتاب حاشية البيجوري  اللجنة جيم

ولكن ليس لديهم القدرة يف قراءة   M2KDبالنسبة للطالب الذين يرغبون يف دخول  
برنامج   يف  أوال  فادخلوا  التراث،   Pra-Komisiأو     Pra-Komisiالكتب 

Mini 

Prakom-mini  كتب التراث للطالب الصغارريع لقراءة الهو برنامج تس . 
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 .  قراءة الرموز )الكتابات( اليت تقرأ وفقا للقواعد املعمول هبامهارة القراءة:  .2
 .فتح القريب املستخدمالكتاب 

 ات السابق   درسات ال   ز. 
 يف هذا البحث، تعتمد الباحثة من بعض الدرسات السابقة كما يلى:  

م كتاب ’املفتاح للعلوم‘ د العربية باستخدا. "تعليم قواع2017لؤلؤ املسرورة،   .1
معهد )دراسة احلالة   باسوروان(".  يال  يف  املدخل  اسين  البحث  هذا  يستخدم 

 وطريقة مجع البينات الكيفي 
تعليم   نفيذت(  1. وأّما نتيجة هذا البحث هي: )هي املالحظة واملقابلة والوثائق

معهد الياسيين هوتعيني اهلدف    قوائد العربية باستخدام كتاب "املفتاح للعلوم" يف
.  اتيذ من سيداقري ووسيلته وتقوميه حتت إشراف األسواملدة التعليمية وطريقته  

تعليم قواعد العربية باستخدام كتاب "املفتاح للعلوم" يف معهد   استراتيجية (. 2)
وتتكون مرحلة فصولة من  . جيري مرتني يف اليوم )السبت إىل الثالثاء(.الياسيين

مر األول ومخس  للمجلد  الفصل  للمجلدحالت وهي  الفصل   الفصل  و  الثان 
(. تقومي تعليم قواعد العربية باستخدام كتاب 3. )للمجلد الرابع الفصل التفريق

"املفتاح للعلوم" يف معهد الياسيين. يتكّون من تقومي ملقياس كفاءة الطلبة وتقومي  
 . عمالية

الّزائدة  اللغة العربّية يف املدرسة املتوسطة    ، "طريقة تعليم قواعد2018أوىل مفيدة،  .  2
ل الكيفي وأسلوب مجع البينات هي الزهرة مباالنج". يستخدم هذا البحث املدخ

( البحث هي:  نتيجة هذا  وأّما  والتثليث.  والوثائق  واملقابلة  ( طريقة 1املالحظة 
الّزائدة الزهرة    تعليم قواعد اللغة العربّية املستخدمة يف املدرسة يف املدرسة املتوسطة

ة قد شّكلت بطريقة القياسية، ويف العادة مّسي املعّلم طريقة املفتاح. وهذه الطريق
قواعد اللغة العربية فيها  ال( أهداف تعليم  2حاجة الطالبات. )  مع  بتكار مناسبة باال

( 3هي: أ( ملعرفة الطالبات عن اللغة العربية. ب( كأساس لترقية مهارة القراءة.  
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من هذه الطريقة املستخدمة هو تسهل الطالبات يف فهم املّدة. وانقصان منها  املزايا  
 ألّن تطبيقها حيتاج الوقت الطويل. اقتصار الوقت، 

املفتاح  2018حممد عبداهلل،  .  3 تطبيق طريقة  املقارنة  ونبذة  لل ، "دراسة  فايفني  علوم 
ة يف املعهد التبيان  ملتعددالة ااحلالبيان لترقية الكفاءة يف قراءة الكتب التراث )دراسة  

للصبيان ومؤسسة مكتب نبذة البيان اجمليدية بلدودينج بكنتنان مبيكاسان". يستخدم 
هذا البحث املدخل الكيفي وطريقة مجع البينات هي املالحظة واملقابلة والوثائق.  

ع قراءة  ي( تضمني طريقة املفتاح للعلوم: أ. تسر1وأّما نتيجة هذا البحث هي: )
ث يف وقت القصي. ب. بيئة التعلم لدى الطالب أكثر حيوية وتطيورًا الترا  الكتاب 

ألن لديهم الكفاءة يف قراءة الكتب التراث. ج. كثي من إجناز يف خمتلف املسابقات. 
ع قراءة الكتب التراث يف وقت القصي. ب. بيئة  ي( تضمني نبذة البيان: أ. تس 2)

 لتخرج. ج. إتقان وحفظ خمتلف الكتب حفلة اص قبل  التعلم احلياة  يف املقام اخلا 
 .التراث 

 الدرسات السابقات  :1 دولاجل 

 نتيجة البحث املنهج  املوضوع  اسم الباحث  رقم
لؤلؤ   .1

املسرورة  
(2017 ) 

تعليم قواعد العربية  
كتاب   باستخدام 
للعلوم‘  ’املفتاح 
يف   احلالة  )دراسة 
الساسين  معهد 

 باسوروان 

املدخل:  
 الكيفي

وطريقة  
ع مج

:  البينات 
املالحظة  
واملقابلة  
   والوثائق

 

تعليم قوائد العربية   نفيذأ. ت
"املفتاح  كتاب  باستخدام 
الياسيين  معهد  يف  للعلوم" 
واملدة  اهلدف  هوتعيني 
ووسيلته  وطريقته  التعليمية 
إشراف  حتت  وتقوميه 
سيداقري.  من  األساتيذ 
قواعد  تعليم  تنفيذ  ب. 

باستخدا كتاب العربية  م 
معهد "املفتاح   يف  للعلوم" 
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يف  مرتني  جيري  الياسيين. 
اليوم )السبت إىل الثالثاء(. 
وتتكون مرحلة فصولة من 
وهي  مرحالت  مخس 
األول  للمجلد  الفصل 
و  الثان  للمجلد  والفصل 
الرابع  للمجلد  الفصل 
تقومي  ج.  التفريق.  الفصل 
العربية  قواعد  تعليم 
"املفتاح  كتاب  باستخدام 

الياسيللعلوم ين. " يف معهد 
تق من  ملقياس يتكّون  ومي 

وتقومي  الطلبة  كفاءة 
 عمالية. 

مفيدة  .2 أوىل 
(2018 ) 

طريقة تعليم قواعد 
يف   العربّية  اللغة 
املتوسطة   املدرسة 
الزهرة   الّزائدة 

 مباالنج

املدخل:  
 الكيفي

أسلوب 
مجع 

البينات:  
املالحظة  
واملقابلة  
والوثائق  
 والتثليث

 

قواعد اللغة   أ. طريقة تعليم
املستخدمة  الع يف ربّية 

املدرسة  يف  املدرسة 
الزهرة  الّزائدة  املتوسطة 
بطريقة القياسية، ويف العادة 
املفتاح  طريقة  املعّلم  مّسي 
وهذه  الكتاب.  بنفس 
شّكلت  قد  الطريقة 
حباجة  مناسبة  باإلبتكار 
أهداف  ب.  الطالبات. 
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العربية  اللغة  قواعد  تعليم 
طريقة تعليم   )1فيها هي:  

اللغة العربّية   قواعد 
يف   يف املستخدمة  املدرسة 

الّزائدة  املتوسطة  املدرسة 
القياسية،  بطريقة  الزهرة 
املعّلم  مّسي  العادة  ويف 
وهذه  املفتاح.  طريقة 
شّكلت  قد  الطريقة 
باالبتكار مناسبة مع حاجة 

( أهداف 2الطالبات.   )
العربية  اللغة  القواعد  تعليم 

ملع أ(  هي:  رفة فيها 
لعربية. الطالبات عن اللغة ا
لترقية مهارة   ب( كأساس 

( املزايا من هذه 3القراءة.  
هو  املستخدمة  الطريقة 
فهم  يف  الطالبات  تسهل 
منها  وانقصان  املّدة. 
ألّن  الوقت،  اقتصار 
الوقت  حيتاج  تطبيقها 

 الطويل.
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عبداهلل  .3 حممد 
(2018 ) 

املقارنة   دراسة 
طريقة   تطبيق 

لعلوم لاملفتاح  
فايفني ونبذة البيان  

يف  لت الكفاءة  رقية 
الكت ب  القراءة 

)دراسة   التراث 
يف  احل املتعددة  الة 

التبيان   املعهد 
ومؤسسة   للصبيان 
البيان   نبذة  مكتب 
بلدودينج   اجمليدية 

 بكنتنان مبيكاسان 

املدخل:  
 الكيفي

وطريقة  
مجع 

البينات:  
املالحظة  

قابلة  وامل
 والوثائق  

 
 

 

تضمني طريقة .أ
 (1املفتاح للعلوم: 

تسارع قراءة  
 لكتاب التراث يفا

 (2الوقت القصي. 
بيئة التعلم لدى  

الطالب أكثر 
حيوية وتطيورًا  

ألن لديهم الكفاءة  
يف قراءة الكتاب  

كثي   (3التراث. 
من إجناز يف خمتلف 

 املسابقات.
تضمني نبذة  ب.  

تسارع   (1البيان: 
قراءة الكتاب التراث  

 (2يف الوقت القصي. 
بيئة التعلم احلياة  يف  

اخلاص قبل حفلة  املقام
  إتقان (3التخرج. 

  وحفظ خمتلف الكتب
 .الثراث 
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أما لكل الدراسات السابقة املتساوية واالختالف هبذا البحث اجلامعى. فاملتساوية  
ربنامج لترقية املهارة القراءة خاصة كتب التراث هي يبحث كلها يف طريقة اليت تتعلق بال

 والقواعد النحوية والصرفية.

 ختالف هي: وأما اال 

البحث.  1 للعلوم‘   يبحث  ’املفتاح  كتاب  باستخدام  العربية  قواعد  تعليم   "
املفتاح   كتاب استخدام    تطبيق  )دراسة احلالة يف معهد الساسين باسوروان" يف

، أما هذا  )املعهد املتحدي أو املعهد اخللفي(  للعلوم يف معهد الساسين باسوروان 
 . Prakom-Mini اجتية بربنامج يبحث يف استخدام استرالبحث اجلامعي 

يبحث البحث "طريقة تعليم قواعد اللغة العربّية يف املدرسة املتوسطة الّزائدة  .  2
الزهرة مباالنج" يف تطبيق طريقة تعليم قواعد اللغة العربّية اليت تستخدم الكتاب 

 هذا البحث اجلامعي يبحث يف استخدام استراجتية بربنامج  مفتاح للعلوم، أما
Prakom-Mini  تقريب اهلداية للبداية. الذي يستخدم كتاب 

علوم فايفني ونبذة البيان  لل يبحث البحث "دراسة املقارنة تطبيق طريقة املفتاح  .  3
الة املتعددة يف املعهد التبيان احللترقية الكفاءة يف القراءة الكتب التراث )دراسة  

ب بلدودينج  اجمليدية  البيان  نبذة  مبيكاسان" يف كنتنان  للصبيان ومؤسسة مكتب 
ونبذة البيان، أما هذا البحث اجلامعي علوم  لل مقارنة تطبيق طريقة بني املفتاح  

بربنامج استراجتية  استخدام  يف  يقارنه     Prakom-Mini يبحث  وال 
 باستخدام الربنامج األخرى. 
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 الثان   الفصل 

 النظري   اإلطار 

 جية ي االسترات   األول:   املبحث 

 جية ي تعريف االسترات أ.  
عن   يف التعريفات  هي  ها  االستراتيجية.  تعريف  عن  الباحثة  تشرح  البحث،  هذا 

 االستراتيجية: 

داف األه  دقةاالستراتيجية هي طرق التدريس وأساليب التدريس اليت تستخدمها املعلمة  .  1
 6التربوية. 

 7اليت يستخدمها التالميذ ملعاجلة مشكلة تعلم معينةاالستراتيجية هي طرق . 2

 التعليم هي أشكال وأمناط عامة بني املدرسني والطالب من أجل حتقيق  تيجية يفاالسترا. 3
 8التعليم والتعلم لتحقيق أهداف تعليمية معينة. أنشطة 

 هي طرق  خلالصة بأن االستياتيجيةالباحثة ا  ستجعلمن ثالث تعريفات السابقة 

 التدريس الذي يستخدمه لتحقيق أنشطة التعليم واألهداف التربوية. 

 

 

 

 
شرورة: مكتب التربوية والتعليم، دون   ديثة يف التعليم")جتميع مشرفة اللغة العربية وحمسنة عبداهلل الرابع، "االستراتيجيات احل 6

 .  3السنة(،ص. 
 . 307جابر عبد احلميد جابر، "استراتيجيات التدريس والتعلم" )القاهرة: دار الفكر العرىب(، ص.  7

8 Halimatus sa’diyah, Risna Rianti Sari, Miftahul Maesaroh, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovasi dan 

Kontemporer (Malang: Nusantara Global Press: 2019), 36. 



 

13 
 

 : 9ب. معايي استخدام االستراتيجية 
 املعرفة. وجود مستوى عاٍل من النظرية 1

 . وجود مستوى نفسي ذي صلة. 2

 . . وجود مستوى اجتماعي ذي صلة3

 : 10ج. مكونات استراتيجية التعليم 
 . النموذج والطريقة املستخدمة.1

 . وسائل التعليم ومصادر التعليم2

 . حتديد التقييم. 3

 : 11قة تعليمها وتعلمها ة القرئية وطري د. االستراتيجي 
استخدام استراتيجية معينة، وذلك من خالل تطبيقها على ناص  يقدم املعلم أمثلة دلة على   .1

 معني والتفكي بصوت مسموع يف أثناء االستخدام.
 ترقم اخلطوات الواجب إطباعها يف كل خطوة من خطوات استعمال االستراتيجية. .2
وضح هلم الظروف اليت تستخدم  يستخدمون كل استراتيجيه وييشرح املعلم للتالميذ مىت   .3

 فيها. 
 ه التالميذ للتحدث عن االستراتيجية اليت يتم جتريبها. يوج .4
 يطلب إىل التالميذ تعديل االستراتيجية إىل أن يتعمدوا االستراتيجية املناسبة.  .5
 يوضح املعلم الغاية أو السبب من وراء استخدام االستراتيجية.  .6

 
 : 12ويف رواية 

 توضيح الفائدة من استخدام االستراتيجية للتالميذ.  .1

 
9 Cepi Riyana, Komponen-Komponen Pembelajaran, 45 
10 Imanuel Sairo Awang, Strategi Pembelajaran Tinjauan Umum Bagi Pendidik, (Sintang: STKIP Persada 

Khatulistiwa, 13), 2017 

   2007، 3بسام مطاوع، استراتيجيات تعليم القراءة،  11
 نفس املراجع 12
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الت .2 الميذ إىل أن استخدام أي عمل يف أوله حيتاج إىل وقت وجهد حىت يصبح عادة  تنبيه 
 لديهم. 

 التخطيط لدروس توضيحية دالة على استخدام االستراتيجية ليكون لديه خية عند جتربتها.  .3
 تكثيف التدريب على استخدام االستراتيجية. .4
 االستراتيجية املطلوبة. حتديد األهداف اليت يتطلب حتقيقها استخدام  .5
 التدرج يف تدريب التالميذ على استخدام االستراتيجيات من الصعب إىل األصعب.  .6
التعلم ذا املعن حيتاج وقتا أطول لكنه يوفر الوقت واجلهد على   .7 التأكيد للتالميذ على أن 

 املدى البعيد. 

 يم التعل   الثان:   املبحث 

 التعليم   تعريف  . أ 
 ها هي التعريفات عن التعليم:يف هذا البحث، تشرح الباحثة عن تعريف التعليم. 

ما يوضحه املعلم هو القدرة على ربط وشرح معارفهم بطريقة تساعد اآلخرين   هو    التعليم .1
 13للفهم.

 14ب.عملية مرتبطة ارتباًطا بالتعليم ، هتدف إىل حتقيق التعلم الشخصي للطالالتعليم هو  .2
التعليم هو يهيمن على التخطيط وعلى اختاذ القرادات املطلوبة باعتباره علما يستهدي قواعد   .3

 15العلم من الوصف والظبط والتنظيم. 
عملية مرتبطة  من ثالث تعريفات السابقة ستجعل الباحثة اخلالصة بأن التعليم هو 

 الشخصي للطالب. التعلمحتقيق ارتباًطا على التخطيط وعلى اختاذ القرادات املطلوبة إىل 

 عناصر التعليم ب.  
عناصر  من خرباء البحث. ها هي  عناصر التعليميف هذا البحث، تشرح الباحثة عن 

 التعليم:
 

13 Christoper Klopper, Steve Drew, Teaching for Learning and Learning for Teaching, (Rotterdam: Sense 

Publishers, 2015), 17 . 
14 Penny Ur, A Course in Language Teaching, (Camberley: Cambridge University Press, 2009), 4. 

. 13(، ص.  1995إسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، ) عبده الراجحي،  15
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التعليمية  .1 التعليمية   األهداف  يشمل  لألهداف  اهلرمي  التسلسل  التعليمية،  أهداف 
 الوطنية واألهداف املؤسسية واألهداف الدراسية. 

 مية والتقنيات الختيار املواد التعليمية. ملواد التعليالتعليمية، امواد  .2
استراتيجيات التعليم، مفهوم استراتيجيات التعليمية ، والعوامل اليت تؤثر على اختيار   .3

 استراتيجيات التعليمية وبعض أمثلة استراتيجيات التعليمية.
ف وسائل  لتعليم وتصنيوسائل التعليمية، مفهوم وسائل التعليمية، موقف وسائل يف ا .4

 ليم.التع
تقاومي التعليمية، مفهوم األساس التقومي،  القياس والتقومي واالختبار ومعايي تقييم  .5

 التعليم ومتطلبات صياغة تقييم التعليم وأهداف التقومي واملبادئ العامة لتقومي التعليم.
 16وشرح بواسطة أستاذ دكتور عبد الرمحن شيك. 

 تعليم ج. تشكيل فرقة  
للتعليم. الفكرة اجليدة هي تكوين فرقة تعليم اليت آلخرين مفيدة  املناقشة مع ا

الطالب.  تتكون  القراءة أي قد جيتمع   من بعض  فرقة  تعليم هي  فرقة  أنواع  أحد 
 17.هؤالء الطالب ملناقشة قراءات حمددة مت تعيينها من قبل املعّلم

 د. التعليم التسريع 
حماولة تعديل برنامج  هو  (  1999)  واألصدقاءالتعليم التسريع حبسب إلليت  

إتاحة الفرص للطالب الذين لديهم القدرة على الذكاء   التعليم العادي من خالل 
 18.إلكمال برنامج التعليم يف فترة وقت القصي

 ه. التعليم املمتع 
استقطاب الطالب   التعليم املمتع هو عملية تعليم يف جو لطيف ومثي لإلعجاب.

(. 47:  2008. )إمساعيل،  داف التعليم إىل أقصى حدليكونوا نشطني ، حبيث حتقيق أه

 
 .  7ص.  (isesco  ،2015، "الوسائل التعليمية: أمهيتها وأنواعها" )كوال لومبور: عبد الرمحن شيك 16

17 University of Otago, Forming a Small Study Group, hal. 1 
18 Fitri Sukmawati, “Program Akselerasi Sekolah”, Insania, Vol. 16, No. 3 (2011), hal. 328 
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عملية التعليم اليت حتتوى على العلقة  التعليم املمتع هو( 326: 20010حبسب إىل رمسان )
 19القوية بني املعلم والطالب.

 :20ميزات التعليم املمتعة

 أ( بيئة مرحية

 املستخدمة تناسب مع تطوير الطالب ب( املادة 

 من احلماس والفكاهة ج( تعليم عاطفيا بدعم

 د( يشمل مجيع احلواس والدماغ األمين واأليسر.

 هـ( حتدي الطالب للتعبي عما تعلمه.

 . تقومي التعليم و 
 هناك ثالثة أنواع يف تقومي التعليم. ها هي:

بالتعلم من   التقومي، هو .1 املتعلقة  واملعلومات  البيانات  منظمة، جلمع  منهجية  عملية 
يارية لقياس مدى حتقق أهداف أو نتاجات تعلٍِّم أو معايي  خالل أدوات وأساليب مع

ق للمساعدة يف إصدار أحكام  ياسية وتقديرات كمية ونوعية ويف تصنيف  حمددة، 
لية التعلم والعمليات املؤثرة فيها  املتعلمني واحلكم على أدائهم والكشف عن واقع عم 

 21وعملياته. وحتديد سبل التحسني الالزمة لرفع كفاءة التعلم وأدواته  
جمموعة من األسئلة جيب عنها املتعلم كتابيًا يف املوقف التعليمي أو  التحريري هو   .2

جزء منه لقياس نواتج التعلم مرحليًا، ويراعي فيها اإلعداد السبق وفق أساس بناء  
يم الفقرة )األسئلة( االختبارية هبدف قياس نواتج التعلم اجلزئية املتحققة من وتصم

بني الطالب و عناصر العملية التعليمية التعلمية )املعلم، البيئة التعليمية   عمليات التفاعل
 رر، مصادر التعلم.التعلمية(، املق

 
19 Zulvia Trinova, “Hakikat Belajar dan Bermain Menyenangkan Bagi Peserta Didik”, Jurnal Al-Ta’lim, Jilid. 1, 

No. 3 (2012), hal. 212 
20 Ibid 

 . 9(، ص. 2017رياض: وزارة التعليم، نسخة مزيدة، دليل تقومي املتعلم يف النظام الفصلي للتعليم الثانوي ) 21
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أدوات وأساليب وعملية مجع املعلومات باستخدام   22التقييم، هو إعطاء قيمة للشيء.  .3
بأنشطة  القيام  أجل  من  متنوعة  بطرق  وأساليبه  التقييم  أدوات  وتستخدم  مناسبة. 

يشية شاملة. واألدوات واألساليب هي مقاييس التقدير، املقابالت، املالحظات، تشخ
 23ة وغي الرمسية، احلكم اإلكلينكي. االختبارات الرمسي

 يف التعليم   الثواب والعقاب .  ز 

مكافأة أو جزاء أو عائدة أو هدية. ُتقّدم جائزة أو هدية ألن  الثواب هي  
 24. شيًئا ُيفعل بشكل جيد وصحيح

احلصول عليها لفعل شيء ينتهك قواعد معينة. منح العقوبة   هي جزاءالعقاب  
خللق النظام والراحة أثناء التعليم. تصبح أنشطة التعليم مواتية إذا التزم الطالب بالقواعد 

 25.دوث التعليماملطبقة عند ح

الثواب  ُيحقَق.  التعليم جيب أن  الثواب والعقاب يف  بأن  القول  لذلك ميكن 
 26ن التعزيز الذي يقدمه املعلم يف حماولة لزيادة دافع التعلم.والعقاب جزء م

 الربنامج   الثالث:   املبحث 

 تعريف الربنامج  . أ 
 ربنامج:التعريفات عن ال. ها هي ربنامج يف هذا البحث، تشرح الباحثة عن تعريف ال

إدارة جمموعة من املشاريع ذات الصلة بطريقة منسقة للحصول على مزايا الربنامج هو   .1
 27غي متوفرة من إدارهتا بشكل فردي وضوابط

 
 . 9( ص. 2018اململكة العربية السعودية: شبكة األلوكة، الشامخ، التقومي يف التعليم )نور  22
)عمان: دار املسية  وزيدان أمحد السرطاوي "التقومي يف التربية اخلاصة التقومي التربوي"  عبد العزيز مصطفى السرطاوي،   23

 . 25( ص. 2013للنشر والتوزيع، 
24 Yopi Nisa Febianti, “Peningkatan Motivasi Belajar dengan Pemberian Reward and Punishment yang Positif”, 

Jurnal Edunomic, Vol. 6, No. 2 (2018), 96 
25 Ibid.  99. 
26 Ibid.  94. 
27 The Stadard for Program Management, (Newtown Square, USA: Project Management Institute, Inc, 2006) 4. 
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اليت   ( الربنامج هوخطة األنشطة1990  :24)  Sukjayaو   Suherman  حسبف .2
 تتم صياغاها تشغيليا مع مراعاة مجيع العوامل املتعلقة بتنفيذ الربنامج وإجنازه. 

وحدة األنشطة اليت حتقيق أو تنفيذ سياسة  يف عملية مستمرة وحتدث يف منظمة جمموعة  .3
(. هناك ثالثة تفامهات مهمة  Arikunto and West Java  ،2009:4لناس )من ا

 الربنامج وهي: وجيب التأكيد عليها يف حتديد 

 أ. حتقيق أو تنفيذ سياسة. 

 نشاط املستمر. ب. حيدث يف

  28ج. حيدث يف املنظمات اليت تشمل جمموعات من الناس. 

ب على التغييات ختطيط برنامج التعليم بناًء على احتياجات وخصائص الطال
  29. د حتقيقهايف سلوك الطالب وفًقا لألهداف املرا

خطة    هو   ربنامج تجعل الباحثة اخلالصة بأن المن ثالث تعريفات السابقة س
 . بطريقة منسقة للحصول على مزايا وضوابط األنشطة

 أنواع الربنامج  . ب 
تقدمي دعم منسق  على إدارة مشاريع متعددة بالتوازي ل التركيز  برنامج متعدد املشاريع:   .1

 ديدة. على أهداف العمل اجل
التغييات أو النتائج االستراتيجية ، اليت  الربنامج االستراتيجية: التركيز على استكمال   .2

تنطوي على العديد من املشاريع اليت تعمل إما بالتتابع مع النتائج اليت تؤثر حًقا على 
 . نتائج املشروع التايل

 30.ودعم استدامة املنظمة لى التقليل من اآلثار السلبيةالربنامج التشغيلي: التركيز ع .3
 

 
28 Rusydi Ananda, Tien Rafida, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Medan: Perdana Publishing, 2017) 5. 
29 Offering E6 PGSD, Buku Ajar Sumber dan Media Pembelajaran (2018), 14 
30 Patrick Weaver, Understanding Programs and Projects, (Melbourne: Mosaic Projects Services Pty Ltd, 2010) 
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 بتا - بتا   علوم ال   منبع   معهد   يف   PRAKOM-MINI  : رابع ال   املبحث 

 31للمعهد طريقة التعليم   . أ 
 يستخدم معهد نظام تقليدي يف صيغة األصلي، كما يلي:

، تعلم بشكل فردي حيث يواجه بني املعلم  (sorogan) . طريقة سوروكان 1
 خالل تقدمي كتابه أمام املعلم. والطالب ، من

، تعلم بشكل حينما جيلس   (wetonan/bendongan) . طريقة وطونان/بندوغان2
 الطالب حول املعلم ويستمع البحوث عن الكتب الترث

. طريقة البحث املسائل، تعلم الذي يتأّلف من بعض الطالب بشكل حلقة ليبحث عن 3
  املسائل.

تعلم من خالل بعض املواد باستمرار يف فترة زمنية    ،(pasaran). طريقة قراءة فاساران  4
 عينة.م
 . طريقة احلفظ، تعلم بشكل حفظ الناص اخلاص والوقت اخلاص حتت إشراف الشيخ. 5
، تعلم بشكل إظهار مهارة من حيث تنفيذ   (demonstrasi) . طريقة دميونستراسي6

 32اف وتوجيه من الشيخ. عبادة حمددة تتم بطريقة األفراد أو اجملموعات حتت إشر

 Prakom-Miniتعريف   . ب 
Prakom-Mini  قراءة الكتب التراث للطالب  تعليم هو برنامج تسريع

 .الصغار

 القراءة   املهارة   : امس ال   املبحث 

 تعريف املهارة القراءة  . أ 
يف هذا البحث، تشرح الباحثة عن تعريف املهارة القراءة. ها هي التعريفات عن تعريف  

 املهارة القراءة: 

 
31 Rini Setyaningsih, “Kontinuitas Pesantren dan Madrasah di Indonesia”, Jurnal At’ta’dib, Vol.11, No. 1 

(2016), 174 
32  
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بالصفحة املطبوعة اليت تتضمن رموًزا لغوية معينة  القراءة هي نشاط ترتبط فيه العيون    (1
عقله  القراءة عملية عقلية يستخدم اإلنسان فيها   . يهدف املؤلف إىل توصيل الرسالة للقارئ

 33وخرباته السابقة يف فهم وإدراك مغزى الرسالة اليت تنتقل إليه.

وحتليل الناص املقروء  يسر  الصوتية باملكتوبة بسهولة و   القراءة هي نشاط تربط الرموز  (2
مث دقة النطق وإخراج احلروف اخراجا صحيحا    إىل أجزاء ومعرفة العالقة بني بعضها البعض

 34ومراعاة حركات االعراب عند القراءة. 

هي    (3 على  القراءة  املهارة  هذه  تشتغل  املكتوبة حيث  واللغة  املنطوقة  اللغة  بني  الرابطة 
  35وجتميعها. رف على احلروف وأشكاهلا  التع

نشاط   من ثالث تعريفات السابقة ستجعل الباحثة اخلالصة بأن املهارة القراءة هي
 تربط الرموز باملكتوب الذي قراءة من قبل فرد.

 مؤشرات املهارات القراءة    . ب 
ليست مهارة القراءة بتدريس القراءة فقط بل يأمر الطالب باحلفظ ، ولكن أكثر 

م ما إذا كان قد وصل إىل العديد من املؤشرات احلالية.  ، يعترب الطالب على فه  من ذلك 
 هذه املؤشرات هي: 

 يستطيع الطالب قراءة النصوص العربية من خالل القراءة الصحيحة.أن . 1
 يستطيع الطالب فهم من خالل القراءة الصحيحة.أن . 2
 يستطيع الطالب عل الترمجة من خالل الصحيحة.أن . 3
موقف القراءة لكل كلمة وميكنهم إعادة سردها باستخدام لغتهم يعرف الطالب  أن    .4

 36اخلاصة. 

 
(  2006رشدي أمحد طعيلمة وحممود كامل الناقة. تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واالستراتيجيات )روبات: إيسيسكو.  33

 . 62ص. 
 . 172-171نفس املراجع. ص. 34
 . 156ص.  (2018كرسون: املنتدي العريب التركي، هين إمساعيل رمضان، مهارات اللغة العربية للناطقني بغيها ) 35

36 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Maliki Press, 2011) 162. 
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 أنواع القراءة   ج. 
 . القراءة اجلهرية 1

يف أنشطة القراءة اليت التأكيد عليها هي القدرة على القراءة من خالل احلفاظ  
ح. ليس على دقة الصوت العريب ، سواء من حيث املخرج أو غيها واإليقاع الصحي

كل شخص ، حىت الناطقني هبا ، لديهم القدرة على قراءة هذه التقنية بشكل فعال. 
 تدريس اللغة لتحقيق أقصى النتائج.  لكن جيب بذل اجلهود يف هذا االجتاه يف 

 . القراءة الّصامته 2
هتدف القراءة عن ظهر قلب إىل اكتساب فهم ، كل من النقاط والتفاصيل.  

راءة أنواع أخرى ، وهي القراءة التحليلية ، القراءة السريعة لذلك ، فهي وسيلة لق
طق بصوت عاٍل ،  لك. جيب أن تتجنب القراءة للقلب الن، القراءة الترفيهية وغي ذ

 حىت لو كانت حترك الشفتني فقط.
 . القراءة السريعة3

الغرض الرئيسي من القراءة السريعة هو جعل الطالب جيرؤون على القراءة  
عة هي هدف ولكن جيب اليهمل التفاهم. جيادل يسرالع من عاداهتم.  بشكل أسر

قت ، ولكنها تضيف  اخلرباء بأن القراءة السريعة ال تؤدي فقط إىل حتسني أداء الو
أيًضا إىل كمية املعلومات اليت ميكن للقارئ استيعاهبا ، حبيث ميكن التقاط هذا الفهم  

 بسرعة وكفاءة عالية يف غضون وقت. 
 ليليَّةءة التْح. القرا4

احلصول   على  الطالب  تدريب  هو  التحليلية  القراءة  من  الرئيسي  الغرض 
إ املكتوبة. باإلضافة  املواد  الطالب من أجل املعلومات من  تدريب  يتم   ، ىل ذلك 

استكشاف وإظهار األفكار الرئيسية اليت قدمها املؤلف. يتم تدريب الطالب أيًضا 
العالقات بني حدث وآخر ، واستخالص النتائج    على التفكي املنطقي ، والبحث عن

 37على الرغم من عدم كتابتها بشكل صريح يف القراءة. 

 
37Ibid. 172. 
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 املاهر د. خصائص القارئ  
 . القدرة على سرعة التعرف على معن الرموز الكتابية للغة العربية )كلغة ثانية(. 1

ة املقروءة  . القدرة على تعديل السرعة يف القراءة، حبيث نتناسب مع طبيعة املاد 2
 والغرض من قراءهتا.

. القدرة على التحكم يف املهارات األساسية للقراءة حبيث يستخدم منها ما يالئم  3
 املناشط اليت يقوم هبا. 

. القدرة على تذكر ماسبق قراءته. وربته مبا يليه. واستنتاج أفكار الكاتب الرئيسية.  4
 ومعرفة اهلدف األساسي الذي يرمي الكاتب إليه. 

القدرة على التمييز بني املادة الغوية اليت حتتاج إىل قراءة تأملية وحتليلية. وتلك  .5
 38.اهتمام عابراليت ال تستدعي أكثر من 

 ه. أهداف املهارة القراءة 
يف هذا البحث، تشرح الباحثة عن أهداف املهارة القراءة من خرباء البحث. ها هي  

 :39أهداف املهارة القراءة 

مع  جترات الثالث )وهي القراءة والكتابة واحلساب( اليت  ي أوىل املهاأن القراءة ه.  1
 اجملتمع اإلنساين على حق الفرد يف تعلمها. 

. أن التربية املستمرة، والتعلم مدى احلياة، والتعليم الذايت شعارات النتحقق يف حياة  2
 وع ما يقرؤه.على كمية ون اإلنسان إال إذا كان قادرا على القراءة. إهنا أنشطة تعتمد

أن اجملتمع اإلنساين املعاصر جمتمع متعلم يصعب تصور عمل مهاري فيه ال يتطلب  .  3
 القراءة، حىت حيقق مايريد وحىت يتكيف مع اجملتمع ويؤدي وظيفته. 

 . أن القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة. 4

 
. 174ص: . (1989)مصر: الرياطز   طعيمة، تعليم العربية لغي الناطقني هبا، رشدي أمحد   38
 . 176، ص:نفس املراجع 39
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تعلم فيه  لعريب الذي ييترك البلد ا. إن القراءة هي املهارة اليت تبقى مع الدارس عندما  5
 اللغة. 

 . بالقراءة يستطيع الدارس أن حيقق أغراضة العلية من تعليم العربية.6
ستطيع الدارس هبا حتقيق قدر من االستمتاع وقضاء وقت الفراغ  تالقراءة  مهارة    . و7

 مبا هو أجدى. 
 يترك املعهد. . إن القراءة هي املهارة اليت ينميها الطالب وحده بعد أن 8
 
 :40أهداف املهارة القراءة كما يلييف  ي الثانخبلنسبة إىل اب
 . يعرف النصوص العربية.1
 . فهم واستخدام املفردات العربية.2
 . فهم املعلومات الواردة صراحة وضمنا. 3
 . . فهم املعن املفاهيمي4
 . فهم قيمة التواصلية من مجلة واحدة. 5
  الفقرة.اجلملة وبني اجلملة وبني . فهم العالقة يف 6
 . تفسي القراءات. 7
 . حتديد املعلومات اهلامة يف النصوص. 8
 . التفريق بني األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة. 9

 . حتديد األشياء املهمة اليت جيب تلخيصها.10

 
 :41إىل حتقيق األهداف التاليةبالنسبة إىل خبي الثالث 

 ن خمارجها الصحيحة.سالمة النطق بإخراج احلروف متدريب القارئ على  .1
 تدريب القارئ على ضبط ما يقرأ ضبطًا صحيحًا.  .2

 
40 Syaiful Mustofa, Op.Cit. 163. 

)االردان: دار الفكرللطلباعة والنشر والتوزيع،   د جابر، تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية وليد  أمح 41
 . 48(، ص: 2002



 

24 
 

 تدريب القارئ على األداء املعرب عن املعن. .3
 تدريب القارئ على االنطالق يف القراءة.  .4
 تدريب القارئ على مراعة اشارات الوقف.  .5
 منه يف حياته.  تدريب القارئ على فهم ما يقرأ والتفاعل معه واالفادة .6
 ات وتراكيب بواسطة القراءة. دمبا يضاف إليه من مفر لقارئ اللغوياثراء معجم ا .7
 متنية امليال للقراءة عند القارئ لتصي عادة يعتادها.  .8
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 الثالث   الفصل 

 البحث   منهجية 

 نوعه و   البحث   مدخل  . أ 
  املهارة القراءة تعليم    استراتيجيةيهدف هذا البحث أن ينال الوصف العميق عن  

برنامج يف  احلة  )دراس  Prakom-Mini  يف  بتاالة  العلوم  منبع  بتا  -معهد 
   أما املدخل الكيفي. املدخل املستخدم يف هذا البحث هو املدخل الكيفي.  (كاسان يبام

لينكلن،   )دنزين &  إىل   ,Denzin & Lincoln)(  3، ص.  2011بالنسبة 
2011, hlm. 3)   نشاط الذي يضع الباحثني يف العامل. يتكون البحث الكيفي هو

إىل سلسلة  ممارسات تفسي املواد اليت جتعل العامل مرئًيا. لقد حولوا العامل    من سلسلة من
امليدانية واملقابالت واحملادثات والصور والتسجيالت من التمثيل ، مشلت املالحظات  

واملالحظات الشخصية. يف هذه احلالة ، ينطوي البحث الكيفي على مقاربة طبيعية  
احثني الكيفي يدرسون األشياء يف بيئتهم الطبيعية ، يف لتفسي العامل. وهذا يعين أن الب

 42تمع هلم. حماولة لتفسيالظواهر من حيث املعاين اليت يعطيها اجمل

هي  أما دراسة احلالة . الذاتية دراسة احلالة املنهج املستخدم يف هذا البحث هو
ث نظاًما منهج نوعي الذي يستكشف الباحوقيل أيًضا   43.الدراسة العميقة حلالة فردية 

زدوًجا )حاالت( مبرور الوقت ، من خالل جمموعة تفصيلية ومتعمقة )حالة( أو نظاًما م
وتقارير متعددة اخليارات ، ووصف احلالة ، واملواضيع املستندة إىل    تتضمن معلومات 

 44. احلالة

 
42 Jhon W. Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Research (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hal. 

58. 
14(2008)الهفوف:مركزالتاميةاألسرية، الةخالدعبدالرزاقالنجار،دراسةالح 43

44 Jhon W. Creswell, Qualitative Inquiry & Research Design, (London: Sage Publication, 2007) 73 
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البحث الذي يركز على احلالة نفسها ألن هذه  وإما دراسة احلالة الذاتية هي  
الوصفي. إجراء دراسة احلالة الذاتية بطريقة   45. الة غي عادية أو فريدة احلالة تقدم ح

، فإن املنهج الوصفي هو    Nazir (1988: 63( )63:   1988بالنسبة إىل نازر)
منهج يستخدم لفحص حالة ثابتة جمموعة من األشخاص يف جسم ما ، أو جمموعة من 

احلايل. بقلم سحرمسي أريكنتو  احلالة، أو نظام للفكر ، أو فئة من األحداث يف الوقت  
(2003  :310    )Suharsimi Arikunto (2003: 310)    أكد أن املنهج

يهدف إىل اختبار بعض الفرضيات ، ولكن وصف فقط "ما هو" حول    الوصفي ال
 46متغي أو أعراض أو حالة. 

 البحث   مكان   ب. 
هذه    يقعنات.  بتا للب-مكان البحث املختار يف هذا البحث هو املعهد منبع العلوم بتا

 ها هي:   ،بامكاسان، جاوى الشرقية. واختارت الباحثة هذا البحث له أسباب املعهد يف  

 مع الوقت القصي. يف قراءة كتب التراث البات املاهرات الطهذا املعهد يصنع إن  .1
القراءة،   .2 ابتكار يف استراتيجية تعليم املهارة  -Prakom  هيإن هذا املعهد له 

Mini 

 يانات الب   مجع   طريقة   ج. 
تعليم استراتيجية  ألجل حصول البيانات هبذا البحث، ستجتمع الباحثة البيانات  

عهد منبع العلوم  )دراسة احلالة يف م   Prakom-Mini يف برنامجمهارة القراءة  
 والوثائق.  عميقةال بوصيلة املالحظة واملقابلة   (كاسانيبتا بام-بتا

 فيما يلي بيان كل منها: 

 
45  Ibid. 74 
46 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kulitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Jogjakarta: Ar-

Ruz Media, 2011) 186. 
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 املالحظة  .1
عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظاهرات واملشكالت املالحظة هي  

والبيئية ومتابعة سيها واجتاهاهتا وعالقاهتا،   املادية  واألحداث ومكوناهتا 
بأسلوب علمي منظم وخمطط وهادف، بقصد التفسي وحتديد العالقة بني  
املتغيات والتنبؤ بسلوك الظاهرة أو توجيهها خلدمة أغراض اإلنسان وتلبيه  

   47اجاته. احتي
على    دقيق  لفهم  أساسا  مالحظتها  معينا جتعل  منهجا  الباحثة  تكون 

ظهية معينة. بالنسبة هلذا البحث فتستخدم هذه املالحظة جلمع البيانات  
باستراتيجية املتعلقة  م  واملعلومات  برنامج   القراءة  هارةتعليم  يف 

Prakom-Mini     يف احلالة  العلوم  )دراسة  منبع  بتا  -بتامعهد 
من الظواهر املوجودة ومن النشاطات املدرسة اليت تقوم بعملية    (كاسان يبام

و الظواهر املوجودة    Prakom-Miniاستخدام استراتيجية يف برنامج  
ومن النشاطات الطالب من اشراكهم واهتمامهم. تكتب الباحثة وتسجل 

 البيانات املهمة أثناء املالحظة.
 ةميقاملع املقابلة .2

لشخص أو أشخاص آخرين  موجهة بني الباحث وااملقابلة هي حمادثة  
هبدف الوصول إىل حقيقة أو موقف معني، يسعى الباحث للتعرف عليه  

الدراسة.  أهداف  حتقيق  أجل  ستسأل و  48من  اليت  األسئلة  الباحثة  تعّد 
وتستخدم الباحثة املقابلة املفتحة. املقابلة املفتوحة هي  الباحثة إىل املخرب.  
 49ال تقتصر على اإلجابات. الباحثون بطرح أسئلة املقابلة اليت أجراها

 
 . 130ص   1995،  1نائل حافظ العواملة. أساليب البحث العلمي، األسس النظرية وتطبيقها يف اإلدارة،، ط 47
 .  323، ص. 2008رجاء وحيد دويدري، "البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية"، دار الفكر:  48

49 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Rajawali Press, 2011) 51. 
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الكتساب البيانات الواضحة هلذا البحث، تقابل الباحثة مع املخربين 
 التالية: 

- مبعهد منبع العلوم بتا Prakom-Mini األستاذات يف برنامج  .أ
 للبنات.   كاسان يتا بامب

راءة  تعليم مهارة القاستراتيجية  ستستأل الباحثة عن تنفيذ وتقومي على  
عهد منبع العلوم )دراسة احلالة يف م   Prakom-Mini يف برنامج 

 ( كاسانيبتا بام-بتا

برنامج   .ب  الطالبات يف  العلوم  Prakom-Mini بعض  مبعهد منبع 
 كاسان. يبتا بام-بتا

  استراتيجية تعليم مهارة القراءة ستستأل الباحثة عن وتنفيذ وتقومي على  
- معهد منبع العلوم بتا  يف   الةاحل)دراسة   Prakom-Mini يف برنامج

 مع املشكلة واشراك و محاسة يف عملية التعليم عند الطالبات.  (تاب

 الوثائق  .3
الوثائق ،  الوثائق هي طريقة جلمع املعلومات اليت مت احلصول عليها من  

اآلثار املكتوبة واألرشيف والدبلومات وبطاقات التقارير والتشريعات  وهي
واملالحظات السية الذاتية وغيها اليت هلا    واملذكرات والرسائل الشخصية

)فوحان:   التحقيق.  باملشكلة  (  2007:74صلة 
(Pohan:2007:74)  الوثائق هي ورقة األحداث اليت مرت بالفعل .

 (Sugiyono:2007:82)50( 82:2007)سوكيونو:
الباحثة برنامج    تستخدم  بنا  تريخ  عن  البيانات  حلصول  الطريقة  هذه 

Prakom-Mini  الر ورسمع  كتاب    التهما ؤية  استخدام  وأسباب 

 
50 Andi Prastowo, Op.Cit. hal. 226. 
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البيانات عن    للبداية  اهلداية تقريب يف برنامج  األساتذة  يف هذا الربنامج، 
Prakom-Mini  برنامج عن  والنظام  البيانات   ،Prakom-

Mini  . 

 البيانات   مصادر   د. 
تشتمل البيانات على مجيع املعلومات واألخبار اليت تكون من مصادر البيانات.  

 51الذي ميكن احلصول منه على البيانات.   فردالي مصادر البيانات ه

 البحث هي:فمصادر البيانات يف هذا 

 : مصادر البيانات 2اجلدول 

 البيانات  مصادر البيانات  أدوات البحث  رقم 
 ة تذااألس املالحظة   .1

 
 

 

من   املوجودة  الظواهر 
األس   ذين ال  ةتذاأنشطة 

برنامج  بتنفيذ    ومونيق
Prakom-Mini 

وما    ته استراتيجي وتقوميه 
 يتعلق هبم. 

من   الطالبات  املوجودة  الظواهر 
الأنشطة   يت  الالطالبات 

بت برنامج    نفيذيقمن 
Prakom-Mini 

 
51 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2006) 129.   
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وما    استراتيجيهو وتقوميه 
 يتعلق هبم. 

 األساتذة  عميقةال املقابلة .2
 

 

برنامج    نفيذالبيانات عن ت
Prakom-Mini 

وما    استراتيجيتهو وتقوميه 
 م. يتعلق هب

برنامج    نفيذعن تالبيانات   الطالبات 
Prakom-Mini 

وما    استراتيجيتهو وتقوميه 
 يتعلق هبم. 

،  األساتذةرئيس املعهد،   الوثائق  .3
 الطالبات 

 

ا لربنامج  رؤية 
Prakom-Mini 

برنامج  ،  بعثةو تاريخ 
Prakom-Mini 

وأسباب    ، وتطويره
تقريب  كتاب  استخدام 

هذا    للبداية   اهلداية يف 
وأحوال    مج،الربنا

  والطالبات   األساتذة
عن   والنظام  والبيانات 

-Prakomبرنامج  
Mini 
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 البيانات   حتليل   أسلوب   ه. 
مليس  إىل  بالنسبة  البحث  هذا  يف  البيانات  حتليل  أسلوب  الباحثة  استخدمت 

يعن عملية حتليل    (Miles dan Huberman 2007:6)(  2007:6وحوبورمان )
البيانات وعرض البيانات    ختفيض  وقت واحد ، وهي مجعتتكون من ثالثة أنشطة حتدث يف  

 52واستخالص النتائج أو التحقق. 

 أما رسم البيان كما يلي: 

 : رسم بياين 1الصورة 

 

 
 
 

 

 

 

 
بدأت عملية يف حتليل البيانات هي      الباحثة  تعملالسابق، فال  وذجبناء على من

البيانات. باإلضافة إىل حتليل البيانات من وقت مجع البيانات حىت بعد اكتمال مجع  
 ذلك ، وفًقا هلذا النموذج، تفعل الباحثة توّقع قبل تنفيذ ختفيض البيانات. 

 
52 Andi Prastowo, Op.Cit. hlm: 241 
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 البيانات   صحة   تأكيد   و. 
تثليث هو عملية  اللتأكيد صحة البيانات هلذا البحث، تستخدم الباحثة التثليث.   

 53الكيفي. البحث  تعزيز األدلة من األفراد الذين خيتلفون يف الوصف واملواضيع يف  
 : كما يلي ثليثتؤدي  الباحثة الت

تنفيذها من  .1 يتم  اليت  البيانات  التحقق من مصداقية  تقنية  املصدر:  تثليث 
 .خالل فحص البيانات اليت احلصول عليها من خالل عدة مصادر

نتائج   . .2 أواًل ، حتقق من  التقنية لديها استراتيجيتني.  التقنية. هذه  تثليث 
تقني لعدة  جلمعالبحوث  مصادر   ات  عدة  من  التحقق   ، ثانيًا  البيانات. 

 54للبيانات بنفس التقنية. 

 

 

 

 

 

 
53 Emzir, Op.Cit. hal.. 82. 
54 Andi Prastowo, Op.Cit. hal. 269-270. 



 

33 
 

 الرابع   الفصل 

 وحتليلها   البيانات   عرض 

 باميكاسان   بتا - بتا   العلوم   منبع   معهد   جانبية   وصورة   تاريخ   األول:   املبحث 
بتا باميكاسان من قبل كياهي عبد اجمليد يف عام -تأسيس معهد منبع العلوم بتا
  1943عاًما من عام    14هـ. استمرت قيادة كياهي عبد اجمليد ملدة    1363م /    1943

( فقط. soroganم. يعّلم كياهي عبد اجمليد الكتب التراث بنظام السوروجان)  1957حّتى  
 . م 1957هـ /  1364شوال  6طالب. هو تويف يف   700عدد الطالب يصل إىل 

بتا باميكاسان فراًغا قيادًيا ملدة عامني -بعد وفاة كياهي عبد اجمليد معهد منبع العلوم بتا 
م( ألن ابنه كياهي عبد القادر مازال يدرس يف مكة املكرمة . بينما استقر    1957-1959)

 دي يعّلم يف معهد نور األبرار، بانيوواجني. ازيالصهره ، كياهي أمحد حمفوظ 
منبع العلوم    اد كياهي عبد القادر من مكة املكرمة ملواصلة معهدم ، ع  1959يف عام   

بتا باميكاسان. ولكن ، فإن قيادته مل تدم طوياًل ألن يف نفس العام وجود وفاة كياهي  -بتا
 بتا باميكاسان. -عبد القادر. وقد أدى ذلك إىل فراغ القيادة للمرة الثانية معهد منبع العلوم بتا

  - ىل باتا ملعهد استعداد كياهي أمحد حمفوظ الزيادي للعودة إبعد ذلك، طلبت أسرة ا  
م(. هو تويف 1986-1959سنة )  26باتا أن يصبح مدير املعهد و يقبله. أّما قيادته ملدة +

 م.  1986هـ /  1407رمضان 
بتا باميكاسان من قبل   -حىت اآلن استمرت قيادة معهد منبع العلوم بتا  1987منذ عام   

د ، درس يف معهد حامد أمحد حمفوظ الزيادي. قبل أن يصبح مدير املعهاحلاج كياهي عبد  
سنوات حتت رعاية    12سنوات واستمر يف مكة املكرمة ملدة    7سيدوقيي، باسوروان ملدة  

كبار العلماء ، كمثل: السيد حممد أمني كتيب والسيد العلوي املالكي والسيد حسن املشاط 
 55. يخ عبداهلل اللحجى والشيخ إمساعيل بن زين اليماينوالسيد ياسني بن عيسى الفداغي والش 

 
55 Sejarah Kiai, diakses 23 mei 2020 dari bata.bata.net 



 

34 
 

يف قرية فنائن، فلنجائن، بامكاسان،    هوكاسان  يبتا بام-معهد منبع العلوم بتاأما موقع   
الكتروين:  0819162629813اهلاتف:   موقع   ،bata-bata.net  بريد أيضا  ولديه   ،

 56ponpes.bata2@gmail.comاإللكتروين: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prakom-Mini   هو برنامج تسريع قراءة الكتب التراث للطالب

لديه اهلاتف أو وتسأب:   Mini-Prakomوأّما الربنامج  57الصغار.
وبريد اإللكتروين:   085339104926

 prakommini@gmail.com :وفيسبوك . Minikom
58 Mini-Prakom 

 Prakom-Miniتاريخ الربنامج   . أ 
  الكتب التراث.   ىلإبتا  -اليوم ، يزداد اهتمام طالب صغار معهد منبع العلوم بتا
.  Prakom-Miniكثي الطالب املهتمني بقراءة الكتاب التراث، فنشأ الربنامج  

 
56 Ibid 

 الوقت اإلندونسيا الغربية   10:14أكتوبر يف الساعة  13مقابلة مع املدرس، أستاذ حممد ياسر الدين يف التاريخ  57
58book.com/prakomminihttps://web.face  ، 2020مايو   17يف التاريخ 

كاسان يبتا بام-رائط جوجل معهد منبع العلوم بتاخ: 2الصورة   

 

mailto:ponpes.bata2@gmail.com
mailto:prakommini@gmail.com
https://web.facebook.com/prakommini
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املشاركون الذين تتراوح .  2016أغسطس    2يف التاريخ    Prakom-Miniيقام  
كان  .  الب املدرسة املتوسطةسنة الذي ما زال ط  13سنوات حىت    8أعمارهم بني  

كتاب   صنفانالقريب وأستاد نور اهلداية ، ومها مهذا الربنامج رائدا من قبل أستاد فتح  
Mini-Prakom  .59، يسمى بكتاب تقريب اهلداية للبداية 

 Prakom-Miniج. رأية الربنامج  
 60."صنع جيل من املصلح سعدا واستطاع أن يقرأ كتاب التراث"  

 Prakom-Miniمج  د. بعثة الربنا 
 غرس القيم اإلسالمي واملعهدي. . 1  

 احلقوق النفسية والتوجهها.  إعطاء  .2
 61رشد أن يقرأ الكتاب التراث بشكل سريع.  .3

 Prakom-Miniه. شعار الربنامج  
 62"  َمْن َشبَّ َعلَى َشْيٍئ َشاَب َعَلْيه"

 . أحوال املعلمات والطالبات و  
برنامج   يف  معهد   إما   Prakom-Miniاملعلمات  من  الطالبات 

بتا نفسه. املعلمات هي عظو من مشاورة كتب الدينية الذي  -منبع العلوم بتا
بتا  برنامج األوىل العلوم  الطالبات -يف من معهد منبع  الطالبات هي  بتا. أما 

 
 الوقت اإلندونسيا الغربية  10:14أكتوبر يف الساعة   13املدرس، أستاذ حممد ياسر الدين يف التاريخ املقابلة مع  59
 الوثيقة  60
 الوثيقة  61
 الوثيقة   62
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تبار قراءة القرآن الكرمي خهن ُقبلن بعد ا .  8-7املدرسة املتوسطة يف الفصل  
 . واختبار نفسية

ت خمتار يتحولون من خالل االختيار واالجتماعات. لديهّن  املعلماأّما  
القدرة على قراءة الكتاب التراث اجليد والقدرة على التعليم وكذلك امتالك 

بينما اختيار الطالبات من خالل االختبار لربط  .  أخالق الكرمية إىل الطالبات 
القر قراءة  واختبار  الذكاء  معدل  واختبار  العربية  واخت الكتابة  حفظ  آن  بار 

 63.النظم

  PRAKOM-MINI برنامج   التطبيق   عملية     استراتيجية   : ن الثا   املبحث 

 Prakom-Miniأنشطة التعليم برنامج   . أ 
 ة اليومي   ة شط ن األ  .1

بامل(أ والتعلم  التعليم  الذي    Minikomكتاب  دة  اأنشطة  )كتاب 
 دقائق.  75حول  يف كل صباح   (العلم النحو والصرفحيتوي 

)كتاب   Minikomكتاب  دة  ابامل  ةاليل يف  أنشطة التعليم والتعلم   (ب 
 دقائق. 75حول ( العلم النحو والصرفالذي حيتوي 

 صالة العشاء مجاعة مع املعلمات.( ج

 .Minikomالتعليم  عن قراءة النظم واألغنية(د
النحو والصرف استبداهلا مبمارسة  ( ه العلم  املواد على  بعد االنتهاء من 

 وفهم موقعه.  فتح القريبقراءة الكتب  

 األنشطة األسبوعية  .2
 ملعرفة قدراهتم. البة تقييم لكل ط(أ

 
 نفس املراجع 63
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يف كل يوم ثالثاء لتعليم الكالسيكية )أي قراءة   الطالبات جتمع كل  (ب 
 الصحيحة(.الكتب التراث بالتجويد والقراءة 

 
 : األنشطة األسبوعية3اجلدول 

 املواد  الوقت 
           َوالسِّواُك ُمْسَتَحبٌّ-ِكَتاُب الطًَّهاَرِة  األسبوع األول 
 َوالَِّذْي ينُقُض الُوُضْوَء          -َوفُرْوُض الُوُضْوء   األسبوع الثان 

 َوامَلْسُح َعلى اخُلفَّني  -الَِّذْي يْوِجبُّ الغُّْسَل و األسبوع الثالث 
 َوُكلُّ َما ِئٍع            -َشَراِئُط التَيمُّم  و األسبوع الرابع 

 لَفرج َيْخُرُج ِمَن ا األسبوع اخلامس
 

 األنشطة نصف الشهرية .  3
 .البات اجلمباز بني املعلمات والط

 
 ة الشهري   ة نشط األ  .4

القريب يف كل يوم ثالثاء ومجعة )إعطاء معن  دراسة كتاب فتح 
 وفهم وقراءة(. 

 : األنشطة الشهرية4اجلدول  

 األنشطة  الوقت
 قرأة الوزن االصطالحى  السبت 
 قرأة الوزن اللغوى  األحد

 غنيم املادة ت األربعاء
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 قراءة النظم العمريطي اخلاميس
يف كل اليوم إال يوم اجلمعة  

 والثالثاء بعد الصالة الصبح   
 Minikomتعليم املادة يف كتاب  

يف كل اليوم ليلة إال ليلة اجلمعة 
 والثالثاء بعد الصالة العشاء   

 Minikomتعليم املادة يف كتاب  

 البات بني املعلمات والطاجلمباز  نصف الشهري )يوم الثالثاء( 
 بعد شهر واحد 

يف كل اليوم إال يوم اجلمعة  
 والثالثاء بعد الصالة الصبح   

 تعليم قراءة الكتاب فتح القريب 

يف كل اليلة إال ليلة اجلمعة 
 والثالثاء بعد الصالة العشاء   

 تعليم قراءة الكتاب فتح القريب 

 ة الكتاب فتح القريب تعليم قراء يف كل الليلة اجلمعة والثالثاء  
 ورقة: 

 .الطالبات  8-7املعلمة إىل  عّلمُت -
 . يستمر هذا الربنامج ثالثة أشهر -
 كل الطابات البد أن حتفظ املادة يف كتاب تقريب اهلداية للبداية  -
 Tour-Mini.64يف أخي السنة، هناك   -

 Prakom-Miniمواد التعليم برنامج   . ب 
 كتاب تقريب اهلداية للبداية  .1

واألستاذ نور  تأليف األستاذ فتح القريب   هذا الكتاب من
تنقسم  . للبنني Prakom-Mini برنامج اهلداية ، كالمها مؤسس

 
 2020مارس  12املالحظة واملقابلة يف التاريخ   64
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الصرفية. أما املواد   وادالنحوية وامل  وادحمتوى املواد إىل القسمني ، وامل 
 النحوية تشمل:

 كالم )كلمة االسم وكلمة الفعل وكلمة احلرف(. (أ
اب وعالمات إعراب )أنواع اإلعراب وتقسيم اإلعر (ب 

 اإلعراب( 

 ج( أنواع املبن. 

د( مرفوعات األمساء )فاعل ونائب الفاعل ومبتدأ وخرب 
 وعامل النواسخ وتوابع(. 

ه( منصوبات األمساء )مفعول البه ومفعول املطلق وظرف  
ومفعول من أجله وحال ومتييز واستثناء ومنادى والنفي 

 جنس

 بالتبعية( ات األمساء )حبرف اجلار وباإلضافة وو( حمفوض

 تشمل:  صرفيةأما املواد الو

 بناء وحرف األصلي(أ
 صيغة وزن  (ب 

 ج( فعل ماض 

 د( فعل مضارع

 ه( فعل األمر 

 و( مصدر
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 ز( مصدر ميمي

 ح( اسم املصدر 

 ط( اسم املفعول

 ي( اسم الزمان أو اسم املكان 

 ك( اسم آلة 

 ل( تفضيل 

 م( صيغة مبالغة 

 65.قواعد اإلعاللن( 

2  .The Songs of Minikom 

 The Songs of Minikom   هو كتاب الذي حيتوى املواد
 مع أغنية. املثل كما يلي: 

 : املواد مع أغنية 3رة الصو
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     ( 38: املواد مع أغنية )ص. 4الصورة 

 

 

 

 

 




 

 66أما املواد مع أغنية كما يلي:

 املواد مع أغنية : 5اجلدول 

 أغنية  املواد 
 Mujhkoe Hoe كالم

(India) 
 Kebesaran-Mu كلمة 

(Zifilia) 

 Narkoba (Bondan) علمات االسم 

 Lagu TB أشكال كلمة االسم
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 Gajah di Balik Batu (Wali Band) اسم الضمي 

 Di Sini Senang Di Sana Senang اسم اإلشارة 

 Seribu Alasan ضمي

 Abatasa (Wali Band) اسم املوصول

 Emang Dasar (Wali Band) اسم املعرفة

 Nenekku Pahlawanku (Wali قسيم الفعل ت
Band) 

 Orang Bilang (Wali Band) مبن فعل ماض 

 Biola Tak Berdawai (Kangen عالمات الفعل 
Band) 

 Kun Anta (Humood Alkudher) إعراب

الفرق بني االسم التثنية ومجع 
 مذكر السامل 

Sepohon Kayu (Alm Ustaz Jefri 
Al-Buchori) 

 Naik ke Puncak Gunung بنأنواع امل 

 Masa Lali (Zizan) اسم غي املنصرف

 Dil Naye Kaha He Tumse (Lagu منصوبات األمساء
India) 

 Ya Sudahlah (Bondan Prakoso) مرفوعات األمساء 

 Sakitnya Tuh di sini حمفوضات األمساء

 Cha Hoo Main Yaana (Lagu أنواع البناء 
India) 

 Tum Hi Ho (Lagu India) الثالثي اجملرد وزن فعل ماض

 I Love You وزن فعل ماض الثالثي املزيد

 Syauqy وزن فعل األمر

 Buka Hatimu (Armada) مصدر امليمي
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 كتاب فتح القريب .  3

أبو عبد اهلل حممد كتاب فتح القريب هو كتاب الذي يأّلف بالشيخ  
الَغزِِّي حممد  بن  حممد  بن  قاسم  الكبن  هذا  معاهد .  يف  جدا  مشهور  تاب 

وه الذين اإلندونسي.  املسلمني  أو  املبتدئني  للطالب  معبود  هو  الكتاب  ذا 
 . علم الفقهعن يتعلمون 

املواد واألغاين ، تتعلم الطالبات  بعد االنتهاء من تعليم املادة وحفظ  
 كيف قراءة كتاب فتح القريب وفًقا لقواعد النحوية والصرفية اليت تعلم قبلها.

الكتاب    Mini-Prakomالربنامج  أما   هذا  طباعة يستخدم  خالل  من 
 67.موضوع الرسوم املتحركة لألطفال

 . نظم العمريطى 4
عبد اهلل حممد بن حممد نظم العمريطى هو نظم الذي يأّلف بالشيخ أبو  

التقاليد النظم العمريطى مرتبطة جًدا بالطالبات ، وهناك  . بن داود الصنهاجي 
 ث تقرأ البيت النظم مع عدد الضربات يف كل املقطع.ميزة فريدة هلن ، حي

 68. قراءة نظم العمريطى لتكرار التعليم الذي أتقنه الطالبات هلّن تأثي هائل
 جوامع املتون كتاب نظم مجع   .5

املتون جوامع  مجع  نظم  منظومات   كتاب  على  حيتوى  الكتاب  هو 
تصريف للوسيلة ال Mini-Prakomالنحوية والصرفية. يستخدم الربنامج 

 69أنواع املختلفة الوزن من التصريف لغوى واصطالحى.
 

 
 مع املعلمة صفية الزهرة  املقابلةالوثيقة وا  67
 التقييم  2020مايو  3مع املعلمة أسوة حسنة يف التاريخ  املقابلة الوثيقة وا  68
2020إفريل  28مع املعلمة أسوة حسنة يف التاريخ  املقابلة الوثيقة وا 69
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 الوسائل واللوازم التمهيدية ج.  
 . سكن الطالبات 1  

 ساحة املدرسة  .2  

 املصّلى .3  

 البتوب  .4  

 70بروجكتر . 5  

 أحوال التعليم   د.  
الطالبات   8-6  عّلمكل معلمة تلأما أجواء التعليم  هو مواتية ، ألن  

متكن حىت   ، طالباهتا.  فقط  تطور  ومراقبة  التركيز  متحمسون    من  الطالبات 
التعليم عن طريق تشكيل مثل    للتعليم ألن املعلمة ُتعلم مبرونة وليس مرهًقا ،

 71. دائرة ، مصحوبة مبواد األغنية واأللعاب املختلفة

 طالبات ال   كفاءة   ترقية   على  IINM-OMKRAP رنامج ب   آثر   : ثالث ال   املبحث 

    Mini -Prakomاختبارات يف برنامج  . أ 
أّما   كتاىب.  اختبار  أواًل،  أقسام.  أربعة  إىل  الربنامج  هذا  يف  االختبار  ينقسم 

 كتاىب يشمل كما يلى:اختبار 
 : اختبار كتايب6اجلدول 

 الصرفية النحوية  اختبار 
 بناء املضاعف  -بناء اسم النكرة  –كالم  1

 
 2020مارس    13املالحظة يف التاريخ   70
2020مارس   13الزهرة يف التاريخ   املعلمة صفية  مقابلة مع  71



 

45 
 

إعراب   –كلمة الفعل  2
 النصب 

وزن   –مباحثة الفعل 
 مزيد الرباعى

  –علمات إعراب اجلار  3
 إعراب اجلزم 

 –فعل مبن للمجهول 
 وزن مصدر الثالثى اجملرد 

وزن    –مصدر امليمى  تقسيم اخلرب –مبن  4
 الزمن أو املكان  

قواعد اإلعالل  -اسم آلة  بدل  –وعامل النواسخ  5
 اخلامسة

حكم  –منصوبات األمساء  6
 املثن

 –قواعد اإلعالل السادسة 
 ادية عشرة احل

حمفوضات   -منادى  7
 األمساء

 
 

 ورقة: 

 اخلتبار النحو واختبار صريف ، ختبارينهناك ا كل أسبوع 

والثان اختبار هنائي. اختبار هنائي هو اختبار كتايب الذي يشمل كل املواد  
 يف كتاب تقريب اهلداية للبداية. 

ؤشرات التقييم  والثالث اختبار قراءة كتاب فتح القريب إىل املعلمة. أّما م
 كما يلي:
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 التقييم: مؤشرات 7اجلدول 

 40 قراءة الكتاب 
 30 النحوية 
 30 الصرفية

 

والرابع، اختبار قراءة كتاب فتح القريب إىل األستاذ أو األستاذة. أّما   
 72مؤشرات التقييم كما يلي: 

 : مؤشرات التقييم8اجلدول 

 

 
 
 

 آثر التعليم  . ب 
 : البات كن للطمت،  Prakom-Miniاالنضمام إىل برنامج  بعد

التقريب اهلداية للبداية   .1 النحو والصرف يف كتاب  أن حتفظ وتفهم املواد 
 ملدة ثالثة أشهر فقط. 

 عهد. خارج امليف إجنازات يف الفصول الدراسية واملسابقات   أن حتقق .2
 ,Armin, Fiqh’s, Logisأن تستمّر إىل الربنامج للمعهد آخر مثل   .3

73M2KD 
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 40 قراءة الكتاب 
 30 النحوية 
 30 الصرفية
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  PRAKOM-MINI برنامج   بتطبيق   الطالبات   كفاءة   ترقية   ب ا أسب   الرابع:   املبحث 
 : 74Mini -Prakomبتطبيق برنامج  الطالبات عوامل ترقية كفاءة 

 .علمةوامل تقسيم الفرقة .1
 إىل الطالبات. علمةمقاربة من امل .2
 تعليم التسريع.ال .3
 .تعمتعليم املال .4
  Prakom-Mini رنامجالثواب والعقاب يف ب .5

 القلمهدية أي إعطاء  يتكون من Prakom-Mini برنامجالثواب يف 

بعنوان   حفلةو األوىل خاصة  Pekan Ngaji  التخرج  ودرجة  منوذجية  طالبة 
 . الرابعةودرجة الثانية ودرجة الثالثة ودرجة 

 مّث   رسالة حتذير  إعطاء يتكون من Prakom-Mini برنامجيف العقاب 

 . M2KDسوداء يف كل برنامج القائمة ال
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 الامس   الفصل 

 ناقشة امل 

  صل امليدان بناًء على النظرية املوضحةحتستناقش الباحثة البيانات اليت  فصليف هذا ال
 كما يلي:  السابقة الثان فصليف ال

  PRAKOM-MINI  برنامج   التطبيق   عملية   استياتيجية  األول:   املبحث 
برنامج   التعليم.  استراتيج  Prakom-Miniلدي  أهداف  لتحقيق  يات 
 االستياتيجية هي طرق  :هي  الثان  فصليف ال  شرح  قد  كما  ةاالستراتيجية املقصود

 التدريس الذي يستخدمه لتحقيق أنشطة التعليم واألهداف التربوية. 

استراتيجيات التعليم، مفهوم استراتيجيات التعليمية ، والعوامل اليت تؤثر  وقيل:  
االستراتيجية   .75يات التعليمية وبعض أمثلة استراتيجيات التعليميةعلى اختيار استراتيج

حيمل مفهوم األطفال هو املرح ،   Prakom-Miniاملستخدمة بواسطة برنامج  
األغاين  تستخدم  املختارة  األغنية  األغاين.  واملوزون  والوزان  املواد  من  العديد  مثل 

ة مثل قلم فريد. جيري التعليم كل الطالبات متحمس ألن هناك دائًما مكافأو   الشعبية
 األستاذة.  بانتظام ، حتفيظ ، االمتحانات ، وخاصة إذا كان االمتحان إىل األستاذ أو

طبعا بأن كل برنامج تعليمي لديه معايي استخدام االستراتيجية. تتضمن معايي 
يلي: ما  املعرفة  استخدام االستراتيجية  النظرية  يشار إىل   76. وجود مستوى عاٍل من 

بتا زيادة  إىل الكتب -اهتمام طالب صغار معهد منبع العلوم بتا،  اليوم  ذلك من خالل:
 .التراث 

 
 رجعنفس امل 75

76 Cepi Riyana, Loc.. Cit, hal. 45  
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االستراتيجيةأّما   استخدام  نفسي ذي صلة. التايل     معايي   77وجود مستوى 
لديه أيًضا مقاربة نفسي    Prakom-Miniباإلضافة إىل عملية التعليم ، فإن برنامج  

ا ويستمتعون هبا. املقربة املطّبق هو مثل لكل معلمة ، حبيث ال تضغط الطالبات عليه
 املواد مع أغنية. البات والطاجلمباز بني املعلمات  رعاية طالباهتا

  78النموذج والطريقة املستخدمة.   املدرجة يف مكونات االستراتيجية التعليم هي 
هي   الربنامج  هذا  يف  املستخدمة  الطريقة  وطونان/بندوغانأّما   طريقة 

(wetonan/bendongan)   املعلم الطالب حول  حينما جيلس  تعلم بشكل   ،
أنشطة اليومية:  املستخدمة عندما    ةهذه الطريق 79.ويستمع البحوث عن الكتب الترث 

لكل معلمة تعّلم فرقة واحدة  التعليم يف كل يوم صباحا وليال إال يوم الثالثاء واجلمعة.  
 .فرقة 14أشخاص. حىت اآلن هناك  8-6من 

تعلم من خالل بعض   ،(pasaran)طريقة قراءة فاساران  تالية هي  الطريقة ال
معينة. زمنية  فترة  باستمرار يف  مواد  80املواد  يتطلب  فإنه   ، فاساران  الطريقة  إلدارة 

التعليمية. .  التعليمية املواد  الختيار  والتقنيات  التعليمية  املواد  التعليمية،  هذه  81مواد 
أشهر. املواد    ثالثة ملدة    Prakom-Mini  يعمل برنامج  املستخدمة عندما  ةالطريق

التعليمية  املواد   ، للبداية"  اهلداية  "تقريب  كتاب  تعليم  هي  األول  للشهر  التعليمية 
. املواد التعليمية املستخدمة يف هذا الربنامج للشهرين هي تعليم قراءة الكتاب فتح قريب

ب فتح وكتا   The Songs of Minikom هي كتاب تقريب اهلداية للبداية و
ستشرح الباحثة فائدة لكل مادة يطى وكتاب مجع اجلوامع املتون.  القريب ونظم العمر

 :كما يلي

 
77 Ibid 
78 Imanuel Sario Awang, Op.Cit., hal. 13  
79 Rini Setyaningsih, Loc. Cit., hal. 174 
80 Ibid 

. 70، املرجع السابق، ص. عبد الرمحن شيك  81
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املادة النحوية والصرفية قصية   توى علىكتاب تقريب اهلداية للبداية، حي .1
 . وسهلة الفهم

2. The Songs of Minikom  ،جمموعة من املواد مع    توى علىحي
 .األغنية

عام ، ولكن باستخدام اب فتح القرب بشكل  مثل كتكتاب فتح القريب،   .3
 .تصميم الرسوم املتحركة لألطفال الصغار

الطالبات حتفظ النظم عمريطى لكي قوة احلفظ املواد يف  نظم العمريطى،   .4
 ذكريات الطالبات.

وكتاب مجع اجلوامع املتون، حيتوى على تصريف وزن وموزون اصطالحي   .5
 ولغوي. 

الناص اخلاص والوقت  ، تعلم بشكل حفظ  طريقة احلفظهي    الطريقة القادمة
، تعلم بشكل فردي  (sorogan) طريقة سوروكانو  اخلاص حتت إشراف الشيخ.

لكل طالبة   82حيث يواجه بني املعلم والطالب ، من خالل تقدمي كتابه أمام املعلم.
و للبداية  اهلداية  تقريب  كتاب  يف  املواد  حتفظ  أن   The Songs ofالبّد 

Minikomكتاب نظم مجع اجلوامع املتون. أّما  حفظ املواد  وزون يف  ، وزان م
 .بعضهم البعض الكتاب تقريب اهلداية للبداية خضوع إىل املعلمة

، تعلم بشكل   (demonstrasi) طريقة دميونستراسيأّما الطريقة التالية هي  
حتت  اجملموعات  أو  األفراد  بطريقة  تتم  حمددة  عبادة  تنفيذ  حيث  من  مهارة  إظهار 

كل   أنشطة األسبوعية،املستخدمة عندما    ةهذه الطريق 83.يه من الشيخ راف وتوجإش
اب فتح  كل يوم ثالثاء لتعليم الكالسيكية )أي قراءة الكتالطالبات جتمع يف الفصل  

  بالتجويد والقراءة الصحيحة(. القريب

 
82 Rini Setyaningsih, Loc. Cit., hal. 174 
83 Ibid 
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وسائل   84.وسائل التعليم ومصادر التعليمأّما مكونات االستراتيجية التعليم هي  
  85. لتعليمية، مفهوم وسائل التعليمية، موقف وسائل يف التعليم وتصنيف وسائل التعليم ا

برنامج   التعليم  لعملية  للغاية  داعمة  التعيلمة  ستشرح  .  Prakom-Miniوسائل 
 :كما يلي  وسيلةالباحثة فائدة لكل  

 . سكن الطالبات، إقامة الطالبات.1

 . ومكان مجباز. ساحة املدرسة، مكان التعليم 2  

 . املصّلى، مكان العبادة ومكان التعليم. 3  

 .دميونستراسي. البتوب وبروجكتور، الوسائل للطريقة 4  

 الطالبات   كفاءة   ترقية   على  IINM-OMKRAP رنامج ب   آثر   : ن الثا   املبحث 
التقييم  الربنامج   86حتديد  استراتيجية  جناح  مدى  حتديد  Prakom-هو 

Mini  .  التقومي،  القياس والتقومي واالختبار ومعايي تقاومي التعليمية، مفهوم األساس
لتقومي   العامة  واملبادئ  التقومي  التعليم وأهداف  تقييم  التعليم ومتطلبات صياغة  تقييم 

 87التعليم.

 هي:  Prakom-Miniأّما استخدام  تقاومي تعليمية يف برنامج   

املتعلق .1 واملعلومات  البيانات  جلمع  منظمة،  منهجية  عملية  هو  ة التقومي، 
بالتعلم من خالل أدوات وأساليب معيارية لقياس مدى حتقق أهداف أو  
قياسية   أحكام  إصدار  يف  للمساعدة  حمددة،  معايي  أو  تعلٍِّم  نتاجات 

ك أدائهم  وتقديرات  على  واحلكم  املتعلمني  تصنيف  ويف  ونوعية  مية 
 

84 Imanuel Sairo Awang, Op.Cit, hal. 13 

. 90، نفس السابق، ص. نسخة مزيدة 85
86 Ibid 

70، نفس السابق، ص. عبد الرمحن شيك  87
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سبل  وحتديد  فيها  املؤثرة  والعمليات  التعلم  عملية  واقع  عن  والكشف 
 88.الالزمة لرفع كفاءة التعلم وأدواته وعملياته التحسني 

لعقد اجتماع لإلبالغ عن تقدم كل   علمات جيتمع مجيع امل يف هذه احلالة
 .هناك سبعة اجتماعات  طالبات.

املوقف   .2 يف  كتابيًا  املتعلم  عنها  جيب  األسئلة  من  جمموعة  هو  التحريري 
ويراع مرحليًا،  التعلم  نواتج  لقياس  منه  أو جزء  اإلعداد التعليمي  فيها  ي 

السبق وفق أساس بناء وتصميم الفقرة )األسئلة( االختبارية هبدف قياس  
لب و عناصر  نواتج التعلم اجلزئية املتحققة من عمليات التفاعل بني الطا

العملية التعليمية التعلمية )املعلم، البيئة التعليمية التعلمية(، املقرر، مصادر  
ا 89التعلم.  اختبارات.  أربعة  واثان  ألول،  هناك  الكتاىب  اختبار  اختبار 

اختبار قراءة كتاب فتح القريب إىل املعلمة واألخي اختبار    الثالث   النهائي و 
 قراءة كتاب فتح القريب إىل األستاذ أو األستاذة. 

وعملية مجع املعلومات باستخدام أدوات   90التقييم، هو إعطاء قيمة للشيء. .3
ييم وأساليبه بطرق متنوعة من أجل  وأساليب مناسبة. وتستخدم أدوات التق

شية شاملة. واألدوات واألساليب هي مقاييس التقدير،  القيام بأنشطة تشخي
احلكم   الرمسية،  وغي  الرمسية  االختبارات  املالحظات،  املقابالت، 

 91.اإلكلينكي
الربنامج   من  خيرجن  الآلتى  الطالبات  لتحديد  اجتماعات  املعلمات  تعقد 

Prakom-Mini    كما  مل خيرجن وحتديد تصنيف الطالبات ، وكذلك .
الفصل   أن  شرح يف  باملكتوب  الثان  الرموز  تربط  نشاط  القراءة هي  املهارة 
 

. 90. ، نفس السابق، ص نسخة مزيدة 88
 نفس املرجع 89
 .9( ص. 2018نور الشامخ، التقومي يف التعليم )اململكة العربية السعودية: شبكة األلوكة،  90
. 90، نفس السابق، ص. نسخة مزيدة 91
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يستطيع    Prakom-Miniالربنامج  أّما خرجيي    الذي قراءة من قبل فرد. 
 أن يقرأ كتب التراث خاصة كتاب الفتح القريب. 

  PRAKOM-MINI برنامج   ق بتطبي   الطالبات   كفاءة   ترقية   ب ا أسب   الثالث:   املبحث 
 :هي Prakom-Mini برنامجبتطبيق  الطالبات عوامل ترقية كفاءة 

 علمةوامل تقسيم الفرقة  .1
فرقة  تكوين  هي  اجليدة  الفكرة  للتعليم.  مفيدة  اآلخرين  مع  املناقشة 

أحد أنواع فرقة تعليم هي فرقة القراءة   تعليم اليت تتكون من بعض الطالب.
الطال هؤالء  جيتمع  قد  ملناقشة  أي  قبل ب  من  تعيينها  مت  حمددة  قراءات 

 92.املعّلم
بالنسبة إىل عبد اهلل  يف رسالة املاجستيه أّن طريقة نبذة البيان تستخدم  
التخصص.   والفصل  التطبيق  والفصل  التكميبة  بالفصل  وتسّمى  الفصول 

  93الطالب.   15-10وطريقة مفتاح للعلوم تقسيم الفرقة، لكل أستاذ يعّلم  
، لكل املعلمة ُتعّلم تقسيم الفرقة واملعلمةل، هناك  ية التسجيبعد عمل 

حىت مثانية الطالبات.كل معلمة ُتعّلم قواعد النحوية والصرفية و قراءة    ستة
الطالبات االلتزام باجلدول ومتابعة مجيع   ُتطلب من  القريب.  كتاب فتح 

املعل  لكل  تشرح  األشهر.  لثالثة  اجلديدة  تصبح عادهتم  مة  األنشطة حىت 
 وهذا جيعل التعليم مواًتا ومرّكًزا.   الستراتيجية من بداية حىت النهاية. مجيع ا
 

 
92 University of Otago, Loc. Cit. hal. 1 

قية الكفاءة يف قراءة الكتب التراث )دراسة  علوم فايفني ونبذة البيان لترللعبد اهلل، "دراسة املقارنة تطبيق طريقة املفتاح   93
،  احلالة املتعددة يف املعهد التبيان للصبيان ومؤسسة مكتب نبذة البيان اجمليدية بلدودينج بكنتنان مبيكاسان" )رسالة املاجستي 

 117 (  2018إلسالمية احلكومية بسورابايا، جامعة سونان أمبيل ا
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 إىل الطالبات. املعلمةمقاربة من  .2

االستراتيجيةأّما   استخدام  ذي   هي   معايي  نفسي  مستوى  وجود 
يشرح املعلم للتالميذ مىت يستخدمون كل استراتيجيه ويوضح هلم   94صلة. 

إىل أن استخدام أي عمل    الطالبات تنبيه     95الظروف اليت تستخدم فيها. 
يقدم املعلم أمثلة   96يف أوله حيتاج إىل وقت وجهد حىت يصبح عادة لديهم.

دلة على استخدام استراتيجية معينة، وذلك من خالل تطبيقها على ناص  
التخطيط لدروس   97. معني والتفكي بصوت مسموع يف أثناء االستخدام

 98ستراتيجية ليكون لديه خية عند جتربتها. توضيحية دالة على استخدام اال
ختطيط تعليم قواعد العربية    البحثها أنّ بالنسبة إىل لؤلؤ املسرورة يف  

يف معهد الياسيين هو تعيني اهلدف واملادة  باستخدام كتاب املفتاح للعلوم  
من  األساتيذ  إشراف  حتت  وهذا  وتقوميه.  ووسيلته  وطريقته  التعليمية 

 99لتخصص.خالل اسيداقري من 

إىل   أنّ حبسب  املاجستيه  رسالة  يف  اهلل   للعلوم    عبد  مفتاح  طريقة 
 100. منوذج العناية املركزة الستكشاف تنوع الطالب صغارتستخدم 

 
94 Cepi Riyana, Loc. Cit, hal. 45 

3،  3 املرجع السابق  بسام مطاوع،  95
املرجع نفس 96

املرجع نفس 97



املرجع نفس 98

املسرورة  99 الياسيين  لؤلؤ  معهد  احلالة يف  )دراسة  للعلوم  املفتاح  باستخدام كتاب  العربية  قواعد  "تعليم  باسوروان("  ، 
 40( 2017مية احلكومية ماالنج، )البحث اجلامعي، كلية علوم التربية والتعليم، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسال

 132عبد اهلل، املرجع السابق،  100
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من املعلمة للطالبات ناجًحا ألهنا من الناحية  يف هذا البحث هي    مقاربة
لنفسية والشخصية  جلوانب ااملثالية فرقة تعليمية. املعلمة قريبة إىل الطالبات يف ا

 والعائلية. كل طالبة قريب أيًضا من الطالبات األخرى. 

 التعليم التسريع .3
حماولة تعديل  ( هو  1999)  واألصدقاءالتعليم التسريع حبسب إلليت  

برنامج التعليم العادي من خالل إتاحة الفرص للطالب الذين لديهم القدرة  
 101.القصيالتعليم يف فترة وقت على الذكاء إلكمال برنامج 

مفيدةحبسب   أنّ   أوىل  البحثها  العربية   يف  اللغة  قواعد  تعليم  طريقة 
املستخدمة يف املدرسة املتوسطة الزائدة يف الزهرة بطريقة القياسية، ويف العادة  
مّسي املعلم طريقة املفتاح بنفس الكتاب. وهذه الطريقة قد شّكلت باالبتكار  

الط حباجة  منها  البات.  مناسبة  حيتاج  والنقصان  تطبيقها  ألّن  الوقت  اقتصار 
 102الوقت الطويل.

أّن طريقة مفتاح   املاجستيه  بالنسبة إىل عبداهلل يف رسالة  علوم لل أّما 
  تسريع قراءة الكتاب التراث يف وقت القصي.ونبذة البيان كالمها تستخدمان 

103. أّيام  125البيان حتتج  أشهر وطريقة نبذة    7-4علوم حتتج  لل طريقة مفتاح  
 

بعد تطبيق استراتيجية التعليم   ملدة ثالثة أشهر ، هذا البحث هناك    يف
القريب.   فتح  الكتاب   قراءة  لتعليم  الوقت  فجاء   ، والصرفية  النحوية  قائدة 

 
101 Fitri Sukmawati, Loc. Cit, hal. 328 

املتوسّطة الّزائدة الّزهرة ماالنج" )البحث اجلامعي، كلية  ، "طريقة تعليم قواعد اللغة العربية يف املدرسة  أوىل مفيدة 102
28( 2018راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، علوم التربية والتعليم، جامعة موالنا مالك إب 

 124 عبد اهلل، املرجع السابق 103
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ت على تعليم الكتب التراث اركزت الطالب  لذلك هناك ختطيط وجدول خاص.
 و علوم النحوية وعلوم الصرفية. 

 التعليم املمتع .4
هو عملية تعليم يف جو لطيف ومثي لإلعجاب. استقطاب   التعليم املمتع

أقصى حد إىل  التعليم  أهداف  ، حبيث حتقيق  نشطني  ليكونوا  . الطالب 
التعليم (  326:  20010(. حبسب إىل رمسان )47:  2008)إمساعيل،  
هو املعلم   املمتع  بني  القوية  العلقة  على  حتتوى  اليت  التعليم  عملية 
 104والطالب.

داهلل  يف رسالة املاجستيه أّن طريقة مفتاح للعلوم ونبذة بالنسبة إىل عب
الوقتالبيان كالمها   كل  للتعلم  الطالب  طريقة  جتعل محاسة  املادة يف   .

للعلوم   ألعمار  مفتاح  املناسبة  واألغاين  الكتب  لون  تصميم  تستخدم 
 105الطالب الصغار. 

واأللعاب.  باألغاين  وممتًعا  مرّكًزا  تعلًما  الطالبات  هذا يف  منحت   
املادة هناك  ب  البحث،  تسّمى  األغنية   The Songs ofالكتاب  مع 

Minikom  .ومجباز واأللعاب 

 كما يلي:  Prakom-Mini يف برنامج الثواب والعقاب  .5
الثواب هي مكافأة أو جزاء أو عائدة أو هدية. ُتقّدم جائزة أو هدية  

بشكل جيد وصحيح  ُيفعل  شيًئا  علي 106. ألن  احلصول  ها  العقاب هي جزاء 
منح معينة.  قواعد  ينتهك  شيء  أثناء   تلفعل  والراحة  النظام  خللق  العقوبة 

عند   املطبقة  بالقواعد  الطالب  التزم  إذا  مواتية  التعليم  أنشطة  تصبح  التعليم. 
 

104 Zulvia Trinova, Loc. Cit, hal. 212 

154,159،22عبد اهلل، املرجع السابق،  105

106 Yopi Nisa Febianti, Loc. Cit, hal. 96 
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لذلك ميكن القول بأن الثواب والعقاب يف التعليم جيب أن   107.حدوث التعليم
التعزيز الذي يقد   ُيحققَ  مه املعلم يف حماولة لزيادة الثواب والعقاب جزء من 
 108لم.يتعدافع ال

علوم حتصل  لل بالنسبة إىل عبداهلل يف رسالة املاجستيه أّن طريقة مفتاح 
إتقان وحفظ  طريقة نبذة البيان حتصل  و  إجناز يف خمتلف املسابقات   كثي من

 109التراث. خمتلف الكتب

برنامج  ثواب  ال ينقسم إىل قسمني. األول،   Prakom-Miniيف 
خاصة  Pekan Ngaji  التخرج بعنوان  . والثاين حفلة  القلمهدية أي  ء  إعطا

هذا     .طالبة منوذجية ودرجة األوىل ودرجة الثانية ودرجة الثالثة ودرجة الرابعة 
الثواب حتفيز الطالبات على االجتهاد يف هذا الربنامج حىت يتمكن من الترقية  

 الكفاءة يف قراءة كتب التراث.

  رسالة حتذير   إعطاءهو    Prakom-Miniامج  أّما العقاب يف برن
إذا كانت الطالبة انتهاكاة     .M2KDالسوداء يف كل برنامج   القائمةو

وهذا  .M2KDالقائمة السوداء يف كل برنامج   مثّ   فعليها رسالة حتذير
برنامج   تنفيذ  وجدية يف  االنضباط  على  الطالبات  -Prakomتشجع 

Mini . 
 

 

 
107 Yopi Nisa Febianti, Loc. Cit, hal. 99 
108 Yopi Nisa Febianti, Loc. Cit, hal. 94 

لعلوم فايفني ونبذة البيان لترقية الكفاءة يف قراءة الكتب التراث  لعبد اهلل، "دراسة املقارنة تطبيق طريقة املفتاح   109109
املتعددة يف املعهد التبيان للصبيان ومؤسسة مكتب نبذة البيان اجمليدية بلدودينج بكنتنان مبيكاسان" )رسالة  )دراسة احلالة  

 22( 2018عة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية بسورابايا، ، جاماملاجستي
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 السادس   فصل ال

 الامتة 

 البحث   ائج نت   خالصة  . أ 
 تستنبط الباحثة من نتائج البحث السابقة ما يلي:

اليت تشمل أنشطة التعليم ومواد   Prakom-Miniاستراتيجة التعليم برنامج   .1
التعليم. أنشطة التعليم يتكّون من أنشطة اليومية وأنشطة األسبوعية وأنشطة نصف 

قريب اهلداية للبداية  الشهرية وأنشطة الشهرية. إّما مواد التعليم تتكّون من كتاب ت
العمريطى    The Songs of Minikomو ونظم  القريب  فتح  وكتاب 

 مع املتون. وكتاب نظم مجع جوا
قراءة كتاب فتح اختبار    هنائي و  اختبارات تتكّون من اختبار كتايب و اختبار .2

بعد اجتياز    القريب و اختبار قراءة كتاب فتح القريب إىل األستاذ أو األستاذة.
اال خترج  مجيع  حفلة  عن  الطالبات  تشترك     Pekan Ngajiختبارات، 

 .وتسطيع أن تقرأ من الكتب التراث خاصة فتح قريب
تقسيم هي    Prakom-Mini    بتطبيق برنامج   الطالبات عوامل ترقية كفاءة    .3

 . املتعةتعليم مقاربة من املعلمة إىل الطالبات وتعليم التسريع و الفرقة واملعلمة و
هدية  إعطاء  ينقسم إىل قسمني. األول،    Prakom-Mini  الثواب يف برنامج 

طالبة منوذجية  خاصة  Pekan Ngaji  التخرج بعنوان  . والثاين حفلة  القلمأي  
.  أّما العقاب يف برنامج ودرجة األوىل ودرجة الثانية ودرجة الثالثة ودرجة الرابعة

Prakom-Mini    مج  القائمة السوداء يف كل برناو  حتذيررسالة    إعطاءهو
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M2KD  . لذلك ميكن القول بأن الثواب والعقاب يف التعليم جيب أن ُيحقَق
 .جزء من التعزيز الذي يقدمه املعلم يف حماولة لزيادة دافع التعيلم

 االقتراحات  . ب 
 يف هذا البحث، تعطى الباحثة االقتراحات كاآليت: 

االستراتيجللمعلمة،   .1 تطوير  الطالبات  ملواصلة  تنتج  واألساليب حبيث  الآليت يات 
 .جتيدن قراءة الكتب وتقليل الطالبات الآليت  ال خترجن

 للطالبات، أن متلك الغية التعليمية بقراءة الكتاب التراث. .2
بتا باميكاسان -الباحثني اآلخرين أن يتطوروا هذا البحث يف معهد منبع العلوم بتا .3

 أو معهد اآلخر. 
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 املالحق 

 عميقة ال   أدوات املقابلة 

 للطالبات:

لتعليم مهارة القراءة مبعهد  Prakom-Miniعندما تشترك برنامج  رأيك كيف  .1
 بتا باميكاسان؟ -منبع العلوم بتا

 ؟  بتا باميكاسان -تامبعهد منبع العلوم ب Prakom-Mini الربنامج   ملاذا تتبع .2
مبعهد  Prakom-Mini الربنامج اتباع د بعيف مهارة القراءة     كيف رأيك نتائج .3

 ؟ بتا باميكاسان-منبع العلوم بتا
 

 للمعلمات:
 استراتيجية؟  Prakom-Miniهل لدى  .1
 ؟ Prakom-Miniما هي إجراءات قبول أعضاء   .2
 بوعية وشهرية. ؟  يف يومية وأس Prakom-Miniما هي األنشطة التفصيلية لـ  .3
 ؟ Prakom-Miniما هو سبب إنشاء  .4
 ما هي املواد اليت تدريسها؟ .5
 ؟ Prakom-Miniتعليم يف  ما هي وسائل .6
 ؟  Prakom-Miniماذا االختبار يف  .7
 كيف وضع معايي التقييم؟  .8
 ما هي املكافآت املطبقة؟ .9
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تعليم يف جانب امليدان   
 املعهد  

 تعليم يف املصلى   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعليم يف الفصل  

 صالة العشاء مجاعة 

 تعليم يف ميدان 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلجرات أو سكان الطالبات  طريقة دميونسترسي 

Mini-Tour 

 معلمة مع طالباهتا 
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