
 
 

ادلدرسة الدينية السلفية يف على ضوء ادلدخل التكاملي  كتب الرتاثتعليم   منهج
 اإلعدادية سوكورجيو سيتوبوندو الشافعية

 
 رسالة ادلاجستري

 
 
 
 : إعداد

 دمحم اسبم عيشي
 ََُِٖٕٕٖ الرقم اجلامعي:

 
 

 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 دراسات العلياكلية ال

 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة 
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ادلدرسة الدينية السلفية يف على ضوء ادلدخل التكاملي  كتب الرتاثتعليم   منهج
 اإلعدادية سوكورجيو سيتوبوندو الشافعية

 
 
 

 رسالة ادلاجستري
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالان  إىل تقدـ

 ادلاجسيَت احلصوؿ على درجة شركط شرط من سيياا ال
 يف تعليم اللغة العربية

 
 
 
 
 : إعداد

 دمحم اسبم عيشي
 ََُِٖٕٕٖ الرقم اجلامعي:

 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 دراسات العلياكلية ال

 ماالنجموالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية جامعة 
  م0202



 
 

 أ 
 

 استهالل
 

 مً يٍ حً الر   نً ٍحم الر   للاً  مً سٍ بً 
 ... يػىٍرفىًع للاي ال ًذٍينى آمىنػيٍوا ًمٍنكيٍم كىال ًذٍينى أيٍكتيوا اٍلًعٍلمى دىرىجىاتو 

 (ُُ[ : ٖٓ)سورة اجملادلة ]
 

 ًلكيلٌو جىعىٍلنىا ًمٍنكيٍم ًشٍرعىةن كىًمنػٍهىاجنا
 (ْٖ[ : ٓ)سورة ادلائدة ]

  



 
 

 ب 
 

 إهداء
 

 أىدم ىذه الرسالة إىل:
 أيب أحد رافق فرانسيسكو كأمي كاقعة سوعيد

 اللذين ربياين كأٌدابين أحسن اليأديب
 كزكجيت فينا موٌدة احملبوبة

صاحبيٍت كساعدتٍتاليت   
  



 
 

 ج 
 

  



 
 

 د 
 

 
  



 
 

 ق 
 

 
 



 
 

 ك 
 

 شكر وتقدير
 

ن كيٍم( ]إبراىيم:  قاؿ ىزًٍيدى ٍف شىكىٍرُتيٍ َلى [، كقاؿ أيضا: "ال يشكر للا من ٕتعاىل: )إلًى
ال يشكر الناس". انطالقا من ىذا ادلبدأ الًتبوم الكرًن، فإنٍت أشكر للا عز كعال ظاىرا 
كابطنا سرا كعالنية، على ما من  بو علٌي من إسباـ ىذا البحث، فلو الاضل كادلنة. كأصلي 
كأسلم على خَت اَلانـ سيد اخلالئق كالبشر سيدان كحبيبنا كشايعنا كقرة أعيننا كموالان دمحم 

 بن عبد للا اذلادم إىل الصراط ادلسيقيم، كعلى آلو كصحبو.
مث أنٍت أرفع الشكر اجلزيل كاليقدير كالعرفاف للذين كاف ذلم فضل يف مساعدهتم 

 ىم:الكاتب على إسباـ ىذه رسالة ادلاجسيَت، ك 
جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج أ. د. عبد احلارس، مدير  .ُ

على إاتحيت الارصة لطالب العلم يف ىذه اجلامعة ادلباركة، ميعنا للا بطوؿ حياتو 
 .كناعنا بعلومو

أ. د. أمي مسبلة، عميدة كلية الدراسات العليا، ك د. كلدان كركاديناات كرئيس قسم  .ِ
امعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج دلا قاما للغة العربية جبتعليم ا

 .بوظيايهما فيها من إدارة الكلية كالقسم، ميعنا للا بطوؿ حياهتما كناعنا بعلومهما
ادلشرؼ اَلكؿ كالثاين على ىذا البحث اللذاف  ،دارين سالمتد. ك  ماياح اذلدلد.  .ّ

عليو بكل اىيماـ كصرب كحكمة يف كيابة ىذه  كجها الباحث كأرشداه كأشرفا
 .ميعنا للا بطوؿ حياهتما كناعنا بعلومهما الرسالة،

امعة ادلعلموف احملًتموف أمجعوف يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جب .ْ
الذين ال يسيطيع الكاتب ذكرىم  موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

قد قدموا العلـو كادلعارؼ كاليشجيعات للبحث، ميعنا للا بطوؿ حياهتم  كىم الذين
 كناغنا بعلومهم.



 
 

 ز 
 

اإلعدادية سوكورغلو  ادلدرسة الدينية السلاية الشافعيةادلاجسيَت، رئيس دمحم خليل  .ٓ
؛ كسائر اَلساتذ كادلوظاُت يف ادلدرسة الذين ساعدكا الكاتب يف كيابة سييوبوندك

 ىذا البحث.
كأسأؿ للا أف تكوف أعماذلم مقبولة كمثابة، كيكوف ىذا البحث انفعا ىذا، 

 كمايدا للجمع، آمُت.
 

 ـَُِِفرباير  ِبنجوصلي،  
 الكاتب، 
   
  
 دمحم اسبم عيشي 

  



 
 

 ح 
 

 البحث صلخستم
 الشافعيةادلدرسة الدينية السلاية على ضو  ادلدخل اليكاملي يف  كيب الًتاثمنهج تعليم  . م0202. دمحم امتم عيشي

امعة . رسالة ادلاجسيَت، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جباإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك
د. ، كادلشرؼ الثاين: ماياح اذلدلد. . ادلشرؼ اَلكؿ: اإلسالمية احلكومية ماالنج مالك إبراىيم موالان

 .سالمت دارين
 .، اليكامل كيب الًتاثاليعليم،   تقوًناليعليم، طرائق اليعليم،  أىداؼ اليعليم، مواد: الكلمات ادلفتاحية

ىو شي  صعب ذلم َلنو ػلياج إىل مهارة القرا ة  كيب الًتاثتعلم  يبدأ ىذا البحث من ظن الطالب أف 
يف ادلعهد اإلسالمي بسبب اطلااض اىيماـ الطالب غَت فعاؿ  كيب الًتاثة. غلرم تعليم  اجليدة كإتقاف قواعد اللغ

كيب تعليم  مؤسسة تعليمية ربت رعاية ادلعهد اإلسالمي اليت كاف . من القليل كيب الًتاثكجودهتم ككاا هتم يف قرا ة  
خل اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك اليت تسيخدـ ادلد ادلدرسة الدينية السلاية الشافعيةفيها فعاال. إحداىا  الًتاث

 .كيب الًتاثتعليم  اليكاملي يف منهج 
ادلدرسة على ضو  ادلدخل اليكاملي يف  كيب الًتاثأىداؼ تعليم  ( ُيهدؼ ىذا البحث لوصف كربليل: )

على ضو  ادلدخل اليكاملي يف  كيب الًتاث( مواد تعليم  ِاإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك، ) الدينية السلاية الشافعية
على ضو  ادلدخل  كيب الًتاث( طرائق تعليم  ّاإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك، ) اية الشافعيةادلدرسة الدينية السل

على ضو   كيب الًتاثتعليم   تقوًن( ْاإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك، ) ادلدرسة الدينية السلاية الشافعيةاليكاملي يف 
 اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك. ادلدرسة الدينية السلاية الشافعيةادلدخل اليكاملي يف 

يسيخدـ ىذا البحث ادلدخل الكياي كادلنهج الوصاي اليحليلي. كيقاـ مجع البياانت ابليثليث، يعٍت 
 . كيقاـ ربليل البياانت بيحليل تااعلي. أما فحص صحة البياانت فيقاـ بيثليث ادلصادر.الواثئقادلالحظة كادلقابلة ك 

ادلدرسة الدينية على ضو  ادلدخل اليكاملي يف  كيب الًتاثاؼ تعليم  أىد( ُنيائج ىذا البحث ىو: )
أف تبٌت بيئة علمية يف تطوير اليقليد العلمية اإلسالمية يف ادلرحلة اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك ىي  السلاية الشافعية

من رؤسا   اجليل ادلسيقبلإعداد ، ك كيب الًتاثاالبيدائية كالثانوية، كربسُت جودة الطالب اَلكاا  ككمييهم يف قرا ة  
من  اجليل ادلسيقبلإعداد ، ك كيب الًتاثاحليجىر أكاا  على إرشاد الطالب يف رلاؿ العلـو اإلسالمية خٌصة يف تعليم  

على ضو  ادلدخل اليكاملي  كيب الًتاثمواد تعليم  ( ِالعلي سوكورغلو سييوبوندك. ) عهد السلاية الشافعيةطالب دل
القرآف/اليجويد، كالنحو، كالصرؼ، كادلنطق، اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك ىي  نية السلاية الشافعيةادلدرسة الدييف 

كالبالغة، كالاقو، كالاقو العبودية، كفقو القرأف، كالاقو ادلنهجي، كالاقو ادلوضوعي، كأصوؿ الاقو، كقواعد الاقو، 
ادلدرسة الدينية على ضو  ادلدخل اليكاملي يف  الًتاث كيبطرائق تعليم  ( ّكاَلخالؽ، كاليوحيد، كقرا ة الكياب. )

طريقة ادلناقشة، كطريقة ابندكنغاف كطريقة احملاضرة، كطريقة اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك ىي  السلاية الشافعية
يف على ضو  ادلدخل اليكاملي  كيب الًتاثتعليم   تقوًن( ْالسؤاؿ كاجلواب، كطريقة حل ادلشكالت/حبث ادلسائل. )

، ر الدخوؿ، كتقوًن تكويٍت كتلخيصياخيبا تقوًناإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك ىي  ادلدرسة الدينية السلاية الشافعية
 نظاـ السقوط. تقوًنك 
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ABSTRACT 

 
Aisyi, Mohammad Atmim. 2021. Curriculum of Kitab Kuning Learning with 

Integrative Approach at Madrasah I'dadiyah Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo 

Situbondo. Thesis. Arabic Language Education Program, Postgraduate State 

Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Adviser: (I) Dr. H. 

Miftahul Huda, M.Ag. (II) Dr. H. Slamet Daroini, MA. 

Key Words: Learning Objectives, Learning Materials, Learning Methods, Learning 

Assessment, Kitab Kuning, Integration. 

This research originated from the assumption of students that it is difficult to 

study Kitab Kuning because it requires good reading skills and mastery of language 

rules. The learning of Kitab Kuning at the Islamic boarding school was not effective 

due to decreased interest, quality and competence of the students in reading Kitab 

Kuning. There are only a few educational institutions under the Islamic boarding 

school whose study of Kitab Kuning is effective. One of them is Madrasah I'dadiyah 

Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo which uses an integrative approach in its 

curriculum of Kitab Kuning learning. 

This study aims to describe and analyze: (1) the objectives of learning Kitab 

Kuning with integrative approach at Madrasah I'dadiyah Salafiyah Syafi'iyah 

Sukorejo Situbondo, (2) learning materials for Kitab Kuning with integrative 

approach at Madrasah I'dadiyah Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, (3) Kitab 

Kuning learning method with integrative approach at Madrasah I'dadiyah Salafiyah 

Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, (4) assessment of Kitab Kuning learning with 

integrative approach at Madrasah I'dadiyah Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. 

This study uses a qualitative approach and descriptive analysis methods. Data 

collection was done by triangulation, namely observation, interviews, and 

documentation. Data analysis was performed using interactive analysis. The data 

validity test was done by triangulating the source. 

The results of this study are: (1) The objectives of learning Kitab Kuning with 

integrative approach at Madrasah I'dadiyah Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo 

are to build a scientific environment in developing the Islamic scientific tradition at 

the elementary-middle level; increasing the quality and quantity of competent 

students in reading Kitab Kuning; prepare a cadre of room heads who are competent 

in guiding students in the field of Islamic scholarship in particular, in fostering Kitab 

Kuning; and preparing cadres of Ma'had ʻAly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo 

Situbondo. (2) The learning materials for Kitab Kuning with integrated approach at 

Madrasah I'dadiyah Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo are al-Qur'an/Tajwid, 

Nahwu, Sharraf, Mantiq, Balaghah, Fiqh, Fiqh Ibadah, Fikih al-Qur'an, Methodic 

Fiqh, Thematic Fiqh, Usul Fiqh, Qawa'id Fiqh, Akhlaq, Tawhid, and BMK. (3) Kitab 

Kuning learning method with integrative approach at Madrasah I'dadiyah Salafiyah 

Syafi'iyah Sukorejo Situbondo is a discussion method, bandongan method, lecture 

method, question and answer method, and problem solving method/bahtsul masail. 

(4) The assessment of Kitab Kuning learning with integrative approach at Madrasah 

I'dadiyah Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo is an entrance test assessment, 

formative assessment, summative assessment, and knockout assessment. 
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ABSTRAK 

 
Aisyi, Mohammad Atmim. 2021. Kurikulum Pembelajaran Kitab Kuning dengan 

Pendekatan Integratif di Madrasah I’dadiyah Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo 

Situbondo. Tesis. Program Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dr. H. 

Miftahul Huda, M.Ag. (II) Dr. H. Slamet Daroini, MA. 

Kata kunci: Tujuan Pembelajaran, Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, 

Penilaian Pembelajaran, Kitab Kuning, Integrasi. 

 Penelitian ini berawal dari anggapan santri bahwa sulitnya mempelajari kitab 

kuning karena butuh kemampuan membaca yang baik dan penguasaan kaidah bahasa. 

Pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren berjalan tidak efektif disebabkan 

menurunnya minat, kualitas dan kompetensi santri dalam membaca kitab kuning. 

Sedikit lembaga pendidikan di bawah naungan pondok pesantren yang pembelajaran 

kitab kuningnya berjalan efektif. Salah satunya adalah Madrasah I‟dadiyah Salafiyah 

Syafi‟iyah Sukorejo Situbondo yang menggunakan pendekatan integratif dalam 

kurikulum pembelajaran kitab kuningnya. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) tujuan 

pembelajaran kitab kuning dengan pendekatan integratif di Madrasah I‟dadiyah 

Salafiyah Syafi‟iyah Sukorejo Situbondo, (2) materi pembelajaran kitab kuning 

dengan pendekatan integratif di Madrasah I‟dadiyah Salafiyah Syafi‟iyah Sukorejo 

Situbondo, (3) metode pembelajaran kitab kuning dengan pendekatan integratif di 

Madrasah I‟dadiyah Salafiyah Syafi‟iyah Sukorejo Situbondo, (4) penilaian 

pembelajaran kitab kuning dengan pendekatan integratif di Madrasah I‟dadiyah 

Salafiyah Syafi‟iyah Sukorejo Situbondo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif 

analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, yaitu observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis interaktif. Pengujian 

keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. 

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Tujuan pembelajaran kitab kuning dengan 

pendekatan integratif di Madrasah I‟dadiyah Salafiyah Syafi‟iyah Sukorejo Situbondo 

adalah membangun lingkungan ilmiyah dalam mengembangkan tradisi keilmuan 

Islam tingkat dasar-menengah; meningkatkan kualitas dan kuantitas santri yang 

kompeten dalam membaca kitab kuning; menyiapkan kader ketua kamar yang 

kompeten membimbing santri di bidang keilmuan Islam khususnya, dalam pembinaan 

kitab kuning; dan menyiapkan kader santri Ma‟had „Aly Salafiyah Syafi‟iyah 

Sukorejo Situbondo. (2) Materi pembelajaran kitab kuning dengan pendekatan 

integratif di Madrasah I‟dadiyah Salafiyah Syafi‟iyah Sukorejo Situbondo adalah al-

Qur‟an/Tajwid, Nahwu, Sharraf, Mantiq, Balaghah, Fikih, Fikih Ibadah, Fikih al-

Qur‟an, Fikih Metodik, Fikih Tematik, Ushul Fikih, Qawa‟id Fikih, Akhlaq, Tauhid, 

dan BMK. (3) Metode pembelajaran kitab kuning dengan pendekatan integratif di 

Madrasah I‟dadiyah Salafiyah Syafi‟iyah Sukorejo Situbondo adalah metode diskusi, 

metode bandongan, metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode solving 

problem/bahtsul masail. (4) Penilaian pembelajaran kitab kuning dengan pendekatan 

integratif di Madrasah I‟dadiyah Salafiyah Syafi‟iyah Sukorejo Situbondo adalah 

penilaian tes masuk, penilaian formatif, penilaian sumatif, dan penilaian sistem gugur. 
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 حمتوايت البحث
 

 الصفحات
 أ  .................................................................  اسيهالؿ

 ب  ....................................................................  إىدا 
 ج  ............................................................  ُتموافقة ادلشرف

 د  ........................................................ اعيماد جلنة ادلناقشة 
 ق  ........................................................  أصالة البحثإقرار 

 ك  .............................................................. شكر كتقدير 
 ح  .........................................................  مسيخلص البحث
 ؾ  ........................................................... زليوايت البحث 

 س  ..................................................... كالرسـو قائمة اجلداكؿ 
 ع  ............................................................. قائمة ادلالحق 

 
 والدراسات السابقة اإلطار العام:  الفصل األول
 ُ  .................................................. ادلقدمة  -أ 
 ٔ  ............................................ أسئلة البحث  -ب 
 ٔ  .......................................... البحث  ؼاىدأ -ج 
 ٕ  ............................................ فوائد البحث ك  -د 
 ٕ  ............................................ حدكد البحث  -ق 
 ٖ  ....................................... صطلحات ادل ربديد -ك 
 ٗ  ........................................ ة السابقالدراسات  -ز 

 



 
 

 ؿ 
 

 اإلطار النظري:  الفصل الثاين
 ادلبحث اَلكؿ : ادلنهج

 َِ  .............................................ماهـو ادلنهج  -أ 
 ِٓ  .......................................... مكوانت ادلنهج  -ب 

 ادلبحث اَلكؿ : ادلدخل اليكاملي
 ِّ  .................................... ماهـو ادلدخل اليكاملي -أ 
 ّٓ  ................................ ادلدخل اليكاملي  خصائص -ب 
 ّٔ  .......................... اليكامليادلزااي كالعيوب يف ادلدخل  -ج 

 (كيب الًتاثادلبحث الثالث : منهج ادلعهد السلاي )
 ّٖ  ....................................... ماهـو كيب الًتاث  -أ 
 ُْ  .................................... خصائص كيب الًتاث  -ب 
 ِْ  .........................................رلاؿ كيب الًتاث  -ج 
 ّْ  ........................................ أنواع كيب الًتاث  -د 
 ْٓ  ................................. أىداؼ تعليم كيب الًتاث  -ق 
 ْٔ  .................................. طرائق تعليم كيب الًتاث  -ك 

 
 منهجية البحث:  الفصل الثالث

 ْٓ  ................................... كمنهجو  البحث مدخل -أ 
 ْٓ  .......................................... مصادر البياانت  -ب 
 ٓٓ  ..................................... أساليب مجع البياانت  -ج 
 ٔٓ  .................................... البياانت  أساليب ربليل -د 
 ٕٓ  .............................  أساليب فحص صحة البياانت -ق 
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 الرابع : عرض البياانت وحتليلها الفصل
ادلدرسة على ضو  ادلدخل اليكاملي يف  كيب الًتاثادلبحث اَلكؿ : أىداؼ تعليم  

 ٗٓ  ........  اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك الدينية السلاية الشافعية
ادلدرسة على ضو  ادلدخل اليكاملي يف  كيب الًتاثمواد تعليم   ادلبحث الثاين :

 ٖٔ  ........  اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك الدينية السلاية الشافعية
ادلدرسة على ضو  ادلدخل اليكاملي يف  كيب الًتاثطرائق تعليم   ادلبحث الثالث :

 ٕٗ  ........  اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك الشافعية الدينية السلاية
ادلدرسة على ضو  ادلدخل اليكاملي يف  كيب الًتاثتعليم   تقوًن ادلبحث الرابع :

 ِٖ  ........  اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك الدينية السلاية الشافعية
 

 مناقشة نتائج البحثاخلامس :  الفصل
ادلدرسة على ضو  ادلدخل اليكاملي يف  كيب الًتاثأىداؼ تعليم   ادلبحث اَلكؿ :

 ٖٗ  ........  اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك الدينية السلاية الشافعية
ادلدرسة على ضو  ادلدخل اليكاملي يف  كيب الًتاثمواد تعليم   ادلبحث الثاين :

 ّٗ  ........  اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك الدينية السلاية الشافعية
ادلدرسة على ضو  ادلدخل اليكاملي يف  يب الًتاثكطرائق تعليم   ادلبحث الثالث :

 ٖٗ  ........  اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك الدينية السلاية الشافعية
ادلدرسة على ضو  ادلدخل اليكاملي يف  كيب الًتاثتعليم   تقوًن ادلبحث الرابع :

 َُِ ........  اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك الدينية السلاية الشافعية
 

 اخلامتةالفصل السادس : 
 َُٔ ................................... ملخص نيائج البحث  -أ 
 َُٕ ............................... واقًتاحاتك توصيات البحث  -ب 
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 قائمة ادلصادر وادلراجع
 ادلالحق 

  الباحث يف سطور



 
 

 س 
 

 والرسوم ولاقائمة اجلد
 

 الصفحات والرسوم ولااجلد األرقام
اليشابو كاإلخيالؼ بُت الدراسات السابقة كىذه  ُ.ُ

 الدراسة
ُٕ 

 ٕٓ Miles-Hubermanربليل البياانت لػ  ُ.ّ
 ٗٔ يف ادلرحلة اَلكىل ُللاصل  كيب الًتاثمواد تعليم   ُ.ْ
 َٕ يف ادلرحلة اَلكىل ِللاصل  كيب الًتاثمواد تعليم   ِ.ْ
 َٕ يف ادلرحلة اَلكىل ّللاصل  كيب الًتاثمواد تعليم   ّ.ْ
 ُٕ يف ادلرحلة اَلكىل ْللاصل  كيب الًتاثمواد تعليم   ْ.ْ
يف ادلرحلة الوسطى  ُللاصل  كيب الًتاثمواد تعليم   ٓ.ْ

 للبنُت
ُٕ 

يف ادلرحلة الوسطى  ِللاصل  كيب الًتاثمواد تعليم   ٔ.ْ
 للبنُت

ِٕ 

 ّٕ يف ادلرحلة العليا ُللاصل  كيب الًتاثمواد تعليم   ٕ.ْ
 ّٕ يف ادلرحلة العليا ِللاصل  كيب الًتاثمواد تعليم   ٖ.ْ
 ْٕ يف ادلرحلة اَلكىل كيب الًتاثتوزيع الساعة دلواد تعليم   ٗ.ْ

يف ادلرحلة  كيب الًتاثتوزيع الساعة دلواد تعليم   َُ.ْ
 الوسطى

ْٕ 

 ٕٔ جدكؿ الربانمج اليومي للمدرسة كادلسكن )الطالب( ُُ.ْ
 ٕٕ جدكؿ الربانمج اليومي للمدرسة كادلسكن )الطالبة( ُِ.ْ

 

  



 
 

 ع 
 

 قائمة ادلالحق
 

 الصفحات ادلالحق األرقام
 ُُْ دليل ادلقابلة ُ
 ُُٔ دليل ادلالحظة ِ
 لمدرسة الدينية السلاية الشافعيةل صورة جانبية ّ

 اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك
ُُٕ 

يف ادلرحلة اَلكىل  ادلواد الدراسية للمدرسة اإلعدادية ْ
 كالوسطى

َُّ 

 ُّٔ يف ادلرحلة العليا ادلواد الدراسية للمدرسة اإلعدادية ٓ
 ُّٕ اليوثيق ٔ
 َُْ شهادة البحث ٕ
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 الفصل األول
 والدراسات السابقة اإلطار العام

 
 ادلقدمة -أ 

أف يكونوا قادرين على اليعليم يف اَلساس ىو جهد دلساعدة الطالب على 
تطوير إمكاانهتم الكاملة ليصبحوا بشرا لديهم مهارات كاملة، حىت ييمكنوا هبذه 

كييطلب عصر العودلة أف  ُادلهارات أف يعيشوا كيواجهوا مجيع مشاكل احلياة.
يكوف اليعليم قادرا على طباعة ادلوارد البشرية القادرة على ادلنافسة كاليكيف 

 ادليغَتة اليت تكوف سريعة. بسهولة مع اَلكقات

مع اليقدـ يف العلـو كاليكنولوجيا، بدأ نظاـ اليعليم يف اليحوؿ إىل نظاـ 
اليعليم احلديث. يدمج ماهـو اليعليم احلديث بُت اليعليم كاجمليمع الذم ييطور 
كييغَت ابسيمرار. ىناؾ تكامل بُت ادلدارس كاجمليمع. تيطلب ىذه اليغيَتات 

ابدلنهج  Oemar Hamalikطوير ادلنهج الدراسي. ىذا ادلنهج يسمى كاليطورات إىل ت
 ِادليكامل أك ادلنهج اَلساسي.

ادلنهج ىو من أىم اَلدكات اليعليمية حبيث ييم توجيو مجيع أشكاؿ 
 SISDIKNASاَلنشطة اليعليمية يف سياؽ ربقيق اَلىداؼ اليعليمية. نص قانوف 

على أف ادلنهج عبارة عن رلموعة من اخلطط كالًتتيبات ادليعلقة ابحمليول كادلوضوع 
ككذلك اَلساليب ادلسيخدمة كمبادئ توجيهية لينظيم أنشطة اليعلم ليحقيق 

ّأىداؼ تعليمية معينة.
  

                                            
1
 Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), 117. 
2
 Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, 119. 

3
 UURI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) 

(Bandung: Citra Umbara, 2003), 5. 
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ػليوم ادلنهج على ماهـو معقد، كتبحث حقيقة ادلنهج عملية تنظيم 
اجع كاخلطط كادلعايَت اليت ؽلكن اسيخدامها كدليل. اليعليم ادلدرسي، يف شكل ادلر 

عاٌما، ػليوم ىيكل ادلنهج على ادلكوانت الرئيسية، كىي ادلواد )الينظيم( كعملية 
اليعلم كاليقوًن. ابدلعٌت الضيق، ياسر ادلنهج كادلواد اليعليمية. كيف ادلعٌت -اليعليم

اليعليمية  الواسع، يقاؿ أف ادلنهج ىو الربانمج الكامل للمؤسسات
  ْ)ادلدارس/اجلامعات(.

يصيغ جيل ادلسيقبلة العلما  يف يـو يف اليعليم اإلسالمي، يوجو ادلنهج أف 
مسيقبل. فيو ادلواد اليعليمية ادلقررة كاخلربة كالارصة اليت ذبب على الطلبة أف 
تسلكها. كأما ىيكل أساسي من ادلنهج فهو تعليم ادلعرفات الدينية يف كل مسيول 

 ٓليم كخدميو، بشكل اإلرشاد أك اليوجيو لطلبة إما مناردا أك مجاعة.اليع
دبركر تطور نظاـ اليعليم، بدأت ادلؤسسات اليعليمية أف أتخذ اخلطوة 

( الذم قادر SDMادلعينة ليبيكر ادلنهج اليعليمي حىت ترقي كياية ادلوارد البشرية )
ًتؾ ادلعاىد اإلسالمية على سد حاجة اجمليمع كحل اليحٌد يف تطور الزماف. كتش

هبذا الشي . ادلعهد اإلسالمي ىو من أحد ادلؤسسات اليعليمية اإلسالمية يف 
 إيندكنيسيا.

ىو نوع كاحد من ادلؤسسات اليعليمية اإلسالمية يف  ادلعهد اإلسالمي
 ََْ-ََّحوايل  walisongoإندكنيسيا اليت ظهرت يف كقت كاحد مع كصوؿ 

ا كمركز اليعليم السيكشاؼ ادلعرفة الدينية )الياقو يف يعمل كجودى ٔالعاـ ادلاضي.

                                            
4
 Syarifudin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, (Jakarta: Quantum 

Teaching, 2005), 71 
5
 M. Dian Nafi‟ dkk, Praksis Pembelajaran Pesantren (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 

2007), 23. 
ٔ
  walisongo  ىو لقب للدعاة الذين يدعوف الناس يف إيندكنيسيا إىل دين اإلسالـ كمجليهم تسعة

كرادين سلدـك إبراىيم ( Sunan Ampel)كرادين رحة ( Maulana Ibrahim)أشخاص ىم مولنا مالك إبراىيم 
(Sunan Bonang )ىاشيم  كرادين شريف الدين(Sunan Drajat ) كجعار صادؽ(Sunan Kudus ) كرادين فاكو
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 ٕالدين( كطريقة للحياة ابليأكيد على االىيمامات اَلخالقية يف احلياة االجيماعية.
من الناحية اليارؼلية، فإف ادلعهد اإلسالمي ليس مطابقا دلعٌت اإلسالـ فحسب بل 

بلدية أك أىلية ىو أيضا نظاـ تعليمي الذم يلد كينشأ كييطور من ثقافة 
(indigenous.)ٖ

  
يف ىذا الزماف، قد اىيمت احلكومة اجلمهورية إيندكنيسيا ابدلعهد 

أككيوبر ىو الشكر  ِِاإلسالمي. تعيُت عيد الطالب ادلعهدية الوطنية يف 
كاليقدير من احلكومة للمعهد اإلسالمي، كافييحت احلكومة معهدا عاليا كمؤسسة 

اليعليم عهد العايل ىو اليعليم العايل اإلسالمي اليت يقـو اليعليم العايل الرمسي )ادل
ربت رعاية  ن الدين اإلسالمي بنا ن على كيب الًتاثاَلكادؽلي يف رلاؿ اليمكن م

 ٗادلعهد اإلسالمي(.
لدل ادلعهد اإلسالمي مخس عناصر عند زسلشرم ظافر. منها، اَلكىل ىي 

سجد الذم يصَت رللس اليعليم (، كالثانية ىي ادلsantriادلسكن لطالب معهدم )
( الذم يريب كيعلم كيصَت أسوة، kiaiكالصالة مجاعة، كالثالثة ىي ادلعلم/كياىي )

كالرابعة ىي الطالب ادلعهدم الذم ييعلم لكياىي، كاخلامسة ىي تعليم كيب 
  َُالًتاث.

                                                                                                                                      

( Sunan Muria)كرادين عمر ساعد ( Sunan Kalijaga)ساعد ن دمحم كرادي( Sunan Giri)أك عُت اليقُت 
 (. اقرأ :Sunan Gunung Jatiشريف ىداية للا )ك 

Dewi Evi Anita, Walisongo: Mengislamkan Tanah Jawa -Suatu Kajian Pustaka-, (Jurnal Wahana 

Akademika Vol. 1 No. 2, Oktober 2014), 243 –266. 
7
 Mastuhu, Dinamika Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai 

Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), 3. 

ٖ
  Indigenous مصطالح مسيخدـ ليسمى ادلعهد اإلسالمي كمؤسسة تعليمية اليت تيضمن معٌت  ىو

 أصليا بلداي إيندكنيسيا كالذم ينشأ كييطور من اليجربة االجيماعية لبيئيو.
Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret perjuangan (Jakakarta: Paramadina, 1997) 

, 3.  
وزير قانوف ال. الئحة َُِٔمايو  َّعلي يـو اإلثنُت ال هدعادل ةمرسومرسالة الدكلة رمسيا باعًتفت   ٗ

 .َُِٓسنة  ُٕمجهورية إندكنيسيا رقم  ديٍتالشؤكف ال

10
 Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 1994), 44-45. 
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كػليل كجود كيب الًتاث يف ادلعهد اإلسالمي زلاٌل مهٌما، َلنو يينظر إليها  
على أهنا إحدل العناصر اليت تشكل شكل ادلعهد اإلسالمي ناسو. يف ادلعهد 
اإلسالمي، كيب الًتاث مهيمن جدا. فهي ليست كنزا علميا فحسب بل أيضا 

ادلعهد لذلك،  ُُقواىم.ىي حياة كمعيارنا دلعرفة الطالب الذين يدرسوف فيها كت
اإلسالمي ككيب الًتاث علا كجهاف ال يناصالف كال ؽلكن أف يكوان مينافيُت. مثل 

 النقود، أحد جانيب اآلخر مًتابط بشكل كثيق.
ؽلكن أف يرل أعلية كيب الًتاث يف ادلعهد اإلسالمي من كجهات النظر. 

ف الكرًن كاحلديث أكال، إف كيب الًتاث اليت صاغها العلما  كبناىا على القرآ
الشريف ىي مرجع ربققت زليواه. كييأكد من عمرىا الذم كيبت منذ الاًتة 
الكالسيكية كيسيمر اسيخدامو من الزماف إىل زماف آخر يف اتريخ طويل. ككيب 
الًتاث كمرجع ؽلارس القرآف كاحلديث يف احلقيقة، َلف زليوايهتا ىي الياسَتات 

م يعده اجمليهدكف لصياغة اَلحكاـ القانونية كادلظاىر جاىزة لالسيخداـ، كالذ
للقرآف كاحلديث. اثنيا، ما ظهر يف العقود الثالثة ادلاضية ىو أف كيب الًتاث 
للمعهد اإلسالمي ليبسيط كتسهيل عملية الاهم الديٍت العميق حىت ييمكن من 

 ُِصياغة تاسَتات جديدة غَت اترؼلية حوؿ تعاليم اإلسالـ كالقرآف كاحلديث.

( أف تعلم كيب الًتاث ىو شي  Santri)أكثر الطالب ادلعهدم  يظن
صعب ذلم. َلنو ػلياج إىل مهارة القرا ة اجليدة كإتقاف قواعد اللغة. بدكف أحد 

كاسينادا إىل دراسة ماياح ىذين اَلمرين، مل يعمل تعليم كيب الًتاث فعاال. 
ؾ اطلااض يف بوسي، فإف اىيماـ الطالب بدراسة كيب الًتاث ىو قليل، كىنا

تعليم كيب الًتاث يف ادلعهد اإلسالمي حىت أيدل إىل اطلااض جودة قرا ة 
الطالب كفهمهم لدراسة كيب الًتاث. ىناؾ العوامل اليت تيسبب يف حدكث 

                                            
11

 Binti Maunah, Tradisi Intelektual Santri (Dalam Tantangan dan Hambatan Pendidikan 
Pesantren di Masa Depan), (Yogyakarta: Teras, 2009), 38. 

12
 Binti Maunah, Tradisi Intelektual Santri, 46. 
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ذلك، ىي ادلعهد اإلسالمي يشيغل بدراسة دركس أخرل خارج الدراسة الدينية أك 
دلسلمُت للكيب ابللغة العربية دراسة كيب الًتاث يف ىذا الزماف، كحساسية ا

)خاصة كيب الًتاث( كظهور ادلزيد من كيب الًتمجة العملية، كقليل زبصيص 
الوقت، كاليحوالت يف طرؽ اليعليم، كحدكد علـو الكياىي أك اَلسياذ الذم يقـو 

 ُّبيعليمها.

إىل جانب تطور العلـو كاليكنولوجيا، تزداد احلياة تعقيدا كتيزايد 
يس مطلوابن من الطالب فقط إلتقاف العلـو الدينية من خالؿ االحيياجات. ل

إتقاف كيب الًتاث، كلكن غلب أيضا أف يكوف لديهم الكاا ات كادلهارات 
ادلخيلاة. لذلك ، ىناؾ حاجة إىل اجلهود كاالبيكارات الذكية يف اسًتاتيجية 

 كقيا طويال.كتطوير تعليم كيب الًتاث، كي يكوف اليعليم أكثر الاعالية كال ػلياج 

يف تعليم كيب الًتاث فعاال العوامل ادلؤثؤة منها العوامل الداخلية كالعوامل 
اخلارجية كادلدخل. العوامل الداخلية ىي جسمية كركحية. كالعوامل اخلارجية ىي 
البيئة االجيماعية حوؿ ادليعلم مثل اَلسرة كاَلساتذ كاجمليمع كاَلصدقا . كالبيئة غَت 

لبيت أك ادلسكن كادلدرسة كالوسائل كالطبيعية، كأما ادلدخل االجيماعية مثل ا
ُْفيشمل من الطرؽ كاالسًتاتيجية ادلسيخدمة يف عملية اليعليم.

  

كمن القليل، تعليم كيب الًتاث فعاال يف مؤسسة تعليمية ربت رعاية ادلعهد 
اإلسالمي. من تلك ادلؤسسة ىي ادلدرسة الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية 

تسيخدـ ادلدرسة منهجا ابدلدخل اليكاملي. ادلدخل  ُٓوكورغلو سييوبوندك.س

                                            
13

 Miftah Pausi, Strategi Pembelajaran Kitab Kuning (Analisis Dimensi Humanistik 

dalam Pembelajaran Kitab Kuning di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru), (Tesis. UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2018). 
14

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 130. 
طالب ذلك ادلدرسة قد صلحت يف إخيبار القبوؿ دبعهد سلاية  َّيسمى اليعليم أفعاال الف   ُٓ

ـ. )ادلصدر من ادلقابلة القبلية مع انئب ادلدير ََِِ-َُِٗالعايل سوكورغلو سييوبوندك سنة دراسية شافعية 
 ـ(.ََِِفرباير  ِٔرلاؿ ادلنهج يف اتريخ 
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 ُٔاليكاملي ىو مدخل الذم غلمع بُت أنظمة سليلاة يف عالقة أك كحدة ميناغمة.
يف ىذه ادلدرسة، ييكامل تعليم كيب الًتاث مع اليعليم يف نظاـ ادلسكن اخلاص 

 سالمي مل ياعل ذلك.مع أف يف أكثر ادلدارس اليت ربت رعاية ادلعهد اإل

 كتب الرتاثتعليم   منهجادلوضوع " ربتالبحث  ركزبنا  على ذلك، 
اإلعدادية  ادلدرسة الدينية السلفية الشافعيةيف على ضوء ادلدخل التكاملي 

 ".سوكورجيو سيتوبوندو
 

 أسئلة البحث -ب 

ما أىداؼ تعليم كيب الًتاث على ضو  ادلدخل اليكاملي يف ادلدرسة الدينية  -ُ
 السلاية الشافعية اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك؟

كيب الًتاث على ضو  ادلدخل اليكاملي يف ادلدرسة الدينية تعليم   موادما  -ِ
  السلاية الشافعية اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك؟

كيب الًتاث على ضو  ادلدخل اليكاملي يف ادلدرسة الدينية تعليم   طرائقما  -ّ
 اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك؟السلاية الشافعية 

كيب الًتاث على ضو  ادلدخل اليكاملي يف ادلدرسة تعليم   كيف تقوًن -ْ
 الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك؟

 

 أهداف البحث -ج 

لوصف كربليل أىداؼ تعليم كيب الًتاث على ضو  ادلدخل اليكاملي يف  -ُ
 إلعدادية سوكورغلو سييوبوندك.ادلدرسة الدينية السلاية الشافعية ا

كيب الًتاث على ضو  ادلدخل اليكاملي يف تعليم   موادلوصف كربليل  -ِ
  ادلدرسة الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك.
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كيب الًتاث على ضو  ادلدخل اليكاملي يف تعليم   طرائقلوصف كربليل  -ّ
 اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك.ادلدرسة الدينية السلاية الشافعية 

كيب الًتاث على ضو  ادلدخل اليكاملي يف تعليم   لوصف كربليل تقوًن -ْ
 ادلدرسة الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك.

 

 فوائد البحث -د 

 الاوائد اليطبيقية -ُ

كمادة ليطوير منهج تعليم كيب الًتاث يف ادلدرسة الدينية السلاية 
اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك. كيرجى تعليم كيب الًتاث يف  الشافعية

أف يكوف  ادلدرسة الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك
 أكثر فعالية.

 الاوائد النظرية -ِ

الاوائد النظرية ىي البحث يناع لزايدة اخلزانة العلمية اإلسالمية 
قبل، كخاصة البحوث ادليعلقة دبنهج ككمادة مرجعية للبحث ادليشابو يف ادلسي
 تعليم كيب الًتاث كادلدخل اليكاملي. 

 

 حدود البحث -ه 

 احلدكد ادلوضوعية -ُ

كيب الًتاث على تعليم  بنا  على ىدؼ الباحث أف يعرؼ منهج 
ضو  ادلدخل اليكاملي ابدلدرسة الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية 

تعليم  سوكورغلو سييوبوندك، قد حدد الباحث ادلنهج اليعليمي إىل أىداؼ 
 تقوًنك  كيب الًتاثتعليم   كطرائق كيب الًتاثتعليم   موادك  كيب الًتاث

رسة الدينية السلاية كيب الًتاث على ضو  ادلدخل اليكاملي ابدلدتعليم  
كلذلك، ركزى الباحث على ادلنهج  الشافعية اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك.
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اليعليمي يف كيب الًتاث ليس تطبيق ادلدخل اليكاملي على تعليم كيب 
 الًتاث.

 احلدكد الزمانية -ِ

 ـ.ََِِقد فعل الباحث ىذا البحث يف شهر ديسمرب سنة 

 احلدكد ادلكانية -ّ

كاف البحث يف ادلدرسة الدينية السلاية الشافعية قد حدد الباحث م
 اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك.

 

 حتديد ادلصطلحات -و 

كيب الًتاث ىو كيب قدؽلة أك كالسيكية اليت كيبت منذ قركف كاسيخدمت  -ُ
اللغة العربية كاحلركؼ اذلجائية بال شكل أك بال حركة كتسيخدـ يف ادلعهد 

كياب يسمى أيضا بأك اإلسالمي. ىذا ادلصطلح ادلشهور يف إندكنيسيا 
 ُٕ(.Kitab gundulجوندكؿ )

. ين أك أكثر يف نشاط تعليميغلمع بُت عنصر  ىو مدخل ادلدخل اليكاملي -ِ
كذلك من خالؿ توحيد أك توصيل أك ربط ادلواد اليعليمية حبيث ال يوجد 

ادلدخل اليكاملي يف منهج كادلراد من اسيخداـ  ُٖ.شي  مسيقل أك رلزأ
تعليم كيب الًتاث ىو اليعليم يف ادلدرسة ك مسكن الطالب )ادلعهد( غلرل 

 .مسيقلتكامليا أك ميوصال أم غَت 
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 الدراسات السابقة -ز 

كموضوعها ىو تطوير منهج  ـ.َُِٖرسالة ادلاجسيَت قد حبثها خبارم سنة  -ُ
ادلعهد اإلسالمي السلاي كالشافعي يف ربسُت جودة اليعليم )دراسة حالة 

 ُٗدبعهد إسالمي طريق اذلدل جيكوؾ ابابداف بونوركجو(.

معهد اتريخ تطور اَلىداؼ من ذلك البحث ىي أف يعرؼ أ( 
 معهد إسالمي طريق اذلدلهج ب( عملية تطوير من، إسالمي طريق اذلدل

 .ر على ربسُت جودة اليعليميكآاثر ذلك اليطو 
معهد إسالمي اتريخ تطور يبدأ  النيائج من ذلك البحث أٌكال ىي

دراسة القرآف كدراسة  كانت فيو ،  معهد إسالمي صويفمن  طريق اذلدل
يدير  معهد إسالميإىل  كتطٌورى يكي. ابسيخداـ النظاـ الكالس كيب الًتاث
هج اليعليم الرمسي. كمن ادلعهدم هج اليعليماليعليمي كعلا من هجنوعُت من ادلن

، يعٍت أف اَلنشطة ادلناذة تدعم بعضها كصاة ادلنهج اليعليم ىي تكاملية
هج سلسلة كاحدة. كاثنيا، تكوف عملية تطوير ادلنالبعض كال تزاؿ يف 

( اليخطيط أعلى النحو اليايل: المي طريق اذلدل معهد إسيف  يعليميال
قيم اليت غلب كالوظائف كالعلى الرؤية كالرسالة كاَلىداؼ الذم ييضمن 

 هج اليعليمعلى منشمل يم الذم ينظب( الي على الطالب تنايذىا،
لكيب  ادليخصصة ادلدرسةيف هج اليعليم الرمسي كاليعليم ادلهٍت كمن ادلعهدم،
ادلعهدم  عليمابسيخداـ طريقة الي الذم غلرلينايذ ال( ج (،SKKKالًتاث )

لقياس قدرة  ادلراقبة اليت تاعل( د يقة اليعليم اليت تطبقها احلكومة،كطر 
هج من، إف كجود مناىج كاثلثاىا. و تعلم قدالطالب على إتقاف ادلعرفة اليت 
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 ، كعلاي لو أتثَت على نوعُت من اآلاثريف العصر العادل ادلعهد اإلسالمي
 اآلاثر اَلكادؽلية كالصلة االجيماعية.

ـ. كموضوعها ىو َُِٖرسالة ادلاجسيَت قد حبثها دمحم فاصلا بوكارا سنة  -ِ
إدارة تطوير ادلنهج الدراسي ادليكامل دبدرسة إبيدائية إسالمية ميكاملة نور 

 َِـ.َُِٖـ/َُِٕىداية سوركارات سنة دراسية 

تطوير ادلنهج  اَلىداؼ من ذلك البحث ىي أف يعرؼ أ( إدارة
الدراسي ادليكامل دبدرسة إبيدائية إسالمية ميكاملة نور ىداية سوركارات، ب( 

 العراقيل ادلواجهة، ج( احللوؿ احمليجة حلل العراقيل.
ُت تطوير ادلنهج الدراسي  النيائج من ذلك البحث ىي أ( قد

 هكتنايذ وهج كتنظيمادليكامل ابسيخداـ مبادئ اإلدارة، كىي زبطيط ادلن
هج ىي ة يف تنايذ إدارة تطوير ادلنواجهادل ب( العراقيل. كمراقبيو كتقوؽلو

وضع اللمسة قضااي الوقت. عندما تكوف ىناؾ حاجة يف ذلك الوقت ل
، يصعب اَلشخاص ادلهيمُت قد ُت تطويره ماَلخَتة على زبطيط ادلنهج الذ

ج( .  إجراؤهاآلرا  حوؿ تصميم ادلنهج الذم ُتك  اليقوًنليقدًن  وامعأف غلهبا 
ـ اسيخدابموعة اجمل أف يصنعىو  العراقيلفعلو ليوقع ىذه  قداحلل الذم 

ميسر  اليواصل بُت اَلشخاص ادلهيمُت هباة كي وسائل االجيماعيال
 .كمسهل

ـ. كموضوعها ىو تطوير َُِٕرسالة ادلاجسيَت قد حبثٍيها ليا صريدة سنة  -ّ
معهد يف  كياية للمنهج الديٍت)دراسة   ادلعهد اإلسالمييف  ادلنهج الديٍت

 ُِاحلميدية سواصلاف ديبوؾ(. إسالمي
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 ير ادلنهج الديٍتل تطو ػللك اَلىداؼ من ذلك البحث ىي أف يعرؼ 
 سواصلاف ديبوؾ. معهد إسالمي احلميدية، كخاصة يف ادلعهد اإلسالمييف 

مع بُت غلاحلميدية  النيائج من ذلك البحث ىي معهد إسالمي
لمعهد كنظاـ اليعليم احلديث ل لمعهد اإلسالمية لنظاـ تعليم السالفي

خبطوات كفقا لنظرية تطوير ادلنهج الديٍت  اإلسالمي، كقد طورت منهجو
ابعيبار  تطوير ادلنهج الديٍت، كىي: السعي إىل ادلطبقة من قبل خربا  ادلنهج

؛ ي كتطوير العلـو كاليكنولوجياكاالجيماع يالناسالنظر اَلساس الالساي ك 
مدخل ادلادة اَلكادؽلية اسيخداـ ك ؛ كاالسيمراريةدلركنة كاَلعلية مبدأ ا

كاإلنسانية، كالسعي ليطوير مكوانت ادلنهج كربديد ظلاذج تطوير ادلنهج. 
 حىت ؽلكن ادلعهد اإلسالميا على ربسُت جودة منهج إف ذلا آاثر ، فكابليايل

نافس مع كالقدرة على اليأك اجمليمع االسيمرار يف جذب اىيماـ اجلمهور 
 كادلؤسسات اليعليمية اَلخرل. ادلعهد اإلسالمي

ـ. كموضوعها َُِٕقد حبثٍيها ليلة ادلربكرة مصطاى سنة  رسالة ادلاجسيَت -ْ
ىو إدارة تعليم اللغة العربية ابدلدخل اليكاملي يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية 

 ِِاإلسالمية ابتو.

اللغة العربية زبطيط تعليم ( اَلىداؼ من ذلك البحث ىي كصف أ
تنايذ ( ب ابدلدخل اليكاملي يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو،

تعليم اللغة العربية ابدلدخل اليكاملي يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية 
تعليم اللغة العربية ابدلدخل اليكاملي يف مدرسة ثنائية اللغة  تقوًن (ج ابتو،

 اإلسالمية ابتو.الثانوية 
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طط اخليخطيط ييكوف من إعداد ال( ُ من ذلك البحث ىي النيائج
ييكوف من الينايذ ( ِ. يعليم اليوميكال يعليم السنومكربديد ال يعليميةال

ثالث مراحل: بالثاين الاصل اَلكؿ ك  اصلعربية للاللغة المادة انحية تقدًن 
ادلهارات اللغوية ابإلضافة إىل على  اليعليمركز تاسبة. ك اخلك  ىداؼقدمة كاَلادل

 تنايذيكاملي يف ال ادلدخلاللغة العربية ابسيخداـ  ميعلـ تقا، كياللغة عناصر
( ّم. يكالوسائط ادلناسبة يف اليعل طرائقم كيسيخدـ ادلعلموف اليأنشطة اليعل

 ًنو يكاملي ييكوف من: اليقال ادلدخلم اللغة العربية ابسيخداـ يًن تعلو تق
رل م خيبار السنوم الذ، كاإلاليعليمأنشطة  يف ةبسيم الطلىي تق اليومي غلي

على إخيبار نصف شمل ي نصف السنة الذم إخيبار، ك عند انيها  ادلدرسة
فهو اإلخيبار  خيباراإل كأما شكل، السنة ادليوسط كإخيبار آخر السنة

 .العملي كاإلخيبار اليحريرم

ـ. َُِٗقد حبثها دمحم إخباؿ طريق إيايندم سنة  رسالة ادلاجسيَت -ٓ
كموضوعها ىو تكامل منهج ادلدرسة الدينية يف منهج اليعليم اإلبيدائي 

، منطقة  Ngadirojo، إقليم  Wiyoroنور اليقُت، قرية  SDI)دراسة كاقعية يف 
Pacitan.)ِّ 

اَلىداؼ من ذلك البحث ىي كصف خلاية تكامل منهج ادلدرسة 
نور اليقُت، كشرح ظلوذج تكامل منهج ادلدرسة الدينية  SDIهج الدينية كمن

تكامل منهج ادلدرسة الدينية كمنهج توٌقع نور اليقُت، ككصف  SDIكمنهج 
SDI .نور اليقُت 

خلاية تكامل منهج ادلدرسة ( ُالنيائج من ذلك البحث ىي 
. من إىل جانب فلساي كعمليتشمل  نور اليقُت SDIالدينية كمنهج 
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من خالؿ بنا  نظرية ادلعرفة ىي اليكامل  خلاية، لسايجانب ف
كمن جانب  اَلكسيولوجيا.، ك (أنيولوجيا)، كعلم الوجود (إبسيمولوجيا)

أقل ية يندلنهج ادلدرسة الددارة اإلك  PAIمعرفة الطالب بػ  افنقصىي  عملي،
نور  SDIتكامل منهج ادلدرسة الدينية كمنهج ( ظلوذج ِ. احلد اَلعلىمن 

ىيكل علمي  ػلياج، الشخصية ذات شخصية إسالمية قوية اليقُت. إلغلاد
تكامل منهج توٌقع ( ّ. يةينعرؼ ادلدرسة الدكتكامل  يمًتابط-تكاملي

مع  SWOTابسيخداـ ربليل  نور اليقُت ىو SDIادلدرسة الدينية كمنهج 
 .تقٌدميةاتيجية ادلقدمة ىي مع اإلسًت ك  ،يف الربع اَلكؿ دخلتالنيائج اليت 

ـ. كموضوعها ىو تعليم  َُِٓرسالة ادلاجسيَت قد حبثها أمَت ادلؤمنُت سنة  -ٔ
كمعهد نور  سوكورجو سيوبندك كيب الًتاث يف معهد سلاية شافعية العايل

 ِْالقرنُت العايل مجرب.

اَلىداؼ من ذلك البحث ىي أف يصف كػللل أىداؼ تعليم كيب 
سوكورجو  سلاية شافعية العايلالًتاث كزليواه كطريقيو كتقوؽلو يف معهد 

 كمعهد نور القرنُت العايل مجرب. سيوبندك
النيائج من ذلك البحث ىي : أف أىداؼ تعليم كيب الًتاث ىي 

امل لديهم فهم كك ، منهجهم أصويلالاقها  الذين  جيل ادلسيقبلةإلدراؾ 
 اهملك صاحل دينيا كاجيماعيا. ، كالًتاث(ب الللكنوز العلمية اإلسالمية )كي

كأما زليوايت تعليم كيب  على ادلصدر اَلصلي. كبنا  كامال  تعاليم اإلسالـ
الًتاث بقصد ربقيق ذلك اَلىداؼ فهي ييضمن على عدة اليخصصات 
العلمية يعٍت أصوؿ الاقو كالاقو كالقواعد الاقهية كالياسَت كاحلديث كالياريخ 

الغة. كأما كاليوحيد/علم الكالـ كاَلخالؽ كاليصوؼ كالنحو كالصرؼ كالب
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 ـ(.َُِٓموالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، جامعة  .رسالة ادلاجسيَت، ) العايل مجربالقرنُت
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طرؽ اليعليم ادلسيخدمة السراع فهم تلك احمليوايت فهي طريقة اليحايظ 
على  كثاةادل ةقيطر كطريقة اجلمع، كتشمل  شاملةطريقة الكثاة ك ادل ةقيطر ك 

لقياس م يًن اليعلطريقة ادلشاكرة كطريقة حبث ادلسائل كطريقة اَلدا . كأما تقو 
يكوف ي فهوداؼ ادلذكورة أعاله يف ربقيق اَلى ةلبكتقوًن مسيول صلاح الط

الاردم ًن الاصل الدراسي )اليقو ك  الشهرم ًناليقو ك  اليومي ًناليقو من 
، ابسيخداـ تقنيات االخيبار اإلزالة ًنتقو ك  هناية العاـ ًناليقو ( ك كالشاعي

 .كغَت االخيبار

ظلوذج  ـ. كموضوعها ىوَُِٖسنة  دمحم اجلنيدمرسالة ادلاجسيَت قد حبثها  -ٕ
ابماصلكيو اإلسالمي مُت اَلابن  دبعهد الكامل يف كيب الًتاثيم اليعل

(Pamangkih) (.الطريقة كاليقوًن)مراجعةِٓ 

يم اليعل( تطبيق ظلوذج اَلىداؼ من ذلك البحث ىي أف يعرؼ أ
( تطبيق ب ،ابماصلكيواإلسالمي مُت اَلابن  دبعهد يف كيب الًتاث الكامل
ج( تطبيق  ،ابماصلكيواإلسالمي  مُتاَلابن  دبعهد كيب الًتاثم  يتعل طريقة

 .ابماصلكيواإلسالمي مُت اَلابن  دبعهد كيب الًتاثم  يًن تعلتقو 
كيب  النيائج من ذلك البحث ىي أف ظلوذج اليعليم الكامل يف

ىو ظلوذج  ابماصلكيواإلسالمي مُت اَلابن  الًتاث الذم ييم تطبيقو دبعهد
(. بشكل عاـ، ؽلكن كصاو على النحو Mastery Learningاليعليم الياٌوقي )

اليايل: أ( يقاـ اليعليم منهجيا أك نظاميا، كاليعليم زلدكد ابلوقت، ب( يقاـ 
قياس مسيول االكيماؿ بقدرة الطلبة يف كل الكاا ات أك الكاا ات 

 ُٓاَلساسية كبقيمة قياسية زلددة مسبقا، ج( يقاـ كضع خطة اليعليم دلدة 
للمعلم كإعطاؤىا لرئيس رلاؿ اليعليم يف ادلعهد، د( يوما السيخدامها كدليل 
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يقاـ اليعليم يف شكل كالسيكي )مجاعة( كفردم، ق( يقاـ اليعليم أبف يشرح 
ادلعلم، كالقرا ة ادلسيقلة كادلضبوطة، كادلناقشة كالدراسة ادلسيقلة، ك( موجو 

اؿ اليعليم كتركيزه يوجهاف إىل كل الطلبة فرداي، ز( اسيخداـ أنواع كأشك
( يف ادلناقشة tutorسليلاة من الاواتَت مسيمرا، ح( اسيخداـ نظاـ ادلعلم )

اجلماعية، كتنايذ ادلعلمُت فرداي، ط( دكر ادلعلمُت كمديرم اليعليم لسٌد 
 احيياجات الطلبة فرداي. يعمل ىذا ظلوذج اليعليم على النحو اَلكمل.

طريقة أما طرؽ اليعليم ادلسيخدمة فهي: أ( طريقة اليحاظ ب( 
سوركغاف ج( طريقة ابندكغاف/كييوانف د( طريقة ادلذاكرة/حبث ادلسائل ق( 

ز( طريقة إعراب الكلمة  ادلعلمُت اَلقرافطريقة السؤاؿ كاجلواب ك( طريقة 
ح( الطريقة ادلثالية. كيقاـ تقوًن نيائج تعلم الطلبة شامال كمسيمرا يف قياس 

القدرات بطريقة ميكاملة. القدرة على اليعلم، كشامال على مجيع جوانب 
كبطريقة ربقيق القدرة على قرا ة زليوايت الكياب كحاظها كشرحها. كلقد 
ُت اخيبار الطلبة ليس فقط يف إتقاف العلـو )ادلعرفية( كلكن أيضا يف مهارة 
القرا ة كاالسيماع كالشرح )احلركية( كيف ناس الوقت تقوًن مواقف الطلبة 

 على العلـو )العاطاي(.

ـ. كموضوعها َُِٓادلاجسيَت قد حبثها دمحم ذك الاكر أمر للا سنة  رسالة -ٖ
بولوالكانج  ِالنور  STIKKإسًتاتيجيات تعليم كيب الًتاث يف  ىو

 ِٔماالنج.

اَلىداؼ من ذلك البحث ىي دراسة أعمق حوؿ أ( مراحل تطوير 
بولوالكانج، ب( االسًتاتيجيات  ِالنور  STIKKنظاـ تعليم كيب الًتاث يف 

بولوالكانج،  ِالنور  STIKKيت تسيخدـ يف تطوير تعليم كيب الًتاث يف ال
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 ِالنور  STIKKج( اليحدايت اليت تواجو يف تطوير تعليم كيب الًتاث يف 
 بولوالكانج.

 STIKKالنيائج من ذلك البحث ىي مراحل تعليم كيب الًتاث يف 
دبعايَت  STIKKبولوالكانج ، كىي: أٌكال، ىناؾ اسيعدادات لدخوؿ  ِالنور 

سليلاة يعٍت الطالب يراقبوهنم فريق خاص الذم يشكل دلراقبة سلوكهم 
اإلسالمي. كاثنيا،  ِكنشاطهم ادلشاركة يف اَلنشطة اليت تقاـ دبعهد النور 

بيت عن  ََّ - َِٓتطلب الطلبة أف رباظ نظم ألاية ابن مالك بقدر 
اَلكىل ذلا تعميق ، يف السنة STIKKظهر القلب. كاثلثا، بعد دخوؿ الطلبة 

مادة العلـو النحوية، من ادليوقع أف تيمكن الطلبة يف السنة الثانية من قرا ة  
كيب الًتاث صحيحا كذلا  تعليم علم الاقو الذم يسيخدـ كياب فيح 
ادلعُت. كرابعا، بعد ادلركر ابدلراحل ادلخيلاة أعاله، يقاـ نشر الطلبة يف اجمليمع 

 أسبوعُت.أك ادلمارسة ادليدنية دلدة 
أما االسًتاتيجيات ادلسيخدمة يف تطوير تعليم كيب الًتاث يف 

STIKK  فهي سوركجاف ككييوانف كابندكغاف كمذاكرة  بولوالكانج ِالنور
كربايظ كالالراف كحبث ادلسائل كزلاضرة عامة. كأما اليحدايت اليت تواجو 

بولوالكانج فهناؾ عامالف،  ِالنور  STIKKتطوير تعليم كيب الًتاث يف 
كعلا العوامل الداخلية كاخلارجية. تيسبب العوامل الداخلية يف اطلااض رغبة 
الطلبة يف تعميق كيب الًتاث. كالعوامل اخلارجية ىي العديد من الطلبة 
الاليت تشعرف ابدللل، كيردف أف يشعرف جبٌو جديد للدراسة خارج ادلعهد 

لب اقيصادية غلب أف يعشن ابلعمل خارج ادلعهد اإلسالمي، كىناؾ مطا
اإلسالمي حىت يًتكن تعليمهن كؼلًتف االسيمرار يف اجلامعات خارج ادلعهد 

 اإلسالمي.
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 : اليشابو كاإلخيالؼ بُت الدراسات السابقة كىذه الدراسةُ.ُ جدكؿ

 اإلختالف بهاشتال سنةوال ادلوضوعو  الباحث الرقم
ادلعهد تطوير منهج  خبارم، ُ

اإلسالمي السلاي كالشافعي 
يف ربسُت جودة اليعليم 

)دراسة حالة دبعهد إسالمي 
طريق اذلدل جيكوؾ ابابداف 

 ـ.َُِٖ، سنة بونوركجو(

البحث السابق كىذا 
البحث يبحثاف عن 

منهج ادلعهد اإلسالمي 
 السلاي الشافعي

يركز ىذا البحث عن 
منهج اليعليم خاصة 
يف كيب الًتاث كركز 

السابق عن  البحث
 ادلنهج عامة كتطويره

إدارة تطوير دمحم فاصلا بوكارا،  ِ
ادلنهج الدراسي ادليكامل 
دبدرسة إبيدائية إسالمية 

ميكاملة نور ىداية سوركارات 
سنة دراسية 

، سنة ـَُِٖـ/َُِٕ
 ـ.َُِٖ

البحث السابق كىذا 
البحث يبحثاف عن 

ادلنهج الدراسي 
ادليكامل ابدلدرسة 

 اإلسالمية

ىذا البحث عن  يركز
منهج تعليم كيب 
الًتاث على ضو  

ادلدخل اليكاملي كركز 
البحث السابق عن 

ادلنهج ادليكامل 
 ابدلدرسة

تطوير ادلنهج ليا صريدة،  ّ
الديٍت يف ادلعهد اإلسالمي 
)دراسة كياية للمنهج الديٍت 
يف معهد إسالمي احلميدية 

، سنة سواصلاف ديبوؾ(
 .ـَُِٕ

البحث السابق كىذا 
 لبحث يبحثاف عنا

ادلنهج الديٍت يف ادلعهد 
 اإلسالمي

يركز ىذا البحث عن 
ادلنهج اليعليمي الديٍت 

خاصة تعليم كيب 
الًتاث يف ادلدرسة 
ربت رعاية ادلعهد 

اإلسالمي كركز البحث 
السابق عن ادلنهج 

اليعليمي الديٍت عامة 
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 يف ادلعهد اإلسالمي
إدارة ليلة ادلربكرة مصطاى،  ْ

ة العربية ابدلدخل تعليم اللغ
اليكاملي يف مدرسة ثنائية 
، اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو

 ـ.َُِٕسنة 

البحث السابق كىذا 
البحث يبحثاف عن 
ادلدخل اليكاملي 

 لعملية اليعليم

يركز ىذا البحث عن 
ادلدخل اليكاملي دلنهج 
تعليم كيب الًتاث كركز 

البحث السابق عن 
ادلدخل اليكاملي 

 العربية ليعليم اللغة
 

دمحم إخباؿ طريق إيايندم،  ٓ
تكامل منهج ادلدرسة الدينية 
يف منهج اليعليم اإلبيدائي 

نور  SDI)دراسة كاقعية يف 
، إقليم  Wiyoroاليقُت، قرية 

Ngadirojo  منطقة ،
Pacitan) ـ.َُِٗ، سنة 

البحث السابق كىذا 
البحث يبحثاف عن 
ادلدخل اليكاملي يف 

سة ادلنهج اليعليمي دبدر 
 دينية

يركز ىذا البحث عن 
ادلدخل اليكاملي يف 

ادلنهج اليعليمي خاصة 
)تعليم كيب الًتاث( 
دبدرسة دينية كركز 
البحث السابق عن 
ادلدخل اليكاملي يف 
ادلنهج اليعليمي عامة 

 دبدرسة دينية
تعليم كيب أمَت ادلؤمنُت،  ٔ

الًتاث يف معهد سلاية 
سوكورجو شافعية العايل 

كمعهد نور القرنُت  سيوبندك
 ـ.َُِٓ، سنة العايل مجرب

البحث السابق كىذا 
البحث يبحثاف عن 

 تعليم كيب الًتاث

يركز ىذا البحث عن 
منهج تعليم كيب 

الًتاث كركز البحث 
السابق عن تعليم كيب 

 الًتاث
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ظلوذج اليعليم ، دمحم اجلنيدم ٕ
 كيب الًتاثالكامل يف  

دبعهد ابن اَلمُت اإلسالمي 
ابماصلكيو )مراجعة الطريقة 

 ـَُِٖسنة  ،كاليقوًن(

البحث السابق كىذا 
البحث يبحثاف عن 
ظلوذج تعليم كيب 

 الًتاث

يركز ىذا البحث عن 
منهج تعليم كيب 

الًتاث )ادلواد كالطريقة 
كاليقوًن( كركز البحث 

السابق عن ظلوذج 
تعليم كيب الًتاث 

 وًن()الطريقة كاليق
 دمحم ذك الاكر أمر للا، ٖ

كيب إسًتاتيجيات تعليم  
 ِالنور  STIKKيف  الًتاث

، سنة بولوالكانج ماالنج
 ـ.َُِٓ

البحث السابق كىذا 
 البحث يبحثاف عن
إسًتاتيجيات تعليم  

 كيب الًتاث

يركز ىذا البحث عن 
منهج تعليم كيب 

الًتاث كركز البحث 
السابق عن 

إسًتاتيجيات تعليم  
 ًتاثكيب ال

 
بنا  على اجلدكؿ اَلعلى، أف ىذا البحث كالبحوث السابقة ييشاهباف يف ادلنهج 

منهج ادلعهد اإلسالمي السلاي الشافعي، كتعليم كيب اليعليمي يف ادلدرسة الدينية ك 
. كؼليلف يف أف ىذا البحث يركز الًتاث، كادلدخل اليكاملي ادلسيخدـ يف اليعليم كمنهجو

على منهج تعليم كيب الًتاث الذم يسيخدـ ادلدخل اليكاملي يف ادلدرسة ربت رعاية 
 .سوكورغلو سييوبوندكادلعهد السلاي الشافعي اإلسالمي 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 ادلبحث األول : ادلنهج

 مفهوم ادلنهج -أ 
نػيهىاجنا شلا يعٍت  -يػىٍنًهجي  –ادلنهاج ابللغة العربية مشيق من كلمة نػىهىجى 

بينما فيما ييعلق دبنهج اللغة العربية ىو  ِٕادلسار/الطريق الذم ييم أخذه بوضوح.
ُت  اليواصلية ادلقدمة كادلعٌدة كادلخيارةاللغوية كاَلنشطة  الوضع كلو، اليجربة

تطوير  اليخطيط ذلا كترتيبها حبيث يكوف لدل ميعلمي اللغة القدرة على ذلك
  ِٖالكالـ أك القرا ة أك الكيابة. كشلارسة لغة جيدة ىي مهارة االسيماع،

منذ أقل من قرف  بدأت كلمة منهج تعرؼ ابسم مصطلح يف عامل اليعليم
. يف ذلك ـُٖٔٓعاـ  Websterيف قاموس  منهج َلكؿ مرةكاحد. يظهر مصطلح 

 البدايةيف رلاؿ الرايضة، كىي أداة ذبلب الناس من  العاـ، ُت اسيخداـ كلمة منهج
ـ ُت اسيخداـ مصطلح ادلنهج يف رلاؿ اليعليم مع ُٓٓٗإىل النهاية. فقط يف عاـ 

 ِٗمعٌت عدد من ادلواد يف الكلية أك اجلامعة.
دبا ييماشى مع تطور النظرية كادلمارسة الًتبوية. يف ادلنظر  ييطور فهم ادلنهج

القدًن، ادلنهج ىو رلموعة عدد من ادلواد اليت غلب أف يقدمها ادلعلم كيدرسها 
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يؤكد ىذا الرأم على فهم ادلناىج من حيث احمليول. يف الرأم الذم  َّالطالب.
يز، ييم تاسَت ادلنهج جا  الحقا، ينصب الًتكيز على ذبربة اليعلم. مع نقطة الًتك

على أنو مجيع اخلربات ادلقدمة الطالب ربت سيطرة أك توجيو ادلدرسة. كتيضمن 
 ُّاخلربات على معلومات كحقائق كمااىيم كمبادئ كقيم كنظارايت.

ىناؾ عدد من منظرم ادلناىج غلادلوف أبف ادلناىج ليست كذلك تشمل 
اليت تقع ربت سيطرة  فقط مجيع اَلنشطة ادلخطط ذلا كلكن أيضا اَلحداث

ادلدرسة، ابإلضافة إىل اَلنشطة ادلنهجية الرمسية أنشطة منهجية غَت رمسية أيضا. 
اَلنشطة ادلناىج الدراسية اليت ال غالبا ما ييطلق على ىذا الشكل الرمسي ادلناىج 

 ِّادلشًتكة كغَت ادلنهجية.

من  منهج على أصل الكلمات ىو مكاف للركض ابلكلمات اليت أتيت منها
curir الالتيٍت الذم ىو عٌدا  أك راكض ك curere .بصرؼ  ّّشلا يعٍت أين يركض

اليت تعٍت ادلسافة اليت غلب على  curriculaeالنظر عن ذلك، كما أييت من كلمة 
الشخص قطعها عدا . لذلك، يف ذلك الوقت كاف فهم ادلنهج ىو فًتة اليعليم 

 ّْوؿ على دبلـو أك شهادة.الذم غلب أف يؤخذ من قبل الطالب هبدؼ احلص

يف كجهة النظر اليقليدية، يذكر أف ادلنهج ىو فقط خطة الدرس. يف حُت 
أف ادلنهج يف كجهة النظر احلديثة أكثر من رلرد خطة الدرس أك رلاؿ الدراسة. 

                                            
، )عماف: دار الاكر، دراسة يف ادلناىج كاَلساليب العامةكىشاـ عامر علياف،  ىندمصاحل ذايب  َّ

 .َُـ(، ُٕٖٗ

، )جامعة الَتموؾ: دار أساس بنا  ادلناىج الًتبوية كتصميم الكياب اليعليميدمحم زلمود اخلوالدة،  ُّ
 .ُٗ-ُٖـ(، َُُِادلسَتة، 

Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999), 162. 
32

 Nasution, Kurikulum dan Pengajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5. 
 ، ادلرجع السابق.أساس بنا  ادلناىج الًتبوية كتصميم الكياب اليعليميدمحم زلمود اخلوالدة،  ّّ

Imas Kurinasih dan Berlin Sani, Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan Penerapan, 

(Surabaya: Kata Pena, 2014), 3. 
34

 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Bandung: Bumi Aksara, 1994), 16. 



ِِ 
 

 
 

ادلناىج الدراسية يف كجهة نظر حديثة ىو كل ما ػلدث ابلاعلي يف عملية اليعليم 
 ّٓرل يشار ابسم مجيع ذبارب اليعلم.يف ادلدرسة. بعبارة أخ

كفقا للرأم احلديث، فإف ادلنهج أكثر من رلرد خطة الدرس أك رلاؿ 
الدراسة. ادلنهج يف الرؤية احلديثة ىو كل ما ىو حدث حقيقي يف عملية اليعليم يف 
ادلدارس. يبدأ ىذا الرأم من شي  فعلينا كحقيقينا، أم ما ػلدث ابلاعلي يف 

اليعلم. يف اليعليم، ؽلكن لألنشطة اليت يقـو هبا الطالب أف توفر  ادلدرسة يف عملية
ذبارب تعليمية، مثل البسينة كالرايضة كاجلورموز كاجلمعيات كبعض اَلنشطة درس 
آخركف خارج رلاؿ الدراسة. كل شي  ىو ذبربة اليعلم مايد. ادلنظر احلديث ػلمل  

 ّٔل ادلدرسة أك خارجها.كل اخلربة اليعلم ىو ادلنهج سوا  تيخذ اخلربة داخ

على ىذا اَلساس، فإف ادلنهج اَلساسي ىو ذبربة اليعلم. اتضح ذبربة 
اليعلم اليت ذلا أتثَت كبَت يف نضج اَلطااؿ، ليس فقط دراسة مواضيع اليااعل 
االجيماعي يف البيئة ادلدرسية كاليعاكف العميق اجملموعات، كاليااعالت يف البيئة 

 ّٕتشكل أيضا ذبربة اليعلم.ادلادية، كغَت ذلك، ىو 

 :فيما يلي بعض تعرياات ادلناىج يف رأم اخلربا 

 the total effort of the بصياغة ادلنهج ؾ Alexander ك Saylorيقـو كل من  -ُ

school situations شلا يعٍت أف ادلناىج جهد كامل اليت تقـو هبا ادلؤسسات ،
 اا.اليعليمية أك ادلدارس ليحقيق ىذا اذلدؼ زلدد سل

ادلنهج كمجموعة كمسعى تعليمي يهدؼ إىل سبكُت الطالب  Smithيرل  -ِ
من العيش يف اجمليمع. صلل ييم تعزيز الطالب ليكوف لديهم القدرة على 

 اليكيف ليصبحوا جز ا من اجمليمع.
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، فإف ادلناىج ىي نشاط كذبربة مشارؾ الطالب يف Hilda Tabaكفقان  -ّ
 ّٖادلدارس اليت ُت اليخطيط ذلا.

طو علي حسُت الديليمي كسعاد عبد الكرًن عباس الوائلي، ادلنهج  يعرؼ -ْ
ىو مجيع أنشطة أك مجيع اخلربات اليت اكيسبها الطالب أبف تشرؼ ادلدرسة 

 ّٗكتوجو سوا  كاف داخل بنياف ادلدرسة أك خارجها.
أنو غلب تغيَت ادلناىج الدراسية من الًتكيز على احمليول  Ronald C. Dollقاؿ  -ٓ

ت اليت حققها الطالب. ىذه اليجربة اليت سيحققها الطالب، إىل اخلربا
سوا  يف ادلدرسة أك يف ادلنزؿ أك يف اجمليمع، سوا  مع ادلعلم أك ليس مع 
ادلعلم، ترتبط بشكل مباشر أك غَت مباشر ابلدرس. ؽلكن ربقيق ىذه اليجربة 
أيضا من خالؿ جهود ادلعلمُت كادلرافق ادلخيلاة اليت تدعمها. ػلد 

Johnshon  من رأمRonald C. Doll قائال إف اليجربة لن تنشأ إال إذا كاف ،
 َْ.ىناؾ تااعل بُت الطالب كبيئيهم. ىذا اليااعل يسمى اليدريس

معٌت ادلنهج دبعناه اَلكسع، أم ادلنهج كربانمج  Nana Sudjana كما عرضت -ٔ
غيها من كخربة تعليمية، ابإلضافة إىل نيائج اليعلم ادليوقعة، اليت ُت صيا

خالؿ ادلعرفة كاَلنشطة ادلنظمة بشكل ترتييب، كاليت ييم منحها للطالب 
ربت مسؤكلية ادلدرسة تساعد على ظلو الطالب أك ظلوىم الشخصي 

 ُْككاا هتم االجيماعية.
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لسنة  َِالقانوف رقم  ُٗنقطة  ُفهم ادلنهج كما ىو كارد يف ادلادة 
وعة من اخلطط كالًتتيبات ادليعلقة ـ بشأف نظاـ اليعليم الوطٍت دبعٌت رلمََِّ

ابَلىداؼ كاحمليول كمواد اليعلم كالطريقة ادلسيخدمة كدليل لينظيم أنشطة اليعليم 
 ِْليحقيق أىداؼ تعليمية معينة.

من ماهـو ادلنهج ادلذكور ؽلكن فهم أف ادلنهج ليس كذلك سييم تدريس 
َلنشطة اَلخرل اليت ادلواد فقط للطالب، كلكن أيضا ىناؾ رلموعة من القواعد كا

تشكل كتبٌت نضج الطالب يف ادلدارس. أما ابلنسبة جلميع اَلجهزة ىي هتدؼ إىل 
ربقيق ىدؼ كاحد، كىو ربقيق اَلىداؼ اليعليمية. أك بعبارة أخرل، ادلنهج ىو 
مجيع خربات تعليمية كتربوية كإجيماعية كثقافية اليت توفر ادلدرسة للطالب سوا  

جها بقصد أف تساعد ظلٌوىم الشامل الكامل كأف تعدؿ داخل ادلدرسة أك خار 
 ّْسلوكهم كفقا لألىداؼ.

تاسَتات سليلاة للمنهج من جوانب أخرل  S Nasutionاسيعرض 
 ْْللحصوؿ على اليصنيف اليايل:

ؽلكن اعيبار ادلنهج كمنيج، أم عمل الاقرة مطورك ادلناىج الدراسية، عادة  -ُ
ياب أك دليل ادلناىج الدراسية، يف اللجنة. ييم سكب النيائج يف شكل ك

 الذم ػليوم على عدد من النقاط الدركس اليت سييم تدريسها.

ؽلكن أف ينظر ادلنهج على أنو برانمج، كىو أداة يقـو هبا ادلدرسة ليحقيق  -ِ
أىدافها. ؽلكن أف يكوف ىذا يف شكل تعليم سليلف مواد الدركس كلكن 
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تعيرب اليأثَت على تنمية الطالب ؽلكن أف تشمل أيضا مجيع اَلنشطة اليت 
 مثل اجلمعيات ادلدرسية، ادلبارايت كاجلرموز كدكاف ادلدارس كغَتىا.

ؽلكن النظر إىل ادلنهج أيضا على أنو أشيا  من ادليوقع تعلمها الطالب،  -ّ
أف نيعلم ليس  كىي معرفة معينة، كادلواقف، كادلهارات. ما كاف ميوقعا

 دائما ما نيعلمو حقا.ميساكاي 

ؽلكن النظر إىل ادلناىج حسب ذبربة الطالب. اآلرا  الثالثة أعاله تيعلق مع  -ْ
زبطيط ادلناىج يف حُت أف كجهة النظر ىذه تدكر حوؿ ماذا يف الواقع 
يصبح حقيقة لكل طالب. من ادلمكن، ىذا ما ييحقق يف اَلطااؿ ؼليلف 

 عما ىو ميوقع حسب اخلطة.

 

 مكوانت ادلنهج -ب 

ادلنهج كنظاـ من عدة أجزا  أك مكوانت ال ؽلكن  ادلنهج ىو نظاـ. ييكوف
فصلها عن بعضها البعض. مكٌوف ادلنهاج ىو جز  مكمل ككظياي ال يناصل عن 

 Nana نظاـ ادلناىج َلف ادلكٌوف ناسو لو دكر يف تشكيل نظاـ ادلناىج. يف رأم

Syaoudih Sukmadinata غلب أف يكوف ادلنهج ميوافقا أك مالئما. تيضمن ،
ىذا ادلنهج شيئُت، اَلكؿ مال مة ادلنهج مع احيياجات العصر كميطلباتو  مال مة

كأحوالو كتطوره ، كالثاين ىو اليوافق بُت مكوانت ادلنهج. مكوانت ادلناىج ىي 
 ْٓاَلىداؼ كادلواد اليعليمية كاسًتاتيجيات اليدريس كتقوًن كصقل اليدريس.

قررات الدراسية كقاؿ سرحاف أف مكوانت ادلنهج ماهوما كاسعا ىي ادل
كالكيب كالوسائل اليعليمية كطريقة اليدريس كاَلنشطة كأسليب اليقوًن 

ادلنهج ييكوف عن اَلىداؼ كاحمليول كخربة اليعليم )الطرؽ  ْٔكاإلميحاانت.
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كيلخص الباحث أف مكوانت ادلنهج تيكوف من أربعة  ْٕكالوسائل( كاليقوًن.
كتقوًن. ؽلكن شرح مكوانت  أساسية كىي أىداؼ كمواد كطرؽ أك اسًتاتيجيات

 ادلنهج أعاله على النحو الياؿ:
 األهداف -2

اَلىداؼ من ادلنهج ىو الغرض من العملية اليعليمية اليت تيم 
للطالب. كذلك َلف ادلنهج ىو كسيلة ليحقيق غاية اليعليم. تلعب 
اَلىداؼ دكرا مهما للغاية. سيكوف اذلدؼ ىو توجيو مجيع اَلنشطة 

مكوانت ادلناىج اَلخرل. كاَلىداؼ يقصد ابلنيائج اليعليمية كسيلوف 
اليعليمية اليت ؼلططو اجمليمع كادلدرسة كالنظاـ اليعليمي أف يساعد الطالب 

 ْٖعلى بلوغ إمكاانهتم كقدراهتم.
، تصاغ أىداؼ ادلنهج على Nana Syaodih Sukmadinataكحبسب 

حيياجاهتم أساسُت، علا: أكال، تسيند اَلىداؼ على ميطلبات اجمليمع كا
كأحواذلم كاليقدـ العصر. كاثنيا، تسيند اَلىداؼ على اَلفكار، كتيوجو على 

 ربقيق القيم الالساية.
على ادلسيول اليشغيلي، غلب صياغة اَلىداؼ اليعليمية بصيغة 
أكثر ربديدا، كىي اليغيَتات يف السلوؾ اليت ييعُت على الطالب ربقيقها 

ثالث فئات من أىداؼ اليدريس كفقا  Bloomخالؿ عملية اليعليم. يقوؿ 
( ادلرتبط ابلقدرات domain kognitifللمجاالت الاردية، كىي اجملاؿ ادلعريف )

( ادليعلقة ابلقدرة على إتقاف domain afektifالاكرية كاجملاالت العاطاية )
ادلواقف كادلشاعر كاالىيمامات كالقيم كتطويرىا، بينما يرتبط اجملاؿ الناسي 

 .( إبتقاف ادلهارات احلركية كتطويرىاdomain psikomotorikاحلركي )
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حملة عامة عن مواصاات  Nana Syaodih Sukmadinataتقدـ 
اَلىداؼ اليت غلب ربقيقها ربديدا فيما ييعلق ابَلىداؼ اليعليمية، 

( اسيخداـ  ُأف يصف ما ييوقع من الطالب القياـ بو، من خالؿ:  (أ 
( عرض ِ سلوؾ ؽلكن مالحظيو، كلمة اَلفعاؿ اليت تشَت إىل

( توفَت اليخصص حوؿ ادلوارد ّادلنبهات اليت تثَت سلوؾ الطالب، 
اليت ؽلكن اسيخدامها من قبل الطالب كاَلشخاص الذين ؽلكن 

 .دعوهتم للعمل معا
( دقة ُأف يبُت جودة السلوؾ ادليوقع من الطالب، يف شكل:  (ب 

 .( سرعة طوؿ كتواتر االسيجابةِاالسيجابة، 
أف يصف الظركؼ أك أحواؿ أك البيئة اليت تدعم سلوؾ الطالب، يف  (ج 

 ( الظركؼ البيئية الناسية.ِ( الظركؼ البيئية ادلادية، ُشكل: 
 ادلواد التعليمية -0

ادلادة ىي كل ما يعطى للطالب يف أنشطة اليدريس كاليعلم من 
 ادلواد اليت ربيوم على زليول Oemar Hamalikأجل ربقيق اَلىداؼ. يذكر 

ادلناىج. زليوايت ادلنهج ىي مواد دراسية أك دركس ليحقيق أىداؼ الوحدة 
 َٓاليعليمية ذات الصلة يف سياؽ ربقيق اَلىداؼ اليعليمية.

كيقوؿ فوزم طو إبراىيم كرجب أحد الكلزة أف ادلواد اليعليمية 
يشمل على مجيع اخلربات اليت تيحقق ظلوا شامال كامال ديناميكيا ميطورا 

ثل ليلك اخلربات ىو ادلعرفية اإلناعالية كناس احلركية كادلهارات للارد، م
 ُٓكاإلذباىات كاإلىيمامات كالقيم.
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عدة معايَت  Nana Sudjanaليحديد مادة ادلنهج أك زليواه، تقدـ 
 ِٓكيضع زلمود يونس كدمحم قاسم بكر عدة شرائط، منها:

معٌت  غلب أف تكوف زليوايت ادلنهج الدراسي مال مة كمناسبة كذات (أ 
 ليطوير الطالب.

غلب أف تعكس زليوايت ادلنهج احلقائق أك اَلحداث االجيماعية، شلا  (ب 
 يعٍت أهنا تيوافق مع ميطلبات اجمليمع.

 غلب أف ربيوم زليوايت ادلنهج على معرفة علمية شاملة. (ج 
غلب أف ربيوم زليوايت ادلنهج على جوانب علمية تصمد أماـ  (د 

 االخيبار.
ادلنهج على مواد كاضحة، ليس فقط غلب أف ربيوم زليوايت  (ق 

 ادلعلومات الاكرية.
غلب أف تكوف زليوايت ادلنهج قادرة على دعم ربقيق اَلىداؼ  (ك 

 اليعليمية.
، يف ربديد Oemar Hamalik ابإلضافة إىل ادلعايَت السية، يف رأم 

 ّٓادلواد اليعليمية،  غلب أيضنا مراعاة عدة أشيا  على النحو اليايل:
ليت ييم سكبها يف اليعليم غلب أف تكوف قد اخيربت صحيح، ادلادة ا (أ 

 احلقيقة كصحيها.
مسيول اَلعلية، غلب أف ػلياج الطالب يف حياهتم اليومية إىل ادلواد  (ب 

 ادلقدمة.
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فائدة، ؽلكن أف توفر ادلواد ادلخيارة فوائد للطالب، سوا  أكاف  (ج 
، أك غَت أكادؽليا ينمو ادلهارات كادلعرفة ادلكيسبة كفقا دلسيول اليعليم

اَلكادؽلي الذم ؽلكن أف ينمو ادلهارات احلياتية لليعامل مع مشاكل 
 احلياة.

تسيحق اليعلم، غلب أف تكوف ادلادة اليت تيم دراسيها مناسبة لصاحل  (د 
 ادلادة ذات الظركؼ أك أحواؿ احمللية.

مثَت لالىيماـ، غلب أف تكوف ادلادة ادلخيارة قادرة على جذب  (ق 
فز للطالب ليعلم الدركس ادلقدمة. كينمو فضوؿ االىيماـ كتوفَت احلا

 الطالب بشكل مثايل، حىت يثَت الرغبة يف تطوير قدراهتم اخلاصة.
 الطرق أو االسرتاتيجية -3

الطريقة ماهوما كاسعا ىي رلموعة اَلساليب اليت تكوف كاسطة 
كالطريقة  ْٓلينظيم اجملاؿ اخلارغلي للطالب يف أجل ربقيق اَلىداؼ ادلعينة.

الًتبوية ىي السبيل اَليسر لليعلم كاليعليم. أما الطريقة اليت أتدم إىل صلاح 
 ٓٓادلعلم يف عملية اليعليم كسهولة الطالب يف اليعلم فهي الطريقة اجليدة.

يف اخييار طرؽ اليعليم، ينبغي أف يهيم ادلعلم دبناسبة الطريقة 
ية كدلسيول ظلو الطالب لألىداؼ ادلخططة كللمحيوايت أك ادلواد الدراس

 ٔٓكنظرة ادلعلم يف اليعليم.
إف فهم االسًتاتيجية كفقا للقاموس اإلندكنيسي الكبَت يعٍت أهنا 
خطة دقيقة لألنشطة ليحقيق أىداؼ زلددة. يعٍت االرتباط ابليعليم خطة 
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دقيقة فيما ييعلق ابَلنشطة اليت يقـو هبا ادلعلم مع الطالب ليحقيق أىداؼ 
 ٕٓادلنهج.

 Nanaا السًتاتيجيات اليعلم اليت سبارس يف إندكنيسيا، قاؿ كفق

Sudjana ىناؾ رلموعياف من اسًتاتيجيات اليعليم، كعلا اليعليم ادلًتكز حوؿ ،
(. عند SCL( كاسًتاتيجيات اليعلم اليت تركز على الطالب )TCLادلعلم )

لم إىل يشَت ىذا اليحوؿ يف اسًتاتيجية اليع النظر إليها من جوىر اليعليم،
 ٖٓمنظور ادلعرفة كاليعلم كاليعليم.

، فإف ادلنظور القدًن لرؤية ادلعرفة ىي شي  أصبح Sukiman  يف رأم
جاىزا، حبيث أنو يف عملية اليعلم أك اليعليم، فقط نقلو إىل الطالب 

(transfer of knowledge ىذا سلالف للمنظور اجلديد، أف ادلعرفة ىي ،)
رسوف. يينظر اليعلم أك اليعليم على أنو عملية نييجة بنا  الناس الذين يد

 ٗٓ( بطريقة مناسبة ييم ربديدىا.change behaviorليشكيل ادلعرفة )
 التقوًن -4

اليعليم ىو عملية هتدؼ إىل تغيَت سلوؾ الطالب كفقا لألىداؼ 
اليعليمية اليت ُت كضعها يف ادلناىج الدراسية. اليقوًن ىو أحد ادلكوانت يف 

ادلصمم ليعرب عن نيائج اليعليم الذم ُت تضمينو يف سلوؾ  ادلنهج الدراسي
الطالب. اليقوًن ىو عملية مسيمرة ييم تطبيقها على الطالب يف مؤسسة 

 َٔتعليمية.
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كاليقوًن ىو رلموعة من اإلجرا ات اليت ييم من خالذلا مجع البياانت 
من مدل  لألفراد أك ادلشاريع أك الظواىر، كتيم دراسة البياانت علميا لليأكد

 ُٔالوصوؿ إىل أىداؼ زلددة الزباذ قرارات معينة.
يشمل اليقوًن مجيع اَلساليب ادلطبقة للحصوؿ على أدلة صحيحة 
على النيائج اليت حققها الطالب كما ىو سلطط ذلا يف ادلناىج الدراسية، 

 سوا  يف اجملاالت ادلعرفية أك العاطاية أك احلركية.
 ِٔاليقوًن:، يشمل Tedjo Narsoyoكعند 

تصنيف حوؿ اَلىداؼ إىل كصف ادلؤشرات السلوكية اليت توضح  (أ 
 ربقيق اَلىداؼ.

تطوير طرؽ سليلاة كتطبيقها ليحديد اليغَتات يف ادليعلمُت  (ب 
 الشخصيُت.

 كجود عن الطريقة الصحيحة ليلخيص اليغيَت كتاسَته. (ج 
 اسيخداـ ادلعلومات اليت ُت احلصوؿ عليها حوؿ اليقدـ أك العوائق اليت (د 

 يواجهها الطالب كأساس ليحسُت ادلناىج الدراسية.
 اليقوًن بشكل عاـ لو ثالثة أنواع من كظائف اليقوًن، كىي:

اليقوًن كوسيلة لليحقق من صحة الارضية اليت تكوف أساسا ليطوير  (أ 
 ادلناىج الدراسية.

للكشف عن أتثَت الربانمج، أم أف ىناؾ معلومات فعلية تيعلق  (ب 
 الوقت ناسو ؽلكن أف ينمو منيج اثنوم يسمى أبىداؼ الربانمج، كيف
 سلاي ادلناىج الدراسية.
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توفر ادلعلومات حوؿ نقاط القوة كالضعف يف الربانمج من خالؿ  (ج 
تقوًن نقاط القوة كالضعف لدل الطالب يف زلاكلة ليحقيق أىداؼ 

 ّٔاليعليم.
اليقوًن جز  ال ييجزأ من ادلنهج الدراسي. من خالؿ اليقوًن، ؽلكن 
ربديد قيم ادلناىج كمعانيها حبيث ؽلكن أخذىا يف االعيبار ىل كاف ادلنهاج 
حباجة إىل احلاظ عليو أـ ال، كاَلجزا  اليت ربياج إىل ربسُت. اليقوًن ىو 
عنصر دلعرفة فعالية ربقيق اَلىداؼ. يف سياؽ ادلنهج الدراسي، ؽلكن أف 

ال، أك ييم اسيخداـ  يعمل اليقوًن دلعرفة ىل ُت ربقيق اَلىداؼ احملددة أـ
اليقوًن كمالحظات يف ربسُت االسًتاتيجية زلدد. اليقوًن كوظياة تلخيصية 
كاليقوًن كوظياة تكوينية. ؽلكن تصنيف اليقوًن كأداة دلعرفة صلاح ربقيق 

 ْٔاَلىداؼ إىل نوعُت، علا االخيبارات كغَت االخيبارات.
 

 ادلبحث الثاين : ادلدخل التكاملي
 تكامليمفهوم ادلدخل ال -أ 

يف اليعليم ىناؾ ثالثة أشيا  ال ؽلكن فصلها كغلب فهمها بعناية. 
ادلصطلحات الثالثة ىي ادلدخل كالطرئق كاَلساليب. كلكن ىذه البحث سوؼ 
نسيكشف مصطلح كاحد فقط، كىو ادلدخل. ادلدخل أييت من هنج اللغة 

ما" أك كياية اإلصلليزية. يف كجو اليعليم ، يعرؼ ادلدخل أبنو "كسيلة لبد  شي  
 معرفة شي  ما.
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ادلدخل ىو عبارة عن رلموعة من االفًتاضات حوؿ طبيعة تدريس كتعلم 
كمع ذلك، تاسر كينا سنجااي ادلدخل  ٓٔاللغة ذات الطبيعة البديهية أك الالساية.

من ىذا ؽلكن  ٔٔعلى أنو نقطة االنطالؽ أك منظور لشخص ضلو عملية اليعليم.
أف يعرؼ أنو قبل أف ػلدد ادلعلم طريقة كأسلواب، غلب عليو أف ييقدـ مسبقا 

 للحصوؿ على الطرائق كاَلساليب ادلناسبة لييم تطبيقها يف اليعليم.

يعيرب اليكامل كفقا لقاموس اللغة اإلندكنيسية ربديثا ليصبح كليا أك دائراي 
صميم سياسات تدريس اللغة من موحدين. يف حُت أف ادلدخل اليكاملي ىو ت

خالؿ تقدًن ادلواد اليعليمية بطريقة ميكاملة؛ كذلك من خالؿ توحيد أك توصيل أك 
ربط ادلواد اليعليمية حبيث ال يوجد شي  مسيقل أك رلزأ. ؽلكن اجلمع بُت 
ادلوضوعات العربية كموضوعات الياريخ اإلسالمي من خالؿ تقدًن مادة القرا ة 

ؽلكن للطالب شلارسة مهارات القرا ة لديهم مع زايدة نظرهتم إىل  اليارؼلية. لذلك
 اتريخ اإلسالـ.

ادلدخل اليكاملي ىو رلموعة من االفًتاضات اليت تسيند إىل فكرة أنو يف 
اسيخدامها، ال ييم فصل اللغة مطلقا عن جوانبها. ييم دائما اسيخداـ ىذه 

املة، كل من جوانب اللغة كجوانب اجلوانب من اللغة يف ادلمارسة اللغوية معا كميك
 مهارات اللغة. حىت مع احلقوؿ اَلخرل، ييم دمج اللغة دائما يف االسيخداـ.

يبدأ مصطلح ادلنهج ادليكامل أك ادلعركؼ أيضنا ابسم ادلنهج اليكاملي من 
ماهـو "اليعليم كاليعلم ادليكامل" أك "مدخل ادلنهج ادليكامل". أاثر ىذا ادلاهـو 

وف ديوم. مع ىذا ادلدخل، يطور الطالب القدرة على الياكَت يف َلكؿ مرة ج
تكوين ادلعرفة بنا  على اليااعالت مع البيئة كاخلربات يف حياهتم. ؽلكن للطالب 

 أف يعلموا توصيل ما تعلموه دبا سيعلموه لليو.
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ادلدخل اليكاملي ىو مدخل ييكامل العديد من ادلوضوعات ادليعلقة 
ادلدخل اليكاملي ىو مدخل  ٕٔت اليعلم مايدة للطالب.ابنسجاـ ليوفَت خربا

غلمع بُت عنصرين أك أكثر يف نشاط تعليمي. ؽلكن أف يكوف عنصر اليعليم 
ادليكامل ماهوما مع عملية، أك ماهـو موضوع ما مع ماهـو موضوع آخر، أك 
ؽلكن أيضا أف يكوف مجعا من طريقة مع طريقة أخرل. ييم اليكامل عن طريق 

على مبدأ العالقة بُت عنصر ما كعنصر آخر، لذلك من ادلرجو أف تكوف اليأكيد 
الزايدة يف الاهم أكثر جدكل كزايدة يف ادلعرفة َلف اليعليم الواحد ييضمن أكثر من 

 منظور كاحد.

يوفر ماهـو اليكامل كجهة نظر ماادىا أف مجيع العلـو اليت تطورت يف 
يعيقد أف ميل  ٖٔة مع بعضها البعض.سليلف اجملاالت ىي يف الواقع كحدة مًتابط

ماهـو اليعليم ادليكامل ىو مدخل موجو ضلو شلارسات اليعليم ادلناسبة الحيياجات 
الطالب اليعليمية. ينطلق ىذا ادلدخل من فهم أف اليعليم ادليكامل ىو ماهـو 

 أساسي ليشكيل معرفة الطالب كالبنية الاكرية.
م ادليكامل، ىناؾ حاجة إىل عدد من فيما ييعلق ابلقدرة على تنايذ اليعلي

 اَلشيا  دبا يف ذلك:

تبصر ادلعلمُت يف توقع اسيخداـ االذباىات ادلخيلاة للربط ادلااىيمي داخل  -ُ
 أك بُت رلاالت الدراسة.

 إتقاف ادلواد كادلنهجيات يف رلاالت الدراسة ذات الصلة. -ِ

ة أتىب دائما اَلفكار اليعليمية اليت تكوف قادرة على جعل ادلعلمُت يف حال -ّ
لالسياادة من كل قرار ككل إجرا  ليقدًن كصف حقيقي ليحقيق اَلىداؼ 

 الكاملة لليعليم.
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تكاملي من خالؿ "جسر" لربط العناصر  مدخلييم إنشا  اليكامل يف 
اليت سيشارؾ يف أنشطة اليعليم. على كجو اخلصوص، ييضمن ىذا ادلدخل 

ييضمن االسيماع ىدؼ سلوكي ميعدد اليكاملي أربعة مهارات يف اللغة العربية. 
ادلسيوايت ادلعدة للطالب ادلبيدئُت كادليوسطُت كالعلويُت. على سبيل ادلثاؿ، يف 
االسيماع ىناؾ االعًتاؼ ابَلصوات العربية كاليمييز يف النطق. كالكالـ، مدرس 

مع   يقرأ اللغة العربية. كالقرا ة، يقرأ الطالب اللغة العربية من اليمُت إىل اليسار
ينقسم  ٗٔكثافة سهلة. كالكيابة، كيابة اجلمل العربية بشكل مناصل كميصل.

 ادلدخل اليكاملي إىل نوعُت، علا:

 اليكامل الداخلي -ُ

الركابط اليت ربدث بُت مادة اليعلم ناسها، على سبيل ادلثاؿ يف كقت تعلم 
 اللغة مع الًتكيز على الكيابة ؽلكننا ربط القرا ة كاالسيماع أيضا.

 اليكامل اخلارجي -ِ

العالقة بُت أحد رلاالت الدراسة مع رلاالت أخرل للدراسة، على سبيل 
ادلثاؿ رلاؿ دراسات اللغة مع العلـو ذات ادلوضوعات البيئية، ؽلكننا أف 
نطلب من الطالب كيابة مقاالت أك شعر عن الايضاف لدركسهم اللغوية 

ريج أك ؽلكن أف تلوث لدركس العلـو اليت ؽلكننا اليواصل مع إعادة اليح
 النهر أيضا.

 
 خصائص ادلدخل التكاملي -ب 

 ادلدخل اليكاملي لو عدة أنواع من اخلصائص، دبا يف ذلك:

 تركز الطالب. -ُ

 إعطا  ذبربة مباشرة للطالب. -ِ
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 الاصل بُت رلاالت الدراسة غَت كاضح للغاية. -ّ

 تقدًن مااىيم من سليلف رلاالت الدراسة يف عملية اليعليم. -ْ

 كن مران. -ٓ

 ائج اليعلم ؽلكن أف تيطور كفقا دلصاحل الطالب كاحيياجاهتا.ني -ٔ

كلي، كىذا يعٍت أف احلدث الذم ىو زلور االىيماـ يف اليعليم ادليكامل ييم  -ٕ
 مالحظيو كفحصو من عدة مواضيع يف كقت كاحد، كليس من منظور رلزأ.

معٌت، دبعٌت أف دراسة ظاىرة من جوانب سليلاة تسمح بيكوين نوع من  -ٖ
 ات ادليشابكة اليت ؽللكها الطالب.ادلخطط

 أصلية، كىذا يعٍت أف ادلعلومات كادلعرفة اليت حصل عليها تصبح أصلية. -ٗ

نشط، كىذا يعٍت أف الطالب حباجة إىل ادلشاركة مباشرة يف عملية اليعليم  -َُ
 من اليخطيط كالينايذ إىل عملية اليقوًن.

 

 ادلزااي والعيوب يف ادلدخل التكاملي -ج 

 ادلزااي:

خربات تعلم الطالب كأنشطيها ذات صلة دائما دبسيول ظلو  سيكوف -ُ
 الطالب.

 النشاط ادلخيار مناسب كيسيند إىل اىيمامات الطالب كاحيياجاهتم. -ِ

مجيع أنشطة اليعلم ىي أكثر فائدة للطالب حبيث تسيمر نيائج اليعلم لاًتة  -ّ
 أطوؿ.

 اليعلم ادليكامل يطور مهارات الياكَت لدل الطالب. -ْ

 عملية كفقا للمشاكل اليت تصادفها غالبا يف بيئة الطالب. تقدًن أنشطة -ٓ

تنمية مهارات الطالب االجيماعية مثل اليعاكف كاليسامح كاليواصل كاحًتاـ  -ٔ
 أفكار اآلخرين.

 شجع ادلعلمُت على تطوير اإلبداع -ٕ



ّٕ 
 

 
 

توفَت الارصة للمعلمُت ليطوير موقف تعليمي سليم كشامل كديناميكي كذك  -ٖ
 رات ادلعلم ككذلك احيياجات الطالب كاسيعدادىم.معٌت كفقا لرغبات كقد

قم بييسَت كربايز الطالب على اليعرؼ على العالقات أك العالقات بُت  -ٗ
ادلااىيم أك ادلعارؼ أك القيم أك اإلجرا ات الواردة يف العديد من ادلوضوعات 

 أك رلاالت الدراسة كقبوذلا كاسييعاهبا كفهمها.

ككذلك تكاليف اليعلم، ابإلضافة إىل تبسيط توفَت الوقت كالطاقة كادلرافق  -َُ
 خطوات اليعليم.

 َٕالعيوب:

يف جانب اليقوًن، ييعُت على ادلعلم تقوًن ليس فقط النيائج كلكن أيضا  -ُ
 العملية.

إذا نظران إليو من جانب ادلعلم، ييطلب ىذا ادلدخل توفر ادلعلم الذم ييميع  -ِ
منهجية موثوؽ هبا، كثقة دبعرفة كرؤية مكثاة، كإبداع عايل، كمهارات 

 ابلناس عالية كركح أكادؽلية، كىو شجاع ليحزًن ادلواد كتطويرىا.

من جانب الطالب، ييضمن اليعليم ادليكامل فرصا ليطوير اإلبداع  -ّ
اَلكادؽلي، اَلمر الذم ييطلب قدرة تعلم جيدة نسبيا للطالب، من حيث 

 الذكا  كاإلبداع.

عليم أك مصادره، فإف اليعليم ادليكامل إذا نظران إليو من جانب كسائل الي -ْ
ييطلب مواد أك مصادر معلومات كثَتة جدا كمايدة، مثل تلك اليت ؽلكنها 

 دعم اَلفكار كادلعارؼ الالزمة كإثرا ىا كتطويرىا.

من جانب ادلنهاج الدراسي، ييطلب اليعليم ادليكامل نوعنا من ادلناىج  -ٓ
 ادلايوحة ليطويره.
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ًن كالقياس، ييطلب اليعليم ادليكامل نظاما ميكامال انطالقا من أنظمة اليقو  -ٔ
لليقوًن كالقياس )اَلشيا  كادلؤشرات كاإلجرا ات( دبعٌت نظاـ يسعى إىل 
ربديد صلاح تعلم الطالب من خالؿ العديد من ادلوضوعات ذات الصلة، أك 
دبعٌت آخر نيائج اليعلم ىي عبارة عن رلموعة كإرشادات إلتقاف ادلواد 

 ليت ييم ذبميعها معا.ادلخيلاة ا

انطالقا من اجلو كالًتكيز على عملية اليعلم، ؽليل اليعلم ادليكامل إىل "غرؽ"  -ٕ
موضوع كاحد أك أكثر من ربديد اَلكلوايت. تكشف القيود اَلخرل لليعليم 
ادليكامل اليت حاكلت تطبيق ىذا ادلدخل عن بعض الصعوابت أثنا  إعداد 

 كتنايذ اليعليم.

 
 : منهج ادلعهد السلفي )كتب الرتاث( ادلبحث الثالث

 مفهوم كتب الرتاث -أ 
خارج ادلعهد مصطلح كيب الًتاث بنربة مسيهينة حوايل من ىو اسيخدـ 

عشرين سنة قبلي. على كجهة نظرىم، تعيرب كيب الًتاث كيااب ذا مسيول علمي 
منخاض كعاا عليو الزمن، كىي إحدل أسباب مجود أفكار اَلمة. كاف ىذا 

ؤدلا يف اَلكؿ، كلكن يف كقت الحق ُت قبوؿ اسم كيب الًتاث على ادلصطلح م
نطاؽ كاسع ابعيباره أحد ادلصطلحات الانية يف دراسة معهدية. من بُت ادلعاىد 
اإلسالمية، ابإلضافة إىل مصطلح كيب الًتاث ادلنيشر أيضا مصطلح الكيب 

بل يف الواقع،  الكالسيكية )الكيب القدؽلة(، لإلشارة إىل ناس النوع من الكيب.
َلنو غَت رلهز بشكاؿ، غالبا ما ييشار إىل كيب الًتاث من قبل أىل ادلعهد ابسم  

(. كبسبب الاًتة الزمنية البعيدة جدا عن ظهوره اآلف، gundulكياب جوندكؿ )
 ُٕيصف الكثَت ىذه كيب الًتاث أبهنا كيب قدؽلة.
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المي ىو أف كيب الاهم ادلنيشر أك ادلشهور بُت مراقيب مشكلة ادلعهد اإلس
الًتاث ينظر إليها دائما على أهنا كيب دينية عربية أك مسيخدمة حركؼ عربية  
ككمنيج من فكر علما  ادلاضي )السلف( ادلكيوب بصيغة شليزة قبل العصر 
احلديث، قبل القرف السابع عشرة ادليالدم. يف صياغة أكثر تاصيال، فإف تعريف  

قد كيبها علما  عربية، كلكن ابلوراثة كيب الًتاث ىي عبارة عن كيب اليت 
أصبحت مرجعا يسًتشد بو العلما  اإلندكنيسيوف على أهنا كياابت مسيقلة، ككيبو 

 ِٕعلما  إندكنيسيوف كيعليقات أك ترمجات على كياب العلما  العرب.

يف أدانه، ىناؾ نظرة على ماهـو كيب الًتاث اليت قدمها العديد من 
 :العلما 

، كيب الًتاث ىي كياابت عربية اليت قد كيبها Masdar F. Mas‟udiيف رأم  -ُ
علما  إسالميوف يف العصور الوسطى، كغالبا ما يشار إليها ابسم الكيب 

 القدؽلة.

، كيب الًتاث ىي كياب من أتليف كياابت Dawam Rahardjoكابدلثل قاؿ  -ِ
 ّٕعربية من علما  اإلسالـ يف العصور الوسطى.

الًتاث ىي كيب يسيخدمها عامل ادلعاىد ، كيب Ali Yafieكحبسب  -ّ
اإلسالمية مكيوبة ابحلركؼ العربية أك ابللغة العربية أك اللغة ادلاليو أك اجلاكية 
أك السندانية، كال تعطى احلركؼ ابحلركات كالشكاؿ، كربيوم على العديد 
من اليخصصات العلمية. مسيت كيب الًتاث َلف معظم الكيب لوف كرقيها 

نب اليطورات يف تكنولوجيا الطباعة، ال غلب طباعة كيب أصار. إىل جا
 ْٕالًتاث دائما بورؽ أصار كلكن طباعيها أيضا على كرؽ أبيض.
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، كيب الًتاث ىي كيب كالسيكية اليت  Martin Van Bruinessenكيف رأم  -ْ
كيبت منذ قركف سابقة. يشار إىل ىذا الكياب يف إندكنيسيا على أهنا كيب 

 ٕٓالًتاث.
الكياىي احلاج سهل زلاوظ ادلاجسيَت أنو تطلق عليهم كيب الًتاث كأكضح  -ٓ

َلهنم يطبعوف الكيب على كرؽ أصار، على الرغم من أف الكثَت منهم أعيد 
 ٕٔطبعها على كرؽ أبيض.

كيب الًتاث ىي الكيب اإلسالمية الكالسيكية   Zamakhsari Dhofierكعرب  -ٔ
ـ الشافعي رحو للا، كخاصة كياابت العلما  الذين اتبعوا مذىب اإلما

 ٕٕكيعطى تعليم كيب الًتاث يف بيئة ادلعهد اإلسالمية تعليم رمسيا.

، تياهم كيب الًتاث عموما على أهنا كيب دينية Azyumardi Azraكقاؿ  -ٕ
ابللغة العربية، كابسيخداـ اَلحرؼ العربية، اليت أنيجها العلما  كادلاكركف 

 ٖٕك من الشرؽ اَلكسط.ادلسلموف اآلخركف يف ادلاضي، كخاصة أكلئ

 anotasi Kitabمن عدد اآلرا  حوؿ كيب الًتاث أعاله، اسيخلص كاتب 

Kuning  االسينياج اليايل من تعريف كيب الًتاث: الكيب اليت ربيوم على القيم
كالعلـو ادليعلقة ابليعاليم اإلسالمية، كيف اَلصل كانت مكيوبة ابللغة العربية أك 

 ٕٗت يف ادلدارس أك ادلعاىد اإلسالمية.ادلاليو، أك حىت أآلف درس
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 خصائص كتب الرتاث -ب 
اسينادا إىل فًتة ادلؤلف )ادلصنف( قبل القرف الياسع عشر ادليالدم أك 
بعدىا، ؽلكن تاصيل كيب الًتاث يف كيابُت: اَلكؿ، الكيب القدؽلة، ىي كيب 
السلف الكالسيكي. كل ىذه الكيب كانت من منيجات العلما  قبل القرف 

 َٖياسع عشر ادليالدم. اخلصائص العامة ذلذه الكيب ىي:ال

( أك النثر sastra lirisتقدًن اللغة كالسيكية ابلكامل، كتيكوف من النظم ) -ُ
(prosa liris.) 

ال تيضمن عالمات الًتقيم، مثل الاواصل كالنقاط كعالمات اليعجب  -ِ
 كعالمات االسياهاـ كما أشبو ذلك.

من ذلك ييم تصنف مسيول الوصف ال تعرؼ تقسيم الاقرات، فبدال  -ّ
 بكلمة كياب، ابب، فصل، رفع، تنبيو، كتيمة.

تشكلت زليوايت الكياب الكثَت من االزدكاجية أك النسخة من العمل  -ْ
 العلمي العلما  السابق.

الثاين، الكيب العصرية. ىذه الكيب من ادلنيجات العلمية يف القرف الياسع 
 الكياب ىي: عشر ادليالدم، كاخلصائص العامة ذلذا

ييم ذبديد اللغة أك اللغة الشعبية كإثرا  اليعابَت العلمية من اليخصصات غَت  -ُ
 الشرعية، تكوف الًتكيبة عاٌما يف شكل نثر رلاين.

لعبارات العلمية من العبارة ابكإثرا   اسيخداـ اللغة الشعبية أك العصرية -ِ
 حير.اليخصصات غَت الشرعية، كيصاغ اليأليف عاٌما يف شكل نثر 

 ُت ذبهيز تقنيات الكيابة بعالمات ترقيم مايدة جدا يف الاهم.  -ّ

 أتثر منهجييها كربليلها إىل حد كبَت دبعرفة عصره. -ْ
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زليوايت الكيب ىي نيائج الدراسات اليت تشَت إىل العديد من الكيب  -ٓ
 كغالبا ما ال يوجد اتصاؿ مع مذاىب فكرية معينة.

 

 جمال كتب الرتاث -ج 
 ُٖب الًتاث من جوانب سليلاة دبا يف ذلك:ؽلكن مراجعة رلاؿ كي

زليول ادلعٌت، الذم ؽلكن رؤييو من زليول معٌت كيب الًتاث ينقسم إىل ما  -ُ
 يف يلي:

كيب الًتاث تيكوف من تقدًن ادلعرفة بطريقة كاضحة )ركاية أك حكاية(،  (أ 
 مثل الياريخ كادلغازم كالياسَت.

لنحو، الاقو، كيب الًتاث تعرض مواد من خالؿ مبادئ علمية مثل ا (ب 
 كمرسلة احلديث.

العرض اليقدؽلي، ؽلكن تقسيم من حيث عرض كيب الًتاث إىل ثالثة أنواع،  -ِ
 كىي:

سليصر، كىو كياب ييم ترتيبو بطريقة موجزة كيعرض ادلشاكل الرئيسية،  (أ 
ككالعلا يظهر يف شكل النظم أك الشعر أك يف شكل النصوص 

 )النثر(.

كيقدـ احلجج العلمية نسبيا أك شرح، كىو كياب يقدـ كصاا مطوال،  (ب 
 مقاران، كالعديد ينسخ حجة العلما  مع كل أسباهبا.

 للغاية، كلكنو ليس طويال أيضا.منت، كىو كياب يقدـ ليس موجزا  (ج 

 إبداع ادلؤلف، ؽلكن تقسيم كيب الًتاث إىل مخسة أنواع، كىي: -ّ

كيب الًتاث تعرض أفكارا جديدة، مثل كياب الرسالة )كياب أصوؿ  (أ 
قو لإلماـ الشافعي(، كالعركض كالقوايف )قواعد تصنيف الشعر الا
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لإلماـ اخلليل بن أحد الاراىيدم(، أك نظرية علم الكالـ اليت بد ىا 
 كاصل بن عطا  كأبو احلسن اَلشعرم كغَت ذلك.

كيب الًتاث اليت ربيوم على تعليقات )الشرح( على الكيب  (ب 
ـ ابن حجر العصقالين، ادلوجودة، مثل كيب احلديث فيح البارم لإلما

 الذم يقدـ تعليقات على كياب صحيح البخارم.

كيب الًتاث اليت تلخص الكيب ادلطولة، مثل كياب ألاية بن مالك  (ج 
على شكل الشعر كيصل إىل ألف  يصنف)كياب عن النحو الذم 

بيت( البن عقيل، كلب اَلصوؿ )كياب عن أصوؿ الاقو( للشيخ 
وامع )كياب عى أصوؿ الاقو( زكراي اَلنصارم كملخص جلمع اجل

 لإلماـ السبكي.

كيب الًتاث على شكل شاىد من كيب الًتاث أخرل مثل كياب  (د 
 علـو القرآف )كياب حوؿ علـو القرآف( للعويف. 

كيب الًتاث اليت قد قامت بيجديد نظاـ كياب آخر، مثل إحيا   (ق 
 علـو الدين لإلماـ الغزايل.

 
 أنواع كتب الرتاث -د 

ادلسيول  : ييم تدريسها بنا  على مسيواىا ىي كما يلياَلنواع كالكيب اليت
القرآف، كاليوحيد )اجلواىر الكالمية، كأـ الرباىُت(، كالاقو )ساينة  اإلبيدائي ىو 

الصالة، كساينة النجاة، كسلم اليوفيق، كسلم ادلناجاة(، كاَلخالؽ )الوصااي 
َلجركمية(، كالصرؼ الواضح، كاَلخالؽ للبنُت/البنات(، كالنحو )ضلو الواضح، كا

 )اَلمثلة اليصرياية، كادلنت البنا  كاَلساس(.

ادلسيول ادليوسط اَلكؿ ىو اليجويد )رباة اَلطااؿ، كىداية ادلسيايد، 
كمرشد الويلداف، كشاا  الرحن(، كالاقو )فيح القريب: اليقريب، كمنهاج القوًن(، 
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عليم ادليعلم(، كالنحو كاليوحيد )عقيدة العواـ، كالدين اإلسالمي(، كاَلخالؽ )ت
)ادليممة، كنظم عمريطي، كادلكودم، كاَلمشوين(، كالصرؼ )نظم مقصود، 

 كالكيالين(، كالياريخ )نور اليقُت(.

الياسَت )تاسَت القرآف اجلاللُت، كادلراغي(،  اَلعلى ىوادلسيول ادليوسط 
رفاف(، كعلـو الياسَت )اليبياف يف علـو القرآف، كمباحث احلديث، كمناىل الع

سليار احلديث، كبلوغ ادلراـ، كجواىر البخارم، ك  كاحلديث )اَلربعُت النوكم،
كاجلامع الصغَت(، كمصطالح احلديث )منحة ادلغيث، كالبيقونية(، كاليوحيد )رباة 
ادلريد، كاحلسٌت احلميدية، كالعقيدة اإلسالمية، ككااية العواـ(، كالاقو )كااية 

كالباجورم، كمنهاج الطالب، كمنهاج الطالبُت، ككاشاة اَلخيار، كفيح ادلعُت، 
السجا(، كأصوؿ الاقو )الورقات، كالسلم، كالبياـ، كاللماع(، كالنحو كالصرؼ 
)ألاية بن مالك، كقواعد اللغة العربية، كشرح ابن عقيل، كالصرباكم، كاإلعالؿ، 

اريخ )إسباـ كإعالؿ الصرؼ(، كاَلخالؽ )منهاج العابدين، كإرشاد العباد(، كالي
 الوفا (، كالبالغة )اجلوىر ادلكنوف(.

ادلسيول العايل ىو اليوحيد )فيح اَلجيد(، كالياسَت )تاسَت القرآف 
العظيم: ابن كثَت يف ظالؿ القرآف(، كعلـو الياسَت )اإلتقاف يف علـو القرآف، كإسباـ 

البخارم، الدراية(، كاحلديث )رايض الصاحلُت، كاللؤلؤ كادلرجاف، كصحيح 
كصحيح مسلم، كذبريد الصريح(، كمصطالح احلديث )ألاية السيوطي(، كالاقو 
)فيح الوىاب، كاإلقناع، كادلهذب، كاحمللي، كالاقو على ادلذاىب اَلربعة، كبداية 
اجمليهد(، كأصوؿ الاقو )لطائف الشرح، كأصوؿ الاقو، كمجع اجلوامع، كاَلشباه 

غة العربية )جامع الدركس العربية(، كالبالغة )عقود كالنظائر، كادلواىب السنية(، كالل
اجلماف، كالبالغة الواضحة(، كادلنطق )سلم ادلنورؽ(، كاَلخالؽ )إحيا  علـو 

 الدين، كرسالة ادلعاكنة، كبداية اذلداية(، كالياريخ )اتريخ اليشريع(.
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تسيخدـ الكيب أعاله بشكل عاـ يف دراسة الكيب القياسية للمدارس 
اإلسالمية. كلكن ىناؾ العديد من الكيب اليت ؽلكن اسيخدامها ليعميق كادلعاىد 

 ِٖادلعرفة كتوسيعها حوؿ اليعليم اإلسالمي.

 
 أهداف تعليم كتب الرتاث -ه 

للمعاىد اإلسالمية  كيب الًتاثمنذ ظلو ادلعاىد اإلسالمية، كاف تعليم  
العلما   يعطى كمحاكلة دلواصلة اذلدؼ الرئيسي من ادلعهد اإلسالمي يف تعليم

 ّٖادلرشحُت أك احمليملُت.
عن ادلعهد  َُِٗسنة  ُٖكيذكر قانوف مجهورية إندكنيسيا رقم 

 ، أف ادلعهد اإلسالمي يقاـ هبدؼ:ّاإلسالمي ابب 
تشكيل اَلفراد ادلياوقُت يف سليلف اجملاالت الذين ياهموف كؽلارسوف قيم  -ُ

كتقول كأخالؽ  تعاليمهم الدينية ك/أك يصبحوف علما  دينية لديهم إؽلاف 
 كرًن، كلديهم معرفة كمسيقلوف كمساعدة كميوازنوف كمعيدلوف؛

تكوين فهم معيدؿ للدين كاَلدايف كالوطنية، كتشكيل السلوكيات اليت  -ِ
 تشجع االنسجاـ الديٍت؛ ك

ربسُت نوعية حياة اجمليمع الذين ؽلكنوف ليلبية االحيياجات اليعليمية  -ّ
 ْٖيمع.للمواطنُت كالرفاىة االجيماعية للمج

بشأف  َُِٓسنة  ُٕرقم  إندكنيسياكيذكر يف نظاـ كزير الدين مجهورية 
، هتدؼ تعليم ادلعهد العايل إىل: أ( تكوين خرغلُت خربا  ِادلعهد العايل يف ابب 
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يف رلاؿ ادلعرفة الدينية اإلسالمية )ادلياقو يف الدين(، ب( تطوير ادلعرفة الدينية 
 ٖٓمسيندا إىل كياب الًتاث.

لى ما ذكر يف اَلعلى، اَلىداؼ من تعليم كيب الًتاث ىي كما بنا  ع
 ٖٔيلي، كىي:

 .ليعميق ادلعرفة كتوسيعها -ُ

لسياؽ اليعليم يف اجمليمع، لذلك ال ياهم الطالب النص فحسب، بل  -ِ
 ياهموف السياؽ أيضا.

ادلخيصة يف قادرة اليعامل مع مشاكل احلياة ادلخيلاة، إما يف ادلسيول احمللي  -ّ
ك الدكيل، كؽلكن أف تكوف عوامل اليغيَت يف سليلف جوانب أك الوطٍت أ

 احلياة.

 

 طرائق تعليم كتب الرتاث -و 
طرائق تعليم كيب الًتاث ىي طرائق اليت تسيخدـ يف عملية اليدريس 
كأنشطة اليعليم ليحقيق اَلىداؼ اليعليمية لكيب الًتاث. من ادليوقع أف تكوف 

( أك ادلدرس أك Kiyaiاليعليمية كالكياىي )طرائق اليعليم ميناسبا َلحواؿ ادلؤسسة 
ادلعلم كالطالب أناسهم. فيما يلي شرحت الطرائق ادلخيلاة ليعليم كيب الًتاث 

 :ادلعياد ادلطبق يف ادلدارس أك ادلعاىد اإلسالمية

 (Bandonganطريقة بندونغان ) -2

( ، كىي أف monologعادة ما تقع ىذه الطريقة يف مسار كاحد )
يقرأ الكياىي أك ادلعلم مث يًتجم، كيعلق أحياان، بينما يسيمع الطالب ابنيباه 
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 يف الدين( بنا  على كياب الًتاث الذم يقاـ بو ادلعهد اإلسالمي. اقرأ:
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مع كيابة ادلعٌت احلريف كإعطا  رموز اإلعراب )موضع الكلمة يف ىيكل 
 ٕٖاجلملة(.

ىي طريقة اليت  بندكنغاف يف كيابو أف طريقة Armai Arief قاؿ
يقرأ الكياىي أك ادلعلم اجلملة من يسيخدـ الكياىي أك ادلعلم اللغة احمللية، 

مجلة الكياب اليت درسها مث يًتمجها كيشرح ذلا، يسيمع الطالب الشرح 
الذم قدمو الكياىي أك ادلعلم إبعطا  مالحظات معينة لكل كياب مع رموز 

( بسبب kitab jenggotمعينة حىت يطلق على الكياب كياب اللحية )
ميابعة على  ٖٖالكياىي. تشبو حليةالسجالت أك ادلالحظات العديدة اليت 

 أيضا ادلزااي كالعيوب عن طريقة بندكنغاف كىي: Armai ذلك، شرح
 مزااي طريقة ابندكنغاف (أ 

 إنو أسرع كأكثر عملية ليعليم عدد كبَت من الطالب. (ُ

أكثر فعالية للطالب الذين قد اتبعوا نظاـ سوركجاف  (ِ
(Sorogan) .بشكل مكٌثف 

تعليمها حىت يسهل على الطالب  غالبا، تكرر ادلواد اليت ُت (ّ
 فهمها.

 فعالية جدا يف دقة اليعليم عن فهم اجلمل اليت يصعب تعلمها. (ْ

 عيوب طريقة ابندكنغاف (ب 

 تعيرب ىذه الطريقة بطيئة كتقليدية َلف تسليم ادلواد ييكرر غالبا. (ُ

ادلعلموف أكثر من الطالب إبداعا، َلف عملية اليعليم تقع يف  (ِ
 مسار كاحد )مونولوج(.
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 يوجد كثَتا حوار بُت ادلعلم كالطالب حىت يشعر الطالب ال (ّ
 ابدللل سرعة.

ىذه الطريقة أقل فعالية للطالب اَلذكيا  َلف تكرر غالبا ادلواد  (ْ
 ٖٗاليت قد ُت تسليمها حىت ػلظىر تقدمهم.

 

 (Soroganطريقة سوروجان ) -0

طريقة سوركجاف ىي مطالعة اليت طلبها طالب كاحد أك أكثر إىل 
أك ادلعلم ليعليم عن كياب معُت. كعادة، تقدـ مطالعة سوركجاف الكياىي 

فقط إىل الطالب ادليقدمُت سباما، خاصة أكلئك ادلهيمُت يف الرغبة أف 
 َٗيصبحوا الكياىي أك ادلعلم.

أف طريقة سوركجاف ىي أف يذىب  Zamakhsyari Dhofierأكضح 
لكيب العربية الطالب إىل ادلعلم الذم سيقرأ بضعة أسطر من القرآف أك ا

كيًتجم كلمة بكلمة إىل لغة معينة. كاليايل، يكرر الطالب مث يًتجم الكلمات 
  ُٗابلذقة كما فعل معلمو.

 أما مزااي كعيوب طريقة سوركجاف فهي ما يلي:
 مزااي طريقة سوركجاف (أ 

 .توجد العالقة الوثيقة كادلنسجمة بُت ادلعلم كالطالب (ُ

اليقوًن كاإلرشاد بقدر من ادلمكن أف يقـو ادلعلم ابإلشراؼ ك  (ِ
قدرة الطالب على إتقاف اللغة العربية، كػلصل الطالب على 
تاسَت زلدد دكف أف يقدر حوؿ تاسَت الكياب َلهنم ييعاملوف 

 مع ادلعلم مباشرة كؽلكن كجود السؤاؿ كاجلواب.
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ؽلكن للمعلم أف يعرؼ على كجو اليحديد الصاات اليت حققها  (ّ
 طالبو.

معدؿ ذكا  مرتاع سوؼ ييم الدرس الطالب الذم لديو  (ْ
 )الكياب( بسرعة.

 عيوب طريقة سوركجاف (ب 

غَت فعاؿ َلف ادلعلم ال يواجو سول عدد قليل من الطالب )ال  (ُ
أشخاص(. لذلك إذا كاجهت الكثَت من الطالب  ٓيزيد عن 

 فإف ىذه الطريقة أقل مناسبا.

جعل الطالب يشعركف ابدللل سهولة َلف ىذه الطريقة تيطلب  (ِ
  كاحلرفية كاجلد كالطاعة كاالنضباط الشخصي.الصرب

ييعرؼ الطالب أحياان فقط على انطباع اللاظية، خاصة أكلئك  (ّ
 الذين ال ياهموف ترمجة الكلمة أك اجلمل من لغة معينة.

ػلياج الطالب ذك معدؿ ذكا  منخاض إىل كقت طويل لييم  (ْ
 الدرس )الكياب(.

 

 قة ادلناقشةيطر  -3

ادلناقشة على أهنا طريقة حلل ادلشكلة اليت ؽلكن أف تاهم طريقة 
يف ىذا  ِٗربياج إجابة بديلة ميقربة من احلقيقة يف عملية اليدريس كاليعليم.

أف يناقشوا حالة كاقعية يف  اجمللس، يبدأ الطالب )عادة يف ادلسيول ادليوسط(
ل فقهيا. كيف اَلساس، ال ييعلم حياة اجمليمع اليومية مث يبحثوا عن احل

ب فقط كياية رسم مشكلة قانونية كتنظيمها كحلها. كيف اجمللس ييعلم الطال
 ّٗالطالب أيضنا الدؽلقراطية ابحًتاـ تعددية اآلرا  اليت تنشأ يف اجمللس.
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 ْٗ: Armaiاليايل ىو ادلزااي كالعيوب لطريقة ادلناقشة حسب ؿ 
 مزااي طريقة ادلناقشة (أ 

 جو الاصل الدراسي أكثر حيوية، َلف الطالب يوجهوف (ُ
 انيباىهم أك أفكارىم إىل ادلشكلة اليت تقـو مناقشيها.

أف تزيد إصلازات الشخصية الاردية، مثل اليسامح كالدؽلقراطية  (ِ
 كالياكَت اإلبداعي كادلنهجي كالصرب كما أشبو ذلك.

يسهل الطالب فهم نيائج ادلناقشة، َلهنم ييبعوف عملية الياكَت  (ّ
 قبل الوصوؿ إىل نييجة.

 قشةعيوب طريقة ادلنا (ب 

قد يكوف ىناؾ طالب ال يشارؾ بنشاط، لذا فإف ادلناقشة لو  (ُ
 ىي فرصة لإلفراج عن ادلسؤكلية فقط.

من الصعب تقدير النيائج احملققة، بسبب الوقت ادلسيخدـ  (ِ
 دلناقشة طويلة جدا.

 

 طريقة التحفيظ -4

طريقة اليحايظ ىي أسلوب يسيخدمو ادلعلم لطالبو أف ػلاظوا عدد 
مات أك اجلمل أك القواعد. اذلدؼ من ىذه الطريقة ىو من ادلاردات أك الكل

أف يسيطيع الطالب من تذكر الدركس ادلسياادة كشلارسة قدراهتم ادلعرفية 
  ٓٗكالذكرايت كاَلكىاـ.

 أما مزااي كعيوب طريقة اليحايظ فهي ما يلي:
 مزااي طريقة اليحايظ (أ 

 طريقة جيدة ليذكر الدركس كتدريب ذاكرة الطالب. (ُ
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 الذين ػلبوف ىذه الطريقة، سيدعموف فهم الكياب.للطالب  (ِ

 عيوب طريقة اليحايظ (ب 

من ادلمكن أف ػلدث ادللل لدل الطالب أناسهم إذا كاف  (ُ
 تنايذ ىذه الطريقة بشكل مسيمر.

ابلنسبة للطالب الذين ييذكركف احلد اَلدىن سيسيغرقوف الكثَت  (ِ
 من الوقت، َلهنم يسيخدموف كقت الدراسة للحاظ فقط.

 

 (Lalaranالالران )  طريقة -5

طريقة  الالراف ىي طريقة تكرار ادلواد اليت يقـو هبا الطالب بشكل 
مسيقل. ادلادة ادلكررة ىي ادلادة اليت سبت مناقشيها يف كل من السوركجاف 
كالباندكنغاف. من الناحية العملية، يكرر الطالب سباما ادلواد اليت قد ُت ادلعلم 

 ٔٗإتقاف ادلادة حقا. تسليمها حىت ييمكن الطالب من
 

 الطريقة الكالسيكية -6

طريقة الكالسيكي يف ادلدارس أك ادلعاىد اإلسالمية ىي اليعديل أك 
اليكييف من تطوير ادلدارس الرمسية احلديثة. أتخذ ىذه الطريقة فقط نظاـ 
ادلدارس العامة مع ظلوذج ميعدد ادلسيوايت مثل ادلدارس االبيدائية )ادلدرسة 

اإلبيدية(، ادلدارس ادليوسطة )ادلدرسة الدينية الثانوية(، ادلدارس الدينية 
الثانوية )ادلدرسة الدينية العالية(، كاليعليم العايل أك اجلامعة )ادلعهد العايل(. 
كلكن، فإف ادلواد اليت تدرس يف ادلدارس أك ادلعاىد اإلسالمية ال تزاؿ 

كطريقة سوركجاف، يسيخدـ كيب الًتاث مع مزيج من طريقة بندكنغاف، 
 كطريقة اليحايظ، كطريقة ادلناقشة، كغَت ذلك.
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( شرح أف توفَت Gus Durكاف عبد الرحن كاحد )ادلشهور بدعوة 
اليعليم اليقليدم ؽلكن أف يكوف يف شكل تعليم رمسي يف ادلدارس دبسيوايت 
اليعليم، أك توفَت اليعليم بنظاـ احللقو يف شكل مطالعة من الوييوف أك 

غاف كالسوركجاف. شليزة رئيسية يف ىذا اليعليم اليقليدم ىي كياية بندكن
إعطا  تعليمو الذم يركز يف القبض على معٌت احلرفية يف كياب )نص( 
معُت. ادلنهج ادلسيخدـ ىو إكماؿ قرا ة الكياب )النص( مث ميابعة قرا ة  
كياب )نص( آخر. ىذه ادلميزة الرئيسية ال تزاؿ زلاوظة حىت يف نظاـ 

درسة، كما ؽلكن رؤييو من غالبية النظاـ اليعليمي يف ادلعاىد اإلسالمية ادل
.  ٕٗاليـو

 
 طريقة احملاضرة -7

طريقة احملاضرة ىي الشرح أك الياسَت اللاظي من قبل ادلعلم للصف. 
ىذه الطريقة ادلسيخدمة غالبا يف اليعليم يف الاصل الدراسي ابدلعاىد 

رات يف تعليم كيب الًتاث يف اإلسالمية. ؽلكن اسيخداـ طريقة احملاض
ادلؤسسات اليعليمية الرمسية إذا أراد ادلعلم أف يعطي أك يلقي أشيا  جديدة 

، فإف Nana Sudjanaشرحنا أك تعميمنا للمواد اليعليمية/ادلواد ادلقدمة. كعند 
طريقة احملاضرة ىذه ؽلكن اسيخدامها إذا أراد ادلعلم أف يعلم موضوع جديد 

 ٖٗواد اليعليمية للطالب كيواجو عددا كبَتا من الطالب.كال يوجد مصدر ادل
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 طريقة اإلظهار -8
ىذه الطريقة ىي طريقة اليعليم حيث ييظهر )يقحم( ادلعلم أك 
شخص آخر )ييسأؿ عمدا( أك الطالب ناسو سائر الاصل حوؿ عملية أك  

دلعلم كيب الًتاث، ؽلكن تطبيق ىذه الطريقة  ٗٗكياية أف يعمل شي .
  واد اليت قد ُت تعليمها، مثل الصالة أك الوضو ، كما أشبو ذلك.ليقدًن ادل
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ومنهجه -أ 

يف ىذا البحث، اسيخدـ الباحث ادلدخل الكياي كادلنهج الوصاي 
اليكاملي منهج تعليم كيب الًتاث على ضو  ادلدخل اليحليلي، َلنو أف يريد معرفة 

ابليعمق،  يف ادلدرسة الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك
مسيت ابدلنهج الوصاي، َلف  ََُكبيصور معقدة الواقع، كبياهم ادلعٌت ادلبحوث.

 الباحث ال ؼليرب فرضية أك نظرية، كلكنو لوجداف النمط أك النظرية.
 

 البياانت مصادرها -ب 
تيكوف من آرا  رئيس ادلدرسة كانئب رئيس قسم البياانت يف ىذا البحث 

ادلنهج كادلدرسُت عن تعليم كيب الًتاث كمنهجو على ضو  ادلدخل اليكاملي. مث 
من ادلالحظة عما ييعلق بيعليم كيب الًتاث كمنهجو على ضو  ادلدخل اليكاملي. 
مث من الواثئق حوؿ تعليم كيب الًتاث كمنهجو على ضو  ادلدخل اليكاملي مثل 

الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك الصورة اجلانبية للمدرسة 
 كصور من نشاط البحث.

بيٍت تعيُت مصادر البياانت على نوع البياانت اليت قد عٌينت. تنقسم 
 َُُمصادرىا إىل إثنُت، علا:

 ادلصادر اَلصلية -ُ
الباحث  ادلصادر اَلصلية ىي مصادر البياانت اَلساسية اليت مجعها

من موضوع البحث مباشرة. ادلصادر اَلصلية يف ىذا البحث ىي أنشطة 
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اليعليم ككالـ ادلخربين )رئيس ادلدرسة كانئب رئيس قسم ادلنهج كادلدرسُت( 
 .يف ادلدرسة الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك

 ادلصادر الثانوية -ِ
الزائدة اليت ساعدت للبياانت  ادلصادر الثانوية ىو مصادر البياانت

اَلساسية عند الباحث. ادلصادر الارعية يف ىذا البحث ىي الواثئق كمراجع 
 الكيب ادليعلقة على البحوث.

 
 أساليب مجع البياانت -ج 

أساليب مجع البياانت ىي أفضل اخلطوة يف البحث، َلف اذلدؼ اَلكيٌل 
من البحث ىو أف يناؿ البياانت. يف ىذا البحث، الباحث قد اسيخدـ اليثليث. 

إف اليثليث كاف نوعُت. اَلكؿ تثليث اَلساليب كالثاين تثليث  Sugiyonoقاؿ 
يلف اَلساليب لنيل ادلصادر. كادلراد بيثليث اَلساليب ىو أف غلمع الباحث سل

البياانت من مصادرىا ادليساكية. كتثليث اَلساليب يف ىذا البحث ىو ادلالحظة 
 اسيعمل ىذا اليثليث جلمع البياانت الكياية. َُِاالشًتاكية، كادلقابلة، كالواثئق.

 ادلالحظة -ُ
قد اسيعمل الباحث ادلالحظة َلف يف ىذا البحث تكوف البياانت 

ظة لنيل تلك البياانت. كقد فعل الباحث إىل أخذ الكياية حىت ربياج ادلالح
. مث سٌجل تعليم كيب الًتاث يف ادلدرسةالبياانت ابدلالحظة عن أنشطة 

نيائج ادلالحظة يف صاحة ادلالحظة، بشكل قائمة اليدقيق عن تقوًن 
 كجداين الطالب كعملية اليعليم.
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 ادلقابلة -ِ
الباحث البياانت اذلدؼ يف مجع البياانت ابدلقابلة ىو أف يناؿ 

اسيعمل الباحث ادلقابلة لنيل البياانت  َُّاحملياجة أبضبط الكيف كمسؤكلو.
من اسيجابة رئيس ادلدرسة كانئب رئيس قسم ادلنهج كادلدرسُت حوؿ منهج 

. قبل أف تاعل ادلقابلة، قد تعليم كيب الًتاث على ضو  ادلدخل اليكاملي
ث يف أدا  ادلقابلة مث نقل نيائج كضع الباحث أدلة ادلقابلة كي تييٌسر الباح

 ادلقابلة يف شكل النسخة.
 الواثئق -ّ

يف ىذا البحث، قد اسيعمل الباحث الواثئق لنيل البياانت من 
تعليم كيب الًتاث على ضو  نسخة ادلقابلة كادلالحظة كالواثئق حوؿ منهج 

كصور من نشاط البحث. ربياج الواثئق َلهنا تعُت  ادلدخل اليكاملي
  تكميل بياانت البحث.الباحث يف

 
 أساليب حتليل البياانت -د 

يف ىذا البحث، قد فعل الباحث ربليل البياانت على كجو مسيمر حىت  
 Milesكانت البياانت اثبية. كاسيخدـ ادلدخل اليااعلي يف ربليليها )

-Huberman:مع اخلطوات اليالية ،)َُْ  
أكال، مجع البياانت. قد مجعى الباحث البياانت من ميداف البحث بواسطة 

 أدكات مجع البياانت )ادلالحظة كادلقابلة كالواثئق(. 
اثنيا، زبايض البياانت يعٍت عملية زبيَت البياانت احملصولة كتركيزىا 
كتبسيطها كحذفها مع مراعات ادلناسبة للموضوع. كقاـ الباحث بينظيم البياانت 

 سيمرارا منذ أكؿ البحث حىت أخَت مجع البياانت.ا
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اثلثا، عرض البياانت. مراده ىو قد عرض الباحث البياانت اليت ُت 
زبايضها قبل. يف البحث الكياي، يسيخدـ عرض البياانت بشكل النص 

 القصصي.
رابعا، تلخيص البياانت. بعد زبايض البياانت كعرضها، أخذى الباحث 

يلخيص البياانت. يف ىذه اخلطوة، اسينبط الباحث البياانت اإلسينباط أك يسمى ب
 ليجيب أسئلة البحث اليت قد عينت أك حددت.

 
 
 
 
 

 Miles-Hubermanلػ  : ربليل البياانت ُ.ّالرسم البيانية 

 
 صحة البياانت أساليب فحص -ه 

تسيخدـ إلثبات البحث أساليب اليت ىي  أساليب فحص صحة البياانت
ىل كاف علميا حقا أـ ال، ككذلك لزايدة درجة الثقة يف البياانت اليت حصل عليها 

البياانت ابسيخداـ أسلوب  فحص صحةالباحث. يف ىذا البحث، قد فعل 
ىو أسلوب للاحص من  فحص صحة البياانتاليثليث. ادلراد من اليثليث يف 

لبياانت َلغراض اليحقق من تلك صحة البياانت تسيخدـ شيئا آخر خارج ا
تقنية اليثليث ادلسيخدمة يف ىذا البحث ىو تقنية تثليث  َُٓالبياانت أك مقارنيها.
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 َُٔ.ادلصادر اليت تقارف كتيحقق من درجة الثقة يف ادلعلومات ُت احلصوؿ عليها
 الباحث قد فعل ىذا اَلسلوب بواسطة:

 لة من ادلقابلة.مقارنة بياانت زلصولة من ادلراقبة مع بياانت زلصو  -ُ
 مقارنة ما قالو أحد ادلخربين مع سلربين آخرين. -ِ
 مقارنة ادلوقف من كجهة نظر الشخص آبرا  اآلخرين ادلخيلاة.  -ّ
 .مقارنة نيائج ادلقابلة مع زليوايت الواثئق ذات صلة -ْ
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

 
تعليم كتب الرتاث على ضوء ادلدخل التكاملي يف ادلدرسة أهداف ادلبحث األول : 

 الدينية السلفية الشافعية اإلعدادية سوكورجيو سيتوبوندو
ادلدرسة الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية ىي مؤسسة دينية ميخصصة بكيب 

معهد السلاية الشافعية اإلسالمي سوكورغلو سييوبوندك الذم أتسس  الًتاث ربت رعاية
تصٌمم ىذه ادلؤسسة اليخصصة الخًتاع جٌو  .ـَُِٗـ/َُِٖالسنة الدراسية يف 

على إتقاف أساسي لقرا ة كيب الًتاث.-اليعليم ادليكامل للمدرسة  ادلسكن الذم يركز و
 ذلذه ادلدرسة خلايات اليت صارت سبااب لنشأة ادلدرسة، منها:

مي سوكورغلو معهد السلاية الشافعية اإلسالبيئة اطلااض جٌو العلمية يف  -أ 
 سييوبوندك.

 اطلااض كاا ة الطالب ككمييهم يف قرا ة الكيب الكالسيكية )كيب الًتاث(. -ب 
اطلااض كاا ة رئيس احلجرة على إرشاد الطالب يف رلاؿ الدراسات اإلسالمية  -ج 

 خٌصة يف تعليم الكيب الكالسيكية )كيب الًتاث(.
عية العلي سوكورغلو ككمييو دلعهد السلاية الشافإدخاؿ الطالب اطلااض جودة  -د 

 سييوبوندك.
أما الرؤية كالرسالة للمدرسة الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية سوكورغلو 

 سييوبوندك فهي كما يلي:
 الرؤية -أ 

 أف تصبح مؤسسة تعليمية ميميزة يف اليميز الاكرم كالركحي كاَلخالقي
 الرسالة -ب 

 طا أف تقـو تعليم قرا ة الكياب الكالسيكي للمبيدئُت كالوس -ُ
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 اكر ادلعهد مالقياـ بيجديد  -ِ
 إجرا  اليعليم خبالؿ اجلمع بُت ادلهارات الاكرية كاَلخالقية -ّ

 تعٌُت ادلدرسة أىداؼ تعليم كيب الًتاث كاليايل:بنا ن على اخللايات ادلذكورة، 
أف تبٌت بيئة علمية يف تطوير اليقليد العلمية اإلسالمية يف ادلرحلة االبيدائية  -أ 

 كالثانوية.
كيب جودة الطالب اَلكاا  ككمييهم يف قرا ة الكيب الكالسيكية ) ربسُت -ب 

 .الًتاث(
إعداد اجليل ادلسيقبل من رؤسا  احليجىر أكاا  على إرشاد الطالب يف رلاؿ العلـو  -ج 

 كيب الًتاث(.اإلسالمية خٌصة يف تعليم الكيب الكالسيكية )
ي سوكورغلو إعداد اجليل ادلسيقبل من طالب دلعهد السلاية الشافعية العل -د 

 َُٕسييوبوندك.
ـ، كقد َُِٖقاؿ رئيس ادلدرسة أف مدرسة اإلعدادية أتسست يف عاـ 

أتسست ىذه ادلدرسة على أساس ادلشاكل ادلوجودة يف معهد السلاية الشافعية 
اإلسالمي سوكورغلو سييوبوندك، كىي قلة الكوادر اليت سوؼ تدخل يف معهد السلاية 

خربا  الاقو. ضلن نعلم أف ادلعهد العلي ىو مؤسسة  الشافعية العلي كجيل مسيقبل من
مياٌوقة سوا  أكاف مرحلو اَلكىل أك الثانية، حىت اآلف يقٌرر كمؤسسة عالية للمعهد 
اإلسالمي كيصَت مرجع خاص يف إندكنيسيا، كأصبحت مرجعا للمعاىد اإلسالمية 

اية الشافعية اآلخرين الذين يرغبوف يف إنشا  ادلعهد العايل حىت غلب معهد السل
اإلسالمي سوكورغلو سييوبوندك أف ػلافظ على جودة ادلعهد العايل. كأما أحد طرؽ 
احملافظة على جودة ادلعهد العايل فهو أف يضمن جودة إدخالو كيضمن قدرة الطالب 

 .الذين سيدخلوف إىل ادلعهد العايل سوا  كانت مرحليو اَلكىل أك الثانية

                                            
الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية للمدرسة ىذه ادلعلومات مأخوذة من كثيقة الصورة اجلانبية  َُٕ

 سوكورغلو سييوبوندك.
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رئيسا دلدرسة إبيدائية سلاية شافعية للبنُت برانمج  ـ عند ٌُت تعييٍتَُِْيف عاـ 
الدينية اليكميلية، قمتي بعد ذلك إبنشا  برانمج خاص مصٌمم إلعداد كوادر طالب 
للمعهد العايل. كىذا برانمج الدينية اليكميلية منذ البداية، اسيهدفنا ذلك بعد ثالث 

مساعلة كبَتة إىل للمعهد  ـ كاف قادر ابحلقيقة على تقدًنَُِٖسنوات أك حوايل عاـ 
ـ قمنا إبنشا  برانمج الدينية أك برانمج اليخصص الذم َُِْالعايل. لذلك يف عاـ 

يسمى يف ذلك الوقت الاصل ادلكثف. يطلق عليو الاصل ادلكثف َلف كثافة تعليم 
النحو كالصرؼ كتعليم قواعد اللغة أكثر من الاصوؿ اَلخرل. كيقوؿ البعض أف ىذا 

ل االىيماـ، َلف ىذا الاصل سلٌصص َلكلئك ادلهيمًٌُت حقا بيعليم كياب  الاصل ىو فص
ـ ما زاؿ يسَت جٌيدا. كيف عاـ َُِٕـ حىت عاـ َُِْكونبج الكالسيكي. من عاـ 

ـ، قد كاف الطالب يدخل إىل ادلعهد العايل من ىذا الربانمج. يف البداية كاف َُِٕ
طالب يدخلوا  ٕـ حوايل َُِٖـ مث يف عاـ َُِٕىناؾ طالب كاحد فقط يف عاـ 

 إىل ادلعهد العايل.
ـ، يبادر رئيس ادلعهد َُِٗبسبب انيها  فًتة عملي ابدلدرسة اإلبيدائية يف عاـ 

اإلسالمي الكياىي احلاج أحد عزائم إبراىيمي بيأسيس مدرسة اإلعدادية إلنشا  مدرسة 
لليأثَت على  خاصة مياوقة. هتدؼ ىذه ادلدرسة إىل إعداد للمعهد العايل ككذلك

الطالب اآلخرين كي يكونوا مهيمُت أيضا بقرا ة كيب الًتاث، أك بعبارة أخرل نشر 
الاَتكس اجليد أبف أيثٌركا على البيئة يف ىذا ادلعهد اإلسالمي دلواصلة تطوير تعليمات  
كيب الًتاث. إذا كاف الاصل ادلكثف ابدلدرسة اإلبيدائية أقل تركيزا يف البداية َلنو ردبا 

دينا الربامج اليت نديرىا، لذلك عيٌػنىًٍت رئيس ادلعهد على كجو اخلصوص ليأسيس مدرسة ل
 َُٖاإلعدادية كي يركز على تطوير ىذا كيب الًتاث. ىكذا قوؿ رئيس ادلدرسة.

                                            
 خليل ادلاجسيَت، يف يـو ىذه ادلعلومات مأخوذة من مقابلة مع رئيس مدرسة اإلعدادية، أسياذ دمحم َُٖ

 ـ.ََِِ ديسمرب ُّاَلحد 
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كعند قوؿ رئيس اإلدارة للمدرسة اإلعدادية أف اتريخ أتسيس اإلعدادية ييبدأ عن 
تكوين الاصل ادلكثف يف ادلدرسة اإلبيدائية للبنُت. يف السابق، عند كاف أسياذ دمحم 
خليل رئيسا اإلبيدائية، كانت لديو فكرة عن إنشا  الاصل ادلياوؽ. نظرا العيباراتو، من 

الب بصحيح َلف عدده كبَت جدا، كالاصوؿ غَت شلكنة، ط َََْادلسيحيل إدارة 
كأحواؿ الاصل غَت شلكنة، كادلرافق كالبنية اليحيية أيضا مسيحيلة، كمن غَت احمليمل جدا  

طالب دبرافق غَت كاؼ كنقص ادلوارد البشرية. أخَتا، ظهرت مبادرة  َََْكياية إدارة 
اصل ابلاصل ادلكثف. بعد أف رئيس ادلدرسة كصنف أدكات الاصل ادلياوؽ مث مسي ال

 إغلابيا جدا.يصنف اَلدكات اليت ُت تقدؽلها لرئيس ادلعهد، كيسيجب رئيس ادلعهد 
أما اسيجابة إغلابية رئيس ادلعهد )فيو سٌيدة ادلعهد/زكجة كياىي أيضا( فهي 
بسبب نقص الكوادر الراغبة يف دخوؿ ادلعهد العايل. الواقع يف ذلك الوقت، دخل اثناف 

ثة أشخاص فقط من ادلسكن الرئيسي على اَلكثر. كمن معهد نور القرنُت، سبكن أك ثال
شخصنا، ينجحوف مجيعا يف الدخوؿ. يف غضوف ذلك، دخل  َِأشخاص أك  َُ

شخصاف فقط من ادلسكن الرئيسي، ك ثالثة أشخاص ك مخسة على اَلكثر. ىناؾ 
اجيمعت مدرسة  آالؼ من الطالب )قالت سٌيدة ادلعهد يف اجيماع. يف الواقع،

اإلعدادية مباشرة مع رئيس ادلعهد كسٌيدتو يف أحواؿ كثَتة( كادلعهد اإلسالمي هبذا احلجم  
كاف شخصا كاحدا فقط دخل ادلعهد العايل. يف ذلك الوقت، صلح طالبة كاحدة فقط 
أف تدخل إىل ادلعهد العايل. حىت مع ذلك، فإهنا ال تنجح نقينا كال يزاؿ تنجح بشركط.  

 .ص كاحد فقط من بُت اآلالؼكاف شخ
كاسيمٌر رئيس اإلدارة قولو، بعد أف كصل الاصل ادلكثف إىل الاصل اخلامس 

سنوات(، بدأت ىيمنة الطالب الذين دخلوا ادلعهد العايل بشكل كبَت، حىت  ّ)سرل 
أهنا تغلبت على ىيمنة معهد نور القرنُت. كانوا ال يزالوف يف الاصل اخلامس كمل ييخرج 

طالب دخلوا إىل ادلعهد العايل للمرة اَلكىل. كمن  َُ، لكن كاف ىناؾ حوايل أحد بعد
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مث بعد أقل من عاـ على انيها  فًتة عمل الرئيس، أراد رئيس ادلعهد أف يكوف الاصل 
 ادلكثف ميخصصنا كمل يضمن يف قسم ادلدرسة اإلبيدائية، أم أنو يايح مدرسة خاصة.

رة أفضل. منطقيا، لدل ادلدرسة اإلبيدائية اذلدؼ من تلك اإلرادة ىو جعل اإلدا
مناىج يف ذلك الوقت. ادلنهج اَلكؿ ىو منهج الدينية الكبَت الذم يكوف عدد طالهبا  ْ

طالاب، كاف ىذا ىو ادلنهج  ََُطالاب يف الاصل الواحد، كبعضهم أكثر من  َٗ-َٖ
، مث الثالث ىو منهج (Kurnasالعادم. مث ادلنهج الثاين ىناؾ منهج كزارة الشؤكف الدينية )

سنة(، كؼليلف ىذا ادلنهج عن ادلنهج العادم، مث  ُِ-ٔللسن الطالي )عمره حوايل 
الرابع ىو منهج ادلكثف. لذا كاف ادلدرسة اإلبيدائية يف كقت أسياذ دمحم خليل كرئيس 

مناىج. كاعيرب رئيس ادلعهد أف ىذا اَلمر غَت فعاؿ. اعيقاد رئيس  ْادلدرسة أف تدير 
هد كأيضا أسياذ دمحم خليل، أف إدارة ادلناىج أقل كثافة بسبب كثرة ادلناىج كلكن ظهر ادلع

 صلاحو يف الاصل ادلكثف، فماذا لو كانت ميوافقة معا؟ فهذا ىو البداية. 
َلنو ييمٌت أف يكوف ىناؾ تكامل بُت ادلدرسة  امث يكٌوف رئيس ادلعهد فريق

عدادية مسكن خاص، كاذلدؼ ىو أف كادلسكن. لذلك غلب أف يكوف ذلذه مدرسة اإل
تكوف إدارهتا بصحيح. كقد كٌوف رئيس ادلعهد فريقا ليصنيف برانمج ادلدرسة ادليكاملة مع 

ـ، يف هناية فًتة عمل رئيس َُِٖـ/َُِٕادلسكن كزبطيطو. أخَتا يف السنة الدراسية 
 َُٗادلدرسة، أتسست مدرسة اإلعدادية.ىكذا قوؿ رئيس اإلدارة.

ي يف ىذه مدرسة اإلعدادية عند قوؿ رئيس ادلدرسة ىو زبريج اذلدؼ اَلساس
 ّطالب مؤىلُت حقا يف دراسة كيب الًتاث كفقا دلرحليهم. َلف يف مدرسة اإلعدادية 

مرحالت، أكالن ىناؾ ادلرحلة اَلكىل كاثنيها ادلرحلة الوسطى كاثلثها ادلرحلة العليا. يف 
ت. كاَلىداؼ ىي أهنا بعد اليخرج يصبح سنوا ْادلرحلة اَلكىل، تنايذ اليعلم حوايل 

الطالب قادرين على قرا ة كياب فيح القريب اجمليب جبٌيد كصحيح، كيكونوا قادرين على 

                                            
ىذه ادلعلومات مأخوذة من مقابلة مع رئيس اإلدارة للمدرسة اإلعدادية، أسياذ عبد الباسط  َُٗ

 ـ.ََِِ ديسمرب ٗالبكالوريوس، يف يـو اَلربعا  
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ربديد تركيب اجلملة كفقا للقواعد اللغوية ابسيخداـ كياب اَلجركمية كشرحها، مث قادرين 
م حبث ادلسائل. كقد  على شرح كياب فيح القريب اجمليب جبٌيد كصحيح، مث بدأكا يف تعل

اسيهدؼ ىؤال  اخلرغلُت ليكونوا قادرين على إجابة اَلسئلة يف اخيبار الدخوؿ للمعهد 
 العايل يف مرحلة أكىل.

مث يف الاصل اَلكؿ ابدلرحلة الوسطى، تسيغرؽ عملية اليعلم سنيُت. كيهدؼ ىذا 
كىل تركز على تعليم  إىل زايدة تطوير قدرة الطالب يف كيب الًتاث. إذا كانت ادلرحلة اَل

كياب فيح القريب اجمليب، فايها أبعد كتكوف الدرجة أعلى، أم يف تعليم كياب فيح 
ادلعُت. لذلك من ادليوقع أف يكوف خرغلو الوسطا  قادرين على قرا ة كياب فيح ادلعُت 
جيدا كصحيحا، كأف يكونوا قادرين على االسيكشاؼ، كأف يكونوا قادرين على حبث 

ادلشكالت الدينية اليت تيعلق ابليوميات كالواقعية. مث من ادليوقع أيضا أف  ادلسائل حللٌ 
ييمكنوا خبالؿ ىذا ادلعيار من إجابة اَلسئلة يف اخيبار الدخوؿ إىل ادلعهد العايل يف 

 بيت من نظم ألاية. َََُمرحلة اثنية. جبانب ذلك، فقد حاظوا أيضنا 
ىي سنياف. َلف فيها مزيج من اليعلم  أما يف ادلرحلة العليا، فإف عملية اليعلم

كاليعليم، فإف السنة اَلكىل تركز على اليعلم كالسنة الثانية تركز على اليعليم. كاليعليم يعٍت 
اخلدمة، كاليعلم أثنا  اليعليم، كاليعلم أثنا  اخلدمة. كاخلدمة ىي أبف يعٌلم، ابليعليم ىم 

موف أصدقائهم يف ادلرحلة اَلكؿ، كيعٌلموف ييعٌلموف، يعٌلموف أصدقائهم اَلصغر سنا، كيعلٌ 
 يف ادلدرسة اإلبيدائية، كيعٌلموف يف حجرهتم إلخواهنم الصغار.

ىكذا ىو اَلىداؼ من إنشا  مدرسة اإلعدادية. يف كجو العاـ، فاذلدؼ ىو 
تزيد احلماس ليطوير كيب الًتاث يف بيئة ادلعهد اإلسالمي السلاية الشافعية. كعلى كجو 

دؼ ىو إتقاف الكيب حسب مرحليها كمسيواىا. قاؿ ىذا رئيس اخلصوص، اذل
 َُُادلدرسة.

                                            
ىذه ادلعلومات مأخوذة من مقابلة مع رئيس مدرسة اإلعدادية، أسياذ دمحم خليل ادلاجسيَت، يف يـو  َُُ

 ـ.ََِِ ديسمرب ُّاَلحد 
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سبب اسيخداـ كيب الًتاث يف ادلنهج كشرح انئب رئيس قسم ادلنهج عن 
َلنو نعرؼ حقنا رؤية كرسالة دلعهد السلاية اليعليمي ذلذه ادلدرسة. السبب اَلكؿ ىو 

ث الكياىي احلاج أحد فوائد الشافعية اإلسالمي، كنوافق مع كصية رئيس ادلعهد الثال
أسعد الذم أراد أف ييمكن طالبو من قرا ة القرآف بصحيح، ككذلك قرا ة كيب الًتاث 

 بصحيح.
كمع ذلك، فإف ىذه ادلدرسة اإلعدادية ذلا ىدفاف. منهما إعداد الطالب الذم 

موجود الذم يركز على كيب الًتاث كفقا دلا ىو –يريد أف يسيمٌر تعلمو يف ادلعهد العايل 
َلف اليخصصات يف ادلعهد العايل ىي الاقو كأصولو فال ؽلكن ربقيق  -يف ادلعهد العاىل

ذلك من خالؿ فهم الكيب اَلخرل إال باهم "تراث العلما " ادلعركفة منذ العصور 
القدؽلة )كيب الًتاث اليت اشيهرت بُت ادلسلمُت(. مث اذلدؼ من ادلدرسة اإلعدادية ىو  

ُت لكيب الًتاث جيدا. كمن مث ؽلكنهم تعليم الطالب اآلخرين كياية قرا ة اخلرغل
 .كإرشادىم بشكل عاـ. لذا نقل معرفيو لآلخرين

كالسبب الثاين ىو َلنو يف تعلم أدكات اللغة مثل النحو كالصرؼ تعٌمقا، سبكن 
شلارسة الطالب أك ؽلكن القوؿ إنو انجح إذا كاف إبمكانو قرا ة كيب الًتاث )كياب 

لذلك إذا كاف الطالب يسيطيع قرا ة الكيب اليت ذلا حركة أك شكل كمعٌت، جوندكؿ(. 
ليس حباجة ليعلم النحو كالصرؼ. كلكن يييسائل عما إذا كاف الطالب قد فهم علم 
النحو كالصرؼ أـ ال. هبذا ادلعٌت، ؽلكن دلن يسيطيع قرا ة كيب الًتاث أف ييأكد من 

 ُُُرؼ(.إتقاف قواعد اللغة العربية، )النحو كالص

                                            
 ىذه ادلعلومات مأخوذة من مقابلة مع انئب رئيس قسم ادلنهج، أسياذ نور الصادؽ ادلاجسيَت. ُُُ
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يف ادلنهج، يسيخدـ الكاا ة كمعيار يف ربقيق أىداؼ ادلنهج. الكاا ة ىي 
شكل من صياغة اَلىداؼ اليت غلب أف ػلققها الطالب. أما الكاا ة اليت صارت غاية 

 ُُِاإلصلاز يف ىذه ادلدرسة فهي كما يلي:
 ادلرحلة اَلكىل -أ 

 الاصل اَلكؿ )فهم النحو كالصرؼ( -ُ
 (.ادليسرمعيار الكلمة يف اجلمل )قادر على ربليل فئة/شكل  (أ 

 اجلمل 
 اإلعراب 
  مرفوعة اَلمسا 
  منصوبة اَلمسا 
  سلاوضة اَلمسا 

 ادليسر.حافظ تصريف اصطالحي/لغوم ك (ب 
 الاصل الثاين )النحو الصرؼ اليطبيقي( -ِ

( يف قرا ة كياب ادليسر/اَلجركميةقادر على تطبيق علـو قواعد اللغة ) (أ 
 فيح القريب اجمليب ابب الطهارة.

قادر على تقدًن قرا ة الكياب كفق القواعد النحوية )يف ادلشاكرة/حبث  (ب 
 ادلسائل(.

 حافظ اَلجركمية كقواعد اإلعالؿ. (ج 
 الاصل الثالث )قرا ة الكياب( -ّ

قادر على قرا ة كشرح ادلعاين الواردة يف كياب فيح القريب اجمليب  (أ 
 ابلقواعد الصحيحة )ابب الطهارة كالعبادة(.

                                            
الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية للمدرسة ىذه ادلعلومات مأخوذة من كثيقة الصورة اجلانبية  ُُِ

 سوكورغلو سييوبوندك.
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 ة الكياب )يف ادلشاكرة كحبث ادلسائل(.قادر على تقدًن قرا  (ب 
 (.ََُ-ُحافظ نظم ألاية ابن مالك )بيت  (ج 

 الاصل الرابع )إتقاف كياب فيح القريب اجمليب( -ْ
قادر على القرا ة بطالقة كفهم ادلعاين الواردة يف كياب فيح القريب  (أ 

 اجمليب بصحيح )ابب ادلعاملة كادلناكحة(.
 ادلشاكرة كحبث ادلسائل(.قادر على تقدًن نيائج القرا ة )يف  (ب 
 (.ََِ-َُُحافظ نظم ألاية ابن مالك )بيت  (ج 

 ادلرحلة الوسطى -ب 
 الاصل اَلكؿ -ُ

 قادر على فهم كياب فيح ادلعُت لاظا كمعٌت يف ابب العبادة. (أ 
 قادر على تطبيق قواعد الاقو يف حل ادلشكالت الاقهية. (ب 
 كيبقادر على إجابة مشكالت الاقو ابسيخداـ كياب فيح ادلعُت ك  (ج 

  درجة ادلساكاة.يف
 تعرؼ على القواعد اَلساسية يف أصوؿ الاقو. (د 

 الاصل الثاين -ِ
 قادر على فهم كياب فيح ادلعُت لاظا كمعٌت يف ابب ادلعاملة. (أ 
 قادر على تطبيق قواعد الاقو يف حل ادلشكالت الاقهية. (ب 
 كيبقادر على إجابة مشكالت الاقو ابسيخداـ كياب فيح ادلعُت ك  (ج 

 يف درجة ادلساكاة.
 ليل اَلحكاـ الاقهية بطرؽ اسينباطها.رب (د 

 العليا ادلرحلة -ج 

 نشر الكيابة العلمية. -ُ
 قادر على اإلجابة على ادلسائل الاقهية الواقعية ابسيخداـ ادلدخل القويل. -ِ
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 فهمو.بيت ك  َََُحافظ نظم ألاية ابن مالك  -ّ

 
 مواد تعليم كتب الرتاث على ضوء ادلدخل التكاملي يف ادلدرسةادلبحث الثاين : 

 الدينية السلفية الشافعية اإلعدادية سوكورجيو سيتوبوندو
ادلدرسة الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية يف انقسمت مواد تعليم كيب الًتاث 

هي ثالثة مراحل، ادلرحلة. أما ادلرحلة يف تلك ادلدرسة فبنا  على  سوكورغلو سييوبوندك
رحلة أكىل، كانت أربعة فصوؿ. كيف منها مرحلة أكىل كمرحلة كسطى كمرحلة عليا. يف م

 إثنا فصوؿ. إما يف مرحلة عليا فمثل مرحلة كسطى.  مرحلة كسطى، كانت
أف ادلاهـو اَلساسي دلنهج تعليم كيب الًتاث يف  انئب رئيس قسم ادلنهجقاؿ 

ىذه ادلدرسة ىو ليس أكثر ادلواد اليعليمية أك أصغر حجما من ادلؤسسات اَلخرل. 
ادلؤسسات اَلخرل مسينة )كثَت ادلواد(. صار ذلك الشي  مزااي كفضال  بعبارة أخرل، فإف

ذلذه ادلدرسة من ادلؤسسات اَلخرل. مثاال، يف الاصل اَلكؿ )يف ادلرحلة اَلكىل( ؽلكن 
فقط يف مدرسة اإلعدادية  ْمواد يف ادلدرسة اإلبيدائية ككاف  َُإىل  ٕأف يكوف ىناؾ 

لذلك ال ييحمل الطالب يف ىذه ادلدرسة كثَت  منها النحو كالصرؼ كالاقو كالقرآف.
ادلواد بدايةن، شلا يعٍت أهنم يركزكف على ىذه ادلواد اَلربعة. كىذا أيضا يؤكد أكثر على تعلم 

 النحو كالصرؼ.
ابلنسبة دلواد الاقو، يعلم الطالب على الاور دلمارسة كياية الوضو  كالصالة 

دلا  الذم ؽلكن اسيخدامو يف الوضو  أك الصحيحيُت. يف رأم ادلخرب، يكاي معرفة ا
الطهارة. لذا فهي ليست كبَتة للغاية أك مبالغة للاصل اَلكؿ )يف ادلرحلة اَلكىل(. 
ككذلك القرآف َلف القرآف ال ييعٌلم يف الاصل فحسب، بل ييعٌلم أيضا يف ادلسكن. فيؤكد 

 عليو أكثر مواد النحو كالصرؼ.

مواد. مث يف  ٓكىل( زايدة عدد ادلواد اليعليمية إىل يف الاصل الثاين )يف ادلرحلة اَل
مواد. مث يوجد يف  ٕمواد كيف الاصل الرابع ػليوم على  ٔالاصل الثالث ػليوم على 
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ا كفقا إلتقاهنم من ادلرحلة  ٗالاصوؿ ابدلرحلة الوسطى  ا كاحدن مواد. لذا تضف ادلواد كاحدن
دلثاؿ، إذا تعلم الطالب ادلراىقوف اَلكؿ البداية/اَلدىن ككفقا لعيمر الطالب. على سبيل ا

سنة( عن احلرب كالياريخ كما يف كياب خالصة نور اليقُت، فهذا  ُٓ-ُِ)العمر حوؿ 
خطر. إهنم مل ييقنوا علـو الدين يف اَلساس كبعد ذلك يلقنوا بيعليم الذم صايو قليل 

)كما ػلدث  ميطرًٌؼ، من اخلوؼ أهنم يعيقدكف أف اإلسالـ جامد كشديد يف احلقيقة
ىناؾ خارج ادلعهد اإلسالمي( كثَت من الاهم كأهنم يريدكف االسيمرار يف احلرب ك 

 ُُّ.انئب رئيس قسم ادلنهجالقياؿ. ىكذا قوؿ 

بنا  على  مواد تعليم كيب الًتاث )مع امسا  الكيب ادلقررة(فيما يلي قائمة 
 .رحلةالاصوؿ كادل
 امساء الكتب واد التعليميةادل الرقم

 القرآف/ىداية الصبياف  القرآف/اليجويد ُ

 Risalah Fikih” Tuntunan“ الاقو العبودية ِ

Praktis Fikih Ibadah 

 ادليسر النحو/اإلمال  ّ

 ادليسر/اإلغلاز الصرؼ ْ

 منت اَلجركمية قرا ة الكياب ٓ

 اَلمثلة اليصرياية/ادليسر احلاظ ٔ

 ُُْيف ادلرحلة اَلكىل ُ: مواد تعليم كيب الًتاث للاصل  ُ.ْجدكؿ 
 
 

                                            
ىذه ادلعلومات مأخوذة من مقابلة مع انئب رئيس قسم ادلنهج، أسياذ نور الصادؽ ادلاجسيَت، يف  ُُّ
 ـ.ََِِ ديسمرب ّيـو اخلميس 

ية الدينية السلاية الشافعية اإلعدادللمدرسة ىذا اجلدكؿ مأخوذة من كثيقة الصورة اجلانبية  ُُْ
 سوكورغلو سييوبوندك.



َٕ 
 

 
 

 امساء الكتب واد التعليميةادل الرقم

 القرآف/رباة اَلطااؿ القرآف/اليجويد ُ

 فيح اجمليب القريب الاقو ِ

  منت العزم الصرؼ ّ

  شرح اَلجركمية ادلخيصر جدا النحو ْ

 منت اليقريب ُقرا ة الكياب  ٓ

 منت اليقريب ِقرا ة الكياب  ٔ

 منت اليقريب  أدا  القرا ة ٕ

  منت اَلجركمية احلاظ ٖ

 ُُٓيف ادلرحلة اَلكىل ِ: مواد تعليم كيب الًتاث للاصل  ِ.ْجدكؿ 
 

 امساء الكتب واد التعليميةادل الرقم

 القرآف/ىداية ادلسيايد القرآف/اليجويد ُ

 فيح اجمليب القريب الاقو ِ

 تعليم ادليعلم اَلخالؽ ّ

 شرح الكيالين الصرؼ ْ

  ميممة اَلجركمية  النحو ٓ

 فيح القريب اجمليب ُقرا ة الكياب  ٔ

 فيح القريب اجمليب ِقرا ة الكياب  ٕ

 فيح القريب اجمليب  أدا  القرا ة ٖ

                                            
الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية للمدرسة ىذا اجلدكؿ مأخوذة من كثيقة الصورة اجلانبية  ُُٓ

 سوكورغلو سييوبوندك.



ُٕ 
 

 
 

 ألاية ابن مالك احلاظ ٗ

 ُُٔيف ادلرحلة اَلكىل ّ: مواد تعليم كيب الًتاث للاصل  ّ.ْجدكؿ 
 

 امساء الكتب واد التعليميةادل الرقم

 منت اجلزرية القرآف/اليجويد ُ

  ألاية ابن مالك النحو  ِ

 فيح اجمليب القريب الاقو ّ

 تعليم ادليعلم اَلخالؽ ْ

  Menguasai 175 Kaidah Fikih قواعد الاقو ٓ

 ترمجة جوامع ادليوف الصرؼ ٔ

 فيح القريب اجمليب ُقرا ة الكياب ٕ

 فيح القريب اجمليب ِقرا ة الكياب ٖ

 فيح القريب اجمليب أدا  القرا ة  ٗ

 ألاية ابن مالك احلاظ َُ

 ُُٕيف ادلرحلة اَلكىل ْ: مواد تعليم كيب الًتاث للاصل  ْ.ْجدكؿ 
 

 امساء الكتب واد التعليميةادل الرقم

 فيح ادلعُت (ُالاقو ) ُ

                                            
الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية للمدرسة ىذا اجلدكؿ مأخوذة من كثيقة الصورة اجلانبية  ُُٔ

 سوكورغلو سييوبوندك.

الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية للمدرسة ذة من كثيقة الصورة اجلانبية ىذا اجلدكؿ مأخو  ُُٕ
 سوكورغلو سييوبوندك.



ِٕ 
 

 
 

 فيح ادلعُت (ِالاقو ) ِ

 فيح ادلعُت (ّالاقو ) ّ

  ألاية ابن مالك النحو ْ

 عنواف الظرؼ الصرؼ ٓ

 القواعد اَلساسية ىف اَلصوؿ أصوؿ الاقو ٔ

 سليصر احيا  علـو الدين اَلخالؽ ٕ

 كااية العواـ اليوحيد ٖ

 علم ادلنطق حملمد نور إبراىيمي ادلنطق ٗ

 ألاية ابن مالك احلاظ َُ

 ُُٖيف ادلرحلة الوسطى للبنُت ُ: مواد تعليم كيب الًتاث للاصل  ٓ.ْجدكؿ 
 

 امساء الكتب واد التعليميةادل الرقم

 فيح ادلعُت (ُالاقو ) ُ

 فيح ادلعُت (ِالاقو ) ِ

 فيح ادلعُت (ّالاقو ) ّ

  ألاية ابن مالك النحو ْ

 عنواف الظرؼ الصرؼ ٓ

 القواعد اَلساسية ىف اَلصوؿ أصوؿ الاقو ٔ

 سليصر إحيا  علـو الدين اَلخالؽ ٕ

 كااية العواـ اليوحيد ٖ

                                            
الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية للمدرسة ىذا اجلدكؿ مأخوذة من كثيقة الصورة اجلانبية  ُُٖ

 سوكورغلو سييوبوندك.



ّٕ 
 

 
 

 علم ادلنطق حملمد نور إبراىيمي ادلنطق ٗ

 ألاية ابن مالك احلاظ َُ

 ُُٗيف ادلرحلة الوسطى للبنُت ِ: مواد تعليم كيب الًتاث للاصل  ٔ.ْجدكؿ 
 

 امساء الكتب واد التعليميةادل الرقم

  كااية اَلخيار شرح غاية اإلخيصار ُالاقو ادلنهجي  ُ

 اإلخيصاركااية اَلخيار شرح غاية   ِالاقو ادلنهجي  ِ

 سليصر تاسَت أايت اَلحكاـ ّفقو القرأف   ّ

  احلدكد البهية يف القواعد ادلنطقية ادلنطق ْ

 علم البالغة َلحد مصطاى ادلراغي البالغة  ٓ

 علم أصوؿ الاقو لعبد الوىاب خالؼ أصوؿ الاقو ٔ

 الاقو ادلوضوعي ٕ
 الصـو للبنُت

 فقو النسا  للبنات

 َُِايف ادلرحلة العلي ُتعليم كيب الًتاث للاصل : مواد  ٕ.ْجدكؿ 
 

 امساء الكتب واد التعليميةادل الرقم

 عقود اللجُت  خيم الكيب للبنُت ُ

 قرة العيوف خيم الكيب للبنات ِ

 ُُِايف ادلرحلة العلي ِ: مواد تعليم كيب الًتاث للاصل  ٖ.ْجدكؿ 
                                            

نية السلاية الشافعية اإلعدادية الديللمدرسة ىذا اجلدكؿ مأخوذة من كثيقة الصورة اجلانبية  ُُٗ
 سوكورغلو سييوبوندك.

الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية للمدرسة ىذا اجلدكؿ مأخوذة من كثيقة الصورة اجلانبية  َُِ
 سوكورغلو سييوبوندك.



ْٕ 
 

 
 

اليعليمية ادلخيلف. فيما يلي جدكؿ مجيع ادلواد اليت ُت ذكرىا ذلا توزيع الساعة 
 .توزيع الساعة اليعليمية يف ادلدرسة

 4الفصل  3الفصل  0الفصل  2الفصل  واد التعليميةادل الرقم

 ٔ ٗ ُِ ُٖ النحو/اإلمال  ُ

 ٔ ٔ ٔ ٔ الصرؼ ِ

 ُِ ُِ ُِ ٔ قرا ة الكياب ّ

 ّ ّ ّ - الاقو ْ

 - - - ّ الاقو العملي ٓ

 ّ ّ ّ ّ القرآف/اليجويد ٔ

 ّ ّ - - اَلخالؽ ٕ

 ّ - - - قواعد الاقو ٖ

 ُِِ: توزيع الساعة دلواد تعليم كيب الًتاث يف ادلرحلة اَلكىل ٗ.ْجدكؿ 
 

 0الفصل  2الفصل  واد التعليميةادل الرقم

 ُٖ ُٖ الاقو ُ

 ّ ّ النحو ِ

 ّ ّ الصرؼ ّ

 ّ ّ أصوؿ الاقو ْ

 ّ ّ اَلخالؽ ٓ

                                                                                                                                      
الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية للمدرسة ىذا اجلدكؿ مأخوذة من كثيقة الصورة اجلانبية  ُُِ

 سييوبوندك.سوكورغلو 

الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية للمدرسة ىذا اجلدكؿ مأخوذة من كثيقة الصورة اجلانبية  ُِِ
 سوكورغلو سييوبوندك.



ٕٓ 
 

 
 

 ّ ّ اليوحيد ٔ

 ّ ّ ادلنطق ٕ

 ُِّى: توزيع الساعة دلواد تعليم كيب الًتاث يف ادلرحلة الوسط َُ.ْجدكؿ 
 

االخيالؼ يف توزيع ساعة ادلواد اليعليمية ىو َلف يف ىذه ادلدرسة ريٌكز تعليم  
كيب الًتاث حسب كل فصوؿ كمراحل. للاصل اَلكؿ كالثاين يف ادلرحلة اَلكىل، الًتكيز 
على علم قواعد اللغة )النحو كالصرؼ(. أما اذلدؼ يف الاصل اَلكؿ فهو الاهم 

اذلدؼ يف الاصل الثاين فهو تطوير نظرية علم قواعد اَلساسي على علم قواعد اللغة كأما 
اللغة كشلارسيو. كللاصل الثالث كالرابع يف ادلرحلة اَلكىل، أكثر الًتكيز على شلارسة نظرية 

 علم قواعد اللغة )النحو كالصرؼ(. 

للاصل اَلكؿ كالثاين يف ادلرحلة الوسطى، يركز أكثر على فهم نصوص الكيب أك 
خرل فهم الاقو أك اَلحكاـ. كيف ادلرحلة العليا كانت دراسة الاقو لكن زليواىا، بعبارة أ

تركز أكثر على برامج اليأليف )الكيابة العلمية( كاخلدمة. ادلراد ابليأليف ىو أكجد 
الطالب اليأليف ابلكيابة مثل الكيب )حالينا ال يزاؿ يف عملية َلنو توجد اآلف ادلرحلة 

ب الذم قد ييعل م من ادلرحلة اَلكىل، يسيخدـ كمدرس العليا فقط(. كاخلدمة ىي الطال
االعيصاـ يف مؤسسات أخرل مثل ادلدرسة اإلبيدائية كادلدرسة العالية ككذلك يف ىذه 
مدرسة اإلعدادية. ىذا الشي  ليوقع غائب ادلعلمُت حىت ييمكن الطالب من مل  

/ اليدريب  PPLأنشطة  الاراغ. كيهدؼ ىذا برانمج اخلدمة إىل شلارسة ما ُت تعلمو مثل
 ُِْ.انئب رئيس قسم ادلنهج على مسيول الكلية. ىكذا يقوؿ

                                            
الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية للمدرسة ىذا اجلدكؿ مأخوذة من كثيقة الصورة اجلانبية  ُِّ

 سوكورغلو سييوبوندك.

ىذه ادلعلومات مأخوذة من مقابلة مع انئب رئيس قسم ادلنهج، أسياذ نور الصادؽ ادلاجسيَت، يف  ُِْ
 ـ.ََِِ ديسمرب ّيـو اخلميس 



ٕٔ 
 

 
 

ككانت برامج ىذه ادلدرسة كميًعُت دللواد اليعليمية، من تلك الربامج برانمج يومي 
للمدرسة كادلسكن مث برانمج أسبوعي كبرانمج شهرٌم كبرانمج نصف سنوٌم كبرانمج 

 سنوٌم كبرانمج عارضي.
 مي للمدرسة كادلسكنالربانمج اليو  -أ 

 الربانمج اليومي للمدرسة )الطالب(

 ادلكان اليوم ادلشِرف الوقت الربانمج الرقم

أدا  النحو أك  ُ
 أدا  الكياب

َٕ:ََ-
َٕ:َّ 

 ادلدرسة اخلميس–السبت كيل الاصل

-َّ:َٕ الكالسيكية ِ
َٖ:ْٓ 

 ادلدرسة اخلميس–السبت ادلعلم ادلادة

-ْٓ:َٖ االسًتاحة ّ
َٗ:ُٓ 

ادلعلم ادلادة 
 الطالب –

 ادلدرسة اخلميس–السبت

-ُٓ:َٗ الكالسيكية ْ
َُ:َّ 

 ادلدرسة اخلميس–السبت ادلعلم ادلادة

 الربانمج اليومي للمسكن )الطالب(

 ادلكان اليوم ادلشرف الوقت الربانمج الرقم

ربايظ  ُ
)اليصريف/ 

 ألاية(

َٓ:َّ-
َٔ:َّ 

رئيس 
 احلجرة

السبت كاَلحد 
كاَلربعا  كاالثنُت 
 كاخلميس

 ادلسكن

-ََ:ُٖ إرشاد اجملموعة ِ
ُٗ:َّ 

اجلمعة كالسبت  ادلشرؼ
 كاَلحد كالثالاث 

 ادلدرسة

ادلداكلة/مراجعة  ّ
 ادلواد

َِ:ََ-
ُِ:َّ 

كيل الاصل 
 ادلشرؼ  -

 ادلدرسة االثنُت



ٕٕ 
 

 
 

-َّ:َِ مراجعة ادلواد ْ
ِِ:ََ 

رئيس 
 احلجرة

السبت كاَلحد 
 كالثالاث  كاَلربعا 

 ادلسكن

 ُِٓ(: جدكؿ الربانمج اليومي للمدرسة كادلسكن )الطالب ُُ.ْجدكؿ 

 الربانمج اليومي للمدرسة كادلسكن )الطالبة( -ب 

 الربانمج اليومي للمدرسة )الطالبة(

 ادلكان اليوم ادلشِرف الوقت الربانمج الرقم

أدا  النحو أك  ُ
 أدا  الكياب

َٔ:َّ-
َٕ:ََ 

 ادلدرسة اخلميس–السبت كيل الاصل

-ََ:َٕ الكالسيكية ِ
َٖ:ُٓ 

 ادلدرسة اخلميس–السبت ادلعلم ادلادة

-ُٓ:َٖ االسًتاحة ّ
َٖ:ْٓ 

ادلعلم ادلادة 
 الطالبات –

 ادلدرسة اخلميس–السبت

-ْٓ:َٖ الكالسيكية ْ
َُ:ََ 

 ادلدرسة اخلميس–السبت ادلعلم ادلادة

 الربانمج اليومي للمسكن )الطالبة(

 ادلكان اليوم ادلشرف الوقت الربانمج الرقم

ربايظ  ُ
)اليصريف/ 

 ألاية(

َٓ:َّ-
َٔ:َّ 

خبالؼ الثالاث   رئيس احلجرة
 كاجلمعة

 ادلسكن

-َّ:َٓ اإلرشاد ِ
َٔ:َّ 

ادلعهد العايل 
 مرحلة اثنية

ادلصلى  اَلربعا  كاجلمعة
 )البنات(

                                            
الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية للمدرسة ىذا اجلدكؿ مأخوذة من كثيقة الصورة اجلانبية  ُِٓ

 سوكورغلو سييوبوندك.



ٕٖ 
 

 
 

-ََ:ُٖ اإلرشاد ّ
ُٗ:َّ 

ادلعهد العايل 
 مرحلة اثنية

ساحة  السبت كاَلحد
 ادلعهد

-ََ:ُٖ ادلداكلة ْ
ُٗ:َّ 

 ادلدرسة اجلمعة كاإلثنُت ادلشرفة

 ُِٔ(: جدكؿ الربانمج اليومي للمدرسة كادلسكن )الطالبة ُِ.ْجدكؿ 

 الربانمج اَلسبوعي -ج 
 حبث ادلسائل -ُ

 يـو اجلمعة النظيف )ادلدرسة كرللس الطالب( -ِ

 الربانمج الشهرم -د 

 حبث ادلسائل -ُ

 (IFSالدراسات الاقهية ادلكثٌاة ) -ِ

 (FISSاإلعدادية السلاية الشافعية )عائلة  -ّ

 رسالة النشرة -ْ

 الدراسة ادلوضوعية -ٓ

 رللس الصلوات على النيب -ٔ
 الاصل ادليوٌىج -ٕ

 الربانمج نصف السنوم -ق 

 أسبوع العلمية

 الربانمج السنوم -ك 

 اليدريب )احللقة الدراسية( -ُ

 اليسارع -ِ

                                            
الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية للمدرسة رة اجلانبية ىذا اجلدكؿ مأخوذة من كثيقة الصو  ُِٔ

 سوكورغلو سييوبوندك.



ٕٗ 
 

 
 

صلة الرحم للطالب بُت ادلدارس أك ادلعاىد اإلسالمية )حبث ادلسائل  -ّ
 اإلقليمي/مسيول احملافظة(

 حبث ادلسائل زايرة زللية ابدلعاىد اإلسالمية اخلٌرغلية إقامة بيسوكي -ْ

 اليشٌكر)حالة اليخرٌج( -ٓ

 ميألًٌق العلمية -ٔ
 الربانمج العارضي -ز 

 حبث ادلسائل الداخلي/اخلارجي -ُ

 ادلسابقات الداخلية/اخلارجية -ِ

 ُِٕبمراجعة الكيا -ّ

 

الرتاث على ضوء ادلدخل التكاملي يف ادلدرسة طرائق تعليم كتب ادلبحث الثالث : 
 الدينية السلفية الشافعية اإلعدادية سوكورجيو سيتوبوندو

يف تعليم كياب فيح ادلعُت ككياب عقود اللجُت، قاؿ ادلعلم أنو اسيخدـ الطرائق. 
الطريقة اَلكىل ىي أف يقرأ ادلعلم نص الكياب كيوضحو، إذا مل ياهم شي ، ؽلكن 

 ألوا ادلعلم.للطالب أف يس
كالطريقة الثانية ىي طريقة ادلناقشة. ييقسىم الطالب إىل رلموعات كلكل رلموعة 

ىذه الطريقة أبكثر. َلنو كتسيخدـ دكر اليقدًن أماـ الاصل يف كل لقا  كاحد. 
ابسيخداـ طريقة ادلناقشة، ييعلم الطالب أبكثر نشاطا. ما غلاد غالبا يف ىذه الطريقة ىو 

ن ليس لديهم دكر اليقدًن ال ييعلموف. حبيث يكوف الطالب ادلسيعدين أف الطالب الذي
ىذا الشي  خبالؿ عدـ جواز الطالب كػلل يف الاصل طالابن الذين لديهم دكر اليقدًن. 

من النـو يف الاصل، كيلـز على كل رلموعة تقدًن اَلسئلة. هبذه الكياية، يصبح دليال 

                                            
الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية للمدرسة ىذه ادلعلومات مأخوذة من كثيقة الصورة اجلانبية  ُِٕ

 سوكورغلو سييوبوندك.



َٖ 
 

 
 

موا مسبقا. ال ؽلكن أف يسألوا عما إذا مل ييعلموا على أف الطالب اآلخرين قد أعدكا كتىعلٌ 
 من قبل.

كالطريقة الثالثة ىي حل ادلشكالت/حبث مسائل )اسيقرائية(. تصنع مشكلة 
أٌكال، مث تقاـ دراسة ادلشكلة كحلها معا. ال يوجد اليقدًن يف ىذه الطريقة، تيطلب من 

ين. كادلراجع مأخوذة من  الطالب الكيابة فقط. كتاعل مرة كاحدا يف كل شهر أك شهر 
كياب فيح ادلعُت كمًضياىة من مراجع أخرل. َلف اذلدؼ اَلكيل يف ادلنهج ىي كيف 
يسيطيع الطالب أف ياهموا زليول كياب فيح ادلعُت الذم ساعده كياب إعانة الطالبُت. 
أما الوسائط اليت تسيخدـ غالبا فهي كما ىو احلاؿ يف الاصل مثل السبورة كتسيخدـ 

كشاشة(. ىكذا قوؿ معلم  LCDذه ادلؤسسة جهاز عرض ذل) LCD جهاز عرض أحياانن 
 ُِٖكياب فيح ادلعُت ككياب عقود اللجُت.

يف تعليم كياب فيح القريب اجمليب، قاؿ ادلعلم أنو اسيخدـ طرقيُت. أٌكال، الطريقة 
 الكالسيكية. يقرأ ادلعلم نص الكياب ليوفَت اليحايز كادلنبو للطالب. بعد ذلك يقـو

ادلعلم بيعيُت الطالب لإلجابة على أسئلة ادلعلم تااعليا. اثنيا، طريقة ادلناقشة. كل لقا  
طالب يقٌدموف أماـ الاصل )كفقا للجدكؿ الدكرم الذم كضعو ادلعلم(.  ّكاحد، ىناؾ 

 كبعد انيها  ادلناقشة، يقدـ ادلعلم تعليقات على نيائج ادلناقشة.
اإللكًتكنية زلدكد جٌدا يف بيئة ىذا ادلعهد  كقوؿ ادلعلم أنو اسيخداـ الوسائط

يف تعليم. فالوسائط  LCDاإلسالمي، لذلك اندرنا ما يكوف ىناؾ اسيخداـ جهاز عرض 
 ُِٗادلسيخدمة ىي كسائط السبورة فقط كتسيكمل بوسائط كالسيكية أخرل.

يف تعليم كياب فيح القريب اجمليب ككياب جوامع ادليوف، قاؿ ادلعلم أنو اسيخدـ 
علم طرقيُت. طريقة ادلناقشة أك ادلشاكرة. كمع ذلك، عندما ال تكوف طريقة ادلناقشة ادل

                                            
أسياذ أمَت ادلؤمنُت  ىذه ادلعلومات مأخوذة من مقابلة مع معلم كياب فيح ادلعُت كعقود اللجُت، ُِٖ

 ـ.ََِِ ديسمرب ّادلاجسيَت، يف يـو اخلميس 

ىذه ادلعلومات مأخوذة من مقابلة مع معلم كياب فيح القريب اجمليب، أسياذ حايظ كحيودم ُِٗ
 ـ.ََِِ ديسمرب ّادلاجسيَت، يف يـو اخلميس 
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فٌعاال للاصل، اسيخدـ ادلعلم طريقة أخرل مثل طريقة احملاضرة كطريقة اَلسئلة كاَلجوبة 
 )كاف جلميع الطالب دكر لطرح اَلسئلة(.

كسائط  كقاؿ أيضا أنو اسيخدـ كسائط بسيطة مثل عالمات كالسبورة ًبدكف
إلكًتكنية. َلف ىذه مدرسة اإلعدادية ربت رعاية ادلعهد اإلسالمي، لذا فإف اسيخداـ 

 َُّالوسائط اإللكًتكنية زلدكد.
عندما تعليم كياب فيح القريب اجمليب بطريقة ادلناقشة ككسائطو السبورة، يشارؾ 

اليعليم. الطالب بنشاط يف عملية اليعلم. ىذا بسبب اسيخداـ طريقة ادلناقشة يف ذلك 
يسأؿ بعض الطالب بعضا كغليبوف على بعضهم البعض كيرٌدكف على ما يقولو ادلشاركوف 

 يف ادلناقشة.
يف ىذه الطريقة ييبادؿ الطالب اَلفكار كالرؤل حوؿ قواعد اللغة )النحو 
كالصرؼ( كحوؿ الاقو )ادلادة(، كليس فقط نقل ادلعرفة من ادلعلم. ييااعل ادلعلم مع 

ؿ تقدًن الشرح بعد انيها  جلسة ادلناقشة. كيسيجيب ادلعلم َلم شي  الطالب من خال
الذم ييسأىؿ أك ييبحىث يف ادلناقشة. يسياٌز ادلعلم الطالب أيضا َلف تسألوا ادلزيد من 

 ُُّاَلسئلة حوؿ اَلشيا  اليت مل تاهموا.
فيقوؿ ادلعلم إف الطريقة ادلسيخدمة ىي طريقة  كأما يف تعليم القرآف/اليجويد

يقرأ ادلعلم أكالن مث ييبعو الطالب كقرا ة ادلعلم. يل )الكياىي احلاج بىصىرًم علوم( أبف جرب 
يقرأ ادلعلم كالطالب بعض اآلايت أك السورة ادلعينة. كبعد اليالكة، يبٌُت ادلعلم اليجويد 

 .برسم بياين كي ياهم الطالب بسهولة كادلخرج

                                            
ادليوف، أسياذ سيف ىذه ادلعلومات مأخوذة من مقابلة مع معلم كياب فيح القريب اجمليب كجوامع  َُّ

 ـ.ََِِ ديسمرب ّاذلادم البكالوريوس، يف يـو اخلميس 

 ديسمرب ّىذه ادلعلومات مأخوذة من مالحظة تعليم كياب فيح اجمليب القريب يف يـو اخلميس  ُُّ
 ـ.ََِِ
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فإنو يف الواقع سهلت عما ييعلق ابدلواد أك النظرية ادلوجودة يف كياب الًتاث، 
على الطالب، َلف العديد من الطالب أتقنوىا. لذا، ركز ادلعلم أبكثر على ادلمارسة من 

 ُِّ.ادلمارسةالنظرية. ؽلكن أف تعطىى النظرية يف كقت قصَت بعد 
 

ضوء ادلدخل التكاملي يف ادلدرسة تقوًن تعليم كتب الرتاث على ادلبحث الرابع : 
 الدينية السلفية الشافعية اإلعدادية سوكورجيو سيتوبوندو

كاف تقوًن تعليم كيب الًتاث يف ادلدرسة الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية 
اخيبار اخييار الدخوؿ كتقوًن اليعليم كتقوًن سوكورغلو سييوبوندك ىي ثالثة أنواع، منها 

 نظاـ السقوط.
 يبار اخييار الدخوؿاخ -أ 

 اخيبار الدخوؿ إىل ادلرحلة اَلكىل -ُ

 ادلعايَت دلرحلة أكىل (أ 

 قد تعٌلمى علـو الدين )الاقو( كقواعد اللغة )النحو كالصرؼ( (ُ

 قرا ة القرآف بطالقة (ِ

 كيابة حركؼ العربية بطالقة (ّ
 توافر احلٌصة (ْ

( SDربديد السن / مسيول اليعليم ىو خريج مدرسة إبيدائية ) (ٓ
 (SMPسطة )أك مدرسة ميو 

 اإلخيبار دلرحلة أكىل (ب 
 اخيبار الكيابة (ُ

 النحو: الكلمات كعالمات اإلعراب (أ )
 الصرؼ: اَلمثلة اليصرياية الباب اَلكؿ كالثاين (ب )

                                            
 ىذه ادلعلومات مأخوذة من مقابلة مع معلم القرآف/أليجويد، أسياذ رػلق سليـو ادلاجسيَت. 132
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 اإلمال  (ج )

 اخيبار الشاوم (ِ

 النحو: الكلمات كعالمات اإلعراب (أ )

 الصرؼ: اَلمثلة اليصرياية الباب اَلكؿ كالثاين  (ب )

 قرا ة القرآف (ج )
 ادلرحلة الوسطىاخيبار الدخوؿ إىل  -ِ

 ادلعايَت دلرحلة كسطى (أ 

 -قادر على قرا ة كياب فيح القريب اجمليب )ابب العبادة (ُ
 ادلناكحة( -ادلعاملة

 توافر احلٌصة (ِ

ربديد السن / مسيول اليعليم ىو خريج مدرسة ميوسطة  (ّ
(SMP( أك مدرسة اثنوية )SMA) 

 اإلخيبار دلرحلة كسطى (ب 
 اخيبار الكيابة (ُ

 ادلناكحة( -ادلعاملة -اجمليب: ابب العبادةالاقو )فيح القريب 

 اخيبار شاوم (ِ

 -ادلعاملة -قرا ة الكياب )فيح القريب اجمليب: ابب العبادة
 ادلناكحة(

 اخيبار الدخوؿ إىل ادلرحلة العليا -ّ
 ادلعايَت دلرحلة عليا (أ 

  ٕٓالقدرة: اجياز مدرسة اإلعدادية يف ادلرحلة الوسطى دبعدؿ  (ُ
 يعليميةكحد أدىن يف مجيع ادلواد ال

 االسيعداد: على اإلرادة خلدمة ادلعهد اإلسالمي (ِ
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 االنضباط: ليس لديو درجة سلبية يف ادلرحلة الوسطى (ّ

 اخيبار الدخوؿ (ب 

 فيح ادلعُت (ُ

 بيت ََٖألاية ابن مالك  (ِ

 ادلواد أك النظرايت: (ّ

 الاقو ادلوضوعي 

 ادلنطق 

 البالغة 

 ُّّأصوؿ الاقو 

 اخيبار اليعليم -ب 
دلدرسة اإلعدادية، يوجد تقوًن يف عملية  انئب رئيس قسم ادلنهجقاؿ 

اليعليم كتقوًن يف نصف السنة أك آخرىا. ىناؾ أنواع من اليقوًن يف عملية اليعليم. 
ىناؾ تقوًن للواجبات )ؽلكن أف تكوف يف شكل أسئلة( كتقوًن ادلمارسة )يف بعض 

ة ادلواد اَلحياف توجد مادة اليت تيطلب شلارسة مثل الصالة(، ييطلب الطالب شلارس
سىب ادلسياادة(،  تصَت  مثرلموعة من تقوًن للواجبات ك ادلمارسة ميوسطا كربي

 يقاـ. مث النهائي االخيبار درجات مع اليومية النييجةتلك  ذبمع مث. يومية نييجة
 (.اليقرير بطاقة قيمة) هنائية نييجةن  كتصبح النصف إىل اجملمعة النييجة تقسيم

الب يف ادلدرسة من حيث اإلتقاف النظرم لذلك ييشمىل مجيع أنشطة الط
سىب كلها ميوسطا فيىصَت درجةن يومية كىناؾ كانت  أك اإلتقاف ادلمارست، كػلي

 االخيبار درجات(. ىناؾ ميوسط DKNإرشادات يف قائمة رلموعات القيمة )
خيبار ككلها تضاؼ مث اال كدرجات ادلمارسة كدرجات الواجبة كدرجات اليومية

                                            
الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية للمدرسة ومات مأخوذة من كثيقة الصورة اجلانبية ىذه ادلعل ُّّ

 سوكورغلو سييوبوندك.
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انئب (. ىكذا قوؿ اليقرير بطاقة قيمةكتصبح النييجة نييجةن هنائية ) ْتقسم على 
 ُّْرئيس قسم ادلنهج.

يف تعليم كياب فيح ادلعُت ككياب عقود اللجُت، قاؿ ادلعلم أنو اسيخدـ 
نوعُت من أشكاؿ اليقوًن. اَلكؿ ىو تقوًن تكويٍت )ابدلالحظة كبورتوفوليو( كالثاين 

يف نصف السنة كآخرىا(. يالحظ ادلعلم الطالب  تقوًن تلخيصي )االخيبار النهائي
. كىناؾ معاملة خاصة للطالب غَت النشطُت  الذين ينشطوف يف اليعلم كل يـو
مع مع  سب تقوًن ادلالحظة يف مدة اللقاائت مث ذبي حىت يكونوا نشيطُت أيضنا. ػلي

عض درجت االخيبار النهائي ليحديد القيمة النهائية )قيمة بطاقة اليقرير(. يف ب
اَلحياف يسيخدـ ادلعلم أيضا نظاـ اَلسئلة كاَلجوبة يف هناية جلسة اليعليم، 

 ُّٓكؽلكن تقوًن الطالب النشطُت يف النظاـ.
 ّكيف تعليم كياب فيح القريب اجمليب، قاؿ ادلعلم أنو يقـو ادلعلم إبجرا  

ة الطالب  ( اليقوًن اليومي، يقـو ادلعلم بيقوًن كياية قرا ُمرة اليقوًن. منها  ْإىل 
( عند تقدًن الطالب، يقـو تقوًن كل طالب ِكيااب بعد تعيينهم من قبل ادلعلم. 

ادلقٌدـ حوؿ كياية قرا تو الكياب كإعطائو الشرح من نص الكياب الذم سبت 
( اليقوًن النهائي يف نصف السنة كآخرىا، اليقوًن ليس يف شكل أسئلة ّقرا تو. 

 صاوؼقاؿ، كقدمت االفيياحية عدة رح كادلالشابالخييار ادليعدد كلكن يف شكل 
من نص كيب الًتاث. مث سئل عن احلركات كالشكل من ذلك النص. مث يشمل 

                                            
ىذه ادلعلومات مأخوذة من مقابلة مع انئب رئيس قسم ادلنهج، أسياذ نور الصادؽ ادلاجسيَت، يف  ُّْ
 ـ.ََِِ ديسمرب ّيـو اخلميس 

كياب فيح ادلعُت كعقود اللجُت، أسياذ أمَت ادلؤمنُت   ىذه ادلعلومات مأخوذة من مقابلة مع معلم ُّٓ
 ـ.ََِِ ديسمرب ّادلاجسيَت، يف يـو اخلميس 
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السؤاؿ عن النحو كالصرؼ، كفيهما أيضا كياية تصريف الكلمات كإعالذلا. 
 ُّٔ.كأخَتا أسئلة عن مراد ذلك النص أك معناه

يوف، قاؿ ادلعلم أنو يف تعليم كياب فيح القريب اجمليب ككياب جوامع ادل
يقـو ادلعلم اليقوًن بكياية أف الطالب النشطا  كغالبا يسألوف يف الاصل، كغالبا 
غليبوف كغلادلوف ذلم القيمة أك الدرجة. ىناؾ قيمة مضافة َلكلئك الذين يسألوف 

 ُّٕ.كغليبوف يف عملية ادلناقشة
 اخيبار نظاـ السقوط -ج 

لًتىيب الذم يسيخدـ يف كيف مدرسة اإلعدادية كاف نظاـ الًتغيب كا
 ترقييو.ترٌشح الاصل ك 

 الًتغيب: يقاـ يف هناية كل نصف السنة كآخرىا -ُ
 (/الرسـو ادلعهديةSPPادلدرسية ) رسـومنحة دراسية أك مساعدة ال (أ 

(UTAP.دلكيسب الرتبة اَلكىل ) 

مساعدة رسـو اليسجيل على ادلعهد العايل مرحلة اَلكىل دلن ينجىحوف  (ب 
 يف ادلدرسة. اخيبار مؤٌىل داخلي

 رحلة.اليسارع/رفع الاصل أك ادل (ج 

 الًتىيب -ِ

رىج من مدرسة اإلعدادية كمسكنها للطالب ال يسيوفوف احلد اَلدىن  (أ  ؼلي
 اإلصلاز.ىدؼ من معايَت ادلؤٌىل حسب 

                                            
ىذه ادلعلومات مأخوذة من مقابلة مع معلم كياب فيح القريب اجمليب، أسياذ حايظ كحيودم  ُّٔ

 ـ.ََِِ ديسمرب ّادلاجسيَت، يف يـو اخلميس 

ىذه ادلعلومات مأخوذة من مقابلة مع معلم كياب فيح القريب اجمليب كجوامع ادليوف، أسياذ سيف  ُّٕ
 ـ.ََِِ ديسمرب ّاذلادم البكالوريوس كمالحظة يف تعليمو، يف يـو اخلميس 
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( بُت  (ب  نظاـ السقوط بنا  على نيائج اليقدير اليعليمي )جوديسيـو
 138ادلدرسة كادلسكن.

اَلحياف يقاـ تكوين رلموعات للدراسة كقاؿ رئيس ادلدرسة أف يف بعض 
مصن اة ابلاعل. لذلك أحياان  مابدلسكن، مث يف الاصل ابدلدرسة يقاـ تكوينها أيضا أ

عندما تدخل برانمج ادلسكن، يكوف ىناؾ طالب سريعوف جدا. نظرا َلف اجملموعة  
كانت أصغر يف ادلسكن، كانت ىناؾ رلموعات أصغر من رلموعات يف الاصل، كردبا 
تكوف شٌدة اليعلم أكثر. فبالنسبة للطالب ادلؤىلُت حقا، ؽلكن أف يكونوا سريعا جدا 
لدرجة أنو يف بعض اَلحياف ابدلدرسة ىناؾ طالب ييعلموف بسرعة جدا، كبعضهم 

الج ىذا الشي ، إف معلم يصعب. ىناؾ طالب سريعوف عميوسط ادلسيول. اآلف ل
الطالب يف ميوسط  شافقوف بسرعة، فقط جدا، إذا ُت اتباعهم، شلا يعٍت أهنم ييعلم

 ادلسيول. 
لذلك ىناؾ احللوؿ اليت ُت تنايذىا، كىي تنايذ تسريع الاصل أك ادلصطلح ىنا 

خيبار السارع يف نصف السنة االييسمح لطالب ادليعلم بسرعة أبدا  فخيبار السارع. اال
 ُباشرة من الاصل الدراسية، كيرتاع الاصل يف نصف السنة الدراسية. ؽلكن أف ينيقل م

بشركط معينة، أم خبالؿ تقدًن االخيبار السريع كتوفَت الشركط اَلخرل  ِإىل الاصل 
 ُّٗمثل االنضباط إما يف ادلدرسة أك يف ادلسكن. ىكذا قوؿ رئيس ادلدرسة.

كعند قوؿ رئيس اإلدارة، من خصائص مدرسة اإلعدادية أهنا تسيخدـ نظاـ 
الطالب الوصوؿ إىل  ييملسنة الدراسية. لذلك إذا مل السقوط. كيكوف اليقوًن يف آخَت ا
من مدرسة اإلعدادية. ما يصبح تقوًن ىؤال   ييخرىجوااحلد اَلدىن من معايَت اليقوًن، ف

الطالب ىو أهنم يعيربكف غَت قادرين على كصوؿ احلد اَلدىن من أىداؼ منهج مدرسة 
                                            

الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية للمدرسة ىذه ادلعلومات مأخوذة من كثيقة الصورة اجلانبية  ُّٖ
 سييوبوندك.سوكورغلو 

ىذه ادلعلومات مأخوذة من مقابلة مع رئيس مدرسة اإلعدادية، أسياذ دمحم خليل ادلاجسيَت، يف يـو  ُّٗ
 ـ.ََِِ ديسمرب ُّاَلحد 
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ة كلكن أيضا على تقوًن من رئيس اإلعدادية، كاليقوًن ال يعيمد فقط على ادلادة ادلخيربى 
احلجرة. لذلك كاف لرئيس حلجرة دكر يف ربديد ما إذا كاف غلب أف يبقى ىذا الطالب 
يف مدرسة اإلعدادية أك غلب إخراجو. عند أيخرًج من مدرسة اإلعدادية، كجب إخراجو 

 من مسكن اإلعدادية.
اَلخرل، لكن الوزف  أما معيار القيمة يف ىذه ادلدرسة فميساك مثل يف ادلؤسسات

كما ىو احلاؿ يف ادلؤسسات اَلخرل، ككزف القيمة   َٔسليلف. احلد اَلدىن للمعيار ىو 
يف ىذه ادلدرسة أعلى من ادلؤسسات اَلخرل. إذا كاف الطالب يف مجيع ادلواد أف يصل 

، فسييخرىج من مدرسة اإلعدادية. كلدل الطالب احلافز َٔمواد تقٌل قيميو عن  ّإىل 
. ابسيثنا  الطالب غَت القادرين حقيقة أك ال يسقطوا وا رليهدين كي ال ياشلواليكون

كيرغبوف يف خركج مدرسة اإلعدادية بسبب اَلنشطة العديدة. فإف اَلنشطة ىي أنشطة 
مدرسية، كأنشطة بعد ادلغرب ىناؾ إرشادات إضافية اليت تناذ يف ادلدرسة كتشرؼ عليها 

يس احلجرة يف تلك اَلنشطة(، مث ىناؾ أنشطة خاصة ادلدرسة كادلسكن )يشرؼ أيضا رئ
 َُْابدلسكن، كنشاط ادلناقشة كساعة ادلطالعة اللياف يشرؼ عليهما رئيس احلجرة.

  

                                            
ىذه ادلعلومات مأخوذة من مقابلة مع رئيس اإلدارة للمدرسة اإلعدادية، أسياذ عبد الباسط  َُْ

 ـ.ََِِ ديسمرب ٗالبكالوريوس، يف يـو اَلربعا  
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 الفصل اخلامس
 مناقشة نتائج البحث

 
أهداف تعليم كتب الرتاث على ضوء ادلدخل التكاملي يف ادلدرسة ادلبحث األول : 

 الدينية السلفية الشافعية اإلعدادية سوكورجيو سيتوبوندو
 ادلدرسة الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندككقد أتسست 

على أساس ادلشاكل ادلوجودة يف معهد السلاية الشافعية اإلسالمي سوكورغلو 
لسلاية الشافعية سييوبوندك، كىي قلة اَلجياؿ ادلسيقبلة اليت سوؼ تدخل إىل معهد ا

صَت أساسا العلي كجيل مسيقبل من خربا  الاقو. كيرل الباحث أف ىذا الشي  ي
 Nana Syaodihليحديد أىداؼ منهج تعليم كيب الًتاث هبذه ادلدرسة، كما قالو 

Sukmadinata  إف أىداؼ ادلنهج تصاغ على أساسُت. منهما: أكال، تسيند اَلىداؼ
اهتم كأحواذلم كاليقدـ العصر. كاثنيا، تسيند اَلىداؼ على على ميطلبات اجمليمع كاحيياج

 ُُْاَلفكار، كتيوجو على ربقيق القيم الالساية.
اإلبيدائية السلاية الشافعية سوكورغلو سييوبوندك )رئيس خطر لرئيس ادلدرسة ك 
( إنشا  الربانمج اخلاص ادلصٌمم إلعداد جيل الطالب ادلسيقبلة اإلعدادية اآلفادلدرسة 

للمعهد العايل. كاف ىذا الربانمج اخلاص نوعا من برانمج الدينية الذم كاف ربت رعاية 
ادلدرسة اإلبيدائية السلاية الشافعية، كيسمى يف ذلك الوقت الاصل ادلكٌثف. ييطلق عليو 
الاصل ادلكثف َلف كثافة تعليم النحو كالصرؼ كتعليم قواعد اللغة أكثر من الاصوؿ 

ض أف ىذا الاصل ىو فصل االىيماـ، َلف ىذا الاصل سلٌصص اَلخرل. كيقوؿ البع
 َلكلئك ادلهيمًٌُت حقا بيعليم كياب كونبج الكالسيكي.

مث يبادر رئيس ادلعهد اإلسالمي الكياىي احلاج أحد عزائم إبراىيمي بيأسيس 
مدرسة اإلعدادية إلنشا  ادلدرسة اخلاصة ادلياوقة. هتدؼ ىذه ادلدرسة إىل إعداد للمعهد 
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العايل ككذلك لليأثَت على الطالب اآلخرين كي يكونوا مهيمُت أيضا بقرا ة كيب 
الًتاث، أك بعبارة أخرل نشر الاَتكس اجليد أبف أيثٌركا على البيئة يف ىذا ادلعهد 

 اإلسالمي دلواصلة تطوير تعليمات كيب الًتاث.
الشافعية  معهد السلايةبيئة كىناؾ مشاكل أخرل، منها اطلااض جٌو العلمية يف 

اإلسالمي سوكورغلو سييوبوندك، كاطلااض كاا ة الطالب ككمييهم يف قرا ة الكيب 
الكالسيكية )كيب الًتاث(، كاطلااض كاا ة رئيس احلجرة على إرشاد الطالب يف رلاؿ 

 الدراسات اإلسالمية خٌصة يف تعليم الكيب الكالسيكية )كيب الًتاث(.
صاغت مدرسة اإلعدادية ىذه ادلشكالت  بنا  على ادلشكالت ادلذكورة أعاله،

اَلىداؼ تلعب دكرا مهما للغاية  كسيكوف توجيو يف شكل اَلىداؼ. كيرل الباحث أف 
 ُِْ.دمحم مزمل البشَتمجيع اَلنشطة اليعليمية كسيلوف مكوانت ادلنهج اآلخر، كما قالو 

ية يف كتلك اَلىداؼ ىي أف تبٌت بيئة علمية يف تطوير اليقليد العلمية اإلسالم
ادلرحلة االبيدائية كالثانوية، كربسُت جودة الطالب اَلكاا  ككمييهم يف قرا ة الكيب 

، كإعداد جيل مسيقبل من رؤسا  احليجىر أكاا  على إرشاد كيب الًتاث(الكالسيكية )
كيب الًتاث(، الطالب يف رلاؿ العلـو اإلسالمية خٌصة يف تعليم الكيب الكالسيكية )

 من طالب دلعهد السلاية الشافعية العلي سوكورغلو سييوبوندك. إعداد جيل مسيقبلك 
بنا  على ما ذكر يف اَلعلى، يرل الباحث أف اَلىداؼ دلنهج ىذه ادلدرسة 

إف أىداؼ تعليم كيب الًتاث ىي ليعميق ادلعرفة  Binti Maunahتوافق مع قوؿ 
ل مع مشاكل احلياة كتوسيعها، كلسياؽ اليعليم يف اجمليمع، كادلخيصة يف قادرة اليعام

 ُّْ.ادلخيلاة إما يف ادلسيول احمللي أك الوطٍت أك الدكيل
اسيخداـ كيب الًتاث يف ادلنهج اليعليمي ذلذه ادلدرسة فَتل الباحث أما أىداؼ 

الذم  سوكورغلوَلف تقـو ىذه ادلدرسة ربت رعاية معهد السلاية الشافعية اإلسالمي ىي 
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ن قرا ة القرآف كقرا ة كيب الًتاث بصحيح، كما لديو رؤية كرسالة أف ييمكن طالبو م
 أكصى بو رئيس ادلعهد الثالث الكياىي احلاج أحد فوائد أسعد.

كأما اذلدؼ اليايل فهو ييبٌت على أحد أىداؼ منهج ادلدرسة اإلعدادية. كىو 
الذم يركز على كيب –إعداد الطالب الذم يريد أف يسيمٌر تعلمو يف ادلعهد العايل 

فقا دلا ىو موجود يف ادلعهد العاىل، َلف اليخصصات يف ادلعهد العايل ىي ك  -الًتاث
الاقو كأصولو. فال ؽلكن ربقيق ذلك من خالؿ فهم الكيب اَلخرل إال باهم "تراث 
العلما " ادلعركفة منذ العصور القدؽلة )كيب الًتاث اليت اشيهرت بُت ادلسلمُت(. مث 

قرا ة اخلرغلُت لكيب الًتاث جيدا. كمن مث اذلدؼ من ادلدرسة اإلعدادية ىو كياية 
 .ؽلكنهم تعليم الطالب اآلخرين كإرشادىم بشكل عاـ، أم نقل معرفيو لآلخرين

ىو َلف كيب الًتاث  سيخداـ كيب الًتاث يف ادلنهج اليعليميمث اذلدؼ اَلخر ال
. تعٌمقاأدكات اللغة مثل النحو كالصرؼ موضع ادلمارسة للطالب الذين ييعلموف يصَت 

ؽلكن القوؿ إهنم انجحوف فيها إذا كاف إبمكاهنم قرا ة كيب الًتاث )كياب جوندكؿ ك 
الذم ال شكل كالحركة كال معٌت فيو(. لذلك، إذا كاف الطالب يسيطيع قرا ة الكياب 
الذم لو حركة أك شكل كمعٌت، ليس حباجة ليعلم النحو كالصرؼ. كلكن يييسائل عما 

علم النحو كالصرؼ أـ ال. هبذا ادلعٌت، ؽلكن دلن يسيطيع قرا ة  إذا كاف الطالب قد فهم 
 كيب الًتاث أف ييأكد من إتقاف قواعد اللغة العربية )النحو كالصرؼ(.

ليحقيق تلك أىداؼ ادلنهج، كضعت الكاا ات كمعيار. كربيوم الكاا ة على 
بكاا ة  Wina Sanjayaالغاايت اليت غلب على الطالب ربقيقها يف كل مرحلة. كيسمى 

ىي احلد اَلدىن من القدرة اليت غلب أف ػلققها الطالب بعد االنيها  من اليعليم  اخلٌرغًلُت
كيوجد يف ىذه مدرسة اإلعدادية ثالثة مرحالت، أكذلا ادلرحلة اَلكىل  ُْْ.يف مرحلة معٌينة

 .كاثنيها ادلرحلة الوسطى كاثلثها ادلرحلة العليا
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سنوات. كاَلىداؼ ىي أهنا بعد اليخرج  ْحوايل يف ادلرحلة اَلكىل، تنايذ اليعلم 
يصبح الطالب قادرين على قرا ة كياب فيح القريب اجمليب جبٌيد كصحيح، كيكونوا 
قادرين على ربديد تركيب اجلملة كفقا للقواعد اللغوية ابسيخداـ كياب اَلجركمية 

بدأكا يف تعلم كشرحها، مث قادرين على شرح كياب فيح القريب اجمليب جبٌيد كصحيح، مث 
حبث ادلسائل. كقد اسيهدؼ ىؤال  اخلرغلُت ليكونوا قادرين على إجابة اَلسئلة يف 

 اخيبار الدخوؿ للمعهد العايل يف مرحلة أكىل.
مث يف الاصل اَلكؿ ابدلرحلة الوسطى، تسيغرؽ عملية اليعلم سنيُت. كيهدؼ ىذا 

ادلرحلة اَلكىل تركز على تعليم  إىل زايدة تطوير قدرة الطالب يف كيب الًتاث. إذا كانت 
كياب فيح القريب اجمليب، فايها أبعد كتكوف الدرجة أعلى، أم يف تعليم كياب فيح 
ادلعُت. لذلك من ادليوقع أف يكوف خرغلو الوسطا  قادرين على قرا ة كياب فيح ادلعُت 
جيدا كصحيحا، كأف يكونوا قادرين على االسيكشاؼ، كأف يكونوا قادرين على حبث 
ادلسائل حلٌل ادلشكالت الدينية اليت تيعلق ابليوميات كالواقعية. مث من ادليوقع أيضا أف 
ييمكنوا خبالؿ ىذا ادلعيار من إجابة اَلسئلة يف اخيبار الدخوؿ إىل ادلعهد العايل يف 

 بيت من نظم ألاية. َََُمرحلة اثنية. جبانب ذلك، فقد حاظوا أيضنا 
ملية اليعلم ىي سنياف. َلف فيها مزيج من اليعلم أما يف ادلرحلة العليا، فإف ع

كاليعليم، فإف السنة اَلكىل تركز على اليعلم كالسنة الثانية تركز على اليعليم. كاليعليم يعٍت 
اخلدمة، كاليعلم أثنا  اليعليم، كاليعلم أثنا  اخلدمة. كاخلدمة ىي أبف يعٌلم، ابليعليم ىم 

سنا، كيعٌلموف أصدقائهم يف ادلرحلة اَلكؿ، كيعٌلموف  ييعٌلموف، يعٌلموف أصدقائهم اَلصغر
 يف ادلدرسة اإلبيدائية، كيعٌلموف يف حجرهتم إلخواهنم الصغار.

دلدرسة الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية كيف انحية أىداؼ تعليم كيب الًتاث اب
درسة ، مل يوجد الباحث اليكامل بُت تعليم كيب الًتاث يف ادلسوكورغلو سييوبوندك
 كتعليمها يف ادلسكن.
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مواد تعليم كتب الرتاث على ضوء ادلدخل التكاملي يف ادلدرسة ادلبحث الثاين : 
 الدينية السلفية الشافعية اإلعدادية سوكورجيو سيتوبوندو

من البياانت اليت حصل عليها الباحث، انقسمت ادلواد اليعليمية لكيب الًتاث 
عن  ٖ.ْإىل  ُ.ْ)كما يف اجلداكؿ من  ادلرحلةصل ك الابنا  على يف مدرسة اإلعدادية 

 ٔكىناؾ رحلة أكىل، مواد يف الاصل اَلكؿ كالثاين دب ٓ(. ىناؾ مواد تعليم كيب الًتاث
مواد يف الاصل الرابع. أما يف الاصل اَلكؿ كالثاين  ٕمواد يف الاصل الثالث، كىناؾ 

مواد للاصل اَلكؿ كمادة  ٔ، توجد مرحلة عليامواد فيو. كيف  ٕ، فيوجد رحلة كسطىدب
، أف ادلواد ادلخيارة ؽلكن أف توفر Oemar Hamalikرأم كاحدة فقط للاصل الثاين. كما 

 ُْٓفوائد للطالب، منها ينمو الطالب ادلهارات كادلعرفة ادلكيسبة كفقا دلسيول اليعليم.
 كفائدة أخرل كما يلي.

دلدرسة أقل حجما من لذلك من حيث كمية ادلواد، فإف ادلنهج يف ىذه ا
ادلؤسسات اَلخرل. فإف الطالب يف ىذه ادلدرسة ليسوا مثقلُت بكثَت ادلواد يف البداية. 
كيركزكف على مواد قليلة فقط. ىذا الشي  ىو إجابة لصعوبة إنياج اَلجياؿ ادلسيقبلة اليت 
سبكن قرا ة كيب الًتاث بسبب اَلنشطة السمينة يف ىذا ادلعهد اإلسالمي. فيصَت 

 الكمية النحياة من ادلواد ميزة كشليزة ذلذه ادلدرسة.
كزلمود يونس كدمحم قاسم بكر، ىناؾ معايَت ليحديد مادة  Nana Sudjanaقاؿ 

كيرل الباحث أف ادلواد اليعليمية يف ىذا ادلنهج قد توفرت ادلعايَت.  ُْٔادلنهج أك زليواه.
الب، ك تيوافق ادلواد مع منها مواد ادلنهج مال مة كمناسبة كذات معٌت ليطوير الط

ميطلبات اجمليمع، كربيوم ادلواد على معرفة علمية شاملة، كػليوم ادلنهج على مواد 
 كاضحة، كتكوف مواد ادلنهج أف تدعم ربقيق اَلىداؼ اليعليمية.
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على تركيز اليعليم كإتقاف الطالب من  ييالئىمأما اإلخيالؼ يف كمية ادلادة ف
يف الاصل اَلكؿ ابدلرحلة اَلكىل، تركيز تعليمو ىو الاهم الب. ادلرحالت اَلكلية كعمر الط

اَلساسي على علم قواعد اللغة )النحو كالصرؼ( كيف الاصل الثاين فهو يركز على تطوير 
نظرية علم قواعد اللغة كشلارسيو. كيف الاصل الثالث كالرابع، أكثر الًتكيز على شلارسة 

 الاصل اَلكؿ كالثاين ابدلرحلة الوسطى، فهو فهم نظرية علم قواعد اللغة. أما الًتكيز يف
نصوص الكيب أك زليواىا )فهم الاقو أك اَلحكاـ(. كالًتكيز يف ادلرحلة العليا ىو اليأليف 

 )الكيابة العلمية( كاخلدمة.
يف كل فصل  ادلواد اليعليميةؽلكن مالحظة ىذا االخيالؼ أيضا من توزيع ساعة 

(. توزيع الساعة دلواد تعليم كيب الًتاثعن  َُ.ْك  ٗ.ْكمرحلة. )كما يف اجلدكلُت 
اليت صارت تركيزا رئيسيا ىي تناؿ  ادلواد اليعليميةىناؾ اخيالؼ الفت يف ذلك اليوزيع. 

جز  كبَتا من الساعة. من انحية كاحدة، ؽلكن للطالب الًتكيز أكثر على اليعليم نظرا 
أخرل، أسهل الطالب أف يشعركا ابدللل لوجود كثَت ادلواجهات مع ادلعلم. أما من انحية 

 بسبب كثَت ادلواجهات. كمع ذلك، ؽلكن العالج على ىذا الشي  ابلطريقة السديدة.
تسيخدـ مواد تعليم لكيب الًتاث يف مدرسة اإلعدادية كيبا سليلاة، كما أهنا 

 ىي كما يلي: ادلرحلة اَلكىلتالئم مع الاصل كادلرحلة. الكيب ادليعل مة يف 
القرآف/اليجويد : القرآف، كىداية الصبياف، كرباة اَلطااؿ، كىداية ادلسيايد، كمنت  -أ 

 اجلزرية.
 ”Risalah Fikih “Tuntunan Praktis Fikih Ibadahالاقو العبودية :  -ب 

 الاقو : فيح اجمليب القريب.  -ج 
النحو : ادليسر، كشرح اَلجركمية ادلخيصر جدا، كميممة اَلجركمية، كألاية ابن  -د 

 مالك.
 : ادليسر/اإلغلاز، كمنت العزم، كشرح الكيالين، كترمجة جوامع ادليوف. الصرؼ -ق 
 اَلخالؽ : تعليم ادليعلم. -ك 
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 Menguasai 175 Kaidah Fikihقواعد الاقو :  -ز 
 قرا ة الكياب : منت اَلجركمية، كمنت اليقريب، كفيح القريب اجمليب. -ح 

بنا  على تقسيم الكيب حسب الوزارة الدينية، تكوف ىذه الكيب يف مسيويُت، 
القرآف، كالنحو )اَلجركمية(. مث ادلسيول ادليوسط اَلكؿ ىو  ادلسيول اإلبيدائي ىو منهما 

اليجويد )رباة اَلطااؿ، كىداية ادلسيايد(، كالاقو )فيح القريب: اليقريب(، كاَلخالؽ 
 ُْٕ.)ادليممة(، كالصرؼ )الكيالين( )تعليم ادليعلم(، كالنحو

أف كيب الًتاث ىي كيب دينية  Azyumardi Azraعلى رأم عبد الرحن كاحد ك
كجد الباحث كيابُت ال يسيخدما اَلحرؼ العربية  ُْٖ،عربية كمسيخدمة اَلحرؼ العربية

 Risalah Fikih “Tuntunan Praktis Fikih كيابالاقو العبودية بيف كيابيهما يعٍت 

Ibadah” كيابكقواعد الاقو ب Menguasai 175 Kaidah Fikih كيرل الباحث أهنما .
ادلرحلة اَلكىل، يسيخدما يف منهج ىذه ادلدرسة َلهنما أسهل كأيسر فهمهما للطالب يف 

ال سيما كالعلا يسيخدـ ليشكيل الاهم اَلساسي أك اإلبيدائي كدلساعدة الطالب أف 
 كفهمها.يسرٌع إتقاهنم يف قرا ة كيب الًتاث 

 ىي كاليايل: ادلرحلة الوسطىالكيب ادليعل مة يف 
 الاقو : فيح ادلعُت -أ 
 النحو : ألاية ابن مالك -ب 
 : عنواف الظرؼ الصرؼ -ج 
 اَلخالؽ : سليصر احيا  علـو الدين، -د 
 أصوؿ الاقو : القواعد اَلساسية ىف اَلصوؿ -ق 
 اليوحيد : كااية العواـ -ك 
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 ادلنطق : علم ادلنطق حملمد نور إبراىيمي -ز 
بنا  على تقسيم الكيب حسب الوزارة الدينية، تكوف ىذه الكيب يف مسيول 

اليوحيد )كااية العواـ(، كالاقو )فيح ادلعُت(،  اَلعلى ىوادلسيول ادليوسط كاحد. منو 
 ُْٗ.كالنحو كالصرؼ )ألاية بن مالك(

 الكيب ادليعل مة يف ادلرحلو العليا ىي كاليايل:
  اَلخيار شرح غاية اإلخيصارالاقو ادلنهجي : كااية  -أ 
 فقو القرأف : سليصر تاسَت أايت اَلحكاـ -ب 
  ادلنطق : احلدكد البهية يف القواعد ادلنطقية -ج 
 البالغة : علم البالغة َلحد مصطاى ادلراغي -د 
 أصوؿ الاقو : علم أصوؿ الاقو لعبد الوىاب خالؼ -ق 
 الاقو ادلوضوعي : الصـو )للبنُت(، فقو النسا  )للبنات( -ك 
 يب : عقود اللجُت )للبنُت(، قرة العيوف )للبنات(خيم الك -ز 

بنا  على تقسيم الكيب حسب الوزارة الدينية، تكوف ىذه الكيب يف مسيول 
 َُٓ.الاقو )كااية اَلخيار( اَلعلى ىويعٍت ادلسيول ادليوسط  كاحد

يرجع االخيالؼ يف تقسيم ادلواد الكيابية إىل أف ادلدرسة ذبرم مالئمة ادلواد 
ت الطالب كأحواذلم يف ادلعهد اإلسالمي. لكل مؤسسة أك معهد إسالمي الحيياجا

 أحواؿ سليلاة أك خاصة. أما اليقسيم حسب الوزارة الدينية ىو قسم عاـ.
اليعليم، ظهر اسيخداـ ادلدخل اليكاملي يف منهج ىذه ادلدرسة. عند  وادكيف م

 ُُٓ.النشاط اليعليمي ادلدخل اليكاملي ىو مدخل غلمع بُت عنصرين أك أكثر يفسعود، 
تعليم كيب الًتاث اليت سبق ذكرىا فهي تيساعىد يف كجود برانمج إضايف كشكل  وادأما م
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مجيع العلـو اليت تطورت يف اليكامل بُت ادلدرسة كادلسكن. ىذا على رأم ادلًكٍُت أف 
 ُِٓ.سليلف اجملاالت ىي كحدة مًتابطة مع بعضها البعض يف الواقع

الربانمج اَلسبوعي مثل حبث ادلسائل، كيـو اجلمعة توجد برامج يف ادلدرسة ىي  
النظيف )ادلدرسة كرللس الطالب(. مث الربانمج الشهرم مثل حبث ادلسائل، كالدراسات 

(، كرسالة النشرة، FISS(، كعائلة اإلعدادية السلاية الشافعية )IFSالاقهية ادلكثٌاة )
الصلوات على النيب، كالاصل ادليوٌىج. مث الربانمج نصف  كالدراسة ادلوضوعية، كرللس

السنوم مثل أسبوع العلمية. مث الربانمج السنوم مثل اليدريب )احللقة الدراسية(، 
كاليسارع، كصلة الرحم للطالب بُت ادلدارس أك ادلعاىد اإلسالمية )حبث ادلسائل 

دلعاىد اإلسالمية اخلٌرغلية إقامة اإلقليمي/مسيول احملافظة(، كحبث ادلسائل زايرة زللية اب
بيسوكي، كاليشٌكر)حالة اليخرٌج(، كميألًٌق العلمية. مث الربانمج العارضي مثل حبث 

 ادلسائل الداخلي/اخلارجي، كادلسابقات الداخلية/اخلارجية، كمراجعة الكياب.
أما برانمج ادلسكن ىو برانمج يومي يف شكل اليوجيو أك اإلرشاد كاَلدا /احلاظ 

فيما  ُِ.ْك  ُُ.ْكادلناقشة أك ادلشاكرة كمراجعة ادلواد )كما ىو موضح يف اجلدكلُت 
ييعلق بربانمج ادلسكن اليومي(. ىذا برانمج ادلسكن ىو ما يدعم تطوير تعلم الطالب يف 
ادلدرسة الدينية. كيالئم تركيز ىذا الربانمج دبسيول الاصل مثل تركيز ادلواد يف ادلدرسة. 

ج فوائد، منها الطالب أفضل يف إتقاف ادلواد اليعليمية اليت تكوف يف الاصل، ذلذا الربانم
َلف كقت اليعلم يف الاصل قصَت فقط. كفائدة أخرل ىي أنو ؽلكن تغطية ادلواد غَت 

 ادلكيملة خبالؿ ىذا الربانمج اليومي للمسكن.
هج الذم كيرل الباحث أف ادلواد اليعليمية يف ىذا ادلنهج قد دخل يف تعريف ادلن

، Ronald C. Dollطو علي حسُت الديليمي كسعاد عبد الكرًن عباس الوائلي ك قالو 
ادلنهج ىو مجيع أنشطة أك مجيع اخلربات اليت اكيسبها الطالب أبف تشرؼ ادلدرسة 
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كتوجو سوا  كاف داخل بنياف ادلدرسة أك خارجها إما يف يف ادلنزؿ أك يف اجمليمع، سوا  
 ُّٓادلعلم، ترتبط بشكل مباشر أك غَت مباشر ابلدرس. مع ادلعلم أك ليس مع

 
طرائق تعليم كتب الرتاث على ضوء ادلدخل التكاملي يف ادلدرسة ادلبحث الثالث : 

 الدينية السلفية الشافعية اإلعدادية سوكورجيو سيتوبوندو
هبذه مدرسة اإلعدادية. الطريقة  تعليم كيب الًتاث ىناؾ الطرائق ادلسيخدمة يف

. يقسم ادلعلم ييعلم الطالب أبكثر نشاطااَلكىل ىي طريقة ادلناقشة. هبذه الطريقة 
طالب على اَلقل كلكل رلموعة دكر لليقدًن أماـ  ّالطالب إىل رلموعات، تيكوف من 

نيائج  الاصل )كفقا للجدكؿ الذم حدده ادلعلم(. بعد انيها  ادلناقشة، يعلق ادلعلم على
ادلناقشة. كتيميز طريقة ادلناقشة ىذه بقدرهتا على جعل جو الاصل أكثر حيوية َلف 
الطالب يشاركوف يف عملية ادلناقشة غالبا كيوجو الطالب انيباىهم أك أفكارىم إىل 

 ادلشكلة اليت تقاـ مناقشيها.
 كمع ذلك، ىناؾ أشيا  موجودة يف ىذه طريقة ادلناقشة غالبا، كىي أف الطالب

الذين ليس لديهم جز  اليقدًن ىم ال ييعلموف. كبينما الطالب ادلسيعدين يف الاصل ىم 
قد يكوف أنو  Armai Ariefطالب الذين لديهم جز  اليقدًن. كيوافق ىذا الشي  برأم 

كيعاالج ذلك خبالؿ عدـ اجلواز للطالب من النـو  ُْٓ.ىناؾ طالب ال يشارؾ بنشاط
اَلسئلة. هبذه الكياية، يصبح دليال على أف الطالب يف الاصل كذبب على كل رلموعة 

 اآلخرين قد أعدكا كتعلموا مسبقا. ؽلكنهم السؤاؿ إذا كانوا قد تعلموا من قبل.
كيف بعض اَلحياف يكوف طالب ليس لديهم اسيعداد قبل اليقدًن يف الاصل.  

هم زلرًجوف لكن الغالبية مسيعدة كلهم، َلهنم عند ييقدموف إىل اَلماـ كال يعرفوف ف
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ابليأكيد. ككاف لدل الطالب الذين شاركوا يف ادلناقشة سليلاة الاهم، بعضها كاف كامال 
يف الاهم، كالبعض نصف مكيمل كالبعض اآلخر مل ياهم على اإلطالؽ. يف احلقيقة، ىذا 
يييأثٌر بقوة فكر الطالب أناسهم. كلعالج الاهم ادلخيلف، يف هناية اليعليم قبل مغادرة 

 ب الاصل، يقدـ ادلعلم شرحا كتصحيحا ادليعلقُت ابدلناقشة.الطال
الطريقة اليالية ىي طريقة ابندكنغاف كطريقة احملاضرة. ىذه الطريقة ىي طريقة 
بديلة لطريقة ادلناقشة. يف ىذه الطريقة، يقـو ادلعلم بقرا ة نص الكياب كتوضيحو ليوفَت 

لوا ادلعلم إذا كاف ىناؾ شي  غَت احلافز للطالب. ؽلكن للطالب يف كقت الحق أف يسأ
ماهـو أك يقـو ادلعلم بيعيُت الطالب لإلجابة على أسئلة ادلعلم تااعليا. كيرل الباحث أف 

أف يقرأ الكياىي أك إف طريقة ابندكنغاف ىي  Ahmad Bariziىذه الطريقة توافق مع قوؿ 
كيابة ادلعٌت احلريف كإعطا  ادلعلم مث يًتجم، كيعلق أحياان، بينما يسيمع الطالب ابنيباه مع  

إف طريقة  Nana Sudjanaكقوؿ  ُٓٓ،رموز اإلعراب )موضع الكلمة يف ىيكل اجلملة(
إذا أراد ادلعلم أف يعطي أك يلقي أشيا  جديدة شرحنا أك تعميمنا للمواد احملاضرة تسيخدـ 

  ُٔٓ.اليعليمية/ادلواد ادلقدمة
فهي يسهل على  Armai Arief كأما مزااي طريقة ابندكنغاف كطريقة احملاضرة عند

فعالية جدا يف دقة اليعليم عن فهم الطالب فهم ادلادة نظرا لوجود تكرارىا، كلديهما 
. كأما عيب ىذه الطريقة ىو أف الطالب يشعركف ابدللل اجلمل اليت يصعب تعلمها

ب ىذه الطريقة أقل فعالية للطالسهولة َلنو ال يوجد كثَت احلوار بُت ادلعلم كالطالب، 
 ُٕٓ.اَلذكيا  َلف تكرر غالبا ادلواد اليت قد ُت تسليمها حىت ػلظىر تقدمهم

يف ىذه ادلدرسة. يف  كيب الًتاثتيسيخدـ طريقة السؤاؿ كاجلواب أيضا يف تعليم  
ىذه الطريقة، تناؿ مجيع الطالب دكرا للسؤاؿ كاحدا فواحدا. تسيخداـ ىذه الطريقة  
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كبديل عند ال تكوف طريقة ادلناقشة مايدة يف الاصل َلنو يف بعض اَلحياف يهوجد 
فهي أف  Armai Ariefالطالب انئمُت أثنا  ادلناقشة. أما مزية ىذه الطريقة حسب 

الطالب ؽلكن أف يكونوا أكثر نشاطا كؽلكنهم شلارسة قدرهتم على طرح اَلسئلة. كمع 
 ُٖٓالوقت يف تنايذىا.ذلك، فإف ىذه الطريقة تيطلب كثَت 

ىناؾ طريقة أخرل تيسيخدـ أيضا كىي طريقة حل ادلشكالت/حبث ادلسائل.  
ييطلب الطالب لدراسة مشكلة اليت قاـ إنشاؤىا أكال مث حلها معا. كىذا الشرح يوافق مع 

كييطلب من الطالب  ُٗٓكلكن ىو يسمى بطريقة ادلناقشة. ‟M. Dian Nafiما يراه 
قدًن فيها )ىذا الشي  الذم ياٌرؽ بُت طريقة ادلناقشة كطريقة حل الكيابة فقط، كليس الي

ادلشكالت/حبث ادلسائل(. تقاـ ىذه الطريقة مرة يف كل شهر أك شهرين. كادلراجع 
مأخوذة من الكياب الرئيسي )مثل كياب فيح القريب اجمليب أك كياب فيح ادلعُت( 

 كتضاؼ مع مراجع أخرل.
فهي تدريب الطالب على تصميم  Armai Ariefكأما مزااي ىذه الطريقة عند 

ادلخًتىع، كالياكَت اإلبيكارم كاليصرؼ اإلبيكارم، كربديد اليحٌر كتنايذه، كتاسَت نيائج 
ادلالحظات كتقوؽلها. كأما عيب ىذه الطريقة فهو أهنا تيطلب قدرة ادلعلم كمهارتو 

َت الطالب كخربتو، ليحديد مشكلة يكوف مسيول الصعوبة فيها ميوافقا مع مسيول تاك
 َُٔكتيطلب  كثَتا من الوقت.

هبذه ادلدرسة ىي طريقة ادلناقشة.  تعليم كيب الًتاثالطريقة ادلسيخدمة أبكثر يف 
كيف بعض اَلحياف تسيخدـ طريقة ابندكنغاف كطريقة احملاضرة كطريقة السؤاؿ كاجلواب 

يف تعليم  طريقة سوركجاف فهي تسيخدـكطريقة حل ادلشكالت/حبث ادلسائل. أما 
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كيشرح  ُُٔ.Zamakhsyari Dhofierالقرآف فقط كتدخل يف الطريقة جربيل، كما أكضحو 
 يعطي رمسا بيانيا بوسيطة السبورة.ادلعلم اليجويد يف تعليم القرآف أبف 

ىي السبورة كالعالمة. كأما  تعليم كيب الًتاثالوسائط ادلسيخدمة غالبا يف 
لوسائط اإللكًتكنية اَلخرل فهو انًدر. ىذا كا LCDاسيخداـ الوسائط مثل جهاز عرض 

الشي  َلف مدرسة اإلعدادية تقع ربت رعاية ادلعهد اإلسالمي السلاية الشافعية 
 اليت لديو قواعد تقٌيد اسيخداـ الوسائط اإللكًتكنية. سوكورغلو سييوبوندك

ئج كمع ذلك، فإف قيود اسيخداـ الوسائط اإللكًتكنية ليس ذلا أتثَت كبَت على نيا
تعلم الطالب. أتٌكد ذلك زايدة عدد الطالب الذين ينجحوف يف اخيبار الدخوؿ إىل 
ادلعهد العايل دبرحالة أكىل كل عاـ، كعدد الطالب الذين يربزكف كاائزين يف ادلسابقة 
داخل ادلعهد اإلسالمي أك خارجو مثل مسيول ادلنطقة/ادلدينة كبُت ادلعاىد اإلسالمية يف 

 (.Besukiقامة السابقة بيسوكي/)اإل ُِٔحدكة احلصاف
دلدرسة الدينية السلاية الشافعية اإلعدادية كيف انحية طرائق تعليم كيب الًتاث اب

، مل يوجد الباحث اليكامل بُت تعليم كيب الًتاث يف ادلدرسة سوكورغلو سييوبوندك
 كتعليمها يف ادلسكن.
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التكاملي يف ادلدرسة  تقوًن تعليم كتب الرتاث على ضوء ادلدخلادلبحث الرابع : 
 الدينية السلفية الشافعية اإلعدادية سوكورجيو سيتوبوندو

اليقوًن ىو عملية مسيمرة اليت يقاـ تطبيقها على الطالب يف مؤسسة 
دلنهج ادلدرسة اإلعدادية أنواع اليقوًن. اليقوًن جز  ال ييجزأ من ادلنهج. ك ك  ُّٔتعليمية.

ويٍت كتلخيصي، كتقوًن نظاـ السقوط. هتدؼ كىناؾ تقوًن اخيبار الدخوؿ، كتقوًن تك
. تعليم كيب الًتاث، ىل تيناىذ جيدا أـ الذلك اليقوًن إىل قياس تنايذ أىداؼ ادلنهج ك 

 ُْٔ.Kurikulum Dan Pembelajaranكاتب ىذا كما قاؿ  
يقاـ تقوًن اخيبار الدخوؿ الخييار الطالب احمليملُت الذين لديهم القدرة على 

كادلهيمُت بدراسيو كفقا للكاا ات اليت ربٌددىا ىذه مدرسة اإلعدادية.   كيب الًتاثقرا ة  
كل مرحلة ذلا معايَت خاصة يف ىذا اليقوًن )كما يف عرض البياانت(. ىناؾ نوعاف من 

 اليقوًن، كعلا االخيبار الشاوم كاالخيبار الكيايب.
ظة كتقوًن كاليقوًن اليكويٍت يقاـ بطيرؽ. منها اليقوًن اليومي كتقوًن ادلالح

بورتوفوليو. يف اليقوًن اليومي، ىناؾ تقوًن للواجبات )ؽلكن أف تكوف يف شكل أسئلة( 
كتقوًن ادلمارسة )للمواد اليت تيطلب ادلمارسة(. سيصبح رلموعة االثنُت نييجة يومية 
للطالب كذبمع تلك النييجة بدرجات االخيبار النهائي ليصبح النييجة النهائية )قيمة 

رير(. كيقاـ تقوًن ادلالحظة عند يقٌدـ الطالب أماـ الاصل أك عند اسيخداـ بطاقة اليق
طريقة ادلناقشة. يالحظ ادلعلم فيو كيف يقٌدـ الطالب قرا ة الكياب كشرحو. يقٌوـ ادلعلم 
أيضا بيقوًن الطالب الذين يسألوف كيرٌدكف بنشاط يف ذلك اليقدًن كيف جلسة اَلسئلة 

أما تنايذ تقوًن بورتوفوليو فهو عند اسيخداـ طريقة حل كاَلجوبة بنهاية اليعليم. 
ادلشكالت/حبث ادلسائل. غلمع الطالب نيائج حل ادلشكالت يف شكل الكيابة. مث 
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نيائج تقوًن ادلالحظة كبورتوفوليو رلموعياف ابلدرجات اليومية كنيائج االخيبار النهائي مث 
سىب ميوسطا حىت تصبح الدرجات النهائية )قيمة ب  طاقة اليقارير(.ػلي

 اليقوًن اليلخيصي ىو تقوًن يقاـ إجراؤه يف هناية نصف السنة. كشكلو اَلسئلة
كشكل ادلقاالت، بعضها يف شكل ادلقاالت فقط. يف شكل ادلقاالت  ابالخييار ادليعدد

. مث سيئل عن احلركات من نص كيب الًتاث صاوؼقيدمت االفيياحية عدة فقط، 
يضمن اَلسئلة حوؿ النحو كالصرؼ، منها أيضا كياية كالشكل من ذلك النص. مث ت

 كإعالذلا. كينيهي بسؤاؿ عن مراد النص/معناه. الكلماتتصريف 
اليقوًن اَلخَت ىو تقوًن نظاـ السقوط. ىذا اليقوًن ىو ما ؽلٌيز مدرسة اإلعدادية 

لسنة عن ادلؤسسات اليعليمية اَلخرل. يقاـ ىذا اليقوًن يف نصف السنة اَلخَت )هناية ا
كف غَت قادرين على ربقيق احلد اَلدىن من ىدؼ  الدراسية( ليقوًن الطالب الذين ييعيربى

درجة، كمثل ادلؤسسات اَلخرل.  َٔادلدرسة. كاحلد اَلدىن للمعيار يف ىذه ادلدرسة ىو 
كمع ذلك، فإف قيمة الوزف سليلاة. قيمة الوزف يف ىذه ادلدرسة أعلى من ادلؤسسات 

، فييخرىج الطالب من مدرسة َٔمواد تقل درجاهتا عن  ّللطالب اَلخرل. إذا كانت 
 اإلعدادية.

ال يعيمد ىذا اليقوًن على ادلواد فحسب، بل يعيمد أيضا على تقوًن رئيس 
احلجرة. كىذا شكل من أشكاؿ اليكامل بُت ادلدرسة كادلسكن. كيرل الباحث أف 

ادلدخل رسة. كما يرل سعود أف ادلدخل اليكاملي ييسيخدىـ يف تقوًن اليعليم هبذه ادلد
غلمع اليقوًن يف  ُٓٔ.اليكاملي ىو مدخل غلمع بُت عنصرين أك أكثر يف نشاط تعليمي

 ادلدرسة مع تقوًن رئيس احلجرة يف ادلسكن.
كيشارؾ رئيس احلجرة أيضا يف ربديد حالة الطالب، أكاف يىبقي يف مدرسة 

رًج الطالب من مدرسة اإلعدادية اإلعدادية أك غلب أف ؼلرج من ىذه ادلدرسة. إذا أيخ
فعليو خركج من مسكن اإلعدادية. مع ىذا النظاـ، يكوف الطالب أكثر ربايزا ليكونوا 
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. ابسيثنا  أكلئك الذين ال يسيطيعوف كيريدكف أك ال يسقطوارليهدين كي ال ياشلوا 
كلئك خركج ىذه مدرسة اإلعدادية. لذلك يصبح ىذا تقوًن نظاـ السقوط دبثابة عقوبة َل

كف غَت قادرين على البقا  يف مدرسة اإلعدادية.  الذين ييعيربى
الًتغيب الذم لليوازف عن نظاـ السقوط، يوجد يف ىذه ادلدرسة نظاـ ادلكافآة أك 

ادلدرسية  رسـومنحة دراسية أك مساعدة الكأشكالو ىي  يقاـ يف هناية كل نصف السنة.
(SPPالرسـو ادلعهدية/) (UTAPدلكيسب الرتبة ) مساعدة رسـو اليسجيل على ، ك اَلكىل

اليسارع/رفع ، ك ادلعهد العايل مرحلة اَلكىل دلن ينجىحوف اخيبار مؤٌىل داخلي يف ادلدرسة
 .رحلةالاصل أك ادل

يعد ىذا اليسريع حاٌل لعالج اَلنواع ادلخيلاة لسرعة تعلم الطالب. َلف ىناؾ 
ادلسيول. لذلك ييسمح َلكلئك الذين طالاب ييعلموف بسرعة جدا كبعضهم ميوسط 

خيبار السارع يف نصف السنة الدراسية )كىو رفع الاصل يف االييعلموف بسرعة أبدا  
 ِإىل الاصل  ُنصف السنة الدراسية(. لذلك ؽلكن أف ينيقل مباشرة من الاصل 

 بشركط معينة، أم خبالؿ تقدًن االخيبار السريع كتوفَت الشركط اَلخرل مثل االنضباط
 إما يف ادلدرسة أك يف ادلسكن.

اليقوًن ىو عنصر دلعرفة إف  Kurikulum Dan Pembelajaranكاتب قاؿ  كما 
فعالية ربقيق اَلىداؼ، كؽلكن أف يعمل اليقوًن دلعرفة ىل ُت ربقيق اَلىداؼ احملددة أـ 

بعد ػللل بياانت البحث عن أىداؼ تعليم كيب الًتاث كتقوؽلو، فَتل الباحث  ُٔٔال.
يدخل كيدؿ على ذلك بزايدة عدد الطالب الذم َلىداؼ احملددة قد ُت ربقيقها. أف ا

ـ، َُِٕإىل ادلعهد العايل يف كل السنة، يف البداية كاف ىناؾ طالب كاحد فقط يف سنة 
 طالب. َّـ حوايل َُِٗطالب، مث يف سنة  ٕـ حوايل َُِٖمث يف سنة 

ف أصدقائهم اَلصغر سنا، كدليل اتيل ىو خدمة الطالب ابليعليم، ىم يعٌلمو 
كيعٌلموف أصدقائهم يف ادلرحلة اَلكؿ، كيعٌلموف يف ادلدرسة اإلبيدائية، كيعٌلموف يف 

                                            
166

 Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum Dan 

Pembelajaran, 25. 



َُٓ 
 

 
 

حجرهتم إلخواهنم الصغار. مث دليل آخر ىو كثَت عدد الطالب الذين يربزكف كاائزين يف 
اىد ادلسابقة داخل ادلعهد اإلسالمي أك خارجو مثل مسيول ادلنطقة/ادلدينة كبُت ادلع

 اإلسالمية.
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 الفصل السادس
 اخلامتة
 

  ملخص نتائج البحث -أ 

ادلدرسة الدينية على ضو  ادلدخل اليكاملي يف  كيب الًتاثأىداؼ تعليم   -ُ
أف تبٌت بيئة علمية يف ىي  اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك السلاية الشافعية

ربسُت جودة ، ك ادلرحلة االبيدائية كالثانويةتطوير اليقليد العلمية اإلسالمية يف 
من  اجليل ادلسيقبلإعداد ، ك كيب الًتاثالطالب اَلكاا  ككمييهم يف قرا ة  

رؤسا  احليجىر أكاا  على إرشاد الطالب يف رلاؿ العلـو اإلسالمية خٌصة 
عهد السلاية من طالب دل اجليل ادلسيقبلإعداد كيب الًتاث، ك يف تعليم  
 العلي سوكورغلو سييوبوندك. الشافعية

ادلدرسة الدينية على ضو  ادلدخل اليكاملي يف  كيب الًتاثمواد تعليم   -ِ
القرآف/اليجويد، ىي  اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك السلاية الشافعية

كالنحو، كالصرؼ، كادلنطق، كالبالغة، كالاقو، كالاقو العبودية، كفقو القرأف، 
 وضوعي، كأصوؿ الاقو، كقواعد الاقو، كاَلخالؽ،كالاقو ادلنهجي، كالاقو ادل
 كاليوحيد، كقرا ة الكياب.

ادلدرسة الدينية على ضو  ادلدخل اليكاملي يف  كيب الًتاثطرائق تعليم   -ّ
طريقة ادلناقشة، كطريقة ىي  اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك السلاية الشافعية

كطريقة حل  ابندكنغاف كطريقة احملاضرة، كطريقة السؤاؿ كاجلواب،
 ادلشكالت/حبث ادلسائل. 

ادلدرسة الدينية على ضو  ادلدخل اليكاملي يف  كيب الًتاثتعليم   تقوًن -ْ
تقوًن اخيبار الدخوؿ، ىي  اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندك السلاية الشافعية

 كتقوًن تكويٍت كتلخيصي ، كتقوًن نظاـ السقوط.
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 هاقرتاحاتو  توصيات البحث -ب 

على ضو   كيب الًتاثم  يمنهج تعل حوؿعلى نيائج البحث أعاله  بنا 
يف ادلسيقبل ابلبحث حوؿ تطوير  الباحث آخرأف يقـو  ، فينبغيادلدخل اليكاملي

يف ادلواد اليت  تواجهاادل كثَتيف ىذه ادلدرسة. بسبب   كيب الًتاثم  يطريقة تعل
ليس كثَتا. كينبغي طرائق ادلسيخدمة ، يف حُت أف تنوع الصارت تركيز اليعليم

الكمبيوتر احملمولة  ازجهتعظيم اسيخداـ الوسائط اإللكًتكنية مثل  ةرسللمد
د تقيٌ اليت  عهد اإلسالميقواعد ادل، على الرغم من كجود LCDعرض  ازجهك 

 ها.اسيخدام
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 ادلراجعو  ادلصادر
 

 ادلصادر -2

 القرآف الكرًن
 
 ادلراجع العربية -0

اَلسكندرية: منشرة ادلعارؼ،  .ادلناىج ادلعاصرة .فوزم طو كرجب أحد الكلزة ،إبراىيم
 .ـَََِ

ادلملكة ، الطبعة الثانية. مدخل إىل ادلناىج كطرؽ اليدريس .دمحم مزمل كزميلو ،البشَت
 ق.ُُْٔـ/ُٓٗٗالعربية السعودية: دار اللوا  للنشر كاليوزيع، 

جامعة  .ادلناىج الًتبوية كتصميم الكياب اليعليميأساس بنا   .دمحم زلمود اخلوالدة،
 ـ.َُُِالَتموؾ: دار ادلسَتة، 

اللغة العرابية: منهجها  .طو علي حسُت كسعاد عبد الكرًن عباس الوائلي ،الديليمي
 ـ.ََِٓعماف: الشركؽ، . كطرائق تدريسها الطبعة اَلكىل

الكويت: مكيبة الاالح،  .زبطيط ادلناىج الدراسية كتطويرىا .فكرم حسن رايف،
 ـ.ُٖٔٗ

 ـ.ُٕٕٗالكويت: جامعة كويت،  .ادلناىج ادلعاصرة .الدمرداش عبد اجمليد سرحاف،
القاىراة: دار ادلعارؼ، دكف  .اليوجيو يف تدريس اللغة العربية .زلمود على السماف،

 السنة.
الرابط:  .كأساليبوتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا: مناىجو . طعيمة، رشدم أحد

 .ـُٖٗٗ ،إيسيسكو-ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة
معهد العلـو اإلسالمية كالعربية يف . إخبارية "اَلرخبيل" العدد الثالث العشر .دمحم الطيب،

 ـ.ََِٖق/مايو ُِْٗإندكنيسيا: مجادم اَلكىل 
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 ـ.ُُٗٗادلعارؼ،  القاىرة: دار. ادلنهج كعناصره .إبراىيم بسيوين عمَتة،
عماف: . دراسة يف ادلناىج كاَلساليب العامة .صاحل ذايب كىشاـ عامر علياف ،ىندم

 .ـُٕٖٗدار الاكر، 
مطبعة دار اإلسالـ: كلية ادلعلمُت  .الًتبية كاليعليم .زلمود كدمحم قاسم بكر ،يونس

 اإلسالمية كونيور، دكف السنة.
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 (ُ)ادللحق 
 دليل ادلقابلة

 
 ورئيس اإلدارة ادلقابلة مع رئيس ادلدرسة -أ 

مدرسة دينية سلاية شافعية اإلعدادية سوكورغلو أتسيس كيف الياريخ يف  -ُ
 ؟سييوبوندك

اَلساسية يف اسيخداـ منهج تعليم كياب كونيج على ضو   ما ىي اَلىداؼ -ِ
 ادلدخل اليكاملي هبذه ادلدرسة؟

منهج تعليم كياب كونيج على ضو  ادلدخل اليكاملي  ما ىي اخلصائص يف -ّ
 هبذه ادلدرسة؟

ما ىي عراقيل ادلواجهة يف تطبيق منهج تعليم كياب كونيج على ضو   -ْ
 ادلدرسة؟ادلدخل اليكاملي هبذه 

 كيف احللوؿ عن تلك العراقيل؟ -ٓ

تعليم كياب كونيج على ضو   ىل ىناؾ فكرة جديدة يف زمن مسيقبل دلنهج -ٔ
 ادلدخل اليكاملي هبذه ادلدرسة؟

 

 رئيس الشؤون ادلنهجيادلقابلة مع  -ب 

تعليم كياب كونيج على ضو  ادلدخل ما ىي ادلواد اليعليمية يف منهج  -ُ
 ؟افعية اإلعدادية سوكورغلو سييوبوندكدرسة دينية سلاية شاليكاملي دب

تعليم كياب كونيج على ضو  ادلدخل ما ىي اَلنشطة اليومية يف منهج  -ِ
 اليكاملي هبذه ادلدرسة؟

تعليم كياب كونيج على ضو  يف منهج شكل اليقييم ادلسيخدـ كيف  -ّ
 ادلدخل اليكاملي هبذه ادلدرسة؟

 دخل اليكاملي؟تعليم كياب كونيج على ضو  ادلمنهج ما ادلزااي من  -ْ
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 تعليم كياب كونيج على ضو  ادلدخل اليكاملي؟ما العيوب عن منهج  -ٓ

تعليم كياب كونيج على ضو  ادلدخل اليكاملي هبذه منهج كيف أثر تطبيق  -ٔ
 ادلدرسة؟

ما ىي عراقيل ادلواجهة يف تطبيق منهج تعليم كياب كونيج على ضو   -ٕ
 ادلدخل اليكاملي هبذه ادلدرسة؟

 العراقيل؟ كيف احللوؿ عن تلك -ٖ

 

 ادلقابلة مع ادلعلم -ج 

 ما ىي الكيب ادلسيخدمة يف عملية تعليم كياب كونيج؟ -ُ

 كيف الطرؽ ادلسيخدمة يف عملية تعليم تلك الكيب؟ -ِ

 ما ىي الوسائل ادلسيخدمة يف عملية تعليم كياب كونيج؟ -ّ

 كيف اليقييم ادلسيخدـ يف عملية تعليم كياب كونيج؟ -ْ

 تعليم كياب كونيج ؟ما ىي عراقيل ادلواجهة يف عملية  -ٓ

 كيف احللوؿ عن تلك العراقيل؟ -ٔ

  



ُُٔ 
 

 
 

 (ِ)ادللحق 
 ةدليل ادلالحظ

 
 عملية تعليم كياب كونيج عامة، إما داخل الاصل أك إما جارجو. -أ 

 تااعلية ادلعلم ابلطلبة يف عملية تعليم كياب كونيج. -ب 

 الطرؽ كالوسائل ادلسيخدمة يف عملية تعليم كياب كونيج. -ج 

 عملية تعليم كياب كونيج.مزاكلة الطلبة يف  -د 

 اليقييم الذم يقـو بو ادلعلم. -ق 
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 (ّ)ادللحق 
A. PENDAHULUAN 

Madrasah I‟dadiyah Salafiyah Syafi‟iyah adalah lembaga diniyah 

Takhasus Kitab Kuning di bawah naungan PP Salafiyah Syafiiyah Sukorejo 

Situbondo yang didirikan pada tahun Pelajaran 2018/2019. 

Lembaga Takhasus ini di-design untuk menciptakan atmosfer 

Pembelajaran integral Madrasah-Asrama yang fokus pada penguasaan dasar 

Membaca Kitab Kuning. 

B. LATAR BELAKANG 

 Menurunnya atmosfer keilmuan di lingkungan pondok Pesantren Salafiyah 

Syafiiyah Sukorejo Situbondo 

 Menurunnya kompetensi dan kuantitas santri dalam membaca kitab-kitab 

klasik 

 Menurunnya kompetensi ketua kamar dalam membimbing santri di bidang 

keilmuan Islam khususnya, dalam pembinaan kitab-kitab klasik 

 Menurunnya kualitas dan kuantitas input santri Ma‟had „Aly Salafiyah 

Syafiiyah Sukorejo Situbondo 

C. VISI dan MISI 

  Visi  

 Menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam intelektual, 

spiritual dan moral 

 Misi 

 Menyelenggarakan pendidikan baca kitab klasik untuk pemula dan 

menengah 

 Melaksanakan kaderisasi intelektual Pesantren 

 Melaksanakan pendidikan dengan memadukan kecakapan 

intelektualitas dan moralitas 

D. TUJUAN 

 Membangun lingkungan ilmiyah dalam mengembangkan tradisi keilmuan 

Islam tingkat dasar-menengah 

 Meningkatkan kualitas dan kuantitas santri yang kompeten dalam 

membaca kitab klasik  
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 Menyiapkan kader ketua kamar yang kompeten membimbing santri di 

bidang keilmuan Islam khususnya, dalam pembinaan kitab-kitab klasik 

 Menyiapkan kader santri Ma‟had „Aly Salafiyah Syafi‟iyah Sukorejo 

Situbondo  

E. PROFIL MADRASAH 

DATA MADRASAH 

1. Nama Madrasah : Madrasah I'dadiyah Salafiyah 

Syafi'iyah 

2. Didirikan    : 10 Agustus 2018  

3. Penyelenggaraan Madrasah : Jam 07.00 s.d. 10.30  

4. Alamat Madrasah    

Jalan     : KHR. Syamsul Arifin 

Desa     : Sumberejo 

Kecamatan    : Banyuputih 

Kabupaten    : Situbondo        Kode Pos : 68374 

Propinsi    : Jawa Timur 

IDENTITAS KEPALA MADRASAH 

1. Nama Kepala Madrasah  : M. Holil, M.Pd.I. 

2. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

3. SK. Pangkat terakhir  : 2018 

4. Tempat dan tanggal Lahir  : Sampang, 15 Oktober 1985 

5. Alamat Kepala Madarasah  : Jl. KHR. Syamsul Arifin Sukorejo 

RT/RW 03/06 Sumberejo Banyuputih 

Situbondo 

 

F. KURIKULUM 

 Konsep dasar Kurikulum  

 Ramping  

 Fokus  

 Spesifik  

 



ُُٗ 
 

 
 

 Masa Belajar  

 Marhalah Ula 4 Tahun (Reseptif Skill) 

 2 Tahun Matrikulasi Gramatika Bahasa Arab 

 2 Tahun Teknik memahami kitab Klasik (Intensive Reading/ قراءة

 (مكثفة

 Marhalah Wustho 2 Tahun (Produktif Skill) 

 2 Tahun Teknik memahami dan mengembangkan ibarot-ibarot fiqh 

serta mengasosiasikannya (Ekstensive Reading/  اءة موسعة )قر  

 Kompetensi 

 Core/pokok : Tata Bahasa/Baca Kitab 

 Co/Penunjang: Imla‟, Qur‟an, Adab, Fiqh „Amaly, Qawaid Fiqh, dan 

Ushul Fiqh  

 Kompetensi berdasarkan jenjang/tingkatan 

 Marhalah Ula (Fathul Qarib) 

 Tahun I   : Gramatika Arab Nahwu dan Sharf 

 Tahun II : Gramatika Terapan (Praktik Baca Kitab 

menggunakan gramatika arab) 

 Tahun III : Memahami Kitab Fathul Qarib Bab Ibadah 

 Tahun IV : Memahami Kitab Fathul Qarib Bab Muamalah- 

Munakahah 

 Marhalah Wustho (Fathul Mu‟in) 

 Tahun I : Memahami dan menjelaskan kitab Fathul Mu'in  

Bab Ibadah  

 Tahun II : Memahami dan menjelaskan kitab Fathul Mu'in 

Bab Muamalah  

 Pengendalian Mutu 

 Seleksi Siswa 
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 Seleksi Guru 

 Reward (Beasiswa/Subsidi) 

 Akselerasi 

 Punishment (Sistem Gugur) 

 Berasrama Khusus 

 Seleksi dilaksanakan oleh Madrasah 

 Sistem Gugur berdasarkan Hasil yudisium Madrasah-Asrama 

G. PROGRAM MADRASAH-ASRAMA (PUTRA) 

PROGRAM HARIAN ASRAMA  

No Program Jam Pembina Hari Tempat 

1.  Hafalan 

(Tasrif/Alfiyah)  

05.30-

06.30  

Ka. 

Kamar  

Sabtu, Ahad, 

Senin, Rabu 

& Kamis  

Asrama 

2.  Bimbingan 

Kelompok 

18.00-

19.30  

Musyrif  Jum‟at, 

Sabtu, Ahad 

& Selasa  

Madrasah 

3.  Musyawarah/ 

Review Materi  

20.00-

21.30  

Wilas -

Musyrif 
Senin Madrasah 

4 Review Materi 20.30-

22.00 

Ka. 

Kamar 

Sabtu, Ahad, 

Selasa & 

Rabu 

Asrama 

PROGRAM HARIAN MADRASAH  

No Program Jam Pembina Hari Tempat 

1.  Setoran Nahwu/ 

Ada‟ Kitab  

07.00-

07.30  

Wilas  Sabtu s.d. 

Kamis  

Madrasah 

2.  Klasikal  07.30-

08.45 

Guru Vak  Sabtu s.d. 

Kamis  

Madrasah 
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3. Istirahat  08.45-

09.15 

Guru 

Vak-

Siswa 

Sabtu-Kamis  Madrasah 

4.  Klasikal  09.15-

10.30  

Guru Vak  Sabtu-Kamis  Madrasah 

H. PROGRAM MADRASAH-ASRAMA (PUTRI) 

PROGRAM HARIAN ASRAMA   

No Program Jam Pembina Hari Tempat 

1.  Hafalan 

(Tasrif/Alfiyah)  

05.30-

06.30  

Ka. Kamar  Selain 

Selasa & 

Jumat  

Asrama  

2.  Bimbingan  05.30-

06.30  

MA M. 2  Rabu & 

Jumat  

Mushalla 

(Pi)  

3.  Bimbingan  18.00-

19.30  

MA M. 2  Sabtu & 

Ahad  

Halaman 

Pesantren  

4.  Musyawarah  18.00-

19.30  

Musyrifah  Jumat & 

Senin  

Madrasah  

PROGRAM HARIAN MADRASAH   

No Program Jam Pembina Hari Tempat 

1.  Setoran 

Nahwu/Ada‟ 

Kitab  

06-30-

07.00  

Wilas  Sabtu-Kamis  Madrasah 

2.  Klasikal  07.00-

08.15  

Guru Vak  Sabtu-Kamis  Madrasah 

3. Istirahat  08.15-

08.45 

Guru Vak-

Siswa 

Sabtu-Kamis  Madrasah 

4.  Klasikal  08.45-

10.00  

Guru Vak  Sabtu-Kamis  Madrasah 
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 Program Mingguan  

 Bahtsul Masail 

 Jum'at Bersih (Madrasah-OSIM)   

 Program Bulanan  

 Bahtsul Masail  

 Intensive Fiqh Studies (IFS) 

 Famili I‟dadiyah Salafiyah Syafi‟iyah (FISS)  

 Risalah Buletin 

 Kajian tematik 

 Sholawat 'alan Nabi 

 Kelas Berseri  

 Program Semesteran  

 Pekan Ilmiyah 

 Program Tahunan  

 Pelatihan (Workshop) 

 Akselerasi  

 Silaturrahmi Santri antar Madrasah/Pesantren (Bahtsul Masail 

Regional/Tingkat Provinsi) 

 Bahtsul Masail Anjangsana Pondok Pesantren Alumni se Keresidenan 

Besuki 

 Tasyakkuran (Wisuda) 

 Gebyar Ilmiyah (Gebyar ilmiyah) 

 Program Insidentil 

 Bahtsul Masail Internal/Eksternal 

 Lomba-lomba Internal/Eksternal 

 Bedah Kitab 
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I. KRITERIA/ SELEKSI MASUK 

 Kriteria Marhalah Ula 

 Pernah Belajar Ilmu Agama (Fiqh) & Ilmu Alat (Nahwu & Sharf) 

 Lancar Membaca al-Qur‟an 

 Lancar Menulis Arab 

 Tersedianya kuota 

 Batasan Usia/Jenjang Pendidikan (lulusan SD/SMP) 

 Kriteria Marhalah Wustho 

 Mampu Membaca Kitab Fathul Qarib (Ibadah-Muamalah-Munakahah) 

 Tersedianya kuota 

 Batasan Usia/Jenjang Pendidikan (Lulusan SMP/SMA) 

 Tes Masuk Marhalah Ula 

 Tes Tulis 

 Nahwu: Kalimat & Alamatul I‟rob 

 Sharf: Amtsilah Tashrifiyah Bab I & II) 

 Imla‟ 

 Tes Lisan 

 Nahwu: Kalimat & Alamatul I‟rob 

 Sharf: Amtsilan Tashrifiyah Bab I & II) 

 Baca Qur‟an 

 Tes Masuk Marhalah Wustho 

 Tes Tulis 

 Fikih (Fathul Qarib: Bab Ibadah-Muamalah-Munakahah) 

 Tes Lisan 

 Baca Kitab (Fathul Qarib: Bab Ibadah-Muamalah-Munakahah) 



ُِْ 
 

 
 

 

J. TARGET PENCAPAIAN 

MARHALAH ULA 

 Tahun I (Nahwu Sharf Pemahaman) 

 Mampu menganalisis kelas/bentuk kata dalam kalimat (Standar al-

Muyassar) 

 Kalimat 

 I‟rob 

 Marfu‟atul Asma‟ 

 Manshubatul Asma‟ 

 Mahfudzatul Asma‟ 

 Hafal (Tashrif Istilahi/Lughawi & Al-Muyassar) 

 Tahun II Nahwu Sharf Aplikatif) 

 Mampu Mengaplikasikan ilmu alat (Al-Muyassar/al-Jurumiyah) dalam 

membaca Kitab Fathul Qarib Bab Thaharah 

 Mampu mempresentasikan bacaan kitab sesuai dengan kaidah tata 

bahasa dalam (Musyawarah/Bahtsul Masail) 

 Hafal al-Jurumuiyah dan Qawaidul I‟lal 

 Tahun III Membaca Kitab 

 Mampu membaca dan menjelaskan maksud yang terkandung dalam 

kitab Fathul Qarib dengan kaedah yang benar (Bab Thaharah dan 

Ibadah) 

 Mampu mempresentasikan Bacaan Kitab (Musyawarah Bahtsul 

Masail) 

 Hafal Alfiyah (Bait 1-100 Bait)  

 Tahun IV Menguasai Kitab Fathul Qarib  
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 Lancar membaca dan Memahami Maksud yang terkandung dalam 

Kitab Fathul Qarib al-Mujib dengan benar (Bab Muamalah dan 

Munakahah) 

 Mampu mempresentasikan hasil Bacaan (Musyawarah dan Bahtsul 

Masail) 

 Hafal Alfiyah (Bait 101-200 Bait) 

MARHALAH WUSTHO 

 Tahun I  

 Mampu memahami kitab Fathul Muin lafdzon wa ma'nan Bab Ibadah 

 Mampu menerapkan kaidah fikih dalam menjawab persoalan fiqhiyah 

 Mampu menjawab problematika fiqih dengan Fathul Muin dan yang 

sederajat 

 Mengenal Qowaid Asasiyah fi Ushulil Fiqh 

 Tahun II 

 Mampu memahami kitab Fathul Muin lafdzon wa ma'nan Bab 

Muamalah 

 Mampu menerapkan kaidah fikih dalam menjawab persoalan fiqhiyah 

 Mampu menjawab problematika fiqih dengan Fathul Muin dan yang 

sederajat 

 Menganalisa hukum-hukum fikih dengan turuq al-Istinbathnya 

K. DISTRIBUSI JAM PELAJARAN 

MARHALAH ULA 

No Mapel Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV 

1 Nahwu/Imla‟  18 12 9 6 

2 Sharf  6 6 6 6 

3 BMK  6 12 12 12 

4 Fiqh Fathul al-Qarib  - 3 3 3 
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5 Fiqh Amaly  3 - - - 

6 Al-Qur‟an/Tajwid  3 3 3 3 

7 Adab/Akhlaq  - - 3 3 

8 Qawaid Fiqh  - - - 3 

MARHALAH WUSTHO 

No Mapel Tahun I Tahun II 

1 Fiqh  18 18 

2 Sharf  3 3 

3 Nahwu  3 3 

4 Ushul Fiqh  3 3 

5 Akhlaq  3 3 

6 Tauhid  3 3 

7 Manthiq  3 3 

 

L. KONSEP UMUM PASCA I’DADIYAH/ MARHALAH ULYA 

 Program I‟dadiyah tingkat Ulya adalah program lanjutan Madrasah 

I‟dadiyah yang memadukan antara ta‟allum, ta‟lim, ta‟lif, dan khidmah 

 Ta‟allum → Santri Ulya I‟dadiyah berkewajiban mengikuti pembelajaran 

di Madrasah sebagaimana santri pada umumnya 

 Ta‟lim → Santri Ulya I‟dadiyah mempunyai tanggung jawab sebagai 

muallim membimbing santri I‟dadiyah 

 Ta‟lif → Kenaikan kelas Ulya I‟dadiyah memprasyaratkan adanya karya 

tulis 

 Khidmah → Santri I‟dadiyah memiliki tanggung jawab berkhidmah di 

lingkungan P2S3, khususnya I‟dadiyah 

M. WILAYAH KHIDMAH KHUSUS 

 Menjadi pendamping wali kelas/guru Vak 

 Menjadi Musyrif kelompok bimbingan santri I‟dadiyah 
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 Menerima ada‟ Muhafadhah dan Qira‟atul Kutub 

 Membina organisasi siswa intra Masdrasah 

 Menjadi pembina di Lembaga lain  

N. PROGRAM 

 Kurikuler 

 Jam 07.00-07.30 Menerima Ada‟ Muhafadhah/Baca Kitab 

 Jam 07.30-10.30 Materi  

 Ko Kurikuler 

 Jam 18.00-19.30 Pembinaan Kelompok Santri Ula 

 Ekstra Kurikuler 

 Jam 20.00-21.30 Khidmah sesuai kompetensi Masing-masing 

O. SELEKSI MASUK 

 Seleksi Masuk Ulya  

 Kemampuan: lulus Madrasah I‟dadiyah Wustho dengan nilai minimal 

75 di semua Bidang Mapel 

 Kemauan: Mau berkhidmah kepada Pesantren 

 Kedisiplinan: Tidak memiliki Skor negatif di tingkat Wustho 

 Test Masuk 

 Fathul Mu‟in 

 Alfiyah 800 Bait 

MATERI 

 Fiqh Tematik  

 Mantiq 

 Balaghah 

 Usul Fiqh  

PROFIL LULUSAN 

 Menerbitkan karya tulis  

 Mampu menjawab persoalan fiqhiyah waqi‟iyah dengan pendekatan 

qauliyah 

 Hafal dan paham Nadzhom Alfiyah 1000 Bait 
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P. SISTEM REWARD AND PUNISHMENT 

(PENYARINGAN & KENAIKAN KELAS) 

 Reward: dilaksanakan setiap akhir semester 

 Beasiswa/subsisdi SPP/UTAP untuk rangking 1 

 Subsidi Biaya Pendaftaran Ma‟had „Aly Marhalah Ula bagi yang lulus 

test kualifikasi Internal Madrasah 

 Akselerasi/kenaikan tingkat 

 Punishment 

Dikeluarkan dari Madrasah/Asrama I‟dadiyah bagi yang tidak memenuhi 

standar qualifikasi minimal sesuai dengan target capaian 

Q. PENUTUP 

Pelaksanaan program ini belumlah menyelesaikan semua persoalan, dan 

harus dilakukan terus menerus hingga mencapai kapasitas normal. Dilain 

pihak, perlu pembinaan lebih serius lagi agar mutu siswa terus meningkat dan 

kegiatan belajar mengajar berjalan dengan normal, efektif dan efisien & 

menghasilkan lulusan yang unggul. 

Semoga pelaksanaan program ini menjadi amal ibadah bagi semua pihak 

yang ikut serta dan mendukung terlaksananya program ini, Amien 
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INPUT LULUSAN SD/SMP 

 

PENERIMAAN SABAR-
OBSERVASI-SELEKSI-

IDENTIFIKASI 

MADRASAH I’DADIYAH 
 

CURRICULLAR 

CO-CURICULAS/EXTRA 
 

EVENT/CRASH PROGRAM 
 

PROSES OUTPUT 

MAMPU MEMBACA 
FATHUL QORIB  

MAMPU MEMBACA 
KITAB FATHUL 

MU’IN 

MENERBITKAN 
KARYA ILMIYAH/ 

TERJEMAH 
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 (ْ)ادللحق 
 ادلواد الدراسية للمدرسة اإلعدادية 

 فعية االسالمىمعهد سلفية شا
 ادلرحلة االوىل من  للفصل االول

 

 ادلواد الدراسية الرقم
 ادلدد كتب ادلراجع ادلقررة وحدود الدروس لنصف السنة

 نصف السنة األخر نصف السنة االول امساء الكتب ىف االسبوع 

ابب  -/ ابب احكاـ الـ اليعريف كالـ الاعلُجز  ابب االذغاـ-/ مقدمةَّجز  ىداية الصبيافالقراف/  القراف/ اليجويد  ُ
 حركؼ ادلد كاقسامو

ّ 

 Risalah Fikih” Tuntunan“ العبودية الاقو ِ

praktis fikih ibadah 

Fikih Thaharah  -  G Shalat ketika 

sakit 

H.Shalat-shalat Sunnah  –  R. 

Zikir/Wirid Dan Doa 
ّ 

 ُٖ ادلخاوضات -ادلنصوابت  ادلرفوعات –مقدمة  ادليسر النحو / االمال  ّ
 ٔ كاقع الاعل , فعل الـز ميعدم , فعل ثالثي ك رابعي الصيغة , بنا  الاعل االغلاز/ادليسر الصرؼ ْ

ادلرفوعات/ الصيغة , بنا  الاعل, فعل  –مقدمة  منت اَلجركمية قرا ة الكياب ٓ
 ثالثي ك رابعي

ادلخاوضات/ كاقع الاعل , فعل الـز  -ادلنصوابت 
 ٔ ميعدم

  ادلخاوضات –اليصريف اللغوم/ ادلنصوابت  ادلرفوعات,  –اليصريف االصطالحي / مقدمة  االمثلة اليصرياية/ ادليسر احلاظ ٔ
     ّٔ 

 
NB. Untuk materi Qowaid al-Imla’ akan dilaksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler 
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 ادلواد الدراسية للمدرسة اإلعدادية
 فعية االسالمىمعهد سلفية شا

 ادلرحلة االوىل مناالعدادية  لثاىنللفصل ا
 

 ادلواد الدراسية الرقم
 ادلدد كتب ادلراجع ادلقررة وحدود الدروس لنصف السنة

 نصف السنة األخر السنة االولنصف  أمساء الكتب ىف االسبوع 

ابب  -/ ابب يف ادلثالُت كادليقاربُت كادليجانسُتّجز  ابب احكاـ الـ اؿ كالـ الاعل -/ مقدمةِجز  القراف/ رباة االطااؿ القراف/  اليجويد ُ
 يف احكاـ ادلد االـز

ّ 

 ّ أحكاـ احليض  –اخلاُت مسح  االغيساالت ادلسنوانت  –ابب الطها رة  فيح اجمليب القريب الاقو ِ
 ٔ اسم الزماف ك ادلكاف   –الاعل ادلعيل  الاعل ادلضاعف   –ادلقدمة  منت العزم  الصرؼ ّ
 ُِ ادلخاوضات  –ادلنصوابت  ادلرفوعات   -الكالـ  شرح اَلجركمية ادلخيصر جدا  النحو ْ
 ٔ ابب احلج  -ابب الصياـ   –ابب الزكاة  احليض    –ابب الطهارة  منت اليقريب ُ قرا ة الكياب ٓ
الوديعة   –أحكاـ البيوع  الصالة منت اليقريب ِ قرا ة الكياب ٔ  ٔ 
  ابب الصالة  احليض  –ابب الطهارة  منت اليقريب أدا  القرا ة  ٕ
 ّٔ قواعد اإلعالؿ  ادلخاوضات  –الكالـ  منت اَلجركمية  احلاظ ٖ
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 ادلواد الدراسية للمدرسة اإلعدادية 
 فعية االسالمىمعهد سلفية شا
 ادلرحلة االوىل منللفصل الثالث 

 

 ادلواد الدراسية الرقم
 ادلدد كتب ادلراجع ادلقررة وحدود الدروس لنصف السنة

 نصف السنة األخر نصف السنة االول امساء الكتب ىف االسبوع 

 ّ ابب يف بياف اليكبَت  -/ ابب احكاـ ادلدكدٓجز  ابب احكاـ االذغاـ -/  مقدمةْجز  ىداية ادلسيايدالقراف/   القراف/  اليجويد ُ
ادلًتكؾ من الصالة  –ابب الصالة  فيح اجمليب القريب الاقو ِ فصل ىف ادليت  –صالة اجلماعة    ّ 

فصل يف اخييار العلم كاالسياذ كالشريك  –مقدمة  تعليم ادليعلم اَلخالؽ ّ
 كالثبات عليو

فصل يف اجلد كادلواظبة    -فصل يف تعظيم العلم كاىلو  
 كاذلمة

ّ 

 ٔ اسم الزماف ك ادلكاف  –الاعل ادلعيل  ادلضاعف   –مقدمة  شرح الكيالىن الصرؼ ْ

موانع الصرؼ، أقساـ ادلعرفة اخلمسة ، ادللحق  ميممة اَلجركمية  النحو  ٓ
 بليس، ال العاملة عمل إٌف    

إشيغاؿ، ادلنادل ادلضاؼ ليا  ادليكلم، ادلشبو ابدلاعوؿ 
بو، اليمييز، إعراب اَلفعاؿ، اَلمسا  العاملة عمل 

 الاعل، ابب الينازع ىف العمل, اليعجب، العدد، الوقف 
ٗ 

 ٔ ابب الصياـ   –ابب الزكاة  احليض    –ابب الطهارة  فيح القريب اجمليب ُ قرا ة الكياب ٔ
 ٔ ابب احلج الصالة فيح القريب اجمليب ِ قرا ة الكياب ٕ
 ّٔ ابب الصالة  ابب الطهارة فيح القريب اجمليب أدا   القرا ة  ٖ

   بيت ُِٔ  -ِ ٓ .   بيت ُ- ُِٓ ألاية ابن مالك احلاظ 
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 ادلواد الدراسية للمدرسة اإلعدادية 
 فعية االسالمىمعهد سلفية شا

 ادلرحلة االوىل من للفصل الرابع

 ادلواد الدراسية الرقم
 ادلدد كتب ادلراجع ادلقررة وحدود الدروس لنصف السنة

 نصف السنة األخر نصف السنة االول امساء الكتب ىف االسبوع 

 فصل ىف ادغاـ ادلماثلُت –مقدمة  منت اجلزرية القرأف / اليجويد ُ
اىل اخر  –فصل ىف أحكاـ النوف الساكنة كالينوين 

 ّ الكياب

 ٔ  بيت   ََِ - َُُ بيت   ََُ  -  ُ ألاية ابن مالك النحو  ِ
 ّ كياب النكاح احلج ابب الصياـ ك فيح اجمليب القريب الاقو ّ

 تعليم ادليعلم االخالؽ ْ
فصل   –فصل يف بداية السبق كقدره كترتيبو  

 ّ فصل فيما غللب الرزؽ -فصل يف االسياادة يف الشاقة كالنصيحة

 ّ (ٓ-ُالقواعد غَت اَلساسية ) القواعد اَلساسية    Menguasai 175 Kaidah Fikih قواعد الاقو ٓ
 ٔ اليصريف اللغوم  اليصريف االصطالحي  ترمجة جوامع ادليوف الصرؼ ٔ
 ٔ الوديعة  –العارية  االقرار   –البيوع  فيح القريب اجمليب ُقرا ة الكياب ٕ
 ٔ احلضانة  –القذؼ ك اللعاف  الظهار   –كياب النكاح  فيح القريب اجمليب ِقرا ة الكياب ٖ
 ّٔ كياب النكاح كياب النكاح  فيح القريب اجمليب أدا  القرا ة  ٗ

   بيت  ٓ ..-   ّٕٔ بيت       ّٕٓ – ُِٓ ألاية ابن مالك احلاظ 
              NB.1. Untuk materi Faraidl akan dilakukan pelatihan tersendiri | 

 2. Untuk materi shorrof sifatnya tathbiqi, guru diminta/dituntut untuk menampilkan lafal/redaksi di dalam kitab fathul qorib atau kitab lain 

sesuai dengan faedah wazan yang dibahas. 
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 ادلواد الدراسية للمدرسة اإلعدادية 
 فعية االسالمىمعهد سلفية شا

  للبنني ادلرحلة الوسطى منللفصل االول 

 ادلواد الدراسية الرقم
 ادلدد كتب ادلراجع ادلقررة وحدود الدروس لنصف السنة

 نصف السنة األخر نصف السنة االول امساء الكتب ىف االسبوع 

 ٔ فرع ػلل احلرير لقياؿ –صالة اجلماعة   )قاعدة ادلهمة(  –ابب الصالة  فيح ادلعُت (ُالاقو ) ُ

 فصل ىف أبعاض الصالة-)تيمة( غلب اإلسينجا   فيح ادلعُت (ِالاقو ) ِ
)تيمة( ىف قسمة   -)تيمة( غلوز دلسافر سارا طويال 

 الغنيمة كالاى 
ٔ 

 ٔ يسن ميأكدا حلر قادر )مهمات( –صدقة اليطوع  صالة اإلسيسقا  –)تيمة( تسن سجدة اليالكة  فيح ادلعُت (ّالاقو ) ّ
 ّ بيت  ََْ-َُّ بيت     ََّ- َُِ ألاية ابن مالك  النحو ْ
 ّ نوف اليوكيد –الباب اَلكؿ  أبنية الاعل –مقدمة  عنواف الظرؼ الصرؼ ٓ
 ّ اخلاص –ابب أقساـ الكالـ  أبواب أصوؿ الاقو –ادلقدمة  القواعد اَلساسية ىف اَلصوؿ أصوؿ الاقو ٔ

فصل قاؿ عليو  –الباب االكؿ ,يف العلم كاليعلم  سليصر احيا  علـو الدين االخالؽ ٕ
 الصالة كالسالـ اف للقراف ظهرا

بيا ف شركط االرادة  –الباب الياسع يف االذكاركالدعوات 
 ّ )الباب الثاين كالعشركف(  

 ّ احلادية عشرة كالثانية عشرةالصاات  –الصاات اخلامسة  الصاات الرابعة –مقدمة  كااية العواـ اليوحيد ٖ
 ّ تناقض القضااي ادلناصلة –مبحث القضااي  اليعريف كأقسامو كشركطو –تعريف ادلنطق  علم ادلنطق حملمد نور إبراىيمي ادلنطق ٗ

 ّٔ بيتِٕٓ   -ِٔٔ  بيت ِٓٔ -َُٓ ألاية ابن مالك احلاظ َُ
NB: 1. Materi yang terlewati dijenjang di bawahnya maka di pelajari pada jam musyawaroh 

2. Bisa juga dipelajari secara khataman /massal. 

3. Muhafadloh menyesuaikan kurikulum,sedangkan yang terlewati sifatnya sunnah. 
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 ادلواد الدراسية للمدرسة اإلعدادية
 فعية االسالمىمعهد سلفية شا

 للبننيادلرحلة الوسطى  لثاىن منللفصل ا

 ادلواد الدراسية الرقم
 ادلدد كتب ادلراجع ادلقررة وحدود الدروس لنصف السنة

 نصف السنة األخر نصف السنة االول امساء الكتب ىف االسبوع 

 فيح ادلعُت (ُالاقو ) ُ
)تيمة( ادلالس من -)فرع( يسن لكل أحد اإلدىاف

 النكاحعيوب -فصل صح إيداع زلًـت عليو دين
ٔ 

 ٔ فصل ىف اخللع-)تيمة( غلوز  للزكج كل سبيع منها ابب ىف العارية-فصل ػلجرجبنوف فيح ادلعُت (ِالاقو ) ِ

 ابب ىف الوصية -فصل الغصب إسييال  فيح ادلعُت (ّالاقو ) ّ
تيمة غلب على موسر، فصل  –فصل ىف الطالؽ 
 كاَلكىل ابحلضانة

ٔ 

 ّ  بيت  ََٔ   -  َُٓ  بيت   –  ََٓ    –  َُْ ألاية ابن مالك  النحو ْ
 ّ الوقف  -الباب الثالث  النسب -الباب الثاين  عنواف الظرؼ الصرؼ ٓ
 ّ االجيهاد –اَلخبار كحكمها  اإلمجاع -اجململ كادلبُت  القواعد اَلساسية ىف اَلصوؿ أصوؿ الاقو ٔ

 سليصر احيا  علـو الدين االخالؽ ٕ
بياف  –كسر الشهوتُت   الباب الثالث كالعشركف يف

 احواؿ االنبيا  يف اخلو ؼ  )الباب الثالث كالثالثوف(
خاسبة  –الباب الرابع كالثالثوف يف الاقر كالزىد 

 ّ الكياب

 ّ نسب النيب –الصاات ادلسيحيلة  الصاات العشركف –الصاات الثالثة عشرة  كااية العواـ اليوحيد ٖ

 إبراىيميعلم ادلنطق حملمد نور  ادلنطق ٗ
أمثلة  على الضركب ادلنيجة من  –العكس ادلسيول 

 ّ أسباب اخلطا  –الشكل الرابع  الشكل الثالث

 ّٔ بيت َََُ   - ٕٖٔ  بيت    ٕٖٓ  -ِٕٔ ألاية ابن مالك احلاظ َُ
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 (ٓ)ادللحق 
 ادلواد الدراسية للمدرسة اإلعدادية 

 معهد سلفية شا  فعية االسالمى
 ادلرحلة العليا الول منللفصل ا

 

 ادلواد الدراسية الرقم
 ادلدد كتب ادلراجع ادلقررة وحدود الدروس لنصف السنة

 األخر السنةنصف  نصف السنة االول أمساء الكتب ىف االسبوع 

 ٔ كياب الزكاة   ىف اَلغساؿ ادلسنونة( -كياب الطهارة )  كااية اَلخيار شرح غاية اإلخيصار  ُالاقو ادلنهجي  ُ
 ٔ كياب الصياـ كاحلج ىف مبطالت الصالة( -كياب الصالة  )  كااية اَلخيار شرح غاية اإلخيصار  ِالاقو ادلنهجي  ِ
 ٔ   أايت اَلحكاـتاسَت سليصر  ّ  فقو القرأف ّ
 ّ ادلقاصد اليصورات –مبادئ اليصورات  تقسيم ادلارد إىل كلي –مقدمة ادلؤلف  احلدكد البهية يف القواعد ادلنطقية  ادلنطق ْ
 ّ الباب الثاين عشر )ادلعاين( –الباب الياسع  الباب السادس )ادلعاين( –مقدمة  علم البالغة َلحد مصطاى ادلراغي البالغة  ٓ
 ٔ احملكـو عليو –الدليل اخلامس االسيحساف الدليل الرابع القياس –مقدمة  علم أصوؿ الاقو لعبد الوىاب خالؼ أصوؿ الاقو ٔ

 الاقو ادلوضوعي ٕ
   الصـو للبنُت

ٔ 
   فقو النسا  للبنات

     ّٔ 
 

Ulya kelas II Khataman  

1. Putra Uqudul Lujein 

2. Putri Qurrotul Uyu



ُّٕ 
 

 
 

 (ٔ)ادللحق 
 التوثيق
 

 البياانت الصور األرقام
ُ 

 

أسياذ ادلدرسة )رئيس ادلقابلة مع 
 (ادلاجسيَت دمحم خليل

ِ 

 

 رئيس الشؤكف ادلنهجيادلقابلة مع 
 (أسياذ نور الصادؽ ادلاجسيَت)



ُّٖ 
 

 
 

ّ 

 

ادلقابلة مع معلم كياب فيح ادلعُت 
أسياذ أمَت ) كعقود اللجُت ككياب

 (ادلؤمنُت ادلاجسيَت

ْ 

 

قابلة مع معلم كياب فيح ادل
أسياذ حايظ )القريب اجمليب 

 (كحيودم ادلاجسيَت

ٓ 

 

قابلة مع معلم كياب فيح ادل
 ادليوفالقريب اجمليب كجوامع 

أسياذ سيف اذلادم )
 (البكالوريوس



ُّٗ 
 

 
 

ٔ 

 

مالحظة تعليم كياب فيح اجمليب 
 (ُ) القريب

ٕ 

 

اجمليب  مالحظة تعليم كياب فيح
 (ِ) القريب

ٖ 

 

مالحظة تعليم كياب فيح اجمليب 
 (ّ) القريب

 
  



َُْ 
 

 
 

 (ٕ)ادللحق 
 

  



ُُْ 
 

 
 

 الباحث يف سطور
 

 دمحم اىسبًٍٍم عىٍيًشيٍ  : االسم
 ـُٔٗٗأبريل  ٖسييوبوندك،  : مسقط الرأس

 ابصلسريج، كصلسورغلو، بنجوصلي : العنواف

 اتريخ التعليم
 اليعليم الرمسي -أ 

 ـ(ََِٖ-ََِِاالبيدائية إبراىيمي سوكورجو )ادلدرسة  -ُ
 ـ(َُُِ-ََِٖسوكورجو ) ُادلدرسة ادليوسطة إبراىيمي  -ِ
 ـ(َُِْ-َُُِادلدرسة الثانوية إبراىيمي سوكورجو ) -ّ
كلية الًتبية قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة إبراىيمي سوكورجو  -ْ

 ـ(َُِٖ-ـَُِْ)
 اليعليم غَت الرمسي )الدينية( -ب 

 ـ(ََِِ-َََِإبراىيمي سوكورجو )ركضة اَلطااؿ  -ُ
 ـ(ََِٖ-ََِِادلدرسة االبيدائية سلاية شافعية سوكورجو ) -ِ
 ـ(َُِِ-ََِٖادلدرسة الثانوية سلاية شافعية سوكورجو ) -ّ
 ـ(َُِْ-َُِِادلدرسة العالية سلاية شافعية سوكورجو ) -ْ
ادلدرسة اإلعدادية ]ادلرحلة اَلكىل يف ادلعهد العايل لقسمي الاقو كأصولو[  -ٓ

 ـ(َُِٕ-َُِْوكورجو )س
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