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 ستهاللاال

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

ْ َعَرِبٌّ َو اْلُقْرَأَن َعَرِبٌّ َو َكاَلَم َأْهِل اجْلَنَّةِ َعَرِبٌّ   َأِحبُّوا اْلَعَرَب لَِثاَلٍث: ِِلَِّنِ

 )رواه احلاكم و الطرباين و البيهقي(

 

 

 اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة فَِإنَُّه ُجْزٌء ِمْن ِدْيِنُكمْ َاْحِرُصْوا َعَلى تَ َعلُِّم 

 عمر ابن اخلطاب()

 

 

 اَلصَّْرُف أُمُّ اْلُعُلْوِم َو النَّْحُو أَبُ ْوَها

 ()ابن مسعود
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 اإلهداء

 

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

  أمي و أِب

 ن ربياين ابإلخالص و مملوء ابلرمحةاحملرتمني و احملبوبني اللذي

 احلاج نور يس و احلاجة عالية

 عسى هللا أن حيفظهما و يرمحهما يف الدنيا و األخرة

 

 مجيع أساتيذي و أستاذايت منذ الصغار الكرماء

 عسى هللا أن يسهل أمورهم و يعافيهم و يعفو عنهم

 

 وأصحاِب اِلحباء قرابئيو مجيع أ

 من حيرصون على تعلم اللغة العربية و مجيع

 جيعلنا و إايهم من الناجحني و الساملني يف الدنيا و األخرةعسى هللا أن 

 أمني
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 كلمة الشكر و التقدير

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي هداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا.  صالة و سالما 
واهلادي إىل الصراط دائمني على سيدان الفاتح ملا أغلق واخلامت ملا سبق و انصر احلق ابحلق 

 املستقيم. أما بعد.

محدا و شكرا هلل،  بتوفيقه تعاىل قد انتهت الباحثة كتابة هذا البحث اجلامعي 
)دراسة احلالة يف  املفتاح للعلوم ابستخدام كتابالعربية تعليم قواعد "املوضوع حتت 

احلمد و الثناء. يسرين أن أقدم جزيل الشكر والتقدير ملن  فله "معهد الياسيين ابسوروان(
يساعدوين و يشجعوين يف انتهاء هذا البحث. ال تعب و ال سئم هلم على اإلستعانة، 

 منهم: 

مساحة األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارس املاجستري، مدير جامعة موالان مالك  .1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

جبامعة  ، عميد كلية علوم الرتبية و التعليمور أغس ميمون املاجستريمساحة الدكت .2
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية، مملؤة احلسنة املاجسترياحلاجة الدكتورة مساحة  .3
 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

أمحد مبلغ املاجستري، مشرف هذا البحث اجلامعي الذي قد مساحة األستاذ  .4
أرشدين وواجهين يف كل مراحل إعداد هذا البحث حىت انتهائه فله خالص 

 الشكر و التقدير و من هللا العظيم اجلزاء و الثواب.
مساحة األساتذة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية و التعليم جبامعة  .5

براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. فلهم مين كل الشكر و موالان مالك إ
 التقدير على ما قدموا من العلوم و املعارف و التشجيع. جزاهم هللا خري اجلزاء.



 
   

 

 د
 

مساحة األساتذة يف معهد الياسيين ابسوروان، جزاهم هللا على مساعدهتم و  .6
 ترغيبهم ملوضوع البحث.

العربية و املعهد العايل فسانرتين لوهور لزمالئي و أصدقائي يف قسم تعليم اللغة  .7
و كل من ساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع إىل خري الوجود ولو بكلمة 

 التشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر و عظيم التقدير و اإلمتنان.
و أخريا، إن هذا البحث ال خيلو من األخطاء و النقصان، فريجو الباحثة من 

االقرتاحات لتحسني هذا البحث. عسى هللا أن جيعل هذا القارئني أن يقدموا 
 البحث مفيدا و انفعا ملن يستفيد منه. آمني. و هللا ويل التوفيق.

 
 

 2017يوليو  31ماالنج، 
 الباحثة،

 
 

 لؤلؤ املسرورة
 13150047رقم القيد: 
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 مستخلص البحث

تعليم قواعد العربية ابستخدام كتاب املفتاح للعلوم )دراسة احلالة يف معهد . 2017املسرورة، لؤلؤ. 
الياسيين ابسوروان(. كلية علوم الرتبية و التعليم. قسم تعليم اللغة العربية. جامعة موالان مالك 

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
 املشرف: أمحد مبلغ املاجستري

 بية، كتاب املفتاح للعلوم، برانمج املفتاحالكلمات اِلساسية: قواعد العر 

و من احدى . إن تطوير تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا ازدهرت يف كل عصر من العصور
 (1سالمية على اثنني عامة هي املعاهد. تنقسم املعاهد اإله املؤسسات اليت هلا دور مهم يف تطوير 

املعاهد اخللفية أو املعاهد  (2تركز يف تعليم كتب الرتث واملعاهد السلفية أو املعاهد التقليدية اليت 
حيتاج إىل جد و حيتاج إىل العلوم العصرية اليت ختلط املادة الدينية و املادة العامة. قراءة كتب الرتث 

 كتابعهد سيداقري السلفي الامل لفاألخرى منها القواعد. و هي ليس من أمر سهولة. لذلك، أ
استخدام . ينجح الذي يدرس بطريقة ممتعة "املفتاح للعلوم"غة العربية يسمى بختصر يف تعليم اللامل

يستخدم هذا كيف إذا   ، و يريد الباحثة أن تعرف املعهد السلفيمعهد سيداقري كيف  هذا الكتاب
كي يكون هذا   تريد الباحثة أن جتعله البحث العلمي. يف املعهد اخللفي كمعهد الياسيينالكتاب 

 .األخرىاخللفية للمعاهد  االبحث مرجع
 ابستخدام كتابكيف ختطيط تعليم قواعد العربية   (1أما أسئلة البحث يف هذا البحث هي 

"املفتاح  ابستخدام كتابتعليم قواعد العربية  تنفيذ( كيف 2"املفتاح للعلوم" يف معهد الياسيين؟ 
"املفتاح للعلوم" يف  ابستخدام كتاب تعليم قواعد العربية ومي( كيف تق3للعلوم" يف معهد الياسيين؟ 

 معهد الياسيين؟

يستخدم هذا البحث املدخل الكيفي. طريقة مجع البياانت اليت تستخدم يف هذا البحث 
استخدمت الباحثة أسلوب حتليل البياانت الذي اقرتحه ميلس و هي املالحظة و املقابلة و الوثيقة. 

 حثة أسلوب التثليث يف البياانت و الطريقة و املصدر.، تستخدم البالتأكيد صحة البياانتحوبرمان. 

"املفتاح  ابستخدام كتابختطيط تعليم قواعد العربية ( 1و يدل نتيجة البحث على أن 
وهذا حتت . هتقومياملادة التعليمية و طريقته و وسيلته و  و هو تعيني اهلدفللعلوم" يف معهد الياسيين 

( 2.جمماالو ما زال غري مكتوب هذا ولكن . التخصص إشراف األساتيذ من سيداقري من خالل
مها  منوذجي التعليم من"املفتاح للعلوم" يف معهد الياسيين  ابستخدام كتابتعليم قواعد العربية  يتكون
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للمجلد  التعليمو أنشطة التعليم لفصل التقريب. يركز  للمجلد األول حىت اجمللد الرابع أنشطة التعليم
 يفالتعليم لفصل التقريب  و يركز لتطبيق و التحليل،اب خملطة و يف فهم املاد األول حىت اجمللد الرابع

. و جيري التعليم مرتني يف اليوم كل يوم فظة التقريباحمكذلك و   ابلنظرية التطبيق و التحليل و مرتبط
ملقياس فاءة الطلبة و تقومي العملية. يتكون التقومي من تقومي ملقياس ك( 3السبت حىت يوم الثلثاء. 

اختبار ارتقاء اجمللد، كفاءة الطلبة، هناك التقومي الرئيسي و التقومي الثنوي. التقومي الرئيسي يتكون من 
و التقومي الثنوي هو املسابقة و إبراز الكفاءة يف  اختبار االرتقاء إىل فصل التقريب، و اختبار اخلريج.

لتحليل  اجلمعةو  كل يوم الثالاثء  العملية هو القيام ابجتماع األساتذةس اقيمي ملو التق املعرض. أما
 املشكالت و حلها.
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ABSTRACT 

Masruroh, Lu’luil. 2017. Grammatical Arabic Learning by Using Al-Miftah Lil Ulum Book 

(Case Study in Al-Yasini Islamic Boarding School). Faculty of Tarbiyah and 

Teaching. Department of Arabic Education. Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University Malang. 

Supervisor: Ahmad Mubaligh, M.Hi. 

 

Keyword: Arabic Grammatical, Al-Miftah Lil Ulum Metodh, Al-Miftah Program 

 

The development of arabic learning in Indonesia from time to time has been 

increasing. One of the institutions which have contribution in this case is islamic boarding 

school. There are two types of islamic boarding schools: 1) traditional islamic boarding 

school which orientate in classical book learning 2) modern islamic boarding school which 

combine religion material and general material. Reading classical book need to diligence 

and also anothers knowledge like grammatical. And it is not a simple thing. So that, Sidogiri 

Traditional Islamic Boarding School composed a concise book of arabic gramatical named 

“Al-Miftah Lil Ulum” which is taught by using interesting learning. Sidogiri as Traditional 

Islamic Boarding School have had success in using this book. The researcher wants to know 

how if this book is used in modern islamic boarding school such as Al-Yasini and also to 

make study in order to be used as a reference for other modern islamic boarding school.  

The research questions are 1) how is the planning of grammatical arabic learning by 

using Al-Miftah Lil Ulum book in Al-Yasini Islamic Boarding School? 2) how is the 

process of grammatical arabic learning by using Al-Miftah Lil Ulum book in Al-Yasini 

Islamic Boarding School? 3) how is the evaluation of grammatical arabic learning by using 

Al-Miftah Lil Ulum book in Al-Yasini Islamic Boarding School?   

This research use qualitative approachment. The collecting data methods are 

observation, interview, and documentation. The researcher use method of data analysis 

which concepted by Miles and Huberman. To check the validation of the data, the 

researcher use data triangulation, methods, and sources.  

The result of this research are 1) The planning of grammatical arabic learning by 

using Al-Miftah Lil Ulum book in Al-Yasini Islamic Boarding School is to determine goals, 

learning materials, learning methods, learning media, and evaluation. This is done based 

on the direction of the teachers from Sidogiri through training. Unfortunately this 

planning is not written. It is only in general one 2) Grammatical arabic learning by using 

Al-Miftah Lil Ulum book in Al-Yasini Islamic Boarding School consist of two learning 

models, learning activities for volumes 1 to 4 and learning activities for taqrib class. 

Learning  for volumes 1 to 4 are oriented to material comprehension with practice and 

analysis variation; while learning for taqrib class is oriented to the practice and analysis 

with are connected with theory, and also Taqrib memorizing. Those learning are continue 

twice in day, saturday to thursday. 3)The evaluation consists of the evaluation for 

measuring the student’s ability and the process evaluation. To measure the student’s 

ability, there are primary evaluation and secondary evaluation. The the primary evaluation 

is a test which consist of rising bind, taqrib class, and graduation 

bind. Secondary evaluation is kind of giving competition and showing the ability 

through the demonstration. While to measure the whole process is by holding weekly 

meeting for teacher on tuesdays and fridays in case to analyse the problems and it solve. 
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ABSTRAK 

Masruroh, Lu’luil. 2017. Pembelajaran Gramatikal Bahasa Arab dengan Menggunakan 

Buku Al-Miftah Lil Ulum (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Yasini). Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Ahmad Mubaligh, M.Hi. 

 

Kata Kunci: Gramatikal Bahasa Arab, Kitab Al-Miftah Lil Ulum, Program Al-Miftah 

 

Perkembangan pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia mengalami kemajuan dari masa 

ke masa. Salah satu lembaga yang berperan dalam hal ini adalah pesantren. Ada dua macam 

pesantren secara umum: 1) pesantren salaf atau pesantren klasik yang berorientasi pada 

pembelajaran kitab kuning, 2) pesanten kholaf atau pesantren modern yang memadukan materi 

agama dan materi umum. Membaca kitab kuning selain membutuhkan ketekunan juga 

membutuhkan ilmu-ilmu lain seperti gramatikal. Dan ini merupakan hal yang tidak mudah. 

Oleh karena itu, Pondok Pesantren Salafiyah Sidogiri menyusun sebuah kitab ringkas tentang 

gramatikal Bahasa Arab yang diberi nama “Al-Miftah Lil Ulum” yang diajarkan dengan cara 

yang menarik. Pondok Pesantren Sidogiri sebagai pesantren salaf telah sukses dalam 

menggunakan kitab ini, deneliti ingin mengetahui bagaimana jika kitab ini digunakan di 

pesantren kholaf seperti Al-Yasini. Peneliti ingin menjadikannya sebuah penelitian agar bisa 

dijadikan rujukan bagi ma’had kholaf lainnya.  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1)Bagaimana perencanaan 

pembelajaran gramatikal Bahasa Arab dengan menggunakan kitab Al-Miftah Lil Ulum di 

Pondok Pesanten Al-Yasini? 2)Bagaimana pelaksanaan pembelajaran gramatikal Bahasa Arab 

dengan menggunakan kitab Al-Miftah Lil Ulum di Pondok Pesanten Al-Yasini? 3)Bagaimana 

evaluasi pembelajaran gramatikal Bahasa Arab dengan menggunakan kitab Al-Miftah Lil Ulum 

di Pondok Pesanten Al-Yasini?  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan observasi, wawancaa, dan dokumentasi.  Peneliti menggunakan 

metode analisis data yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman. Dan untuk menguji validitas 

data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi data, metode, dan sumber. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Perencanaan pembelajaran gramatikal Bahasa 

Arab dengan menggunakan kitab Al-Miftah Lil Ulum di Pondok Pesanten Al-Yasini adalah 

menentukan tujuan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan 

evaluasi. Ini dilakukan di bawah bimbingan para ustadz dari Sidogiri melalui training. Namun 

persiapan ini tidak tertulis dan hanya secara global. 2)Pembelajaran gramatikal Bahasa Arab 

dengan menggunakan kitab Al-Miftah Lil Ulum di Pondok Pesantren Al-Yasini terdiri dari dua 

model, yaitu kegiatan pembelajaran untuk jilid 1 sampai 4 dan kegiatan pembelajaran untuk 

kelas taqrib. Pembelajaran untuk jilid 1 sampai 4 berpusat pada pemahaman materi yang 

diselingi dengan praktek dan analisis, sedangkan pembelajaran untuk kelas taqrib berpusat pada 

praktek dan analisis yang dikaitkan dengan teori, serta hafalan Taqrib. Pembelajaran 

berlangsung dua kali sehari mulai hari sabtu sampai kamis. 3) Evaluasi terdiri dari evaluasi 

untuk mengukur kemampuan santri dan evaluasi proses. Untuk mengukur kemampuan santri, 

ada evaluasi primer dan evaluasi sekunder. Evaluasi primer terdiri dari tes kenaikan jilid, tes 

kenaikan ke kelas taqrib, dan tes kelulusan, sedangkan evaluasi sekunder terdiri dari lomba dan 

demonstrasi. Evaluasi proses yaitu pengadaan rapat dewan asatidz setiap hari selasa dan jum’at 

untuk analisis masalah dan cara mengatasinya. 
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  حمتوايت البحث

  أ  ........................................................... ستهالل اال
 ب  .............................................................. اإلهداء 

 ج  ................................................ كلمة الشكر و التقدير 
 ه  ........................................................ صفحة املوافقة 

 و  ................................... تقرير عميد كلية علوم الرتبية و التعليم 
 ز  ...................................... تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 

 ح  ......................................................... تقرير املشرف 
 ط   .................................................... تقرير جلنة املناقشة 

 ي  .......................................................... إقرار الباحثة 
 ك  ................................................ حجة استشارة املشرف 

 ل  .............................................. مستخلص البحث العربية 
 ن  ............................................ مستخلص البحث اإلجنليزية 

 س  ......................................... مستخلص البحث اإلندونيسية 
 ع   ......................................................  حمتوايت البحث
 ر       ........................................................ قائمة اجلداول 
 ش  ......................................................... قائمة الصور 

 الفصل اِلول: مقدمة
 1   .................................................  خلفية البحث .أ

 3  ................................................. أسئلة البحث  .ب
 4  ................................................ أهداف البحث .ج
 4  ................................................... أمهية البحث .د
 5  ................................................. حدود البحث  .ه



 
   

 

 ف
 

 6  ............................................ حتديد املصطلحات  .و
 7  ............................................. الدراسات السابقة  .ز

 الفصل الثاّن: اإلطار النظري

 12 .................................................. عملية التعليم  .أ
    16 .............................................. قواعد العربيةتعليم  .ب

 16 ................................... قواعد العربية تعليم تعريف  .1
 16 ......................................... أقسام قواعد العربية  .2

 17 ........................................... قواعد النحو  .أ
 18 .......................................... قواعد الصرف  .ب

 19 .................................. العربية أهداف تعليم قواعد  .3
 21 .................................... عربيةطرائق تعليم قواعد ال .4

 23 ........................................... "املفتاح للعلوم"كتاب ج.
 23 ................................ "املفتاح للعلوم"  إنشاء كتاب .1
 25 ................................ "املفتاح للعلوم"  كتابمؤلف   .2
 26 ...................... "املفتاح للعلوم"  يف كتاب املادة التعليمية .3

 الثالث: منهجية البحث الفصل
 32 ......................................... مدخل البحث و نوعه  .أ

 32 ................................................ حضور الباحثة  .ب
 33 ................................................. مكان البحث  .ج
 33 ............................................ طريقة مجع البياانت  .د
 35 ............................................... مصادر البياانت  .ه
 37 ......................................... أسلوب حتليل البياانت  .و
 39 .......................................... أتكيد صحة البياانت  .ز

 عرض البياانت و حتليلهاالباب الرابع: 
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  الّلمحة عن مكان البحث .أ
 40 .............................................  معهد الياسيين .1
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 الفصل اِلول

 مقدمة 

 خلفية البحث .أ
إن تطوير تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا ازدهرت يف كل عصر من العصور. يدل  

قد عرف شعوب شاء املؤسسات اإلسالمية اليت تعلم فيها اللغة العربية. إنهذا على 
ار جتّ القرن السابع امليالدي مع قدوم إندونيسيا اللغة العربية منذ دخول اإلسالم إليها يف 

تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا اليت يف أول تطويرها يركز يف تعليم قراءة  1العرب املسلمني.
فقط، و طريقة تعليمها ما زالت ابحللقة و املقابلة فقط، يتطور األن يف أي  تهو كتابالقرأن 

 .تعليمالو طريقة أ املنهججمال كان إما يف 
ية هي املعاهد. حدى املؤسسات اليت هلا دور مهم يف تطوير اللغة العربإو من 

دراسات اإلسالمية اليت أكثرها تكتب ابللغة العربية. إذا، ال ينفصل الاملعهد هو مركز تعليم 
املعهد ابللغة العربية. املعهد ها هو املؤسسة اإلسالمية التقليدية الذي يستطيع أن يعيش 

 با بتقدم الزمن.حىت األن أثناء العوملة. يتطور املعهد حىت األن ألنه يستطيع أن يكون مناس
( املعاهد السلفية أو املعاهد التقليدية. تسمى 1اثنني عامة: ) إىلتنقسم املعاهد االسالمية 

لقدمي أو التقليدي على املعاهد ابملعاهد السلفية إذا كان عملية تعليمه تستند على منوذج ا
و تركز  2جلديدة.كتب الرتث ابلطريقة التقليدية ومل جتمع ابلطريقة التعليمية ا  ةوهو دراس

يضعف األكثر القواعد هلذه املعاهد مهم جدا و  هذه املعاهد تعليم كتب الرتث، إذا تعليم
عاهد السلفية، هو كيف يستطيع يف املاألهم يف تعليم اللغة العربية  العربية.الطلبة يف كالم 

و أما املعاهد  ( املعاهد اخللفية أو املعاهد العصرية،2الطلبة أن يفهموا النصوص العربية. )
 عها ابلعناصرالعصرية هي املعاهد اليت حتافظ العناصر األساسية للمعاهد و جتم

                                                           
، )ماالنج، مطبعة جامعة موالان مالك تطوير منهج تعليم اللغة العربية و تطبيقه على مهارة القراءةأوريل حبر الدين،   1

 .3(، ص. 2010إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 
، )ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم تطبيق طريقة أمثلة يف قراءة كتب الرتث يف املعهد احلكم ماالنج إروان فتح هللا، 2

 26(، ص.2008ماالنج، 
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ادة ختلط هذه املعاهد املادة الدينية و امل 3املادة العامة يف منهجها.  كونالعصرية اليت تدل ب
 العامة.

و حيتاج إىل العلوم  جدليس من أمر سهولة. حيتاج إىل  هو تعليم كتب الرتث
األخرى منها القواعد. يقال الشخص أنه يستطيع أن يقرأ كتب الرتث إذا كان يستطيع أن 

لة. و و ليس قليل من الطلبة يقولون أنه صعب و غري سه 4يطبق قواعد النحو و الصرف.
ة سن 7-5فهما طيبا هو حوايل  واناليكي   الطلبة لتعليم قواعد العربية هالوقت الذي حيتاج

" أن طول 3تابه "علم النحو و الصرف و قال أكرام فهم يف ك كما قال  توفيق الرمحن.
ماهرا يف قواعد النحو و سيكون  طالبايف املدرسة الرمسية ليس الكفالة أن  سنة 16 دراسة

 5الصرف.
أليف إنشاء الفكرة من املدّرسي و املهتمي اللغة العربية لتيواجه هذه الظاهرة، 

لتسهيل تعليم قواعد  الكتببعض  ألفتلتسهيل تعليم قواعد العربية. قد املختصر  الكتاب
جفارا جاوى الوسطى. مث  منتوفيق الرمحن األستاذ  ألفه ذيأمثلة الكتاب عربية منها  ال

املفتاح للعلوم". " ب سمىي يؤلف الكتابسنوات بعده، يف معهد سيداقري ابسوروان 
 معهديف يدة ن املدرسة الرتبية اإلعدادية للطلبة اجلدكنتيجة لتكوي  أتليف هذا الكتاب

للمعهد سيداقري السلفي  (BATARTAMA)الرتبية والتعليم املدرسي  هيئةألفه  .سيداقري
يف علم النحو وجملد واحد يف علم  اتأربعة جملدهذا الكتاب من  تكونيابسوروان. 

من أنظمة الكتب األخرى امللخصة و األغنية ابألنظمة  هذا الكتابكمل يف. ر الص
 اليت تغين ابألغنية املمتعة. اخلاصة هلذا الكتاب 

السلفي. والدليل على كاملعهد   سيداقريعهد امليف  استخدام هذا الكتابينجح 
يف مسابقة قراءة قد كان الفائز الثاين  سيداقريمبعوث من معهد م  2016سنة يف هذا، 

 هذا الكتابستخدم ي 2015. منذ سنة هنضة الشعوب زبحالشعيب اليت أداه الكتب 
                                                           

 . 26، ص مراجع نفسة 3
4 Himmah Aulia, Aplikasi Model Amtsilati Dalam Pembelajaran Kitab Kuning (Studi Pada 

Madrasah Diniyah Putri Pondok Pesantren Addainuriyah 2 Semarang), (Semarang: Fakultas 

Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010), hlm. 21. 
5 Ahmad Akrom Fahmi, Ilmu Nahwu dan Sharaf 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 

hal. iv. 
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معهد أيضا يف  ا الكتابهذستخدم ي 2016سنة يف معهد سداقريي فقط. و ليس يف 
 6الياسيين ابسوروان.

.( قراءة القرأن و كتابتها 2خالق األ.( 1للمعهد الياسيين أربعة عمود على وهو 
قد أدى معهد الياسيين برانمج التسريع يف قراءة الكتب  7.( اللغة.4.( قرأة الكتب 3

معهد  حّضرد ق اح للعلوم.املفت كتابو يستخدم معهد الياسيين   ليحقق العماد الثالث
. تعليم قواعد العربية ابستخدام هذا الكتابليدرسوا  معهد سيداقريمن  الياسيين األساتيذ

 راءة كتب الرتث.قي كفاءة الطلبة يف قير أن  يريد معهد الياسيين
، منها يف تنظيم الوقت. ينجح تاجملاال املعهد السلفي خيتلف ابملعهد اخللفي يف

يستخدم هذا كيف إذا   ز و يريد الباحثة أن تعرف يف املعهد السلفي استخدام هذا الكتاب
تريد الباحثة أن  .ختالف تنظيم الوقت بينهمااب يف املعهد اخللفي كمعهد الياسيينالكتاب 

 ابستخدام كتابجتعله البحث العلمي. تريد الباحثة أن تبحث يف تعليم قواعد العربية 
للمعاهد األخرى وخصوصا  ايف معهد الياسيين كي يكون هذا البحث مرجعاملفتاح للعلوم 

ربية ن يف قواعد العياهر امل تقدم الطلبةاليت تريد أن أن أو املعاهد اخللفية للمعاهد املتحدة 
 يف وقت خمتصر.

ستنادا على خلفية البحث اليت قد سبقت، فرتيد الباحثة أن جتعله البحث العلمي ا
املفتاح للعلوم )دراسة احلالة يف معهد ستخدام كتاب العربية ابتعليم قواعد حتت املوضوع "

 الياسيين ابسوروان(".

 
 أسئلة البحث .ب

 الباحثة أسئلة البحث كما يلي:استنادا على خلفية البحث اليت قد سبقت، فتقدمت 
يف معهد الياسيين  "املفتاح للعلوم"ستخدام كتاب اب تعليم قواعد العربيةختطيط كيف  .1

 ابسوروان؟
                                                           

 .2017املقابلة مع األستاذة اإلستفانة يف معهد الياسيين يف فرباير    6
يف أبريل الياسيين مجيع املرحالت اتخرجني مهد الياسيين يف برانمج إلتقاء ، مدير معجميب عمراناحلاج قاله األستاذ  7

2016. 
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يف معهد الياسيين  "املفتاح للعلوم"ستخدام كتاب ابتعليم قواعد العربية  تنفيذكيف  .2
 ابسوروان؟

يف معهد الياسيين  "املفتاح للعلوم"ستخدام كتاب ابتعليم قواعد العربية تقومي كيف  .3
 ابسوروان؟

 
 أهداف البحث .ج

يف هذا أن لكل حبث أهداف و لكل أتليف أغراض. و أهداف اليت تقصدها الباحثة 
 هي: البحث

يف معهد الياسيين  "املفتاح للعلوم"ستخدام كتاب ابتعليم قواعد العربية ختطيط  وصف .1
 ابسوروان.

يف معهد الياسيين  "املفتاح للعلوم"ستخدام كتاب ابتعليم قواعد العربية  تنفيذ وصف .2
 ابسوروان.

يف معهد الياسيين  "املفتاح للعلوم"ستخدام كتاب ابتعليم قواعد العربية  تقومي وصف .3
 ابسوروان.

  
 أمهية البحث .د

 األمهية الكثرية اليت تنقسم إىل قسمني:ذا البحث هلإن 
 األمهية النظرية .1

اخلربات  ة املعارف وترقية املعلومات والبحث هي لتنميفأما األمهية النظرية هلذا 
اجلديدة يف تعليم اللغة العربية عامة و يف تعليم قواعد العربية خاصة. تريد الباحثة أن 
تعطي املعارف اجلديدة يف تعليم قواعد العربية كي يكون تعليم قواعد العربية سهلة و 

 ممتعة. 
 األمهية التطبيقية .2

 للطالب .أ
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تريد الباحثة أن تعطي معلومات جديدة للطلبة يف تعليم قواعد العربية. 
املفتاح للعلوم يف معهد  ستخدام كتابابستشرح الباحثة عن تعليم قواعد العربية 

 كون نتيجة هذا البحثتكي من ختطيط و عملية و تقومي  الياسيين ابسوروان 
 للطلبة يف تعليم قواعد العربية. امرجع

 للمدرس .ب
الباحثة أي يكون هذا البحث العلمي مساعدا و مرجعا ملدرسي ترجو 

 اللغة العربية يف تعليم قواعد العربية.
 للباحثة .ج

ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث خربة مثينة يف تطبيق نظرية البحث 
 هلا دور يف ترقية جودة تعليم اللغة العربية. االعلمي و أن تكون الباحثة شخص

 للعلوم .د
يف منوذج التعليم اجلديدة اليت  الوم أن يكون هذا البحث مرجعواألمهية للع

الكتب املختصرة يزيد هذا البحث ثروة  املدارس األخرى وأن هميكن استخدم
 قي تعليم قواعد العربية. كاملراجع
 

 حدود البحث .ه

إن هذا البحث حيتاج إىل اجلهد املبذول و الوقت الطويل و التفكري العميق فتحددت 
  حبثها على ثالثة حدود، وهي:الباحثة 

 احلدود املوضوعية. 1
"املفتاح للعلوم" يف  ابستخدام كتابتركز الباحثة حبثها يف تعليم قواعد العربية 

املفتاح للعلوم يف املدرسة الدينية  ، أو قيل استخدام كتابمعهد الياسيين ابسوروان
و لكن تذكر الباحثة ابلكتاب  الياسيين. يذكر هذا الكتاب أحياان بطريقة املفتاح للعلوم

ألن ليس هذا من الطريقة و لكن الكتاب الذي يعلم بطريقة خمصوصة. ستبحثه 
 الباحثة يف الباب التايل.
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 احلدود املكانية. 2
املرحلة و أما ميدان البحث اليت تقوم فيه الباحثة فهو يف املدرسة الدينية 

تعليم . و تبحث الباحثة يف أو املدرسة الدينية الياسيين يف معهد الياسيين األوىل
لبنات فقط. ختتار الباحثة ل قواعد العربية ابستخدام كتاب املفتاح للعلوم لفصول

املفتاح للعلوم يف  كتاباليت تستخدم   املتحدةهذا املعهد ألنه من إحدى املعاهد 
تقريبا طلبة  100السنة  معهد الياسيين يف هذهتخرج . و قد يتعليم قواعد العربية

 يف تعليم قواعد العربية ابستخدام هذا الكتاب.الذين ينجحون 
 احلدود الزمانية .3

 م، من أبريل حىت مايو. 2016/2017جيري هذا البحث يف العام الدراسي 
 

 حتديد املصطلحات .و
تستخدم الباحثة املصطلحات يف هذا البحث. اجتنااب على سوء التفاهم و 

تفسريات خمتلفة لتلك املصطلحات يف هذا املوضوع، ستشرح الباحثة  حتياط علىاال
 املصطلحات فيما يلي:

 العربية قواعد .1
املراد بقواعد العربية يف هذا البحث يعين قواعد النحو و قواعد الصرف. والفرق 

أحوال أواخر يف بحث تبني قواعد النحو و قواعد الصرف هو أّن قواعد النحو 
صيغ الكلمات يف بحث تأما قواعد الصرف و تركيبها يف اجلملة،  الكلمات العربية عند

   8العربية يف حالة إفرادها.
 املفتاح للعلوم كتاب .2

 ذيقواعد العربية ال هو كتاباملفتاح للعلوم املقصود يف هذا البحث  كتاب
السلفي للمعهد سيداقري  (BATARTAMA)الرتبية و التعليم مدرسي  هيئة ألفته

قواعد مادة  حفظكي يسهل الطلبة يف   هذا الكتاب خمتصرا و ملّوان أّلفابسوروان. 
                                                           

 . 4ص. (، 2013مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم،  :)ماالنقعلم الصرف: نظرية و تطبيقه، معرفة منجية،  8
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 أربعةمن هذا الكتاب تكون ي يف قراءة كتب الرتث. تطبيقهو  النحو و الصرف
كي يسهل   . ألف هذا الكتابيف علم النحو و جملد واحد يف علم الصرف اتجملد

يف معهد  لوماملفتاح للع و يسمى استخدام كتاب أن يفهمه و يدرسه األطفال.
 الياسيين بربانمج املفتاح.

 
 الدراسات السابقة .ز

ال توجد البحوث "املفتاح للعلوم" يف عدة حبوث املتعلقة بل  هذا الكتاببحث يقد 
 . و من البحوث اليت تتعلق هبذا املوضوع هي:اليت ختتص به

 سيداقريعهد امل. "جتديد طريقة تعليم كتب الرتث يف 2014 نيغسيه، ايرلني عندآ .1
تحليل لتطبيق طريقة املفتاح للعلوم من خالل برانمج الرتبية اإلعدادية". الالسلفي: 

املالحظة  و املقابلة ت هيطريقة مجع البياانو الكيفي  يستخدم هذا البحث املدخل
 معهد سيداقريحماولة تعليم كتب الرتث يف ( 1هذا البحث هي: ) يجةنت و الواثئق.

تاح للعلوم، و سة  الرتبية اإلعدادية، إبداع طريقة املفتشتمل على: افتاح مؤس
( تطبيق طريقة 2) ساعات يف اليوم. 24اخلاصة للطلبة مدة استعداد املدرسني 

ل )أ( استخدام نظام الوحدة ويكم املفتاح للعلوم جتري بعدة خطوات منها: 
اجمللد إىل تقال ان. )ب( معدالاستكمال كل اجمللد مخسة وعشرون يوما و  ابألغنية.

به  جملد أخر بطريق اختبارين: االختبار يف املدرسة نفسها و االختبار الذي قام
قد أتثرت طريقة "املفتاح  ( 3) (BATARTAMA) هيئة الرتبية والتعليم املدرسي 

 .أثرا إجيابيا قراءة كتب الرتثم الطالب يف يللعلوم" بنتائج تعل
ح للعلوم سيداقري لتسهيل قراءة كتب . " تطبيق طريقة املفتا 2016لؤلؤ أنيسة.  .2

 يستخدم هذا البحثالرتث مبدرسة مفتاح العلوم الدينية سوقاداين ابسوروان". 
هذا  يجةنت. املقابلة و املالحظة و الواثئق هي تطريقة مجع البياانو املنهج الكيفي 
ة،  وهذا ينظر من إتقان يتطبيق هذه الطريقة تعترب جيدة  وفعالالبحث هي: 

الطالب وإجادهتا يف قراءة  كتاب فتح القريب وفسرت األلفاظ واحدا بعد واحد 
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مع حجة النحو والصرف والنظم. ويف تطبيقها اختالفات بني املدرسة الدينية 
الفروعية و الرتبية اإلعدادية سيداقري، مع أن يف الرتبية اإلعدادية سيداقري 

وعشرة أايم ثالثة أشهر يف ي أربعة جملدات استكملت تستخدم نظام الوحدة أ
ولكنها يف املدرسة الدينية سوقاداين ال تزال تستخدم ابلنظام التقليدي أي 

درسة استكملت أربعة جملدات يف السنتني يف الصف الرابع واخلامس من امل
املواد اإلضافية حلفظ كتاب التقريب ابألهداف وهي  االبتدائية وكذلك ما فيها

 جيدا.و فهمه وإعطاء املعىن 
. "دراسة مقارنة لتطبيق طريقة أمثلة و طريقة املفتاح للعلوم 2014امرأة احلسنة.  .3

معهد شيخنا حممد خليل ة كتب الرتث للطلبة اجلديدة يف يف ترقية كفاءة قراء
و  املنهج الكمي ابملدخل الوصفي و البياين. يستخدم هذا البحثبنغكاالن". 

أفعل  مامعهد شيخنا حممد خليل تطبيق طريقة أمثلة يف نتيجة هذا البحث هي: 
 من تطبيق طريقة املفتاح للعلوم يف ترقية كفاءة قراءة كتب الرتث للطلبة اجلديدة.

 

 الدراسات السابقة: (1)األول اجلدول 

 نتيجة البحث املنهج املوضوع اسم الباحث رقم
رلني عنداي آ . 1

نيغسية 
(2014) 

جتديد طريقة 
تعليم كتب 

عهد املالرتث يف 
 سيداقري
السلفي: 

تحليل لتطبيق ال
طريقة املفتاح 
للعلوم من خالل 

املدخل: 
 الكيفي

طريقة مجع 
ت: البياان

املقابلة و 
املالحظة و 

 الواثئق.
 

حماولة تعليم كتب الرتث يف  .أ
معهد سيداقري تشتمل على: 

مؤسسة  الرتبية افتاح 
اإلعدادية، إبداع طريقة 
املفتاح للعلوم، و استعداد 
املدرسني  اخلاصة للطلبة مدة 

 ساعات يف اليوم. 24
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برانمج الرتبية 
 .اإلعدادية

 
 

تطبيق طريقة املفتاح للعلوم ب .ب
 جتري بعدة خطوات منها: 

خدام نظام الوحدة )أ( است
 استكمالو  ل ابألغنية.ويكم

كل اجمللد مخسة وعشرون 
ل نتقا. )ب( االمعداليوما 

من جملد واحد إىل جملد أخر 
 (1)بطريق اختبارين: 

االختبار يف املدرسة نفسها 
به  االختبار الذي قام (2)

هيئة الرتبية والتعليم 
 املدرسي 

(BATARTAMA) (3 )  
قد أتثرت طريقة "املفتاح 

م الطالب يبنتائج تعل للعلوم"
أثرا  قراءة كتب الرتثيف 

 إجيابيا.
 
2. 

لؤلؤ أنيسة 
(2016) 

تطبيق طريقة 
املفتاح للعلوم 

سيداقري 
لتسهيل قراءة 
كتب الرتث 
مبدرسة مفتاح 
العلوم الدينية 

املنهج 
املستخدم 

املنهج 
 الكيفي .

طريقة مجع 
البياانـت: 

املقابلة و 

هذه الطريقة تعترب جيدة  تطبيق 
من إتقان وهذا ينظر  ة،يوفعال

يف قراءة  كتاب  وإجادهتا الطالب
فتح القريب وفسرت األلفاظ 
واحدا بعد واحد مع حجة النحو 
والصرف والنظم. ويف تطبيقها 
اختالفات بني املدرسة الدينية 
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سوقاداين 
 ابسوروان.

املالحظة و 
 .الواثئق

الفروعية و الرتبية اإلعدادية 
سيداقري، مع أن يف الرتبية 

خدم اإلعدادية سيداقري تست
 نظام الوحدة أي أربعة جملدات

وعشرة  ة أشهرثالثيف استكملت 
أايم ولكنها يف املدرسة الدينية 
سوقاداين ال تزال تستخدم 
ابلنظام التقليدي أي استكملت 
أربعة جملدات يف السنتني يف 
الصف الرابع واخلامس من 

ما  املدرسة االبتدائية وكذلك 
املواد اإلضافية حلفظ كتاب  فيها

التقريب ابألهداف وهي وإعطاء 
 جيدا.و فهمه املعىن 

امرأة احلسنة  .3
(2016) 

دراسة مقارنة 
لتطبيق طريقة 
أمثلة و طريقة 
املفتاح للعلوم يف 
ترقية كفاءة قراءة 
كتب الرتث 
للطلبة اجلديدة 
يف معهد شيخنا 
حممد خليل 

 .بنغكاالن

املنهج 
املستخدم 

املنهج 
الكمي 

ابملدخل 
الوصفي و 

 البياين.

عهد م تطبيق طريقة أمثلة يف
أفعل من  ماشيخنا حممد خليل 

تطبيق طريقة املفتاح للعلوم يف 
ترقية كفاءة قراءة كتب الرتث 

 للطلبة اجلديدة.
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هي  تساويةو االختالف هبذا البحث.  وأما امل تساويةفلكل الدراسات السابقة امل
هذه الطريقة هي الطريقة اجلديدة إذا ما زال قليل . طريقة املفتاح للعلوم كلها يفيبحث  

 االختالف هي:ذي يبحث يف هذه الطريقة. و البحث العلمي ال

تحليل الالسلفي:  عهد سيداقرياملجتديد طريقة تعليم كتب الرتث يف يبحث البحث " .1
" يف تطبيق طريقة لتطبيق طريقة املفتاح للعلوم من خالل برانمج الرتبية اإلعدادية

)املعهد مكان املفتاح للعلوم يف معهد سيداقري من خالل برانمج الرتبية اإلعدادية 
إنشاء هذه الطريقة، املعهد السلفي(، أما هذا البحث يبحث يف استخدام كتاب 

 املفتاح للعلوم يف معهد الياسيين )املعهد املتحدي أو املعهد اخللفي(.
تطبيق طريقة املفتاح للعلوم سيداقري لتسهيل قراءة كتب الرتث يبحث البحث " .2

" يف اختالف تطبيق طريقة املفتاح ابسوروان مبدرسة مفتاح العلوم الدينية سوقاداين
أما هذا البحث للعلوم بني معهد سيداقري و املدرسة الفروعية ملعهد سيداقري، 

يبحث يف استخدام كتاب املفتاح للعلوم يف معهد الياسيين الذي ليس من املدرسة 
 الفروعية.

للعلوم يف ترقية دراسة مقارنة لتطبيق طريقة أمثلة و طريقة املفتاح يبحث البحث " .3
" يف عهد شيخنا حممد خليل بنغكاالنمكتب الرتث للطلبة اجلديدة يف   كفاءة قراءة

طريقة أمثلة و طريقة املفتاح بني تطبيق  كفاءة قراءة كتب الرتث للطلبة اجلديدةمقارنة  
أما هذا البحث يبحث يف استخدام ، للعلوم يف معهد شيخنا حممد خليل بنغكاالن

للعلوم يف معهد الياسيين. يصف هذا البحث تعليم قواعد العربية كتاب املفتاح 
و ال  تقوميابستخدام كتاب املفتاح للعلوم يف معهد الياسيين من ختطيط و تنفيذ و 

 يقارنه ابستخدام الكتب األخرى.
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 الفصل الثاّن

 النظرياإلطار 

 عملية التعليم .أ
 9من جهة العملية، يتكون كل أنشطة التعليم من ثالث مراحل:

  التخطيط .1
يف التخطيط، يقام تدبري برانمج التعليم يشتمل على هدف التعليم، و املادة التعليمية، 

 و أنشطة التعليم و التعلم، والوسيلة التعليمية، و التقومي.
  التنفيذ .2

 خطة التعليم.التنفيذ هو مرحلة تطبيق 
 التقومي .3

هو مرحلة العمل يقصد لتعريف جناح التعليم. حاصل من التقومي هو إدخال 
 لعملية تطوير الربانمج التايل.

 
  

 
 
 
 
 

 
 : مراحل التعليم(1األوىل ) الصورة

 

                                                           
9 M. Ainin, dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2006), 

hal. 10. 

التخطيط

التنفيذ

التقومي
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 10شرح يف كتاب وينا ساجنااي أن يف عملية التعليم عناصر، وهي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: عناصر عملية التعليم2)الصورة الثانية 
 

 هدف التعليم .1
اهلدف عنصر مهم جدا يف نظام التعليم. سيواجه التعليم إىل أي مكان، و ما البد 

يعترب أن اهلدف متساوي بعنصر أن ميلكه الطالب، كلها على حسب اهلدف املهدوف. 
هل يوجد الناس حييي بال القلب؟ ال، أليس كذلك؟   القلب يف نظام جسم الناس.

نعم، القلب عنصر أساسي يف جسم الناس. يستطيع الناس أن حييي بال يد، بال عني، 
 11ولكن ال يستطيع الناس أن حييي بال قلب. لذلك، القلب عنصر األول و األساسي.

                                                           
10 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2014), hal. 59. 
11 Ibid, hal. 58-59. 

 عملية إخراج إدخال

 اهلدف

 املضمون/املادة

 طريقة

وسيلة

 
 تقييم
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 التعليميةاملادة  .2
املادة التعليمية هي العنصر الثاين يف نظام التعليم. يف انحية خمصوص، املادة 
التعليمية هي القلب يف عملية التعليم. يعين كثريا من حدث عملية التعليم يعترب بعملية 

 إلقاء املادة. 
 طريقة التعليم .3

رشدي أمحد حممود كامل الناقة و  قالالطريقة هي عنصر هلا دور خيصص أيضا. 
  12طعيمة الطريقة هي عبارة من خطة عامة الختيار و تنظيم و عرض املادة اللغوية.

 وسيلة التعليم .4
وسيلة هي وسيط أو واصل اخلرب من املرِسل إىل املرَسل. سيلة التعليم هي كل ما 

ولو كان عنصر أخر كامال و واضحا بال تطبيق 13يستخدم ليواصل خرب التعليم.
 إسرتاتيجية صحيحة، فكان تلك العناصر ال متلك املعىن يف عملية توصيل اهلدف. 

 التقومي .5
تقومي هو عملية تعيني احلكم عن صفة املوضوع أو العمل بتوريط مذاكرة النتيجة 

 14منظمة. جتمع و حتلل و تفسر اليت قد على حسب البينات و املعلومات
 

 :نتيجة تعليم الطلبة تقوميأنواع 
 التقومي البنائي .أ

هو التقومي لتحسني عملية التعليم و التعلم، يؤدى يف كل أخر املبحث يقصد 
 لتعريف كم بعيدا جتري عملية التعليم حبسب اخلطة. 

 التقومي اخلتامي .ب

                                                           
، )إسيسكو: منشورة املنظمة طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباحممود كاما الناقة و رشدي أمحد طعيمة،  12

 .46(، ص. 2003اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة، 
13 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 72-73. 
14 Ainin, Op.Cit. hal. 7. 
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بعد أن  تقوميهو التقومي لتعيني نسبة تقدم أو نتيجة تعليم الطالب. يؤدى هذا ال
 ينتهي املدرس التعلم يربمج للمستوى واحدة.

 15أهداف التقومي:
 . لتعريف هل اهلدف املعني قد حيقق أم ال1
 . ألخذ احلكم عن أي املادة و الكفاءة اللذين ينبغي أن يدرسه الطالب2
 . لتعريف نتيجة تعليم الطالب3
 خطوات التصليح. . لتعريف عيوب عملية التعليم و نقصانه حىت يستطيع أن ترمز4
 . لتعريف و حتكيم هل الطالب يستطيع أن يستمر إىل الربانمج التايل أم ال5
 . لتشخيص صعوبة لطالب6
 . كي يستطيع أن جيمع الطالب بدقة.7

 
 16مبادئ التقومي

 . التصديق1
 التقومي ال بد أن يعطي املعلومات الصحيحةعن نتيجة تعليم الطالب.

 . موجهة إىل املهارة2
 التقومي ال بد أن يقيم إجناز املهارة املعينة يف املنهج.

 . العدل3
التقومي ال بد أن يكون عادال جلميع الطالب بال خالف اخللفية االجتماعية 

 و االقتصادية و الثقافية و اللغوية و اجلنسية.
 . املفتوح4

معيار التقومي و أساس أخذ احلكم ال بد بد أن يكون واضحا و مفتوحا ألي 
 انحيات.

                                                           
15 Ibid, hal. 10. 
16 Ibid, hal. 16-17. 
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 . االرتباط5
يعمل تقومي خمططا، تدرجييا و مستمرا لنيل التصوير عن تطوير تعليم الطالب 

 كنتيجة أنشطة التعليم.
 . شامل6

التقومي لنتيجة تعليم الطالب يشتمل على الكفاءة الذهنية و الكفاءة احلركية 
 و الكفاءة احلسية.

 . ميلك املعىن7
املعىن والفائدة و يستطيع أن يستمره كل ينبعي للتقومي أن يفهم و ميلك 

 أشخاص.
 

 قواعد العربيةتعليم  .ب
 العربية قواعدتعليم تعريف  .1

القانون أو القانون و اصطالحا هي أساس يف  17القواعد مجع من قاعدة فهي لغة
اكتساب املعارف و التعبري عن املعطيات الفكرية و التفاعل املستم بني اإلنسان و 

اليت يعرب هبا العرب عن   اللغة العربية أو ختصر ابلعربية هي الكلمات 18جمتمعه و بيئته.
اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم.  الكلماتقواعد العربية هي قانون يف  19أغراضهم.

 يف هذا البحث هي قواعد النحو و قواعد الصرف. العربيةاللغة قواعد تعليم واملراد ب
 

 أقسام قواعد العربية .2
 .العربية على اثنني، قواعد النحو و قواعد الصرفتنقسم قواعد 

                                                           
 .508(، ص. 2001، )دار الفكر: قاموس الطالبيوسف حممد البقائي،  17
 .30(، ص. 2009، )مصر، دار الكتب العلمية، مرجع الطالب يف قواعد النحوإبراهيم مشس الدين،  18

19 Abu Bakar Muhammad, Ilmu Nahwu: Teori Praktis untuk Menguasai Tata Bahasa Arab, 

(Surabaya: Karya Abditama, 1996), hal. 3 
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 قواعد النحو .أ
النحو هو علم يعرف به كيفية الرتكيب العريب، صحة و ضعفا و كيفية ما 

علم النحو هو جمموعة من القواعد و الضوابط  20يتعلق ابأللفاظ من حيث وقوعها.
إذا درستها أعانتك إن شاء هللا على أن حتسن النطق ابللغة العربية صحيحة األواخر 
مراعيا إعراهبا و بناءها. املادة )اخلام( اليت يستنبط منها العلماء هذه القواعد هي 

، وال يهم العلماء اللغة العربية الفصحي، قبل أن تتعرض للتغيري وفقدان األصالة
النحويني إال اللغة العربية، فعلماء النحو ال خطوا أن العريب الذي يريد أن يذكر 
مع وقع منه الفعل، يقول: قال يوسف، زرع الفالح، حضر األمري، فينطق ابلذي 

و النحو ليس هو اللغة و إمنا هو منظومة القواعد و  21حصل منه الفعل مضموما.
نلخص هنا أن  22كامها، و اليت يسري وفقا هلا أهل اللغة.القوانني الضابطة ألح

 النحو جمموعة من القواعد يتعلق ابأللفاظ من حيث وقوعها. 
 
 23 و فائدته ة قواعد النحومثر 
تعيش مع العرب اخلُّلَّص، و يعينك على  يعينك على سالمة النطق، كأنك .أ

 سالمة الكتابة.
 يساعدك على فهم اللغة .ب
كلها، كالفقه و أصول الفقه و التفسري و احلديث و غريها العلوم اإلسالمية   .ج

 ال ميكن أن تفهم فهما وافيا إال ابلنحو.
)النحو( يف مقدمة العلوم املمهدة لفهم كتاب هللا و سنة رسوله صلى هللا عليه  .د

 و سلم.
 

                                                           
 .279(، ص. 2005، )القاهرة: مصر اجلديدة، املرجع يف تدريس اللغة العربيةإبراهيم حممد عطا،  20
 .15(، ص. 2003، )اسكندارية: دار األميان، النحو للمبتدئنيحسن البّنا كامل،  21
 .281، )القاهرة: دار غريب، دون السنة(، ص. اللغة العربية بني الوهم و سواء الفهمكمال بشر،  22
 . 15، ص. املرجع السابقحسن البّنا كامل،  23
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 قواعد الصرف .ب
الصرف لغة: التغيري، و منه تصريف الرايح أو تغيريها. و هو اصطالحا 

ألصل الواحد من الكلمات إىل صيغ خمتلفة ألداء ضروب من املعاين حتويل ا
املقصودة، كالتغيري و التثنية و اجلمع و أخذ املشتقات و بناء الفعل للمجهول و 

إذا، الصرف تغيري لفظ واحد إىل ألفاظ أخرى ألداء ضروب املعاين  24غريها.
 املقصودة.

إىل صيغ متعّدد ليدل و علم الصرف علم يبحث عن تغيري األصل الواحد 
على معان خمتلفة. و موضوعه الكلمات املعربة من األمساء املعربة و األفعال املتصرفة 
يف حال إفرادها )األلفاظ العريبة من حيث تلك األحوال كالصحة و اإلعالل و 
األصالة و الزايدة و حنوها. واضعه معاذ بن مسلم اهلراء، و قيل علي ابن أيب 

املنع من اخلطأ يف كتابة الكلمات العربية أو النطق هبا و املساعدة طالب. و مثرته 
 و علم الصرف خيتلف بعلم النحو. 25على معرفة األصل و الزائد من حروفها.

ال جيري الصرف على احلروف ملالزمة احلروف صورة واحدة. كما ال جيري 
عجمية.كما ال جيري على األمساء املبنية العربية كالضمائر و غريها، و ال األمساء األ

على األفعال اجلامدة اليت أتيت يف صيغة أو صورة وهحدة، بعضها مالزم للماضي 
حنو: ليس، عسى، نعم، بئس و بعضها مالزم للفعل األمر حنو: تعال،هب. و 
بعضها يتصرف تصرّفا انقصا حنو: ما برح، ما فتئ، ما انفّك، ما زال يف املاضي 

 د.و املضارع، و حنو أوشك و كا
ال -جيري التصريف على االسم املتمكن يف االمسية، و هو االسم املعرب 

ألنه يقبل التحويل إىل صور خمتلفة من املفرد إىل املثىن و اجلمع، و تصغريه  -املبنية
 26و النسبة عليه.

                                                           
(، ص. 1994، )بريوت: دار بريوت احملروسة للطباعة و النشر، قواعد النحو الوظيفي: دراسة و تطبيقانيف معروف،  24

13. 
 .4-3، ص راجع السابقاملمعرفة منجية،  25
 .8-7( ص. 2000، )بريوت: دار النهضة العربية، الصرف و تطبيقاتهحممود مطرجي،  26
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والفرق بني علم الصرف و علم النحو هو أّن علم الصرف يبحث صيغ 
أما علم النحو يبحث عن أحوال أواخر الكلمات  الكلمات العربية يف حالة إفرادها،

خرى إذا كان الصرف تغيري لفظ واحد إىل ألفاظ أ 27العربية عند تركيبها يف اجلملة.
، كان النحو جمموعة من القواعد يتعلق ابأللفاظ من ألداء ضروب املعاين املقصودة

 حيث وقوعها.
 

 أهداف تعليم قواعد العربية .3
 28يهدف لتحقيق ما يلي: قواعد العربيةومع مرور الزمن أصبح تعليم 

لتنمية القدرة على دقة املالحظة و الربط و فهم العالقات املختلفة بني الرتاكيب  .أ
 املتشاهبة إىل جانب مترين الطالب على التفكري املنظم.

ى إقدار الطالب على حماكاة األساليب الصحيحة و جعل هذه احملاكة مبنية عل .ب
 أساس مفهوم بدال من أن تكون آلية حمضة.

إقدار الطالب على سالمة العبارة و صحة األداء و تقومي اللسان و عصمته من  .ج
 اخلطاء يف الكالم أي حتسني الكالم و الكتابة.

إقدار الطالب على ترتيب املعلومات و تنظيمها يف ذهنه و تدريبه على دقة التفكري  .د
 و التعليل و االستنباط.

تنمية قدرات الطالب على متييز اخلطأ فيما يستمع إليه و يقرأه و معرفة أسباب ذلك  .ه
 ليجتنبه.

 

 

 

                                                           
 . 4، ص. املرجع السابقمعرفة منجية ،  27
 .273ص.  املرجع السابق،إبراهيم حممد عطا،  28
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 29أقسام قواعد العربية: (3) ثالثةالصورة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .5(، ص. 2013مالك إبراهيم، ، )ماالنق: مطبعة جامعة موالان قواعد النحو امليسرةدوي محيدة حنفي و أمحد حمرتم،  29

 و يدور البحث حول:

1.  
َ
َرأ
َ
ِرْيم  -الكلمة، نحو: ق

َ
 ك

َس  .2
َ
-التصريف، نحو: َجل

ْوًسا-َيْجِلس  
 
ل  ج 

الداللة، نحو: أشفى املريض  .3

 أى أصبح املريض صحيحا.

نحو: َوَعَد )مثال(, َباَع البناء،  .4

َزى )ناقص(.
َ
 )أجوف(، غ

َهْبت  للعمل  .5
َ
اإلسناد، نحو ذ

 عند طلوع الشمس

التبعية، نحو: تعلمت النحو و  .6

 الصرف و الفقه

اإلعراب نحو: األستاذ قائم  .7

 أمام الفصل

:الصرف  

العلم الذي 

يبحث في الكلمة 

أن تدخل  قبل

 في التركيب

 و يدور البحث حول:

َتَح َزْيد   .1
َ
 الجملة، نحو ف

َهْبت  للعمل  .2
َ
اإلسناد، نحو ذ

 عند طلوع الشمس

التبعية، نحو: تعلمت النحو و  .3

 الفقهالصرف و 

اإلعراب نحو: األستاذ قائم  .4

 لأمام الفص

 

 النحو:

العلم الذي 

يبحث في الكلمة 

بعد أن تدخل في 

 التركيب
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 العربية طرائق تعليم قواعد .4
قبل أن نبحث يف طرائق تعليم قواعد النحو، ال بد علينا أ ن نعرف التعريف من 

مجعها  الطريقة لغة مبعىن السرية أو احلالة أو املذهب،الطرائق. الطرائق مجع من الطريقة. 
قة هي أسلوب التدريس اليت يستخدمها يو الطر  30الطرائق. و أما طرق مجع من الطريق.

 31عملية التعليم كي حيصل اهلدف املرجو.املعلم يف 
 و قال العلماء تعريف الطريقة اصطالحا كما يلي:

قال حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة: الطريقة هي عبارة من خطة عامة  .1
 32الختيار و تنظيم و عرض املادة اللغوية.

هبا هدفا و قال حممود علي السمان: الطريقة هي اخلطة اليت يرمسها الفرد ليحقق  .2
 33معينا من عمل من األعمال أبقل جهد و يف أقصر وقت.

و قال عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان: الطريقة هي خطة عامة الختيار املادة و  .3
 34تنظيمها و عرضها.

من هنا نلخص أن طريقة هي اخلطة العامة لتنظيم املادة اليت ستدرس كي حيصل 
 اهلدف املرجو.

له طريقة اليت تستخدم فيه. هذه مهمة لتحقيق هدف ما يالمس ابلتعليم كل 
 التعليم. و كذلك يف تعليم النحو له طرائق  كثرية و حتصر الباحثة كما يلي:

 

                                                           
 . 465(، ص:1975)دار املشرف:  43، ط:املنجد للعربية و اإلعالملويس مألوف اليسوعي،  30

31  Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki 

Press, 2011), hlm. 13 
، )إسيسكو: منشورة املنظمة طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباحممود كاما الناقة و رشدي أمحد طعيمة،  32

 .46(، ص. 2003اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة، 
 .89(، ص. 1983، )القاهرة: دار املعارف، التوجيه يف تدريس اللغة العربيةحممود علي السمان،  33
، )الرايض: اململكة العربية السعودية، اللغة العربية لغري الناطقني هبا إضاءات ملعلميعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  34

 .77ه، ص.  1422
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 الطريقة القياسية .1
هذه الطريقة تسمى أيضا ابلطريقة اإلستنتاجية، و هي اليت تبدأ بعرض 

تعد هذه الطريقة من   35القاعدة النحوية مث بتقدمي األمثلة و الشواهد لتوضيحها.
أقدم الطرق اليت استخدمت يف تعليم النحو العريب، و فيها يتم االنتقال من القانون 
العام إىل اخلاص، و من املبادئ العامة إىل النتائج، و من احلقائق العامة إىل 

و يؤكد إمساعيل حيث يبدأ املعلم يف هذه الطريقة بعرض القاعدة النحوية  36اجلزئية.
م الشواهد و األمثلة لتوضيحها و تعزيزها و ترسيخها يف أذهان التالميذ، مث يقد

 37واخلطوة الثالثة إجراء تطبيقات عليها من خالل أمثلة متشاهبة و حاالت مماثلة.
أو يبدأ املعلم الدرس من بيان القواعد النحوية و يفهمها الطالب و حيفظها، مث 

 واعد النحوية.يعطي املعلم األمثلة أو النص العائد ابلق
 الطريقة اإلستقرائية .2

هي الطريقة الطبيعية للوصول إىل النتائج حيثتقوم هذه الطريقة إبيصال 
املعلومات، و احلقائق إىل أذهان املتعلمني واضحة جليةال غموض فيها. يبدأ املعلم 
الدرس إبعطاء األمثلة من اجلملة أو النص العريب العائد مبوضوع الدرس. مث يبني 

لم القواعد النحوية من األمثلة العائد ابملوضوع. يستدل املعلم والطالب الدرس املع
 عن القواعد النحوية مجاعة.

 الطريقة النشاط .3
تتخذ هذه الطريقة األساليب حمورا للمناقشة تنتهي ابستنباط القاعدة، و 
يؤكد اخلطيب ما سبق بقوله أن هذه الطريقة "تقوم على أساس نفسي يدعو إىل 

ار فاعلية التالميذ، فيكلف املعلم التالميذ جبمع األساليب و النصوص استثم
واألمثلة اليت تتناول القاعدة املراد تدريبهم عليها كالنواسخ و غري ذلك من األمثلة 

                                                           
 .188(، ص. 1991، )لبنان: دار النفائس، خصائص العربية و طرائق تدريسهاانيف حممد معروف،  35
 .191(، ص. 1983، )مصر: مكتبة النهضة، طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد،  36
 .232(، ص.1995، )دار املعرفة اجلامعية: طرق تدريس اللغة العربيةزكراي إمساعيل،  37
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اليت تنتهي ابستنباط القاعدة املقصودة." فيشاور املعلم و الطالب عن املادة حىت 
 يتمكن من استنباط القاعدة املقصودة.

 الطريقة املعدلة .4
تسمى بطريقة األساليب املتصلة أو النصوص املتكاملة، يف هذه الطريقة 
يقوم املعلم بعرض نصا متكامال يشتمل على األساليب املتصلة ابلدرس و األساس 

النص مث يستنبط الطالب القاعدة بوي. يتعلم الطالب النحو بقراءة العلمي و الرت 
 من النص أبنفسهم.

 
 "املفتاح للعلوم" كتاب .ج

 "املفتاح للعلوم"  إنشاء كتاب .1
سنة استخدم 193، معهد سيداقري  كمعهد غريه يف إندونيسيا. ألكثر من اماضي

و   )Bandongan(جتماعيمعهد سيداقري نظام التعليم التقليدي هو نظام التعليم اال
أو  مباشرة إىل مدير املعهد طلبة. فيهما يتعلم ال(Sorogan)نظام التعليم الفردي 

  األستاذ. ومها نظام التعليم التقليدي األصلي للمعاهد يف جاوى  و مادورا.
م، خاصة يف 2010عام  معهد سيداقري حدث االخنفاض يف جمال التعليم يف

 اختباراالخنفاض من نتائج جمال قراءة كتب الرتاث و أتثر ابلفنون األخرى. عرف هذا 
جبد حلصول حل  (BATARTAMA)ئة الرتبية والتعليم املدرسي . تفكرت هيالطلبة

ه عهد سيداقري ليحل هذجتماع من جمالس األسرة ملاال هذه املشكلة. حىت كان
 (BATARTAMA)ت هيئة الرتبية والتعليم املدرسي لفاملشكلة. استنادا على ذلك، أ

 ةءة الطلبكشكل من أشكال اإلهتمام الخنفاض كفا  الكتاب املختصر يف قواعد العربية
 .يف قراءة كتب الرتاث

هي اهليئة اليت تتوىل التعليم يف  (BATARTAMA)التعليم املدرسي  و هيئة الرتبية
نهج الدراسي للممعهد سيداقري كراطان ابسوروان جاوى الشرقية . رتبت كل األنظمة 

املرحلة )حىت أعاله  عدادية(املرحلة اإل) حىت نظام التسليم ألدىن املرحلة التعليمية
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لكل مرحالت  ني،  ورتبت توقيع املدرسلطلبةلنظمت وزن املواد التعليمية  عالية(.ال
 التعليمية.

زايرة دراسية إىل املعاهد واملؤسسات اإلسالمية  ت هيئة الرتبية والتعليم املدرسيزار 
بدأت هيئة الرتبية  ،حلاصلو ا. رق واملواد اجلديدةاألخرى ليطلب مراجع إنشاء الط

نشأ أجيب عليها القيام به حىت  تفكر عن ماتأن  )BATARTAMA( والتعليم املدرسي
أمحد األستاذ  اقتاده ذية السهولقراءة الكتب يف قواعد العربية لتعليم  كتاب خمتصر

 Mudah“ هشعار مع املفتاح للعلوم  بكتاب ذا الكتابريي إمساعيل. ومسيت هقش

belajar membaca kitab”.  للمبتدئني و لألطفال خبطوات التعليم  ا الكتابهذصممت
 38امللون. املادة التعليميةاملمتعة و 
 9/10قبل عمر  للطلبة يف الرتبية اإلعدادية  الذين أكثر منهم ا الكتاب هذ ألف

أيضا ابألنظمة اليت تغين ابألغنية املمتعة. و فضال على  ا الكتابسنوات. تكمل هذ
تعليم قواعد كون التعليم ممتعة. ينجح يظم البيئة التعليمية ابللعبة كي ذلك، قد تن

يف سنة السلفي. والدليل على هذا،  سيداقرييف املعهد  العربية ابستخدام هذا الكتاب
قد كان الفائز الثاين يف مسابقة قراءة الكتب  سيداقريعهد ممبعوث من  2016

 الشعيب اليت قد أدىه خزب النهضة الشعوب. 
منذ معهد سيداقري فقط. و ليس يف  ا الكتابستخدم هذا، 2015منذ سنة 

أيضا يف معهد الياسيين ابسوروان. معهد الياسيين ا الكتاب ستخدم هذي، 2016سنة 
 كتابرتث. ومن هنا، يستخدم الياسيين  و أحدها قراءة كتب ال 39له أربعة أساس

 املفتاح للعلوم لرتقية كفاءة الطلبة يف قراءة كتب الرتث و فهمه.
 

 

                                                           
تطبيق طريقة "املفتاح للعلوم" سيداقري لتسهيل قراءة كتب الرتاث مبدرسة مفتاح العلوم الدينية سوقاداين لؤلؤ أنيسة،  38

 .36-34(، ص. 2016ية ابسوروان، ، )ابسوروان: قسم تعليم اللغة العربية جامعة الياسيين اإلسالمابسوروان
 .2017املقابلة مع األستاذة اإلستفانة يف معهد الياسيين يف فرباير   39
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 "املفتاح للعلوم" كتابمؤلف   .2
. 1980أبريل من  12مادورا،  سامبانجأمحد قشريي إمساعيل يف  األستاذ ولد

بعد التخرج فيها، تعلم يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية كادور بفامكاسان مادورا. و 
أمحد قشريي أن يتعلم يف معهد سيداقري كراطان ابسوروان جاوى األستاذ  اختار

أمحد األستاذ الشرقية. وبعد خترجه من مستوى الثانوية يف معهد سيداقري، واصل 
قشريي دراسته إىل املعهد السلفية الشافعية نور اهلدى ايمفلنج بسيتوابندو جاوى 

أمحد قشريي إىل معهد سيداقري ليواصل األستاذ مث رجع  الشرقية لسنة واحدة. 
 دراسته العليا. مث بدأ أن يشرتك يف عدة منظمات يف معهد سيداقري. 

و يرتب مجيع أنشطة املعهد يف ينظم  ،(WAKEPDA)كان انئب رئيس الدائرة 
اجلامعة الشريعة لثالث فرتات متتابعة، ينظم على   كان النائب الثاين يفب. و  منطقة

مجيع أنشطة طالب اجلامعة إما نقية أو مدرسية. مث  كان رئيس املكتبة يف معهد 
مجيع أحناء العامل.  منسيداقري و كانت املكتبة اآلن تشتمل على أكثر الكتب القدمية 

سيداقري، و  ا معهدرهاليت نش من جملة شهرية س التحريراجتنااب على ذلك، كان رئي
الذي ينظم أسئلة االمتحان جلميع املرحلة  Laboratorium Soal Madrasah أعضاء

 وكان انئبا اثنيا يف هيئة الرتبية والتعليم املدرسي  التعليمية يف معهد سيداقري.
.(BATARTAMA)  و شرك أمحد قشريي املنظمة خارج املعهد منهاLTN NU ) جلنة

 (Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia) كان رئيسو  )النشر والتأليف 

MIUMI  .40ابسوروان  
(2اجلدول الثاين )    

حممد قشريي إمساعيل األستاذ أمساء الكتب العلمية اليت ألفها    
 النمرة أمساء الكتب

Panduan Praktis Memahami Darah Wanita  1 

                                                           
 . 38-37، ص. السابقرجع امللؤلؤ أنيسة،  40
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Mungkinkah Sunnah Syi’ah dalam Ukhuwah  2 
Menela’ah Pemikiran Agus Musthofa  3 
Skandal Al-Qur’an Syi’ah  4 
Fiqh Safar Untuk Sang Pengelana  5 
Fiqh Yatim  6 
Silsilah At-Tarikh Al-Islami Al-Khulafa’ Arrosyidun  7 
Al-Marghubat Wa Al-Marhubat Fi Al-Mu’amalat  8 
Buku Metode Belajar Baca Kitab Al-Miftah Lil-Ulum “Mudah 
Belajar Membaca Kitab”  

9 

 
 "املفتاح للعلوم" يف كتاباملادة التعليمية  .3

لرتقية مهارة قراءة كتب املختصر قواعد العربية يف  هو الكتاباملفتاح للعلوم  كتاب
 سيداقري للمعهد (BATARTAMA)الرتبية و التعليم مدارسي  هيئة ألفته ذيالرتث ال
 تطبيقهمادة القواعد و  فهمكي يسهل الطلبة يف   ا الكتابهذ صممابسوروان. ت السلفي

 يف قراءة كتب الرتث.
جملد واحد يف علم الصرف. يف علم النحو و  اتجملد أربعةمن هذا الكتاب تكون ي
 يف كتابوأكثر حمتوايت  خاصة كي يسهل أن يفهمه و يدرسه األطفال.فيه املادة  تنظم

 العمريطي ةنظمأفة بعض التفاصيل من املفتاح للعلوم مقتبسة من كتاب اآلجرومية وإضا
مع املصطلحات  متساوية هذا الكتابوألفية ابن مالك. واملصطلحات املستخدمة يف 

الشروط يف علم النحو. تكتب هذه هذا الكتاب ال يتغري كتب النحو األخرى. يف   
ابللغة اإلندونيسية و تلخص هذه الكتب بسيطة كي يسهل التالميذ يف  عليميةاملادة الت
 دراسته. 
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املفتاح للعلوم (: كتاب4) ة الرابعةالصور   
 

 املفتاح للعلوم من عدة جملدات: كتابتكون  ي

 بني املبين واملعرب. االسم تفريقو  سم والفعل واحلرف،اال تعريفاجمللد األول:  (أ)
وبني املذكر واملؤنث،  وبني  االسم بني النكرة واملعرفة، تفريقاجمللد الثاين:  (ب)

 اجلامد واملشتق.
وبني الالزم الفعل بني املبين واملعرب، وبني اجملرد واملزيد،  فريقاجمللد الثالث: ت (ج)

 وبني الصحيح واملعتل. تعدي، وبني املعلوم واجملهول، وامل
 وخمفوضات األمساء.  ومنصوابت األمساء، ،ت األمساءاجمللد الرابع: مرفوعا (د)

لفية ابن مالك ا أنظمةمن  كاملة للمواد اليت تؤخدويصري النظم  ، نظمةاأل  (ه)
 املفتاح للعلوم. كتابويزاد فيها األغنية اخلاصة ل. العمريطي أنظمة و

ويصري التصريف مادة رفيقة للمجلد الثالث الذي يبحث يف ، التصريف  (و)
األوزان يف كتاب األمثلة التصريفية إال تسعة أوزان أساسيا الفعل. يبحث كل 

 اليت وجدت كثرية يف كتب الرتاث.
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 اِلوليف اجمللد  اِلغنيةقائمة (: 3اجلدول الثالث )

 النمرة موضوع أغنياء املفتاح أصل الغناء املغين
Tegar  1 ركن الكالم  أكو ايغ دولو 
Habib Syech  2 املعرب  واملبين  كيساه ساغ رسول 
Geby  3 حرف اجلار  تيغكال كناغان 
Lagu Daerah Kal-Tim  4 تعريف املعرابت من االمساء  إيندوغ-إيندوغ 

Wali Band  
 عالمة اإلعراب من معرابت صالة هللا سالم هللا

 االمساء
5 

A.T Mahmud  مساء اخلمسة األ ابلون كو أدا ليما  6 
Lagu Nusa Tenggara  7 أنواع العلة  جاجا مارجيا 
Trio Kwek-kwek  8 األوزان السم غري املنصرف  انئيك دملان إيستيميوا 

 اِلولللمجلد  رسم البياانت(: 5) امسةالصورة اخل
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 الثاّنيف اجمللد  اِلغنيةقائمة (: 4اجلدول الرابع )
الغناءأصل  املغين  النمرة موضوع أغنياء املفتاح 

Opick   Tombo Ati   1 اسم املعرفة 
Trio Kwek-kwek  Sayonara  2  اسم املوصول 
Maher Zain  Insya Allah  3  الظرف 
Wali Band  Nggak Laku-laku  4  اسم اإلشارة 

Joshua  Diobok-obok  
الكلمة اليت تصري 

  مضافا
5 

Lagu Pengamen  Buleh Nekah Reng 
Ta’andhi’  

 6  عالمة التأنيث

Joshua  Aku Anak Indonesia  7  اسم العدد 
Dhea Ananda  Baju Baru   8  اسم املشتاق 
Koes Plus  Tol Jaenak  9  أوزان السم املشتاق 

 

   للمجلد الثاّن رسم البياانت (:6) السادسةالصورة 
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 الثالثيف اجمللد  اِلغنيةقائمة (: 5اجلدول اخلامس )

 النمرة موضوع أغنياء املفتاح أصل الغناء املغين
Wali Band  Shalatullah Salamullah   1 الفعل املعرب واملبين 
Lagu Nusantara  Selamat Ulang Tahun   2 عوامل النصب 
Haddad Alwi  Muhammmad-ku   3 عوامل اجلزم 
A.T Mahmud  Balonku Ada Lima   4 أفعال اخلمسة 
Lagu Nusa 
Tenggara  

Caca Marica  
 

 5 حرف العلة 

 
  للمجلد الثالث (: رسم البياانت7) سابعةالصورة ال
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 الرابعيف اجمللد  اِلغنيةقائمة (: 6اجلدول السادس )

 النمرة موضوع أغنياء املفتاح أصل الغناء املغين
Alm. Ust. Jefri   Serpihan Kayu    1 مرفوعات ومنصوابت األمساء 
Yusuf Islam  Chlidren of World   2 مبتداء و نكرة 
Habib Syech  Allah-Allahu   3 عامل نواسخ 
Chika Koswoyo  Aku Punya Anjing Kecil   4 معىن الظرف 
Wali Band  Aba Ta Tsa   5 اتم إيتو أفا؟ 
Habib Syech  Ya Rasulullah   6 أتوي إيكو 

 
للمجلد الرابع رسم البياانت(: 8) ثامنةالصورة ال
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث و نوعه .أ
يهدف هذا البحث أن ينال الوصف العميق عن تعليم قواعد العربية لربانمج 

"املفتاح للعلوم" و لنيل احلقائق الوصفية ابستخدام كتاب التسريع يف معهد الياسيين 
يف شكل الكلمات املكتوبة و الوثيقة الذي تالحظها الباحثة كما كانت. املدخل 
املستخدم يف هذا البحث هو املدخل الكيفي. و هذا يناسب برأي تيلور و 

أن املنهج الكيفي هو عملية روالم أمحدي  يف كتاب Tylor)و  (Bodgan بودغان 
الوصفية إما أقوال أو كتابة أو حالة الذي تالحظ من  يت حيّصل البياانتالبحث ال
  41الفاعل.

املنهج املستخدم يف هذا البحث هو دراسة احلالة و هو دراسة اليت تبحث 
الباحثة فيه برانجما واحدا أو حداث أو أنشطة أو عملية أو جمموعة من الفرد. حتدد 

هذه الدراسة احلالة احملدودة أو تصف تصف  42هذه احلاالت ابلوقت و األنشطة.
لدراسة احلالة ثالثة أنواع، و هذا  43يف املعيار املختص كاملكان و الوقت الواضح.

حالة  الباحثة يف مسألة واحدة مث ختتار. تركز 44البحث هو دراسة احلالة أداة فردي
 واحدة احملدودة لتصور هذه املسألة.

 
 حضور الباحثة .ب

لكيفي هي أن الباحثة آداة رئيسية يف من إحدى خصائص البحث ا
الباحثة هي أداة إنسانية الرئيسية يف مجع البياانت. الباحثة يف هذا البحث البحث. 

كاملخططة، و منّفدة مجع البياانت، و مفسرة البياانت، و كمقررة نتائج البحث. 
                                                           

41 Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 

hal. 15. 
42 John W. Creswell, Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 20. 
43 ___, Penelitian Kualitatif & Desain Riset; Memilih di Antara Lima Pendekatan, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 137. 
44 Ibid, hlm. 139. 
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من كل عملية البحث. أداة  الكللبحث هنا مناسب ألن الباحثة كمعىن أداة ا
لذلك، حضور  45البحث هنا مبعىن ألة مجع البياانت كاالستبانة يف البحث الكمي.

نال احلقائق أو يالعلمي يف ميدان البحث يهدف أن  الباحثة عند أداء البحث
 شرتاكية و املقابلة العميقة.ومات الصادقة بطريقة املالحظة االاملعل

 
 مكان البحث .ج

يف برانمج  ينهذا البحث هو املدرسة الدينية الياسي ختار يفمكان البحث امل
باسوروان تقع هذه املدرسة يف معهد الياسيين وونورجا بلمرحلة األوىل. املفتاح ل

 هذا مكان البحث له أسباب رئيسية هي: اختارت الباحثةجاوى الشرقية. و 
نية و املادة إن هذا املعهد من إحدى املعاهد املتحدة اليت ختلط املادة الدي .1

 هناك املدرسة الرمسية. العامة.
املفتاح للعلوم لرتقية كفاءة  يستخدم كتابإن هذا املعهد من املعاهد الذي  .2

 الطلبة يف قراءة كتب الرتث.
 ن يف قراءة كتب الرتث. يعمود منها أن يولد الطلبة املاهر إن هلذا املعهد أربعة  .3

 
 طريقة مجع البياانت .د

ألجل حصول البياانت املرجوة هبذا البحث، ستجمع الباحثة البياانت عن 
املفتاح للعلوم يف معهد الياسيين ابسوروان  ابستخدام كتابتعليم قواعد العربية 

 بوسيلة املالحظة و املقابلة و الواثئق. 
 فيما يلي بيان كل منها:

 املالحظة .1

                                                           
45 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2012), Op.Cit, hal. 168. 
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نشطات التعليمية يف املالحظة هي طريقة حبيث تكون الباحثة جزءا من 
ة لوك معني من خالل اتصاهلا مباشر املدرسة أو تقوم الباحثة مبالحظة س

أن هذه   Lexy J. Moleong يقول 46سها.ابألشخاص أو األشياء اليت تدر 
الطريقة تستخدم لينظر ميدان البحث و يفهم حاله و لنيل اخلربة مباشرة يف 

 47ميدان البحث مع املخرب.
جا معينا جتعل مالحظتها أساسا ملعرفة واعية أو فهم تتبع الباحثة منه

دقيق لظهرية معينة. ابلنسبة هلذا البحث فتستخدم هذه املالحظة أداة جلمع 
املفتاح  ابستخدام كتابتعليم قواعد العربية البياانت و املعلومات املتعلقة ب

نشاطات املدرس  الظواهر املوجودة منيف معهد الياسيين ابسوروان من  للعلوم
من نشاطات الذي يقوم بعملية التعليم يف الفصل الدراسي و الظواهر املوجودة 

اهتمامهم. تكتب الباحثة و تسجل البياانت املهمة  التالميذ من اشراكهم و
 أثناء املالحظة.

 املقابلة .2
املقابلة هي طريقة مجع البياانت اليت تستخدم حلصول املعلومات املباشرة 

و تعّد الباحثة النقط من األسئلة اليت ستسأهلا املخرب.  48لبياانت.من مصادر ا
البياانت الذي حتصل هبذه الطريقة هي البياانت النطقية من خالل احملادثة أو 
األجوبة و األسئلة. تستطيع  الباحثة أن خنترب صدق البياانت و دقة إجابة 

ة البياانت من املقابلة ألّن لكتاب  املقابل بتقوم األسئلة مباشرة من املقابل.
نواقص و تصعب أن تكتب أثناء املقابلة و تصعب أن يفّرق بني البياانت 

ل.   الوصفية و البياانت التفسريية، إذا تستخدم الباحثة املسجِّ
الكتساب البياانت الواضحة هلذا البحث، تقابل الباحثة مع املخربين 

 التالية:
                                                           

 .149(، ص. 1993، )عمان األردن: دار الفكر، البحث العلمي: مفهومه و أدواته و أسالبهذوقان عبيدات،  46
47 Lexy J. Moleong, Op.Cit, hlm. 126.   
48 Sutrisno Hadi, Metode Research II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hal.136 
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 املفتاح يف املدرسة الدينية الياسيين  يف برانمجاألستاذات  .أ
ومي لتعليم قواعد العربية تقو تنفيذ، و عن ختطيط، ستسأل الباحثة 
ملشكلة يف يف معهد الياسيين ابسوروان مع ا املفتاح للعلوم ابستخدام كتاب

 .عملية التعليم
 املفتاح يف املدرسة الدينية الياسيين  يف برانمجبعض الطالبات  .ب

ومي لتعليم قواعد العربية تقو تنفيذ، و عن ختطيط، ة ستسأل الباحث
ملشكلة يف يف معهد الياسيين ابسوروان مع ا املفتاح للعلوم ابستخدام كتاب

عملية التعليم عند التالميذ، و محاسة التالميذ يف تعليم قواعد العربية 
 ستخدام هذا الكتاب. اب

 الواثئق .3
أن الواثئق هو طريقة مجع البياانت ابملالحظة املنهجية و  Sutrisnoيرى 

 49التسجيل، و البياانت تتكون من الكتب، و املعلومات و الصور و غريها.
معهد الياسيين و اتريخ يستخدم الباحثة هذه الطريقة حلصول البياانت عن 

فتاح امل استخدام كتاب خلفية ،مع الرؤية و رسالتهما املدرسة الدينية الياسيين
يف و الطلبة يف هذه املدرسة، هيكل املنظمة، البياانت عن املدرسني  للعلوم
و البياانت و نظام التعليم املوجودة  املفتاح، البياانت عن برامج التعليم، برانمج

يف  املفتاح للعلوم ابستخدام كتاباألخرى اليت تتعلق بتعليم قواعد العربية 
  معهد الياسيين.

 
 مصادر البياانت .ه

تشتمل البياانت على مجيع املعلومات واألخبار اليت توجد من مصادر 
 50البياانت. كما قال سوانرطا إن البياانت تشكل برهاان حلل مشكالت البحث.

                                                           
49 Ibid, hlm. 136. 
50 Sunarto, Metodologi Penelitian, (Surabaya: PPS Unesa,  2001), hal.  56. 
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وعند لوفوند مصادر البياانت يف البحث الكيفي مأخوذة من األقوال واألحوال 
 وبيانتها. وتدخلها أنواع البياانت اإلضافية مثل الواثئق وغريها.

 فمصادر البياانت يف هذا البحث هي:

 (: أدوات البحث و البياانت و مصادرها7اجلدول السابعة )

 اانتالبي مصادر البياانت أدوات البحث الرقم
 األساتذة املالحظة .1

 
 
 

 الطلبة

الظواهر املوجودة من  -
أنشطة األساتذة الذي يقوم 

ه، و تنفيذبتخطيط التعليم، و 
 تقوميه و ما يتعلق هبم.

الظواهر املوجودة من  -
أنشطة الطلبة الذي يقوم 

 تنفيذه و التعليم و تخطيطب
 .تقوميه و ما يتعلق هبم

 األساتذة املقابلة .2
 
 
 

 الطلبة

البياانت عن ختطيط تعليم  -
ابستخدام كتاب قواعد العربية 
ه و تقوميه  تنفيذو  املفتاح للعلوم

 و ما يتعلق هبم. 
تعليم ختطيط   البياانت عن -

ابستخدام كتاب قواعد العربية 
تقوميه  تنفيذه و املفتاح للعلوم 
 .و ما يتعلق هبم

الكاتبة ملعهد  الواثئق  .3
 الياسيين

اللمحة عن معهد الياسيين  -
اتريخ  من موقع جغرافيا، و
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اتب للمدرسة الك
 الدينية الياسيين

املعهد و تطوره، و رؤية املعهد 
أحوال األساتيذ و و رسالته، 

 و الطلبة، و غريها.
اتريخ املدرسة الدينية  -

استخدام الياسيين، خلفية 
يف هذه كتاب املفتاح للعلوم 

املدرسة، هيكل املنظمة، 
البياانت عن املدرسني و 
الطلبة يف برانمج املفتاح، 
البياانت عن برامج التعليم، و 

و نظام التعليم املوجودة 
البياانت األخرى اليت تتعلق 
بتعليم قواعد العربية ابستخدام 
كتاب املفتاح للعلوم يف معهد 

 الياسيين.
 

 أسلوب حتليل البياانت .و

حتليل البياانت يف دراسة احلالة هو أمر صعوبة ألن مل تُتعّرف اسرتاتيجية و 
ابسرتاتيجية التحليل العامة لكن ينبغي على كل البحث أن يبدأ طريقته جيدا. 

 سيحلله مع حجته.  ن ماع الذي يشتمل على تقِدمة

استخدمت الباحثة أسلوب حتليل البياانت الذي اقرتحه ميلس و حوبرمان 
(Miles and Huberman)  رسم البيان التايل:كما يف 
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 ميلس و حوبرمان (: أسلوب حتليل البياانت عند9) تاسعةالصورة ال

 

بناء على املدخل السابق، فاخلطوات اليت ختطوها الباحثة يف حتليل البياانت 
 51 يلي:هي كما 

 مجع البياانت و فحص التسجيالت امليدانية. .1
تصنيف البياانت. و يف هذه احلالة، اختارت الباحثة البياانت سواء كانت  .2

تناسب أبهداف البحث. أما البياانت اليت تناسب أبهداف البحث فحللتها 
 الباحثة.

( 3مي و ( التق2( التحقيق 1ملية : عرض البياانت. هذه اخلطوة حتتوي على ع .3
( تعيني 5 جمماليةظمة و موضوعية و ( إيضاح البياانت بطريقة من4تيب الرت 

 املعىن.
ث بناء على النوع واملعىن و حاخلالصة. استخلصت الباحثة نتائج الب .4

 املكتشف.
 

                                                           
51 Moch Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007), hlm. 

124-125. 

 تصنيف البيانات

 الخالصة

 عرض البيانات جمع البيانات 
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 أتكيد صحة البياانت .ز
لتأكيد صحة البياانت هلذا البحث، تستخدم الباحثة أسلوب التثليث، و 

جبمع عدة طرائق مجع البياانت و عدة مصادر البياانت هي أسلوب مجع البياانت 
 52املوجودة.

 تؤدي الباحثة التفتيش كما يلي:

تثليث البياانت، تقارن الباحثة البياانت من عدة طريقة مجع البياانت فهي  .1
مبقارنة البياانت من نتائج املالحظة بنتائج املقابلة، و نتائج املقابلة بنتائج 

حظة بنتائج الواثئق. يرجى من هذه املقارنة توّحد التّورات الواثئق، و نتائج املال
 املرجوة.

ل البياانت يتستخدم الباحثة طريقة مجع البياانت املتفرقة لتحص تثليث الطريقة، .2
 املختصة.

ل يلتحص ياحثة طريقة مجع البياانت املستو تثليث املصدر، تستخدم الب .3
 .يبياانت من مصادر البياانت املستو ال

                                                           
52 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 83. 
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 الباب الرابع
 عرض البياانت و حتليلها

 الِلمحة عن مكان البحث .أ
 معهد الياسيين  .1

 موقع جغرافيا .أ
 يد من إزدحام املدينة و الصناعة.يقع معهد الياسيين يف املكان البع

أرغ. بعد -أرغ حىت مشهور مبعهد أرغ-، بين هذا املعهد يف قرية أرغأوال
كثرة الطلبة الذين يتعلمون فيه، أوسع مدير املعهد بناء املعهد بمرور الزمن 

، يتوسع 2016قرية غاابر يف والية كراطون بباسوروان. و يف سنة  حىت
بناء املعهد حىت أربعة قرى يف والية كراطون و وونورجا و فسيحه 

 53مرت تقديرا. 150000
 

 اتريخ املعهد و تطوره .ب
. يؤخذ اسم هذا املعهد من 1940سنة  منذمعهد الياسيين أنشئ 

 طريقبن عبد الغين. قادما، تعلموا الطلبة على  يساحلاج مؤسسه هو اسم 
"كالوغان" يف املصلى. اشرتك تعليما الطلبة الذين يقيمون فيه و الطلبة 

 من البيت. نطلقونل املعهد الذين يحو 
 املعهد بن عبد الغين و قادت احلاج يس ستاذاأل، تويف 1951سنة يف 

ستاذة حسىن األستاذة حسىن. بكل صرب و قدوة، قد قادت األوجته ز 
العلوم الدينية و  واحىت يتطور املعهد و يستقيم الطلبة يف الدرس و يفهم

بن عبد الغين  يس احلاج ستاذاألخرب وفاة  اندااحلرف احليوية.  ميلك
عمران فتح هللا أن يرجع من معهد سيداقري و يساعد  احلاج ستاذاأل

                                                           
 يف إدارة املعهد  الوثيقة 53
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ستاذة حسىن يف أن يتعهد املعهد و أن يعلم الطلبة مع أخيه الكبري، األ
 .سأجي نور ياحلاج 

احلاج ستاذ ألسود معهد الياسيين اب 1953بعد سنتني، يعين يف سنة 
املدرسة الرمسية من خالل املدرسة الدينية  ؤدىعمران فتح هللا و بدأ أن ي

 ته.ظهر غرية مهأن ييين ابملنهج املعهدي. و يف سيادته، بدأ معهد الياس
أنشئ معهد الياسيين  1963. يف سنة للتعلم جاء الطلبة من أي منطقات

 أنشئ معهد الياسيين للبنني. 1980للبنات، و يف سنة 
ليؤدي حاجة تعليم اجملتمع و تربية رائسة املعهد، أنشئ مدرسة 

ما تعلي فتح هللا عمراناحلاج ستاذ األ. قد أعطى 1984سنة مات يف املعل
كثريا عن تربية الرائسة واإلستقل إىل الطلبة و منوذج تطور املعهد إىل مرّشح 

ا املعهد ابستمرار النظام، و اجلد، و رو و يتطكي مستمر من جملس األسرة  
ستاذ واألعبد اجمليب عمران  احلاج ألستاذ لاإلخالص. دخل ضمنا كذا 

عمران احلاج ستاذ األن يستقيمان يف أن يرافقا ياللذحممد علي رضى احلاج 
فتح هللا. و استمّر املعهد يف حماولة توفري حاجات الطلبة إما من احلاجات 

 اجلسمية و احلاجات التسهيلية.
احلاج ستاذ األيعطى الرائسة إىل  1990ابزداد سن أبيه، ففي سنة 

حممد علي احلاج ستاذ األعبد اجمليب عمران املاجستري. و يف رائسته مع 
، 2005. يف سنة تطورا شديدا و أربعة أخوانه، يتطور معهد الياسيين رضى

طقات يف جزيرة جاوا و ناملطلبة. جاؤوا من  2178 فيه بلغ عدة الطلبة
 .هخارج

، أقام املعهد مؤسسيا حتت ظل مؤسسة مفتاح العلوم 1992يف سنة 
ل من أبري 30اتريخ  10/1992الياسيين وثيقة كاتب العقود الرمسية منرة 

ابسم سيدة سري بودي أواتمي. فتكمل املعهد املدارس الرمسية يف  1992
ظل وزارة الشؤون الدينية و وزارة الشؤون الرتبية اليت تتكون من روضة 
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األطفال، و املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية، و املدرسة املتوسطة، و املدرسة 
وية اإلحرتافية. و كذلك الثانوية، و املدرسة الثانوية الدينية، و املدرسة الثان

املدارس غري الرمسية من املدرسة السلفية، و املدرسة الدينية، و املؤسسات 
 التخصصة و كذلك املدرسة اإلضافية. 

حني  عبد اجمليب عمراناحلاج ستاذ األأتكد معهد الياسيين يف رائسة 
. منذ هذا 2004من يوليو  4ه رمسيا كاملعهد املتحدة الياسيين يف فتح

، يزداد اعتقاد اجملتمع و حياول املعهد أن يؤدي حاجات الطلبة إما فتحال
 من احلاجات اجلسمية و احلاجات التسهيلية مستمرا.

 
 رؤية املعهد و رسالته .ج

رؤية معهد الياسيين هي حتقيق مركز الرتبية اإلسالمية املتحدة 
شارة اإل. و ابيئي انظر   ميلكاملتفّوقة الذي حيصل اإلنسان الصاحل و النافع و 

  هي: رؤيةلتلك ال
 املتحدة املتفوقة .1

 الدينية و املعرفية .أ
 تنظيم املؤسسة و قيم املعهد .ب
 األخالق الكرمية .ت
 اإلجناز و املنفعة .ث
 املستقل و الوطين .ج

 اإلنسان الصاحل .2
 يؤمن و يتقي على أساس أهل السنة و اجلماعة و طاقة اجملتمع. .أ

 جتماعيالمعرفة و اإلحساس ا ميلك .ب
 ابيئي انظر  ميلك .3

 ميارس احلياة النظيف و الصحة .أ
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 يهّيئ البيئة و مينع أن يفسد و يلّوثه. .ب
 ملعهد الياسيين رساالت لييحقق تلك الرؤية و هي:

 حيقق إحتاد املؤسسات و تنظيم و قيم املعهد .1
يريب الطلبة أن ميلكوا العلوم الدينية العميقة و اخلربة الدينية على  .2

 يقّدم اإلستقامة و األمانة ومعتدلأساس أهل السنة و اجلماعة أبن 
 يقّدم الطلبة الذين ميلكون الشعور الوطين القوي .3
 يريب الطلبة أن يكونوا املاهرين يف العلوم و التكنولوجيا .4
 يُزيد الطلبة ابللغة العربية و اللغة اإلجنليزية .5
 يريب الطلبة أن ميلكوا األخالق الكرمية .6
 يقّدم الطلبة املستقلون بنشر التجارة .7
 قّدم املدرسة اخلضراءي .8
 يتطور التعاون ابملؤسسات األخرى حمال و علمية .9

 
 برانمج التعليم و أنشطة الطلبة .د

 برانمج التعليم .1
 املؤسسة الرمسية .أ

 روضة األطفال الياسيين .1
 املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الياسيين .2
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية الياسيين .3
 املدرسة املتوسطة الياسيين .4
 كراطون الياسيين  2املتوسطة احلكومية  املدرسة .5
 املدرسة الثانوية حرفة يدوية الصحية الياسيين .6
 املدرسة الثانوية الياسيين .7
 ابسوروان الياسيين 2املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .8
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 املدرسة الثانوية حرفة يدوية احلكومية وونورجا الياسيين .9
 جامعة الياسيين اإلسالمية .10

 الرمسيةاملؤسسة غري  .ب
 املدرسة الدينية السلفية .1
 مؤسسة تعليم القرأن و حتفيظ القرأن .2
 مؤسسة تطوير اللغة األجنبية )اللغة العربية و اللغة اإلجنليزية( .3
 مؤسسة خدمة اجملتمع .4
 مؤسسة حبث املسائل .5
 املؤسسة الرائسة  .6
 مؤسسة للفنون و الثقافات .7
 مؤسسة مركز أهل السنة و اجلماعة .8
 املتفّوقةالربانمج ج. 

 حتفيظ القرأن .1
 تقدمي جدوال أوقات الصالة .2
 خذمة أربعني .3
 وديعة املال  .4
 االستشارة للطبة .5
 ختضري املعهد .6
 برانمج التسريع لقراءة الكتاب .7
 الربانمج املكّثف للغة العربية و اللغة اإلجنليزية .8
 برانمج التسريع لقراءة القرأن و كتابته .9

 ممارسة اخلطابة .10
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 أنشطة الطلبة .2
 اليوميةاألنشطة  .أ

 األنشطة اليومية للطلبة يف معهد الياسيين(: 8)ثامن اجلدول ال
 اِلنشطة الساعة النمرة

 القيام من النوم و اجملاهدة 03،00-04،30 .1
 صالة الصبح مجاعة و قراءة الورد 04،30-05،00 .2
دراسة الكتاب على حسب  05،00-05،45 .3

 الفصل يف املدرسة الدينية
صالة الضحى و تناول الفطور و  06،00-06،45 .4

اإلستعداد لذهاب إىل املدرسة 
 الرمسية

 التعليم يف املدرسة الرمسية 06،45-12،30 .5
 صالة الظهر مجاعة و اإلسرتاحة 12،30-14،00 .6
 التعليم يف املدرسة الدينية 14،00-16،30 .7
صالة العصر مجاعة و تناول  16،45-17،00 .8

 الغداء
الدراسة املسائية و اإلستعداد ألداء  17،00-17،30 .9

 صالة املغرب مجاعة
 صالة املغرب مجاعة و قراءة الورد 17،30-18،30 .10
تعليم القرآن يف مؤسسة تعليم  18،30-19،30 .11

القرآن/دراسة تفسري اجلاللني مع 
 مدير املعهد

 صالة العشاء مجاعة و قراءة الورد 19،30-20،15 .12
 برانمج "مجعية املبّلغني"
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الساعة الواجب للتعلم و  20،15-21،30 .13
التخّصص يف مؤسسة تطوير اللغة 

 األجنبية
 اإلسرتاحة 22،00-03،00 .14

 
 األنشطة األسبوعية .ب

 األنشطة األسبوعية للطلبة يف معهد الياسيين(: 9)تاسعاجلدول ال
 اِلنشطة الساعة اليوم
دراسة كتاب "األخالق  19،30-18،30 االثنني

 للبنات"
 األنشطة اإلضافية 19،30- 18،30

 التعليم اجلماعي مبدير املعهد 06،00-05،00 الثالاثء
اإلستغاثة، التهليل، مولد  20،00-19،30 اخلميس

الدابعي، ختم القرآن، برانمج 
"مبلغة" يف كل املبىن، و قراءة 

 مسط الدرر.
 اجلماعي مبدير املعهدالتعليم  06،00-05،00 اجلمعة
 زوف للطلبة و منهاج إضايف 07،00-10،00 

 
 األنشطة السنويةج. 

 احتفال األايم املهمة يف اإلسالم .1
 عيد األضحى .أ

 السنة اجلديدة للهجرية .ب
 من حمرم 10اتريخ  .ت
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 نيب حممد مولود .ث
 اسراء نيب حممد و معراجه .ج

 يوم سنرتي الشعيب .2
 

 األنشطة اإلضافية .د
 املبلغاتمجعية املبلغني و  .1
 قراءة القرآن ابلتغين .2
 مجعية الباجناري .3
 فنون اخلط العريب .4
 حبث املسائل .5
 احلَرف اليدوية )اخلياطة و غريها( .6
 التجارية .7
 زوف للطلبةال .8
 فن للدفاع عن الناسال .9

 
 الوسائل و اللوازم التمهيدية .ه

 سكن الطالب .1
 جتماعقاعة اال .2
 مكان التعليم .3
 املسجد .4
 املطعم .5
 الدكان الكامل .6
 لإلنرتنيت و الدكان للتلفونالدكان  .7
 الدكان للغسالة .8
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 األدوات الرايضية .9
 املكتبة .10
 

 (: املرافق العامة و عدهتا10اجلدول العاشر )
 عدة رافق العامةامل النمرة

 1 مكتب املعهد / مكتب اإلدارة .1
 1 مكتب مؤسسة تعليم القرآن .2
 1 مكتب مؤسسة تطوير اللغة األجنبية .3
 12 السكن .4
 107 احلجرة .5
 1 املصلى .6
 2 القاعة .7
 9 املطعم .8
 104 احلمام .9
 6 املشمسة .10
 2 امليدان .11

 
 (: اسم السكن و عدة احلجرة11اجلدول احلادي عشرة )

 عدة احلجرة اسم السكن النمرة
1. A 7 
2. B 13 
3. C 7 
4. D 9 
5. E 10 
6. G 1 
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7. H 8 
8. I 13 
9. J 7 
10. K 7 
11. L 10 
12. M 15 

 
 املدرسة الدينية الياسيين . 2

املدرسة الدينية "مفتاح العلوم" الياسيين هي من إحدى املؤسسات يف معهد 
مفتاح العلوم الياسيين اليت تقام للتفقه يف الدين. تُعّلم فيه العلوم الدينية من قواعد 

التجويد، و غريها. تقام هذه اإلمالء، و النحو، و الصرف، و اإلعالل و الفقه، و 
املدرسة للطلبة الذين يدرسون يف املؤسسة الرمسية. جتري عملية التعليم ساعتني يف اليوم. 

 تبدأ عملية التعليم من الساعة الثانية حىت الساعة الرابعة من يوليو حىت يونيو.
 الرؤية و الرسالة .أ

 الرؤية 
 الكرمية.يقدم جيال فؤاداي و مثّقفا على أساس أخالق 

 الرسالة
ينبت اخلربة الباطنية و اخلربة الدينية كي يكون جيال عاملا على أساس  .أ

 القرآن و احلديث
 يغرس أخالق الكرمية يف األنشطة اليومية .ب
 ينبت تفكري اخللق و أنشطة الطلبة لتكوين اإلستقال. .ت
 ترقية عملية التعليم و التعلم اهلدوء. .ث
 الطلبة. ترقية تنظيم املدرسة املهين و جودة .ج
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 هيكل التنظيم .ب
 املاجستري عبد اجمليب عمراناحلاج : األستاذ   مدير املعهد 

 زين الدين املاجسترياحلاج : األستاذ   رئيس املؤسسة
 : األستاذ حممد ادحام خالد  رئيس املدرسة

 : األستاذة مزاينة انئبة رئيس املدرسة 
 : األستاذ حسنا  النائب املنهجي

 : األستاذ عبد احلنان النائب التلميذي 
 : األستاذ أمني هللا   الكاتب
 : األستاذ حممد نور فؤاد   اإلدارة

 األستاذة فارة دبة الزهراء    
 

 أحوال اِلساتيذ و الطلبةج. 
األساتيذ يف املدرسة الدينية الياسيين إما الطلبة من معهد الياسيين نفسه 

اتيذ من املعاهد األخرى يعين األساتيذ الذين قد يتخرجون من املرحلة العليا إما األس
ري السلفي، و املعهد قاخلادمون منهم من املعهد فالصا السلفي، و املعهد سيدا

ابجنيل السلفي للبنات. منهم األساتيذ مل يتزوجوا الذين يسكنون يف املعهد و منهم 
 األساتيذ الذين قد يتزوجون و يسكنون حول املعهد. و أما الطلبة يف املدرسة

سة املتوسطة و املدرسة الدينية الياسيين يتكون من الطلبة يف املرحلة اإلبتدائي و املدر 
 54الثانوية.

 
 برانمج التعليم .د

 الفصل املتفّوق .1
 التعليم واحدا فواحدا أمام األستاذ .2

                                                           
 املالحظة و املقابلة 54
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 برانمج التسريع لقراءة الكتب .3
 اإلماطة، مسابقة قراءة الكتب و احملافظة .4
 حبث املسائل .5
 الفصل عن املادة التعليميةاملشاورة بني  .6
 اختيار املبلغ املفّضل .7
 55منهاج إضايف )علم الفلك، رئيس اجللسة، و غريمها( .8

 
"املفتاح للعلوم" يف معهد الياسيين  ابستخدام كتابختطيط تعليم قواعد العربية  ب.

 ابسوروان

للبنات ة رئيس ة املرحلة األوىل و انئبيلدينقد تقابل الباحثة مع رئيس املدرسة ا
ابستخدام تعليم قواعد العربية للبنات عن ختطيط ته برانمج املفتاح، و انئبو رئيس 

"املفتاح للعلوم" يف معهد الياسيين ابسوروان. و تقابل الباحثة أيضا مع أساتيذ  كتاب
 .و الوثيقة و طلبته. و تكمل الباحثة هذه البياانت ابملالحظة برانمج املفتاح

دى املعاهد الذي يتحد املادة الدينية و املادة العامة. سيين هو إحمعهد اليا
خيتلف مميزة الطلبة الذين يبدؤون أن يتعلموا فيه، إما يف مرحلة املدرسة اإلبتدائية أو 
املدرسة املتوسطة أو املدرسة الثانوية و كذلك اجلامعة. طول زمان التعلم خيتلف بني 

 أو ست سنوات، أو أكثر. طالب و طالب. منهم يتعلمون فيه ثالث سنوات،

خالق األ (1على وهو يين يرمز مدير املعهد و األساتيذ أربعة عمود ملعهد الياس
و من إحدى احملاوالت ليحقق  ( اللغة.4ة الكتب اء( قر 3( قراءة القرأن و كتابتها 2

يريد مدير املعهد أن  56العماد الثالث هي أبن يؤدي برانمج التسريع لقراءة الكتاب.
جيعل الطلبة الذين يستطعون أن يقرؤوا الكتاب. سأل مدير املعهد لألساتيد أن يبحثوا 
                                                           

 .2017من مايو  10الوثيقة من كاتبة معهد الياسيين للبنات، تناهلا الباحثة يف يوم األربعاء  55
 .2017من أبريل  30يوم األحد  خالد، رئيس املدرسة الدينية املرحلة األوىل يفاملقابلة مع األستاذ إدحام  56
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عن كتاب خمتصر يف قواعد العربية الذي مناسب أن يستخدمه يف معهد الياسيين. 
كان املتخرج يقرتح أن يستخدم كتاب املفتاح للعلوم ملعهد سيداقريي. مصادفة أحد 

لياسيين يتعلم هذا الكتاب يف معهد سيداقري. األساتيذ يقرتح استخدام ولد مدير ا
برانمج التسريع لقراءة الكتاب ابستخدام  إذا يؤدى 57هذا الكتاب و يؤذنه املدير.

 كتاب املفتاح للعلوم.

الرتبية والتعليم املدرسي  هيئةكتاب املفتاح للعلوم هو كتاب الذي ألفته 
(BATARTAMA) أوال يظن األساتيذ أن هذا الكتاب للمعهد سيداقري السلفي .

خيصص ملعهد سيداقري و املدارس الفروعية له فحسب. مث يلقي بعض أساتيذ الياسيين 
مربيي معهد سيداقري  -و مصادفة أحد منهم يكون أستاذا يف معهد سيداقري أيضا-

التخصص لتعليم قواعد األن، يفتح معهد سيداقري  و 58عن هذا املقصود و استأذنه.
يفتح هذا التخصص يف كل  العربية ابستخدام كتاب املفتاح للعلوم للمجتمع العامة. 

 شهر.

                                                           

 .2017من مايو  1للبنات( يف يوم اإلثنني  رئيس برانمج املفتاحاملقابلة مع األستاذة نعمة )انئبة  57
 املرجع السابق. 58
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 املفتاح للعلوم استخداماملعلومات لتخصص (: 10) عاشرةالصورة ال

بعد أن يؤذن مدير الياسيين استخدام كتاب املفتاح للعلوم، حيّضر الياسيين 
ليدّرسوا ما يتعلق ابستخدام هذا الكتاب. قد أدى  األساتيد من معهد سيداقري

املاضي يف معهد الياسيين. أعضاء  2016هذا التخصص يف شهر رمضان 
التخصص هي مجيع أساتيذ املدرسة الدينية الياسيين من األساتيذ يف املرحلة األوىل 

ن و املرحلة الوسطى و املرحلة العليا. و كذلك طلبة معهد الياسيين الذين يدرسو 
هذا يسبب بنقصان عدة األساتيذ. و ها هم يدّرسون يف  59يف املرحلة العليا.

فصول لربانمج املفتاح. واألساتيذ الكرباء يدرسون يف الفصل الثالث املرحلة األوىل 
طلبة، يف فصل  40عدة الطلبة لفصل واحد اليت عادهتا  60حىت املرحلة العليا.

. إذا حيتاج هذه التطبيق أكثر فحسب 25-20لربانمج املفتاح عدته حوايل 

                                                           

 .2017من مايو  10يف يوم األربعاء  رئيس برانمج املفتاحاملقابلة مع األستاذ رودي،  59
 .2017من مايو  1املقابة مع األستاذة نعمة يف يوم اإلثنني  60
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يف هذا التخخص، عني اهلدف واملادة التعليمية و الوسيلة  61األساتيذ من قبل.
التعليمية و أنشطة التعليم و طريقته و تقوميه ولكن غري مكتوب، بل منقول وصورة 

 جممالية فقط ليس مفصلة.

قدمي الطلبة تتاح للعلوم يف معهد الياسيين هو استخدام كتاب املفاهلدف من 
 كتاب فتح القريب و حيللها حنواي و صرفيا يف سنة واحدة  أن يقرؤوا ونيستطيعالذين 

و هذا مناسبة هبدف تقدمي كتاب املفتاح للعلوم نفسه بشعاره  . بطريقة سهولة
"Mudah Belajar Mebaca Kitab" لكل ، يرجى أو األقل السنة األول نصف. يف

املادة التعليمية، و يف نصف السنة األخرية حيفظ من  أربعة جملداتالطالب أن خيتم 
ركز استخدام هذا الكتاب يف فهم ال يو . له حنواي و صرفياحيل الطلبة التقريب و

املقروء. األهم هنا يفهم الطلبة يف قواعد اللغة العربية فهما جيدا، و فهم املقروء 
  62يدرس يف السنة التالية.

، منوذج التعليم يف معهد الياسيين سواء مع قبل تطبيق هذا برانمج التسريع
منوذج التعليم يف املعاهد األخرى عامة، إما يف درس قواعد العربية و كذلك يف 
الدروس األخرى. كل يوم يدرس الطلبة حبسب جدول التعليم املخصوص. و تعيني 
الفصل للطلبة اجلديدة على طريق االختبار. ابستخدام هذا الكتاب، يدرس الطلبة 
يف الفصل املختص للمجلد األول. تسريع الطلبة يف ختم املادة التعليمية على 
حسب قدرةكل الطلبة وحدهم. يف استخدام كتاب املفتاح للعلوم، يركز الطلبة يف 
دروس مادة املفتاح مدة سنة بال درس الدروس األخرى. و الدروس األخرى يُدرس 

 63تاح.يف السنة التالية بعد اخلروج يف برانمج املف

                                                           

 .2017من أبريل  29يوم السبت  املقابلة مع األستاذة مزاينة، ، انئبة رئيس املدرسة الدينية املرحلة األوىل يف 61
 .2017من أبريل  30يوم األحد  املرحلة األوىل يفاملقابلة مع األستاذ إدحام خالد، رئيس املدرسة الدينية  62

 .2017من ماية  3املقابلة مع األستاذة حسنة الكرمية يف يوم األربعاء  63
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املفتاح للعلوم يف الستخدام كتاب تخصص ال(: أداء 11) عشرة ةاديالصورة احل
 معهد الياسيين

يطبق هذا برانمج التسريع جلميع الطلبة اجلديدة إما الطلبة الذين يف 
مدرستهم الرمسية يدرسون يف املرحلة اإلبتدائية، أو املرحلة املتوسطة، أو املرحلة 

هم الطلبة يف السنة الثانية -الفصل الثاين ابملدرسة الدينية الثانوية و الطلبة يف 
الذين يف السنة املاضية يدرسون يف الفصل األول ابملدرسة الدينية قبل تطبيق هذا 

. إما للسنة التالية، يطبق هذا -الربانمج ألن يطبق هذا الربانمج منذ هذه السنة
 الربانمج خصوصا للطلبة يف السنة األوىل.

 
 
 
 

 
 

  املدرسة الدينية الياسيين: املرحالت يف (12عشرة ) ةالثاني الصورة

املدرسة الدينية 
الياسيين

املرحلة األوىل
(سنوات4)

برانمج املفتاح
(السنة األوىل)

املرحلة الوسطى
(سنوات3)

املرحلة العليا
(سنوات3)
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"املفتاح للعلوم" يف معهد الياسيين  ابستخدام كتابتعليم قواعد العربية  تنفيذج. 
 ابسوروان

يذيئ أغنية املفتاح يف مكرب الصوت للمعهد حىت كل يوم قبيل بداية التعليم، 
يف هذه األغنية  تسميعأو ال. يساعد  املفتاح الطلبة لربانمجيسمعها كل الطلبة إما 

أن حيفظ الطلبة األغنية بال حفظ و يساعد يف ذكر مادة القواعد إما حنواي و صرفيا 
كما قالتاه اتنيا )الطالبة يف فصل التقريب( و وافق )الطالبة يف اجمللد الثالث( 

 64بقوهلما:

 "."نعم، األغنية تساعدان يف حفظ املادة. إذا نغفل، نغين

املفتاح للعلوم تبدأ من املادة األساسية حىت املادة كتاب املادة التعليمية يف  
الصعوبة يعين من ابب الكالم و أقسامه و عالماته و أنواع لكل القسم مث مرفوعات 
األمساء و منصوابهتا و خمفوضاهتا. تنظم املادة ابلبيان أوال مث األمثلة و التدريبات. 

 65ابألغنية. لكل ابب غناء.تقدم املادة ممتعة 

كل ،  املفتاح منذ يوم السبت حىت يوم اخلميس مرتني يف اليوممادة تدرس 
صباح وكل  -الوقت األساسيو هذا -16،20 إىل الساعة 14،00الساعة  منهنار 
 . و هذا الوقت الثنوي.06،00إىل الساعة  05،30الساعة  من

  

                                                           

 .2017من مايو  2املقابلة مع اتنيا و وافق يف يوم الثالاثء  64
 املالحظة 65
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 الطلبة يف الفصل(: موقع جلوس 13) عشرة ةثالثالصورة ال

 
 (1)           

 
 
 
 

  
 

(2)  
 
 
 
 

 

 

   

    السبورة

 املعلم   

 الطالب   
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التعليم التقليدي على وهو  أنشطةاملفتاح للعلوم  استخدام كتابالتعليم يف  أنشطة
التعليم اجلماعي الذي يستهدف ليقدم البيئة التعليمية الصحيحة. جيمع الطلبة على  أنشطة

جتري عملية  66طلبة. 25-20. يتكون كل اجملموعة من ونهحسب اجمللد الذي يدرس
 جتري، و حلقة فحلقة حسب الفصل العامل أو يف الساحةمعهد سيداقري يف التعليم يف 

و بعض منهم يف أيضا يف القاعة القاعة حلقة فحلقة  يف عملية التعليم يف معهد الياسيين
واحد . لفصل الفصل. ال يستطيع أن جتري يف الساحة ألن ال يعضده الوسيلة و احلال

أستاذ واحد أو أستاذة واحدة. جيري التعليم يف معهد سيداقري يف الصباح و يف النهار و 
. ألن ليس التعليم يف معهد الياسيين يف الصباح و النهار فقطيف املساء و يف اليل و جيري 

هناك املدرسة الرمسية يف معهد سيداقري إذا يستطيع الطلبه فيه أن يتعلم املفتاح أي 
 67ساعات.

الفصل للمجلد تتكون مرحلة الفصول يف برانمج املفتاح من مخس مرحالت وهي 
فصل ، و الفصل للمجلد الرابع، الثالث الفصل للمجلد، و الفصل للمجلد الثاين، و األول

 . و تنقسم هذه املرحالت إىل اثنني منوذج عملية التعليم كما يلي:التقريب

 التعليم للمجلد اِلول حىت اجمللد الرابعأنشطة  .أ
الحظت الباحثة يف الفصول لربانمج املفتاح للبنات يف الفصل للمجلد 

للمجلد الثالث، و تقابلت مع بعض األول، و الفصل للمجلد الثاين، و الفصل 
األستاذات و بعض الطالبات فيها. قبل حضور األستاذات، تقرأ الطالبات أنظمة 
املفتاح و أغنيته. و بعد حضورها، تبدأ األستاذات التعليم ابلسالم و التوصل إىل 
نيب حممد وأله و أزواجه و أصحابه، و مجيع كبار النحويني و مجيع مشايخ الياسيين 

 68سيداقري سابقا و الحقا.و 

                                                           

 .2017من أبراي  29املقابلة مع األستاذة مزاينة يف يوم الست  66
 .2017من ماية  3ع األستاذة حسنة الكرمية يف يوم األربعاء املقابلة م 67
 .2017من مايو  11من أبريل حىت  29املالحظة يف يف الفصول يف  68
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 اجمللدكل املكتوب يف   نص التوصل(: 14) ةعشر  ةرابعالصورة ال

و تستمر األستاذات ابألسئلة و األجوبة عن املادة املاضية مث تستمر ابملادة 
التالية و ختلطها ابألغنية و األنظمة اليت قد تكتب يف الكتاب الدراسية مث تستمر 

ذلك، على ما شاء كل األستاذات كيف أن حيققن حالة ابألسئلة و األجوبة. بعد 
. ال بد على كل األساتيذ أن ميلك براعة التدريس كي حيقق 69.الفصل الصحيحة

 التعليم الصحيحة و حيصل هدف التعليم.
 أنشطة التعليم لفصل التقريب  .ب

، تفتح األستاذات التعليم ابلسالم طلبة أنظمة املفتاح و أغنيتهبعد أن يقرأ ال
التوصل إىل نيب حممد و أله و أزواجه و أصحابه، و مجيع كبار النحويني و مجيع و 

كما عمل يف الفصل للمجلد األول   مشايخ الياسيين و سيداقري سابقا و الحقا
. تقرأ األستاذات كتاب التقريب حسب حدود الدرس لفظا فلفظا حىت اجمللد الرابع

رأ الطالبات ما قرأته األستاذات إما فرداي برتمجتها اجلاوية و تكتبها الطالبات. مث تق

                                                           

 املالحظة و املقابلة مع بعض األساتيذ و بعض الطلبة. 69
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أو مجاعة و حتللن كلمة فكلمة حنواي و صرفيا و تالزمها ابألغنية و األنظمة و 
ب. يركز التقريب هو منت كتاب فتح القري 70حتفظ كل الطالبة التقريب و هكذا.

بتطبيق حتليل الكلمات حنواي و صرفيا و  لتقريبحمافظة االتعليم يف فصل التقريب يف 
خيتار الطلبة أن يتخرجوا يف هذا الربانمج  71ية اليت قد تدرس يف الفصول قبله.النظر 

  72كما يلي:بني أربع طبقات  
 ممتاز، من حيفظ منت فتح القريب من أوله حىت أخره مع أنظمته .1
 جيد جدا، من حيفظ منت فتح القريب من أوله حىت أخره بال أنظمة .2
 ن أوله حىت فصل اجلنايةجيد، من حيفظ منت فتح القريب م .3
 متوسط، من حيفظ منت فتح القريب من األول حىت فصل العبودية .4

يف  استخدام هذا الكتابركز ابلرغم جتري عملية التعليم تقليداي لكن ي
يف الوقت  املادة التعليمية وحدهم. لكل الطلبة فرصة ألن خيتم كفاءة كل الطلبة

 .ىاألخر لطلبة ال جيوز أن يتعلق اب و دّ حسب القدرة فال بد لكل الطلبة أن جي

 

علوم" يف معهد الياسيين "املفتاح لل ستخدام كتابتعليم قواعد العربية ابمي تقو  د.
 ابسوروان

 : أنواع التقومي(15عشرة ) ةاخلامس الصورة
 
 
 

                                                           
 .2017من مايو  11من أبريل حىت  29املالحظة يف يف الفصول يف  70
 .2017من أبريل  30يوم األحد  خالد، رئيس املدرسة الدينية املرحلة األوىل يفاملقابلة مع األستاذ إدحام  71
 .2017من مايو  10الوثيقة من اإلدارة، تنال الباحثة يف يوم األربعاء يف  72

قومي
الت

بةالتقومي ملقياس كفاءة الطل
التقومي الرئيسي

التقومي الثنوي
تقومي العملية
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"املفتاح للعلوم" يف معهد  ستخدام كتابتعليم قواعد العربية ابيتكون تقومي 
و ينقسم من نوعني تقومي ملقياس كفاءة الطلبة و تقومي العملية.  الياسيين ابسوروان

إىل التقومي الرئيسي و التقومي الثنوي. التقومي الرئيسي هو  ملقياس كفاءة الطلبةالتقومي 
عبد احلميد هو أداة اليت تستخدم لنيل املعلومات عن الفرد عند االختبار االختبار. 

صوص. االختبار هو أمر مهم يف تقومي التعليم. أو املوضوع لكفاءته يف األمر املخ
يستهدف االختبار لنيل الصورة عن مرحلة كفاءة الطلبة يف جمال التعليم الذي سئل 

 73يف ذلك االختبار.
 كما يلي:كفاءة الطلبة    قياسو حيتوي االختبار مل

اختبار ارتقاء اجمللد، على وهو اختبار اللسان على حسب مادة جملد يدرسه  .أ
الطلبة. يؤدى هذا االختبار يف القاعة كل يوم اجلمعة صباحا. خيتربه األساتذة 

 من معهد الياسيين الذين ال يكونوا ويل الفصل يف برانمج املفتاح.
اختبار االرتقاء إىل فصل التقريب، على وهو اختبار قراءة كتاب التقريب و  .ب

ون هذا بعد ختم حتليل الكلمات حنواي و صرفيا مع األنظمة و أغنيتها. يك
الطلبة أربعة جملدات من املادة التعليمية. خيتربه األساتذة املخصوصة يف معهد 

 الياسيين واألكثر خيتارون من األساتيذ الكرباء. 
اختبار اخلريج، على وهو االختبار التحريري عن النظرية يف أربعة أايم ولكل  .ح

مع األسئلة و األجوبة  يوم اختبار جمللد واحد و اختبار قراءة كتاب التقريب
 و حتليله حنواي و صرفيا مع األنظمة و أغنيتها. 

 
 
 

                                                           
73 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, (Malang: UIN 

Maliki Press, 2010), hal. 8-9. 
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 74كان أربعة انحيات يف اختبار اخلريج كما يلي:
عن اللفظ، امسا كانت أو فعال أو حرفا، أي اسم أو أي فعل أو أي حرف،  .1

 و غريها.
 موقع الكلمة، أم هي مبتدأ أو خربا أو غريها. .2
األول حىت اجمللد الرابع الذي يتعلق بلفظ سئل. التعريف املادة، املادة للمجلد  .3

 من مبتدأ، أنواع الكالم، عالمة الرفع مثال.
اإلعراب، تغري أواخر الكلمة. رفعا كان أو نصبا أو خفضا أو جزما و ما  .4

 عالمته.
. حمافظة منت فتح 60النتيجة اليت ال بد أن حيصله الطلبة لكل الناحية هي 

ال و . لى أربعة خصال كما قد ذكرل اخلريج و تنقسم هذا عالقريب من شرائط حف
 منهم. احدالطلبة أن خيتار وا بّد على كل
 

 سوى التقومي الرئيسي ملقياس كفاءة الطلبة، هناك التقومي الثنوي كما يلي:
  املسابقة .1

. أعضاء برانمج املفتاحأدى املدرسة الدينية مسابقة خاصة للطلبة يف 
. تشتمل املسابقة فصولاملسابقة هي انئبة من كل الفصل و تؤدى املسابقة بني 

على مسابقة قراءة كتاب التقريب و حفظ األنظمة. تؤدى هذه املسابقة يف األايم 
 املهمة لإلسالم، شهر مولد نيب حممد مثال. 

 إبراز الكفاءة يف املعرض .2
والدين و األساتيذ و الطلبة األخر يلقى األستاذ األسئلة إىل الطالب أمام ال

و اجملتمع العامة بال نظام. اصطفى كل طلبة فصل التقريب أمام املنرب، يلقي 
األستاذ األسئلة عن قواعد اللغة العربية و خيتار بال نظام طالبا أن جييبه. قد تؤدى 

                                                           
 .2017من مايو  10يوم األربعاء  يف  رئيس برانمج املفتاحاملقابلة مع األستاذ رودي،  74
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هدف هذا إبراز الكفاءة يف املعرض يف مولد النيب يف يوم رجوع الطلبة للعطلة. يست
 هذا كي يقر كفاءة متخرجني املفتاح اجملتمع العامة ليس أساتذة فقط.

 
 75:ملقياس العملية هي تقوميأما ال

 القيام ابجتماع األساتيد كل يوم الثالاثء .1
اثء يف الساعة الثالثة كل يوم الثال  برانمج املفتاحجتماع ألساتيذ كان اال

ت اليت جيدواه املشكال أسرع من األايم األخرى. يبحث فيه مساء. يرجع الطلبة
األساتيذ و يبحث يف حل املشكالت مجاعة. لكل األساتيذ  األساتيذ. حيضر كل

عليم و لكل األساتيذ حق ليلقي االقرتاحات. يؤدى فرصة ليلقي مشكلته يف الت
 عهد الياسيين للبنات. اإلنتقاء ملقاعة هذا االجتماع يف 

 جتماع األساتيذ كل يوم اجلمعةالقيام اب .2
جتماع ألساتيذ املفتاح كل يوم اجلمعة منذ الساعة الثامنة وكذلك كان اال

. يبحث فية املادة ربانمج املفتاححىت الساعة العاشرة صباحا. حيضر كل األساتيذ ل
، األستاذ رودي. يراجع األساتيذ برانمج املفتاحرئيس يسود الربانمج التعليمية. 

 كفاءهتم يف اسرتاتيجية التعليم.  التعليمية لرتقية كفاءة األساتيد يف املادة واملادة 
كفاءة الطلبة يسبب بعض العوائق. الطلبة الذين هلم مقياس   اختالف

الوقت املهدوف. و ألن هذا الذكاء الواطئ يصعبون أن خيتموا املادة التعليمية يف 
  .الطلبة غريبا هبذا النموذجعر بعض فيشالكتاب يدرس بنموذج التعليم اجلديد 
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 الباب اخلامس

 البحث مناقشة

يف معهد الياسيين  "املفتاح للعلوم" ستخدام كتابتعليم قواعد العربية ابختطيط  .أ
 نابسوروا

تعليم قواعد كيف ر معهد الياسيين األساتيذ من معهد سيداقري ليدرسوا  قد حضّ 
هذه مناسبة مبا قاله األستاذ من سيداقرى أن وم. لغة العربية ابستخدام كتاب املفتاح للعلال

هذا الكتاب ال يستطيع أن يدرس مستقال بال ختصص ألن تدرس هذا الكتاب بطريقة 
 خمصوصة كي حيصل اهلدف املرجو. ال يستطيع الطالب أن يغين أغنياء املفتاح بال متثيل.

و هناك قراءة التوصل و الدعاء قبل الدرس. هذه مناسبة بعادة املعهد اإلسالمي 
عامة. يعتقد الطلبة يف املعهد اإلسالمي التربك يعين طلب الربكة من األستاذ أو املشايخ 

كل "الدعاء. كما قال يف احلديث القدماء. و أيمر نبينا حممد أن نبدأ كل شيئ ببسملة و 
 76"الربكة.و قليل اخلري و انقص  فيه ببسم هللا الرمحن الرحيم " أيل ال يبدأ أمر ذي اب

، "املفتاح للعلوم" كتابتعليم قواعد العربية بيف  املكتوبة ال يكون اخلطة الدراسية
خلطة هي اخلطة الدراسية من أمر مهم يف التعليم. كما قال سانرتوك يف كتابه، أن امع أن 

اخلطة الدراسية يشتمل على تطوير اإلسرتاتيجية املنظمة  77.اهنيأمر مهم كي يكون املعلم م
للدرس. ال بد على املعلم أن خيتص املادة و طريقة تعليمه قبل العمل. ابلرغم بعض فرتة 

تابة اخلطة الدراسية ميكن ك .بدقة هالتعليم اجليد ينشأ فجأة بل ال بد على التعليم أن خيطط
تماد على النفس، و عاخلطة الدراسة االهذه ، بل تعطي ا طويالوقتتنهى ظهر مملة و ت

 78 يف اشتمال معظم املوضوع املهم، و متتنع املعلم أن يبذر الوقت القيمة. ترشد املعلم
 79ما ال بد أن يهتم هبم يف كتابة اخلطة الدراسية:

                                                           
 .15، )سورااباي: هيئة الصفوة املالكية، دون سنة(، ص. منظومة عقيدة العوامء علوم الدين، احممد إحي 76

77 John W. Santrock, Educational Psychology, Diana Angelica, Psikologi Pendidikan Edisi 

3 Buku 2, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hal. 141. 
78 Ibid, hal. 141. 
79 Ibid, hal. 142. 
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 جنازي؟اإل انخيتص هدف التعليم، ما رجاء .1
 بلغ ذلك اهلدف؟خيطط األنشطة، ما ال بد أن نعمل لن .2
 ل األهم؟اخيتص األولوية، أي األعم .3
 ر الوقت، كم الوقت احملتاح لكل األنشطات؟يقدتخيتص  .4
 يقدم اجلدول، مىت سنعمل كل األنشطات؟ .5
 يتخذ موقف املرونة، كيف يواجه احلال غري مظنون؟ .6

، إذا غري املكتوبة ال أتمر املدرسة الدينية األساتيذ أن يكتب اخلطة الدراسية
واخلطة الدراسية غري مكتوبة اليت قد  يتحري األساتيذ أحياان.موجهة التعليم و 

تعد حتت إشراف األساتيذ من سيداقري هي اخلطة الدراسية اجململ فقط ال 
 التفصيل لكل التقاء.

 
 ن"املفتاح للعلوم" يف معهد الياسيين ابسوروا ستخدام كتابتعليم قواعد العربية اب تنفيذ  .ب

ة، و الباحثة من خالل املالحظة، و املقابل على حسب البحث الذي قد حبثته
 تلّخص أن املفتاح للعلوم ليس خالص كالطريقة بتعريف الطريقةالوثيقة ما دام أسبوعني، 

كما قيل أن .  هو اسم الكتاب الذي يدرس بطريقة خمصوصة. بل كما قيل اجملتمع العامة
التعليم كي حيصل اهلدف هي أسلوب التدريس اليت يستخدمها املعلم يف عملية الطريقة 

هي عبارة من خطة أن طريقة  80حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة. و قال املرجو
املفتاح للعلوم إرشاد  كتاباملادة يف   . تكونعامة الختيار و تنظيم و عرض املادة اللغوية

رى إذا كان يزيد األستاذ الشرح من الكتب األخ واألساتيد يف إلقاء املادة للطلبة مباشرة. 
 األسئلة اليت ال توجد فيها.

 
 

 

                                                           
 .77، ص. املرجع السابق عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، 80
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 81شرح يف كتاب وينا ساجنااي أن يف عملية التعليم عناصر، وهي:
 املادة التعليمية .1

ال شك أن املادة التعليمية من إحدى العناصر األساسي يف عملية التعليم. 
قد عداد املادة التعليمية هو مهم جدا ألن له دور مهم يف جناح عملية التعليم. إ

 كما يلي:للمادة التعليمية يف هذا الكتاب  بعض األشياء احثة تلخص الب
إىل من املادة السهولة التعليمية يف كتاب املفتاح للعلوم ترتيبا املادة  ترتبقد  .1

، من املادة األساسية إىل املادة الكمولة. هذه مناسبة بكتابة عبد املادة الصعوبة
نظام تعليم اللغة هو النظام التدرجيي.  الوهاب راشيدي و مملؤة النعمة أن من

و لتعليم القواعد إما حنواي و صرفيا ال بد أن يهتم ابستخدامه يف األنشطة 
اليومية. لقواعد النحو، ال بد أن يبدأ ابملادة عن اجلملة املفيدة، و تفصيل 

 82اإلعداد بتعليم عن االسم، و الفعل، واحلرف.
مثلة و التدريبات. يسمى هذا ابلطريقة قد تنظم املادة ابلبيان أوال مث األ .2

مى أيضا ابلطريقة ستقرائية كما قد ذكرته الباحثة يف الباب الثاين. تساال
هي اليت تبدأ بعرض القاعدة النحوية مث بتقدمي األمثلة و الشواهد االستنتاجية، و 

تعد هذه الطريقة من أقدم الطرق اليت استخدمت يف تعليم النحو  83لتوضيحها.
، و فيها يتم االنتقال من القانون العام إىل اخلاص، و من املبادئ العامة العريب

و يؤكد إمساعيل حيث يبدأ  84إىل النتائج، و من احلقائق العامة إىل اجلزئية.
املعلم يف هذه الطريقة بعرض القاعدة النحوية مث يقدم الشواهد و األمثلة 

ذ، واخلطوة الثالثة إجراء لتوضيحها و تعزيزها و ترسيخها يف أذهان التالمي
يبدأ املعلم الدرس  85تطبيقات عليها من خالل أمثلة متشاهبة و حاالت مماثلة.

                                                           
81 Wina Sanjaya, Op.Cit. hal. 59. 
82Abd Wahab Rosyidi, Mamlu’atun Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hal. 28-29. 
 .188ص.  املرجع السابق،انيف حممد معروف،  83
 .191ص. املرجع السابق، حممد عبد القادر أمحد،  84
 .232ص.املرجع السابق، زكراي إمساعيل،  85
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من بيان القواعد النحوية و يفهمها الطالب و حيفظها، مث يعطي املعلم األمثلة 
 أو النص العائد ابلقواعد النحوية.

ينبغي ملؤلف الكتاب  "Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab"قيل يف كتاب 
و األستاذ أن يكثر التدريبات على حسب هدف التعليم املرجو من التدريبات 

و يرفق املادة التعليمية يف هذا الكتاب  86السهولة حىت التدريبات الصعوبة.
ابلتدريبات و لكن قليل. و التدريبات الكثرية هي التدريبات اللسانية من 

طريقة من إحدى الطرائق ليقيس كفاءة الطلبة التكرار. هذه ال األستاذ. وفيها
مناسبة للرباعات، و املهارات، و فجأة تولية نتيجة التعليم. يف وقت خمتصر، 

 87يستطيع الطلبة أن ميلك الكفاءة املرجوة. و ميلك الطلبة العلوم التطبيقية.
الذاكرة على املدى أن  (Chase dan Ericson)قال جاص و أرسكصان 

سريقي التدريب  عمل بثالثة نظام أحدها نظام التسريع.أن ت الطويل تستطيع
أخوذ املعلومات من عرف العالمات. إذا كان التحفيظ ومتسريع الشخص يف ت

حتويل يسهل ابلتدريبات املستمرة، فكفاءة الذاكرة على املدى الطويل 
. ظاهرة، العامل األساسي الذي يؤسس كفاءة ةاملعلومات كأن غري حمدود

هو التدريب مدة ساعات بكل خدمة. قال املقالة: "التطبيق يسبب العامل 
 88الكمل."

. أقرت الطالبتان الطلبة يف ذكر املادة و غري مملة  تقدم املادة ابألغنية اليت تسهل .3
اللتان قابلتها الباحثة أن األغنية يف تعليم قواعد العربية يساعد احلفظ و 

يدل على أن استخدام األغنية  ثري من البحث الذيهذه مناسبة بك 89الفهم.
 فالن دوي كورنياالبحث لالطلبة يف أن حيافظوا املادة، منها  يف التعليم يساعد

للطلبة استخدام الغناء لرتقية الدافع و نتيجة تعليم اللغة العربية حتت العنوان "
                                                           

86Abdullah Al-Ghali, Abdul Hamid Abdillah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, (Padang: 

Akademia, 2012), hlm. 42. 
87 Tayar Yusuf, Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta, 

1997: Raja Grafindo Persada), hlm, 64-67. 
88 Robert L.Solso, dkk, Psikologi Kognitif Edisi Kedelapan, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 

184-185. 
 .2017من مايو  2املقابلة مع اتنيا و وافق يف يوم الثالاثء  89



68 
 

 
 

". يدل هذا املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية سوراي بواان ماالنج السابعفصل اليف 
يف املائة و يرقي نتيجة تعليم  77يرقي دافع تعليم الطلبة الغناء البحث على أن 

 90يف املائة. 75الطلبة 
 تكمل املادة التعليمية ابخلريطة الذهنية .4

املفتاح للعلوم ابخلريطة الذهنية.  يف كل جملد لكتابتكمل املادة التعليمية 
ليا يف صفحة واحدة. تستخدم اخلريطة اخلريطة الذهنية هي طريقة الكتابة إمجا

ذج واحدة من األفكار املرتبطة. حساسية يف منو العينية و االالذهنية املنبهات 
خريطة الطريق الذي يسهل احلفظ و ميكن أن ينظم الواقع و الفكرة. إذا  هيو 

تورطت طريقة العمل األصلي للمّخ منذ األول. يدل هذا على أن حمافظة 
و كذلك يدل البحث ألمحد  91ل من الطريقة التقليدية.املعلومات به أسه

فالح على أن تعليم اللغة العربية ابخلريطة الذهنية يرقي اإلرادة و دافع الطلبة 
 92يف التعليم.

بصعوبة الطلبة يف  يسببمنها للطلبة العربية افع تعليم قواعد اخنفاض د
صعوبة الطلبة يف فهم قواعد العربية  93تعليمها و فهمها. عند عبد الوهاب،

يسبب ابلرأي أن القواعد صعوبة و خميف. و فضال على ذلك، يسببها أيضا 
غري تقدمي املادة على طريقة عمل املّخ. على أن بتقدمي املادة التعليمية اليت 
مناسبة حباجة قطاع املخ اليمىن و قطاع املخ اليسرى سريقي الرغبة و دافع 

  تقي أيضا القدرة و كفاءة الطلبة يف اللغة العربية.التعليم و سري 

                                                           
90 Fulan Dwi Kurnia, Penggunaan Lagu untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar 

Bahasa Arab Siswa Kelas V SDI Surya Buana Malang, (Malang, Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Sastra Universitas Negeri Malang, 2010). 
ترقية إرادة تعليم الطلبة يف درس اللغة العربية من خالل اخلريطة الذهنية يف الفصل األول ه املدرسة حممد أمني احلق،  91

، )يوكياكرات: قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية و التعليم جبامعة سوانن كايل احلكومية ماغواهارجا سليمان الثانوية اإلسالمية
  (.2012جاكا اإلسالمية احلكومية، 

92 Ahmad Falah, Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Mind Map Untuk Meningkatkan 

Pemahaman Bahasa Arab Pada Tingkat Madrasah, Jurnal Arabia Vol. 6 No. 1 Januari - Juni 2014. 
93 Laode Abdul Wahab, Motivasi Belajar Bahasa Arab Mahasiswa STAIN Kediri (Analisis 

Masalah dan Solusinya), (Jurnal Sastra Vol. 7 No. 1, Edisi 1 Januari-Juni 2013). 
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مادة القواعد الصعوبة يستطيع أن تدرس و يفهمه الطلبة جيدا إذا تطبق 
هتم ابلنواحي اإلمجالية حىت كانت عمل املخ ألن قطاع املخ اليمىن ي بطريقة

النواحي اإلمجالية للغة العربية تسّلط سهولة. و كذلك بقطاع املخ اليسرى 
هتم ابألشياء التفصيلي و األشياء التفصيلي عن قواعد العربية تسلط سهولة. امل

 بطريقة عمل املخ. يف كتاب املفتاح للعلوم هذهو مناسة املادة التعليمية 
 طريقة التعليم .2

طريقة التعليم املستخدمة يف طريقة املفتاح للعلوم هي طريقة القواعد و 
رتمجة. كما ذكرت الباحثة يف الباب الرابع، الرتمجة. هي طريقة ختلط القواعد و ال

أن األستاذ يقرأ أوال لفظا فلفظا مع ترمجتها يف اللغة اجلاوية و يكتب الطلبة. مث 
لة يعين ال يكرر الطلبة ما قرأه األستاذ و حيللها حنواي و صرفيا. و لكن املشك

ائص طريقة من خصترمجة النص الذي مل يقرأه األستاذ.  يستطيع الطلبة أن يقرؤوا
( هتتم كثريا  مبهارة القراءة و الكتابة و الرتمجة، و ال يهتم 1القواعد و الرتمجة هي 

 94( تعّلم هذه الطريقة عن اللغة األجنبة ليس تعّلم اللغة األجنبية2مبهارة الكالم. 
( أساس التعليم 4( هتتم بقواعد النحو 3( تستخدم اللغة الوطنية يف عملية التعليم 3

 95هو حيفظ القواعد و املفردات، مث يرتجم لفظا فلفظا إىل لغة املتعلم.

 وسيلة التعليم .3
وسيلة هي وسيط أو واصل اخلرب من املرِسل إىل املرَسل. سيلة التعليم هي 

يف تعليم قواعد ووسيلة التعليم املستخدمة  96يم.كل ما يستخدم ليواصل خرب التعل
اليت تستخدم يف القاء السبورة كتاب املفتاح للعلوم و ين هي  يساالعربية يف معهد الي

 املعلومات يف كل الفصل و مكربة الصوت لتسميع األغنية.

                                                           
94 Acep Rahmawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Rosda Karya), 

hal. 172. 
95 Abd Wahab Rosyidi, Op.Cit, hal. 50.  
96 Hamdani, Op.Cit. hal. 72-73. 
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"املفتاح للعلوم" يف معهد الياسيين  ستخدام كتابتعليم قواعد العربية ابمي و تقج. 
 ابسوروان

ى كيف عملية وقوع تغري لية تغري السلوك. لكن نصعب أن نر التعليم هو عم
السلوك للشخص ألن تغري السلوك يرتبط بتغري نظام العصب. ولو ال نستطيع أن نرى 
عملية تغري سلوك الشخص، بل حقيقة نستطيع أن خنتص هل درس شخص أم ال أبن 

 97ن احلال قبل تنفيذ عملية التعليم.نقار 
من احدى اإلشارة أن قد يدرس شخصا بكون تغري العمل له يف أي أشكال 
كانت إما يف املعرفة، أو يف الفهم، أو يف املوقف، أو يف السلوك، أو يف الرباعة، أو يف 

تغري العادة، أو غريها. جيري هذا التغري بكون التفاعل بني الفرد و البيئة الذي يسبب 
 الحظ الصورة التالية: 98.سلوك الفرد يف النواحي املخصوصة

 

 

 (: عملية تغري السلوك16) عشرة ةالسادسالصورة 

من تلك الصورة، نرى أن قد جيري عملية التعليم للشخص إذا كان التغري 
 99من اإلدخال لإلخراج.

الشخص أنه يستطيع أن يقرأ كتب قال أمحد أكرام فهمي يف كتابه، يقال 
 الرتاث إذا ميلك بعض املقياس يلي:

 يستطيع أن ينطق احلروف اهلجائية صحيحا و فاصحا. .1

                                                           
97 Wina Sanjaya, Op. Cit. hal. 57. 

 .لينتيغ سومنفمنوذج تعليم كتب الرتث يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلحتاد يف ابانرسف تيمور علي رمحة،  98
99 Wina Sanjaya, Op. Cit, hal. 58. 

 عملية إخراج إدخال
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يستطيع أن يطبق علوم النحو اليت ترتبط مبصيب قراءة الكلمات يف كتب  .2
 الرتث.

كلمات   تنظيميف  مالطلبة و كفاءهتقراءة عة طالقة القراءة بسر  تقاس .3
 100.ةصحيح
هي ال خيطأ يف إعطاء  ةأيضا حممد أنوار أن قراءة كتب الرتاث اجليدو قال 

 101ناسبة إبعرابه.املالشكل و احلركة 
أهنم  نستطيع أن نقولمن تلك النظرية، املتخرجون يف برانمج املفتاح 

يستطيعون أن يقرؤوا كتب الرتث ألهنم يستطيعون أي يطبقوا قواعد النحو و 
 يفهموا النصوص فهما جيدا. الصرف ابلرغم ال يستطيعون أن

يستخدم تعليم كتاب املفتاح للعلوم االختبارين ليقيس نتيجة التعليم للطلبة 
 وهي االختبار التكويين و االختبار اخلتامي.

االختبار التكويين، هو االختبار الذي يؤدى حني جيري عملية التعليم.  .1
 102 لبة.يستهدف هذا االختبار إلكمال الربانمج و يراقب تقدم الط

 103االختبار اخلتامي، هو االختبار الذي يؤدى يف أخري التعليم أو قبيل األخري. .2

نتيجة  تقوميان يف تعليم اللغة العربية ابستخدام كتاب املفتاح للعلوم، تقوميهناك 
نتيجة الطلبة هي كما قد حبثته الباحثة يف النقطة  تقوميالعملية. أما  تقوميتعليم الطلبة و 

الذي يستهدف لريى عملية التنفيذ، مناسبة  تقوميالعملية هو ال تقوميالقدمية. 
من  104ابلتخطيط، العوامل الدافعية و العوامل العائقة يف عملية التنفيذ، و غريها.

بني طلبة املفتاح، اجتماع  هذا الربانمج هي أداء املسابقة تقوميحماوالت األساتيذ ل

                                                           
100 Ahmad Akrom Fahmi, Ilmu Nahwu dan Sharaf 2 (Tata Bahasa Arab) Praktis dan 

Aplikatif, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm. XII. 
101 Moh Anwar, Ilmu Nahwu Terjemahan Matan al-Jurumiyah dan Imrithy Berikut 

Penjelasannya, (Bandung: CV Sinar Baru, 1989), hlm. 10. 
102 Abdul Hamid, Op.Cit, hal. 13. 
103  Ibid, hal. 14. 
104 Hamdani, Op.Cit, hal. 51. 
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لبحث يف  تقومي، و املعرض. يهدف هذا الاألساتيد كل يوم الثالاثء و يوم اجلمعة
 مشكالت التعليم، و يبحث يف حلها. 

املفتاح للعلوم يف معهد الياسيين  ستخدام كتابجيري تعليم قواعد العربية اب
. كثري من الطلبة الذين يشعرون أبهنا 2016ابسوروان ما زال يف سنة واحدة منذ 

املفتاح للعلوم  ستخدام كتابعد العربية ابغريبة. هبذا وقت التطبيق املختصر، تعليم قوا
 .مل جير كامال. ما زال هناك مشكالت يف تطبيقه
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 الباب السادس

 ملخص نتائج البحث و املقرتحات

 ملخص نتائج البحث .أ
تلخص الباحثة من البياانت اليت جتمعها من خالل املالحظة، و املقابلة، و 

املفتاح للعلوم يف معهد الياسيين  ابستخدام كتابالوثيقة، أن تعليم قواعد العربية 
 ابسوروان كما يلي:

 ملفتاح للعلوم" يف معهد الياسيين"ا ستخدام كتابختطيط تعليم قواعد العربية اب .1
"املفتاح للعلوم" يف معهد  ابستخدام كتابختطيط تعليم قواعد العربية 

املادة التعليمية و طريقته و وسيلته و تقوميه. وهذا  و هو تعيني اهلدفالياسيين 
غري مكتوب هذا ولكن . حتت إشراف األساتيذ من سيداقري من خالل التخصص

 .فيهبة و املفصلة املكتو ال تكون اخلطة الدراسية  إذا. جمماالو ما زال 
       "املفتاح للعلوم" يف معهد الياسيين  ستخدام كتابتعليم قواعد العربية اب تنفيذ .2

"املفتاح للعلوم" يف معهد  ستخدام كتابتعليم قواعد العربية ابجيري 
مرحلة فصول يف تكون تمرتني يف اليوم كل يوم السبت حىت يوم الثلثاء.  الياسيين

مخس مرحالت وهي الفصل للمجلد األول، و الفصل للمجلد برانمج املفتاح من 
الثاين، و الفصل للمجلد الثالث، الفصل للمجلد الرابع، و فصل التقريب. و 

 :تنقسم هذه املرحالت إىل اثنني منوذج عملية التعليم
 أنشطة التعليم للمجلد األول حىت اجمللد الرابع .أ

قبل حضور األستاذات، تقرأ الطالبات أنظمة املفتاح و أغنيته. و بعد 
حضورها، تبدأ األستاذات التعليم ابلسالم و التوصل. و تستمر األستاذات 

عن املادة املاضية مث تستمر ابملادة التالية و ختلطها ابألغنية ابألسئلة و األجوبة 
 تستمر ابألسئلة و األجوبة.و األنظمة اليت قد تكتب يف الكتاب الدراسية مث 

 ابلتطبيق و التحليل. كز التعليم يف فهم املادة و خملطير 
 أنشطة التعليم لفصل التقريب .ب
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بعد أن يقرأ الطلبة أنظمة املفتاح و أغنيته، تفتح األستاذات التعليم ابلسالم 
و التوصل، تقرأ األستاذات كتاب التقريب حسب حدود الدرس لفظا فلفظا 

اوية و تكتبها الطالبات. مث تقرأ الطالبات ما قرأته األستاذات إما برتمجتها اجل
فرداي أو مجاعة و حتللن كلمة فكلمة حنواي و صرفيا و تالزمها ابألغنية و 

التطبيق و  يركز التعليم يفاألنظمة و حتفظ كل الطالبة التقريب و هكذا. 
 حمافطة التقريب. كذلكابلنظرية، و  مرتبطل و التحلي

"املفتاح للعلوم" يف معهد  ستخدام كتابتعليم قواعد العربية اب وميتق .3
 الياسيين

"املفتاح للعلوم" يف معهد  ستخدام كتاب تعليم قواعد العربية ابوميتقيتكون 
ملقياس كفاءة الطلبة، من تقومي ملقياس كفاءة الطلبة و تقومي العملية.  الياسيين

اختبار ارتقاء تقومي الرئيسي يتكون من هناك التقومي الرئيسي و التقومي الثنوي. ال
و التقومي الثنوي  اجمللد، اختبار االرتقاء إىل فصل التقريب، و اختبار اخلريج.

العملية هو القيام س اقيمي ملو التق هو املسابقة و إبراز الكفاءة يف املعرض. أما
 لتحليل املشكالت و حلها. اجلمعةو  كل يوم الثالاثء  ابجتماع األساتذة

 أن املفتاح للعلوم ليس خالص كالطريقة بتعريف الطريقةوخلصت الباحثة 
. هو اسم الكتاب الذي يدرس بطريقة خمصوصة. بل كما قيل اجملتمع العامة
هي أسلوب التدريس اليت يستخدمها املعلم يف عملية كما قيل أن الطريقة 

م يف هذا .إذا ذكرت الباحثة املفتاح للعلو التعليم كي حيصل اهلدف املرجو
 البحث بكتاب املفتاح للعلوم ابلرغم يذكر اجملتمع العامة بطريقة املفتاح للعلوم.
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 املقرتحات .ب

 بعد أن تنتهي الباحثة هذا البحث، للباحثة مقرتاحات يلي :

 ة التعليم ابستقامة أداء التقومي ليحل املشكالت.أن يرقي جودللمدرسة،  .1
أن يرقي الكفاءات للمعلم من الكفاءة النفسية، و الكفاءة املهنية، و للمعلم،  .2

الكفاءة االجتماعية، و الكفاءة يف تعليم قواعد العربية و خصوصا ابستخدام 
هذا الكتاب، و كذلك ينبغي لكل املعلم أن يعد اخلطة الدراسية املكتوبة قبل 

 الدرس كي يكون التعليم موجه. 
ة التعليمية و يريد أن يعرف كثريا عن اإلسالم بقراءة أن ميلك الغري للطلبة،  .3

 كتب اإلسالم منها كتب الرتث بتعليم قواعد العربية أوال كي ينال فهما جيدا.
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DATA MURID PUTRI MADRASAH DINIYAH AL-YASINI 

 KELAS AL-MIFTAH TAHUN AJARAN 2016-2017 

        

Kelas : 2 Ula A     

Wali Kelas : Ustdz. Shofiyah     

Ruang Kelas : Depan Kamar Kesehatan   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Arbaiyah B 03 VII MTS 

2 Dewi Anisyah J 04 VII SMPU 

3 Erika Hiba As Syifa J 09 3 SDI 

4 Lailatul Jannah A 03 VII MTS 

5 Lailatul Khasanah D 02 VII SMPN 

6 Neny Saraswati Yulianti J 06 VII SMPN 

7 Nur Rahmawati J 03 VII SMPU 

8 Ulkima Permata Sari C 01 VII MTS 

 

 

Kelas : 2 Ula A2 

    

Wali Kelas : Ustdz. Fauziyah     

Ruang Kelas : Aula Barat Bagian Selatan 1   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Amalia Febrianti Nur Sholicha I 13 XI SMKK 

2 Ainun Nadhifah B 06 VIII MTS 

3 Annisa Tsamrotul F c 02 VIII MTS 

4 Cindy Dwi Apriliana M 12 XI SMKN 

5 Cut Marlita A E 01 IX  SMPN 

6 Eka Siti Nur Jannah C 03 VIII SMPU 

7 Febrianti Marenda A 01 VII MTS 

8 Feni Agni Fitriana M 09 XI SMKK 

9 Fika Anjani D 06 VII SMPN 

10 Ilmiyatus Sakinah Rosadi J 03 VII SMPU 

11 Indri Novita I 10 X SMA 

12 Khusnul Khotimah C M 10 XI SMKN 

13 Lailatul Hasanah H 02 X MAN 

14 Nur Havifah Romadhona M 06 XI SMKK 

15 Shofiyatun Karimah D 01 VII SMPU 

16 Siti Suadah B 09 VIII MTS 

17 Siti Wardatul Humairoh K 04 XI MAN 

18 Wahyu Farikhatul Al-Fiah C 05 VII MTS 

19 Yanifa Khotul Hikma D 01 VII SMPU 



 

 
 

Kelas : 2 Ula B2     

Wali Kelas : Ustdz. Dewi Muadaroh   

Ruang Kelas : Aula Barat Bagian Selatan 2   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Alivia Arum E 04 IX SMPN 

2 Adinda Chofifah Amalia Pertiwi C 01 VIII MTS 

3 Afifah Yusria Amanda C 03 VIII MTS 

4 Aidatul Luthfiyah A 02 VII MTS 

5 Amanda Prisma Rizky A 04 VII MTS 

6 Ana Alya Dewi J 04 VII SMPN 

7 Ayu Hendring Maharany J 04 VII SMPU 

8 Devi Lailatul Izza E 08 VIII SMPU 

9 Diyanah Ainul Fitriyah C 07 VII MTS 

10 Elis Firnanda E 10 IX SMPN 

11 Graisyeldha Ichaa Arruum Dapta E 03 VII SMPN 

12 Imami Maulidia J 04 IX SMPN 

13 Lais Fenny Kamelia B 03 VII MTS 

14 Novia Ramadhani E 01 IX SMPN 

15 Nuris Sobakhul Khoiriya D 06 VII SMPN 

16 Riza Ainun Jariyah I 04 X SMKK 

17 Robi'atul  Adawiyah E 01 IX SMPU 

18 Umi Kulsum D 02 VII SMPU 

 

 
Kelas : 2 Ula C2     

Wali Kelas : Ustdz. Zuhrotul Hamidah   

Ruang Kelas : Depan Kantor MADIN   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Dewi Nurtajul K J 04 VII SMPN 

2 Kristia Putri Puspita Sari J 03 VII SMPN 

3 Maslakhah E 05 VIII SMPN 

4 Najwa Raudhatul Jannah D 03 VII SMPN 

5 Safinatun Sholikhah A 02 VII MTS 

6 Selvia Dina Safitri J 03 VII SMPN 

7 Siti Fatimah Azzahra B 04 VIII MTS 

8 Siti Maulidiyatul Afifah C 06 VIII MTS 

9 Syafiatul Ilmi I 01 XI SMA 

10 Wardah Nafisah A 04 VII MTS 



 

 
 

11 Zakia Mujayana     

Kelas : 2 Ula A3     

Wali Kelas : Ustdz.  Khusnul Khotimah   

Ruang Kelas : Aula Baru Barat 1     

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Alfiyatur Rochimin M 15 XI SMA 

2 Ana Munadiyatul Khoiroti I 06 X SMA 

3 Arzaqiana Salsabila B 07 XI SMA 

4 Ayu Yuza Fikriyah M 01 XII SMA 

5 Dewi Ayu Aningsih I 13 X SMKN 

6 Diana Yanti M 08 XII SMA 

7 Febrianti Zahro I 07 X SMA 

8 Habibatun Nabila I 05 XI SMA 

9 Henny Mufarrahah H 02 X MAN 

10 Hilda Putri Lailil Azizah I 01 X SMA 

11 Indah Himmatul Ulya M 10 XI SMA 

12 Luluk Camelia I 13 X SMA 

13 Maulidian Nasuhaimi H 04 X MAN 

14 Narqis Tasliyah I 08 X SMKK 

15 Nunuk Herawati I 12 X SMA 

16 Nurul Azizah I 01 XII SMA 

17 Rokhimah H 06 X MAN 

18 Siti Shofa I 07 X SMA 

19 Siti Zulaikha H 07 X MAN 

20 Via Lailatus Sholiha K 01 XII SMKN 

21 Windy Febrianti M 14 XI SMKN 

 

 

Kelas : 2 Ula B3 

    

Wali Kelas : Ustdz. Masrurotur Rizqiyah, S. Pd   

Ruang Kelas : Aula Baru Barat 2     

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Amartalia Savitri I 08 X SMKK 

2 Diana Kholidah I 03 X SMKK 

3 Eka Pratiwi M 04 XII SMKK 

4 Imas Ayu Dya Maretha I 01 X SMKN 

5 Indah Sukiswati   XII SMKN 

6 Jannatul Firdausi Nuzulla I 12 X SMKK 

7 Khoirul Khofifah M 07 X SMKN 

8 Lu'lu'ul Hidayah K 01 XII SMKN 



 

 
 

9 Madaniatus Silviah M 03 XI SMKK 

10 Ma'rifatul Adelia M 09 XII SMKK 

11 Masria Dian P M 09 XII SMKK 

12 Novita M 13 XI SMKK 

13 Nur Alvina I 06 X SMKN 

14 Nur Azana M 04 XII SMKK 

15 Nur Faizah LE 01 XII SMKN 

16 Septiana Trisno Pratiwi I 05 X SMKK 

17 Silvia Asna Habibah I 07 X SMA 

18 Sinta Anggi Pratiwi I 06 XII SMKK 

19 Windy Febrianti M 14 XI SMKN 

20 Wirdatun Nafisah I 05 X SMA 

21 Wulandari I 13 XII SMKN 

 
Kelas : 2 Ula C3     

Wali Kelas : Ustdz. Hijrotul Maulid   

Ruang Kelas : Serambi Masjid Al-Yasini   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Afrida Amaliya H 06 X MAN 

2 Alfi Nur Lailatul Farikha M 06 XI SMKK 

3 Chelcadhiva Ramadhani I 06 X SMKK 

4 Dita Andrean Putri I 10 X SMA 

5 Eka Nur Faridah I 10 X SMA 

6 Iin Sakinatul M I 02 X SMKN 

7 Khisbiyah I 01 X SMKK 

8 Lailatus Solikha H 03 X MAN 

9 Masyita Nur Ayuni I 02 X SMKK 

10 Maulidiatul Afifah I 12 X SMKK 

11 Naimatur Rizkiya I 11 X SMA 

12 Nur Ainun Rohma I 12 X SMKK 

13 Salsabila Titanicova I 02 X SMKK 

14 Sheila Sofya Dwi H I 08 XI MAN 

15 Silvia Handayani Zuhairoh K 04 XI MAN 

16 Sri Wahyuningsih M 06 XI SMKK 

17 Susilowati I 12 X SMA 

18 Umi Jamilah H 05 X MAN 

19 Zahrinatul Jannah I 06 X SMA 

 



 

 
 

Kelas : 2 Ula D3     

Wali Kelas : Ustdz. Nurul Qomariyah, S.Pd.I   

Ruang Kelas : Asrama G Kelas No. 1   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Adibah Ismatun Nabilah A 04 VII MTS 

2 Ainur Rohimah C 05 VII MTS 

3 Amanda Amelia L 06 VIII SMPU 

4 Dwi Ajeng Oktavia D 01 VII SMPU 

5 Dwi Aprilia E 06 VIII SMPN 

6 Eva Saptia Murni D 04 VII MTS 

7 Fatimatuz Zahro E 02 VIII SMPU 

8 Firna Nahwa Firdausi J 06 VII SMPU 

9 Hanifah Nur Afifah C 02 VIII MTS 

10 Ilmas Afifa Candra J 06 VII SMPN 

11 Inka Maulidiyah J 01 VII SMPN 

12 Jasmine Mumtaz A 01 VII MTS 

13 Khoridatul Jannah C 01 VII MTS 

14 Lafidatul Luqufa E 02 VIII SMPU 

15 Maidatul Jannah C 07 VII MTS 

16 Mamlul Hatun Nisa' Tri Agustin J 06 VII SMPN 

17 Maula Rokhimah C 01 VII MTS 

18 Mauliya Finata D 08 VII SMPU 

19 Miftahul Jannah B 06 VIII MTS 

20 Munawaroh Najmatuz Zahiroh C 07 VII MTS 

21 Nikmatul Karimah C 01 VIII MTS 

22 Novatus Sholekah B 01 VIII MTS 

23 Nurul Afita Sari D 08 VII SMPN 

24 Shafira Rizky Sukma Darmayanti E 02 VIII SMPU 

25 Sonia Agustin E 03 VIII SMPU 

26 Siti Nur Aliyah C 05 VII MTS 

 
Kelas : 2 Ula E3     

Wali Kelas : Ustdz. Siti Asrufa, S.E.Sy   

Ruang Kelas : Aula Baru Barat 3     

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Hesty Nurlita Fauzia J 03 VII SMPN 

2 Cut Lailatul Jannah Nurdin A 03 VIII MTS 

3 Ighfir Nur Ifiya Balqis B 02 VIII MTS 

4 Ika Miftakhul Farikha D 07 VII SMPN 



 

 
 

5 Ika Yuliana Putri E 10 VIII SMPU 

6 Imelda Putri Pratama D 01 VII SMPN 

7 Komariya Lailatul Hikmah J 03 VII SMPN 

8 Laila Rahma Dayanti L 04 VIII SMPU 

9 Lailatul Maghfiroh E 05 VIII SMPU 

10 Lailatul Sadila Shoba L 10 VIII SMPU 

11 Lailiyul Mukarromah D 08 VII SMPN 

12 Luthfiah Rohaini Fitroh J 02 VII SMPU 

13 Ma'rufatul Zahroh J 02 VII SMPN 

14 Melani Syafa'ani Aulia J 02 VII SMPU 

15 Miftakhul Jannah L 10 VIII SMPU 

16 Mukarromah D 08 VII SMPN 

17 Nafila Maulidiyah D 04 VII SMPN 

18 Niswatul Khofi Ayin A 04 VII MTS 

19 Novi Endang Wahyuni B 02 VIII MTS 

20 Rofiatul Azkiyah J 01 VII SMPU 

21 Salsa Roudlotul Inayah L 07 VIII SMPU 

22 Salsabila Alda Risma L 05 VIII SMPU 

23 Salsabila Az-Zahra Rhama Dita B 05 VIII MTS 

24 Siti Mahila  E 08 VIII SMPU 

25 Zumrotul Aqoba  E 06 IX SMPU 

26 Putri Nadila Ayu Ningrum L 08 VIII SMPN 

 
Kelas : 2 Ula F3     

Wali Kelas : Ustdz. Dewi S     

Ruang Kelas : Aula Baru Barat 4     

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Arinal Haq L 05 VIII SMPN 

2 Ainun Nabilah D 08 VII SMPN 

3 Aizatul Islami Nur Fadiyati D 03 VII SMPN 

4 Alfi Zahro Febriana D 01 VII SMPN 

5 Endang Sulistianingsih E 02 VIII SMPN 

6 Fahira Rizqi Ananda D 02  VII SMPN 

7 Figgi Gesang Kinanti E 09 IX SMPN 

8 Ikmil Tafrihatus Sakdeya B 06 VII MTS 

9 Indah Ita Urizkiyah D 03 VII SMPN 

10 Macica Ningsih E 09 VIII SMPN 

11 Mayang Avilliya Putri J 04 VII SMPN 

12 Mukammalatul Muhibbah Asyrofah C 05 VII MTS 



 

 
 

13 Nabiyurrahman Rosita Anggraini E 10 IX  SMPU 

14 Nur Hasanah Indah E 04 VIII SMPN 

15 Nur Hidayatus Soliha C 06 VII MTS 

16 Nur Ita  E 10 VIII SMPN 

17 Nur Ramadhani Rizka Novita Sari L 08 VIII SMPN 

18 Putri Novianti E 05 VIII SMPN 

19 Reni Rahmawati J 04 VII SMPN 

20 Sarifatus Sa'adah E 01 VIII SMPN 

21 Serly Salsabila E 06 VIII SMPN 

22 Siti Sarah J 06 VII SMPU 

23 Sri Rahayu Nadlifah B 05 VIII MTS 

24 Tazkia Nur Afifah E 10 VIII SMPN 

25 Zakiah L 07 VIII SMPN 

26 Astifaiyah B 04 IX MTS 

 
Kelas : 2 Ula G3     

Wali Kelas : Ustdz. Nanda Mawaddati   

Ruang Kelas : Aula Baru Barat 5     

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Afifatul Hidayah L 01 VIII SMPU 

2 Alfi Safinatul Jannah D 01 VII SMPU 

3 Dwi Cahyanti J 04 VII SMPU 

5 Ervi Laili C 02 VIII MTS 

6 Feby Mastuty Umriyah C 06 VIII MTS 

7 Ina Rotudduja D 02 VII SMPU 

8 Indi Ratna Sari C 05 VII MTS 

9 Lailil Mukarromah L 04 VIII SMPN 

10 Maharani Sufi Aulia E 06 IX SMPN 

11 Maulita Nur Aisyah C 03 IX MTS 

12 Nabila Wusqo D 07 VII SMPU 

13 Nahdah Aribah Nafis J 04 VII SMPN 

14 Nur Khofifah L 05 VIII SMPN 

15 Rizka Putri Pratiwi J 06 IX SMPU 

16 Rizky Nadia Safitri D 02  VII SMPN 

17 Salmania Putri Setiawan B 03 VIII MTS 

18 Sania Bela Prawinda C 02 VIII MTS 

19 Saskia Ayu Wardani L 05 VIII SMPN 

20 Sinta Nur Diana D 03 VII SMPN 

21 Siti Muzayyanah D 04 VII SMPN 



 

 
 

22 Wafiq Ulinnuha L 07 VIII SMPN 

23 Wardatul Maulidia C 01 VIII MTS 

24 Zhavira Naura Sabila E 04 VIII SMPN 

25 Zumrotun Nabila D 07 VII SMPN 

26 Shafa Alivia Putri Pramono J 02 VII SMPN 

 
Kelas : 2 Ula H3     

Wali Kelas : Ustdz. Jihani Mustika Mawadani, S.Kep., Ns 

Ruang Kelas : Aula Baru Barat 6     

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Mu'mila B 06 VIII MTS 

2 An Najaa Afwillah B 07 VIII MTS 

3 Annisa Zahrotul Jannah C 03 VII MTS 

4 Aulia Rahmawati C 03 VIII MTS 

5 Cicik Dwi Cahyaningtyas J 06 VIII SMPU 

6 Fauziatul Laila B 09 VIII MTS 

7 Fina Damayanti J 06 VII SMPN 

8 Fina Royhanatul Jannah L 07 VIII SMPN 

9 Ismatul Izza Al-Kahfi Rumah 4 SDI 

10 Maulidina Yulis Rohimah E 10 VIII SMPN 

11 Nudila Silmi B 02 VIII MTS 

12 Rismatul Hasanah A 01 VII MTS 

13 Salsabila Qoriatun Nazilah B 03 VIII MTS 

14 Silfi Zakiya B 09 VIII MTS 

15 Siska Aprilia D 04 VII SMPU 

16 Siti Alqomatul Lailya J 04 VII SMPU 

17 Siti Khotimah A 04 VII MTS 

18 Siti Nur Laila A 02 VII MTS 

19 Wardatus Sa'adah A 02 VII MTS 

20 Wida Yanti C 06 VII MTS 

21 Yunita Eka Saputri D 06 VII SMPN 

22 Yusrotul Latifa E 04 VII SMPN 

23 Zahwa Zahira Shafa D 02 VII SMPN 

24 Zhamira Daffa Andytra C 06 VIII MTS 

25 Putri Rahma Riizki Ramadani J 09 6 SDI 

 

 



 

 
 

Kelas : 2 Ula A4     

Wali Kelas : Ustdz. Siti Romlah     

Ruang Kelas : Gedung MAN No. 1   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Aini Fika Maghfiroh I 13 X SMA 

2 Amelia Friska M 08 XI SMKK 

3 Choiriyah K 02 XI MAN 

4 Dewi Sri Handayani M 01 XII SMKK 

5 Dian Wahdiani Chais H 06 X MAN 

6 Eka Putri Maulidiyah H 05 X MAN 

7 Elisa Kharisma Wardani H 04 XII SMKK 

8 Haza Dewi Wulan Sari I 11 X SMA 

9 Inka Putri Maulidiyah H 07 X MAN 

10 Ismiatul Hasanah I 08 X SMA 

11 Izza Afkarina Zain I 07 X SMA 

12 Lailiyatul Khabibah H 08 X MAN 

13 Lidiyawati I 13 X SMA 

14 Mutimatur Ukhrowiyah M 09 XI SMA 

15 Safira Nur Laili H 07 X MAN 

16 Siti Sulaihah M 10 XII SMA 

17 Yunita Alifatul Hilda H 04 X MAN 

18 Ahla Ainin Nafisah L 04 X MAN 

 
Kelas : 2 Ula B4     

Wali Kelas : Ustdz. Khusnatul Karimah   

Ruang Kelas : Asrama G Kelas No. 2   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Ayu Arifatin I 13 X SMA 

2 Desilia Rahmawati Suciani I 13 X SMA 

3 Khikmatul Hasanah M 01 XI SMA 

4 Mar'atus Sakinah I 12 X SMKK 

5 Nabilah Firdaus M 02 XI SMA 

6 Nurfi Naily Rizqoh I 05 X SMA 

7 Nuril Lailiyah I 07 X SMA 

8 Putri Nabilatus Saadah E 02 VIII SMPN 

9 Putri Sri Wahyuni I 07 X SMA 

10 Rizza Lailul Rokhmah I 02 X SMKK 

11 Robi'atul Adawiyah I 10 X SMA 

12 Salma Salsabila D 02 VII SMPN 



 

 
 

13 Salsabila Ayu Amelia L 04 VIII SMPU 

14 Siti Chuzaimah M 03 XI SMKN 

15 Tutik Alawiyah M 09 XI SMKK 

16 Walidatush Sholicha I 05 X SMKK 

17 Winda Nurhayati I 08 X SMA 

18 Wiwik Mega P M 11 XI SMA 

19 Yaniar Rizki Wulan Suci  E 05  VIII SMPU 

20 Siti Nur Hidayah M 03 XI SMKN 

 
Kelas : 2 Ula C4     

Wali Kelas : Ustdz. Siti Khoiriyah, S.Pd   

Ruang Kelas : Asrama G Kelas NO. 3   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Asurotul Hikmah I 10 X SMKK 

2 Amelia Fitriani I 05 X SMKK 

3 Azizah Lutfiatus Soliha I 13 X MAN 

4 Dilla Farah Ballina H 08 X MAN 

5 Halisah Akmalia K 01 XI MAN 

6 Husnul Hotimah M 13 XI SMA 

7 Lailatus Sa'adah H 06 X MAN 

8 Nabila I 10 X SMA 

9 Nia Erika Wati I 11 X SMKK 

10 Nur Adibah  I 06 XI MAN 

11 Nur Azizah I 04 X SMA 

12 Nuril Maulidiya I 02 X SMA 

13 Nuriya Arofah M 12 X SMA 

14 Siti Fatimah M 06 XI SMKK 

15 Siti Nur Hidayah M 03 XI SMKN 

16 Yayuk Istiqomah H 07 X MAN 

17 Zafira Adela H 07 X MAN 

18 Zakiyatul Qolbiyah AM H 04 X MAN 

19 Zuhrotun Nadiyya H 06 X MAN 

 

 

Kelas : 2 Ula D4 

    

Wali Kelas : Ustdz. Huzaimah     

Ruang Kelas : Gedung SMPN No. 1   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Al Maidah Putri E 09 VIII SMPU 



 

 
 

2 Adinda Wardatul A L 04 VIII SMPN 

3 Alfiatun Nur Rohmah J 07 5 SDI 

4 Anggun D 02  VII SMPN 

5 
Azdiva Niyan Nilna Qurroti A'yun 

Wadiyul Khoiriyah 
A 03 VII MTS 

6 Aztia Rahmawati L 10 VIII SMPN 

7 Chilmiyah L 04 IX SMPU 

8 Cindy Zanada B 02 VIII MTS 

9 Dia Illaily D 01 VII SMPN 

10 Dinia Eka Sari A 02 VII MTS 

11 Diniatul Karimah J 03 VII SMPN 

12 Dona Zuana Manzih L 05 VIII SMPN 

13 Indrawati J 01 VII SMPN 

14 Jhiny Prihatina Baja L 10 IX SMPU 

15 Lutfiatuz Zulfa E 01 IX SMPN 

16 Miftah Noer Rizka A 03 VII MTS 

17 Novia Eka Puspita S E 05 VIII SMPU 

18 Nur Aini Qurrata A'yun B 04 IX MTS 

19 Risma Amelia L 01 VIII SMPU 

20 Robiatul Auliya D 08 VII SMPN 

21 Siti Aminah L 07 VIII SMPN 

22 Siti Aminatus Zuhro D 07 VII SMPN 

23 Sofiyatul Karima D 08 VII SMPN 

24 Tanjali Luthfiyah Sa'aditna A 02 VII MTS 

 
 Kelas : 2 Ula E4   

Wali Kelas : Ustdz. Sanatul Mila   

 Ruang Kelas : Asrama G Kelas No. 5   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Aditya Wulandari E 05 IX SMPN 

2 Arimbi Yasmin J 01 VII SMPU 

3 Dewi Warda Wibowo J 03 VII SMPN 

4 Dina Alfi Afrisa L 05 VIII SMPU 

5 Dwi Latifatul Khoiroh A 01 VII MTS 

6 Eka Eriyanti J 06 VII SMPN 

7 Erika Farah Ayuna D 03 VII SMPU 

8 Fauzun Aqiilah A 01 VII MTS 

9 Fitri Hamdayani E 06 VIII SMPU 

10 Halimatus Sakdia C 06 VII MTS 



 

 
 

11 Hidayatus Solihah I 10 X SMA 

12 Ika Nuha Nabila D 02 VII SMPU 

13 Indah Hayyu Rahma Ningsih A 03 VII MTS 

14 Jazila Wachid D 06 VII SMPN 

15 Lailatul Qurrota A'yunin I 02 X SMA 

16 Luluk Rohmaniyah L 01 VIII SMPU 

17 Lutfiyah Azzahra D 05 VII SMPU 

18 Mahda Sakinah D 02 VII SMPN 

19 Nafisah A 02 VIII MTS 

20 Salwa Nur Fatimah C 07 VII MTS 

21 Sheril Nabila D 05 VII SMPN 

22 Tivatus Salsabilah D 01 VII SMPU 

23 Umi Haniah B 09 VIII MTS 

 
Kelas : 2 Ula F4     

Wali Kelas : Ustdz. Mifrotur Rodliyah   

Ruang Kelas : Gedung SMPN No. 3   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Bulan Addelia Ananda Sofyan J 03 VII SMPN 

2 Cicilia Nur Anugrah D 06 VII SMPN 

3 Eka Rahmawati J 02 VII SMPN 

4 Eka Yanuar Marleni P B 01 VIII MTS 

5 Indah Amalia E 05 VIII SMPN 

6 Isma Fatin Nabila C 06 VII MTS 

7 Isyatur Rodiyah L 05 VIII SMPN 

8 Lailatu Rahmawati A 02 VII MTS 

9 Lailatul Hikmah J 03 VII SMPN 

10 Lilis Rahmawati B 06 IX MTS 

11 Lina Syarifah L 05 VIII SMPU 

12 Lisa Kamalia B 05 IX MTS 

13 Muslicha C 01 VIII MTS 

14 Nabillah Ulwiyah B 02 VIII MTS 

15 Nafisatun Qurrota A'yun D 07 VII MTS 

16 Naura Dzarrin E 10 VIII SMPU 

17 Novia Putri Selina E 03 IX SMPU 

18 Putri Anisa Dewi E 02 VIII SMPN 

19 Rizka Maulidiah B 06 VIII MTS 

20 Rokhmah Lailatul Maghfiroh A 05 VII MTS 

21 Saidah Salsabela B 03 VIII MTS 



 

 
 

22 Sesilya Ainun Warda D 06 VII SMPN 

23 Siti Badihatun Nabila Rumah SDI 

24 Wildatul Aulia D 08 VII SMPU 

 
Kelas : 2 Ula G4     

Wali Kelas : Ustdz. Lilik Monalisa     

Ruang Kelas : Gedung SMPN Pojok 1   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Ardania Auliatun Nisa' C 07 VII MTS 

2 Fauziyah D 06 VII SMPN 

3 Khilmatun Nur Aini K 06 Non Formal 

4 Liya Aniqoh Arifin A 01 VII MTS 

5 Melani Nur Maulida D 03 VII SMPN 

6 Melani Putri Dewitasari D 01 VII SMPU 

7 Nadiya Rizzatil Istiqomah A 01 VII MTS 

8 Ni'matus Sholikah A 03 VII MTS 

9 Nofiatus Sholihah J 02 VII SMPN 

10 Nur Aini Rizqi C 07 VII MTS 

11 Nur Laili Fitriah L 07 VIII SMPU 

12 Nuvailah Rosiyah D 08 VII SMPU 

13 Ryka De Kurnia Sari D 08 VII SMPN 

14 Sinta Nuriyah E 05 VIII SMPU 

15 Siti Hilyatun Nadifah C 01 VIII MTS 

16 Siti Nur Halizah L 05 VIII SMPU 

17 Viviana Novita Sari E 02 VIII SMPN 

18 Wardatul Azizah  C 03 IX MTS 

19 Winditari E 02 VIII SMPN 

20 Yayuk Wahyuningsih C 06 IX MTS 

21 Yunita Tri Wulandari D 02  VII SMPN 

22 Zahrotun Niswah D 07 VII SMPN 

23 Zakiyah B 02 VIII MTS 

24 Zakiyatul Miskiyah B 01 VIII MTS 

 

 

 



 

 
 

 Kelas : Taqrib A1   

 Wali Kelas : Ust. Mustofa   

 Ruang Kelas : Balai Pengiriman Barat 2   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Adhani Rahmanda H 03 X MAN 

2 Afidatul Ismah H 04 X MAN 

3 Ainiatul Mu'affin H 05 X MAN 

4 Amilatul Islamiyah H 04 X MAN 

5 Atikotul Izza Afkarina H 02 X MAN 

6 Dewi Fadilah H 07 X MAN 

7 Elma Qothrotun Nada H 02 X MAN 

8 Fitrotun Khasanah H 03 X MAN 

9 Muslimatun Nabila H 06 X MAN 

10 Nabilatul Lailiya H 02 X MAN 

11 Rahmatul Anisa H 05 X MAN 

12 Risa Camelia H 03 X MAN 

13 Silfi Auliatus Sya'baniyyah B 10 X MAN 

14 Silmiyah Karomatul Maula H 05 X MAN 

 
 Kelas : Taqrib A2   

 Wali Kelas : Ustdz. Anida   

 Ruang Kelas : Gedung SMA Ex. Lt. 1 No.1    

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Dewi Masruro I 04 X SMA 

2 Dwi Rokhmawati B 01 VIII MTS 

3 Indah Ika Oktaviani B 10 X SMA 

4 Jazilatun Ni'mah I 07 X SMA 

5 Nur Azizah I 13 X SMA 

6 Nurus Shobah Salsabila H 06 X SMA 

7 Qibtiyah Rochman I 13 X SMA 

8 Qoidatul Hurroh I 08 X SMKK 

9 Sayyidah Mauqiyah I 12 X SMA 

10 Sita Afkarina Mutmainnah H 06 X MAN 

11 Ulin Fauziah H 05 X MAN 

12 Uswatun Khasanah I 13 X SMA 

13 Uswatun Khasanah H 06 X MAN 

14 Vicky Amalia Dewi Murtiah I 07 X SMA 

15 Waode Faradila Putri I 07 X SMA 

    



 

 
 

Kelas : Taqrib B1 

 Wali Kelas : Ustdz. Nur Haqiqi Issyiami   

 Ruang Kelas : Gedung MAN No. 2   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Ainun Ma'rifatuddiniyah I 01 X SMA 

2 Anisah Salsabila I 08 X SMA 

3 Dessy Dwi Middayanti H 08 X MAN 

4 Devy Maulidiya H 03 X MAN 

5 Dewi Maslukha H 04 X MAN 

6 Dina Maulidia H 08 X MAN 

7 Eka Ainul Istiqlalia H 02 X MAN 

8 Fatkhiyah H 08 X MAN 

9 Indah Ayu Ningtias H 03 X MAN 

10 Kuni Inayatul Ilah H 02 X MAN 

11 Lailiyatul Mas'ula H 05 X MAN 

12 Masruroh Zain H 04 X MAN 

13 Miftahul Jannah H 02 X MAN 

14 Novita Sari H 04 X MAN 

15 Nur Izza H 06 X MAN 

16 Putri Dewi Masyitoh H 06 X MAN 

17 Rofiqotul Islamiyah H 07 X MAN 

18 Shuwaibatul Aslamia H 07 X MAN 

19 Umi Kulsum H 02 X MAN 

20 Wulandari H 04 X MAN 

 
 Kelas : Taqrib B2   

 Wali Kelas : Ustdz. Wadifatul Azkiya'   

 Ruang Kelas : Asrama G Kelas No. 7   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Adinda Cahya Firdauzy I 06 X SMKK 

2 Erlina I 04 X SMKK 

3 Faizah Umami I 12 X SMKK 

4 Fitria Surati I 08 X SMKN 

5 Iskarima I 12 X SMKK 

6 Izzah Afkarina I 07 X SMA 

7 Kharisma Wati I 11 X SMKK 

8 Kuni Zulfa Maulana H 06  XII SMKN 

9 Lailatul F   XII SMKN 

10 Lailatul Fitria I 04 X SMKK 



 

 
 

11 Lela Sugianti I 04 X SMKK 

12 Nadia Ulil Auliya I 11 X SMA 

13 Nanda Ni'matul Nabilla I 08 X SMA 

14 Safiah Nada I 10 X SMKK 

15 Siti Juairiya I 04 X SMKK 

16 Siti Maisyaroh M 08 XII SMKK 

17 Siti Maryam I 12 X SMA 

18 Sofiyatul Masruroh I 11 X SMKK 

19 Solikha M 01 XI SMKK 

 
Kelas : Taqrib B3     

Wali Kelas : Ustdz. Nur Azizah     

Ruang Kelas : Asrama G Kelas No. 8   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Al- Channa Nadhifah C 05 VII MTS 

2 Ainun Mufidah E 02 VIII SMPN 

3 Alfina Rahmawati A 01 VII MTS 

4 Amiliyyah Zahrotus Saniyyah B 11 VII SMPN 

5 Dewi Nur Kholifah J 02 VII SMPN 

6 Dina Futakha E 02 VIII SMPN 

7 Faridatul Amanah L 02 IX SMPN 

8 Faza Thoyyibatul Q L 04 VIII SMPU 

9 Fitria Indriani E 05 VIII SMPN 

10 Khoridatul Bahiyah C 06 VII MTS 

11 Masruroh C 07 Non Formal 

12 Maya Rizkifatul Azifah A 03 VII MTS 

13 Naina Alfiah Ramadani A 02 VII MTS 

14 Nikmatu Zilviah D 02 VII SMPU 

15 Nur Farhania Sari L 04 VIII SMPU 

16 Nur Laili Amali Mufida B 13 VII MTS 

17 Nurin Najidah L 05 VIII SMPU 

18 Prisma Meilani  C 01 IX MTS 

19 Rizka Zakiyatul Munawaroh A 01 VII MTS 

20 Roudlatul Hikmawati C 06 VII MTS 

21 Sadatina Alawiyah A 03 VII MTS 

22 Siti Afiroh C 05 VII MTS 

23 Ulul Ilmiyah C 03 VIII MTS 

 



 

 
 

Kelas : Taqrib B4     

Wali Kelas : Ust. Azizatul Maghfiroh    

Ruang Kelas : Asrama G Kelas No. 9   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Alfivatuz Zuhroh J 01 VII SMPN 

2 Gholiyah Munjizatul Islamiyah D 08 VII SMPN 

3 Hana Huwaida D 04 VII SMPN 

4 Inda Rosidah D 03 VII SMPN 

5 Khariroh L 08 VIII SMPN 

6 Lailatul Karina L 04 VIII SMPN 

7 Lilis Putri Wijayanti J 06 VII SMPN 

8 Mufidatur Rokhma J 03 VII SMPN 

9 Na'ibatul Khikmah D 05 VII SMPN 

10 Nailatun Niswah  E 10 VIII SMPN 

11 Nur Efika E 02 VIII SMPN 

12 Putri Nur Faizah Rumah VIII SMPN 

13 Rosyida Isti'ana D 07 VII SMPN 

14 Selamita Syafira J 06 VII SMPN 

15 Sheyla Rizqiyah L 04 VIII SMPN 

16 Siti Maisaroh J 02 VII SMPN 

17 Siti Muslikhah D 05 VII SMPN 

18 Siti Nur Asiyah D 06 VII SMPN 

19 Solihatul Jannah L 06 IX SMPN 

20 Tania Sayyida Melisa L 07 VIII SMPN 

21 Wardah Suryani Akhmad D 05 VII SMPN 

22 Widiyanti L 08 VIII SMPN 

23 Zahrotus Sofia E 05 VIII SMPN 

 
Kelas : Taqrib C     

Wali Kelas : Ustdz. Mumtazatin Nisa'   

Ruang Kelas : Asrama G Kelas No. 10   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Alaiya Khuzaina E 04 VIII SMPN 

2 Adinda Elvinta F M 07 XI SMA 

3 Aulia Qisthiatun Nabila D 04 VII SMPU 

4 Dewi Silfiyah C 03 Non Formal 

5 Fauziyah Ramadhani E 06 VIII SMPN 

6 Fina Nidaul Auliah Asyhar H 05 X MAN 

7 Kuni Muthmainnah Non Formal A 03 



 

 
 

8 Luky Zakiatun N K 03 XI MAN 

9 Miftahul Jannah I 03 X SMKK 

10 Nadila Puspita Sari D 05 VII SMPN 

11 Nurul Hidayatul Khoiriyah J 04 VII SMPU 

12 Siti Muzdalifah D 07 VII SMPN 

13 Siti Rahmawati H 05 X MAN 

 
Kelas : Taqrib D1     

Wali Kelas : Ustdz. Miftahul Jannah   

Ruang Kelas : Asrama G Kelas No. 11   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Baro'atul Utma M 04 XI SMA 

2 Dewi Masitoh K 03 XI MAN 

3 Dian Ika Wahyuni I 08 X SMA 

4 Evi Nur Afiyah I 13 X SMA 

5 Fitriya Amalia H 07 X MAN 

6 Halimatus Islamiah I 13 X SMA 

7 Halisa Akmalia     

8 Imel Sastia I 01 X SMA 

9 Lailatul Nur Anisa I 03 X SMA 

10 Lailiyatur Rohmah K 06 XI MAN 

11 Nadya Naily Rahmatika K 03 XII MAN 

12 Nailul Maghfiroh H 07 X MAN 

13 Nur Imama Jamil I 10 X SMA 

14 Nurul Lailatur Rokhmah H 02 X MAN 

15 Sania Salsabila H 07 X MAN 

16 Silvia Nur Ivani K 06 XI MAN 

17 Syifa Roida Zahronissa I 12 X SMA 

18 Wardatul Mahbuba I 01 X SMKN 

19 Wayan Atiri Pusfa Nirmala K 01 XI MAN 

20 Windi Yunitasari I 11 X SMA 

21 Wiwik Wasi'ah I 06 X SMKK 

22 Wiwit Nur Habibah Dwi Al Putri I 11 X SMKK 

 
 

 

 

 

 

    



 

 
 

Kelas : Taqrib D1 

Wali Kelas : Ust. Sofiyul'am     

Ruang Kelas : Balai Pengiriman Barat 2   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Amelia Farah Diana E 08 VIII SMPN 

2 Cindy Aismah Maulidiah D 05 VII SMPN 

3 Cindy Anggraeny H 03 X MAN 

4 Dewi Nur Azizah B 05 IX MTS 

5 Diajeng Ummi Maghfiroh D 04 VII SMPN 

6 Fara Adziba Islamiyah I 10 X SMA 

7 Ine Fahria I 06 X SMA 

8 Kameliah A 03 VII MTS 

9 Kurnia Rahmatun Nazila J 02 VII SMPN 

10 Lailatul Qomariah I 10 X SMA 

11 Nabilatul Bilqis Ummullathifa D 03 VII SMPN 

12 Nia Amalia Wardhana L 10 VIII SMPN 

13 Ni'matul Hikmah H 08 X MAN 

14 Putri Ajeng Pratiwi D 06 VII SMPN 

15 Putri Aulia Syafitri I 04 X SMA 

16 Salimatus Sa'adah E 09 VIII SMPN 

17 Siti Halimatus Sa'diyah D 07 VII SMPN 

18 Siti Nur Lailatul Wardah L 03 VIII SMPU 

19 Thoyibah Febrianti E 01 VIII SMPN 

20 Trisna Anisa Zulhifa E 05 VIII SMPN 

21 Wardah Husniah A 03 VII MTS 

 
Kelas : Taqrib D3     

Wali Kelas : Ustdz. Nur Faizah. S.E.Sy   

Ruang Kelas : Asrama G Kelas No. 6   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Anisah Roikhatul Jannah A 03 VII MTS 

2 Afwa Elfira Zulfa D 01 VII SMPU 

3 Bella Nur Khanifah Maulida A 03 VII MTS 

4 Churil Jinani A 02 VII MTS 

5 Elok Febrianti J 04 VII SMPN 

6 Hasilatus Soliha B 03 VIII MTS 

7 Indah Permata Sari B 05 VIII MTS 

8 Jihan Bahri Afiah B 05 VIII MTS 

9 Kharisma Maulani L 04 VIII SMPN 



 

 
 

10 Kiki Herawati  E 06 VIII SMPU 

11 Lie Sa'adah B 03 VIII MTS 

12 Mufidah Shirodjul Ummah A 01 VII MTS 

13 Muflichatul Amaliya B 02 VIII MTS 

14 Naily Silvia Putri A 02 VII MTS 

15 Najmi Fahmi Fehria Dalem SDI 

16 Nova Amalia A 01 VII MTS 

17 Nurul Qomariyah J 09 6 SDI 

18 Rosanah Mahmudah D 03 VIII SMPN 

19 Savata Rahmad Tyastuti B 06 VIII MTS 

20 Siti Farrochat Al-'Atiyyah C 01 VII MTS 

21 Siti Hindun Nafidatul Jannah A 01 VII MTS 

22 Wini Astuti E 09 VIII MTS 

23 Zakiyatus Safira D 06 VII SMPN 

 
Kelas : Taqrib D4     

Wali Kelas : Ustdz. Risalatul Badriyah   

Ruang Kelas : Gedung SMPN     

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Annisa Dwi Sukmawati J 01 VII SMPN 

2 Ayu Anggia Murni K 06 XI MAN 

3 Della Ayuninda Putri H 04 X MAN 

4 Della Rachmi Agustin J 01 VII SMPN 

5 Dzakiroh Fikriyyah H 08 X MAN 

6 Ghorizah  J 06 VII SMPN 

7 Indah Kusdianti I 01 X SMA 

8 Ita Astutik H 06 X MAN 

9 Lailatul Muslikha E 06 VIII SMPN 

10 Laili Mufida D 06 VII SMPN 

11 Nanik Fauziah M 12 XI SMA 

12 Nur Cahya Kamila J 01 VII SMPN 

13 Nur Faridah I 08 X SMKK 

14 Nuris Shobah I 05 X SMA 

15 Nurul Hidayati I 05 X SMKK 

16 Ramadhanies Prisqylla Firdaus I 08 X SMA 

17 Rizky Fironika I 03 X SMA 

18 Rizqi Silviyah C 07 Non Formal 

19 Siti Aisyah Rahma Anas I 07 X SMA 

20 Siti Lutfiyah H 08 X MAN 



 

 
 

21 Siti Nadya Ramadhanis Arfiansyah I 02 X SMA 

22 Sofiyatul Widat I 11 X SMKK 

 

Kelas : Taqrib D5     

Wali Kelas : Ustdz. Madinatul Munawaroh   

Ruang Kelas : Asrama G Kelas No 04   

NO NAMA ASRAMA FORMAL 

1 Aisyatul Amini J 01 VII SMPU 

2 Alis Maimuna J 06 VII SMPN 

3 Dinda Trisnani E 07 VII SMPN 

4 Gitta Olivia Ulufah  J 03 VIII SMPU 

5 Hikma Lahiyah D 07 VII SMPN 

6 Khoridatul Bahiyah E 05 VIII SMPN 

7 Khuswatul Khasanah E 08 VIII SMPU 

8 Lailatul Komariyah J 01 VII SMPU 

9 Madinatul Munawwaroh D 07 VII SMPN 

10 Mamlu'atun Nikmah L 05 IX SMPN 

11 Maulida Zakiatul Misqi D 07 VII SMPN 

12 Naila Akhsanul Husna D 01 VII SMPN 

13 Nava Aviesta Agustina J 02 VII SMPN 

14 Niken Choirun Nisa' E 10 VIII SMPU 

15 Nur Aziza Wakhyuni A 01 VII MTS 

16 Rifda Ayu Farnindah E 08 VIII SMPU 

17 Risky Dwi Khoironisa D 05 VII SMPN 

18 Rokhmatul Ilmi  J 02 VII SMPN 

19 Sofiyah Fuaidah J 03 VII SMPN 

20 Tiya Rachma Nabila D 03 VII SMPU 

21 Wardatul Mukhibbah D 07 VII SMPN 

22 Yulinda Rizqiyah D 04 VII SMPN 

23 Yunia Lestari L 10 VIII SMPN 

 

 

 

 

 



 

 
 

DATA WALAS DAN LOKASI AL-MIFTAH JILID 1 

No Kelas Walas Lembaga Lokasi Jumlah 

1 2 Ula A Ustdz. Siti Shofiyah SLTP Depan Kamar Kesehatan 8 

2 TOTAL MURID 8 

 

DATA WALAS DAN LOKASI AL-MIFTAH JILID 2 

No Kelas Walas Lembaga Lokasi Jumlah 

1 2 Ula A2 Ustdz. Fauziyah SMK 
Aula Barat Bagian 

Selatan 1 
19 

2 2 Ula B2 Ustdz. Dewi Muadaroh SMA 
Aula Barat Bagian 

Selatan 2 
18 

3 2 Ula C2 Ustdz. Zuhrotul Hamidah SMPU Depan Kantor MADIN 11 

6 TOTAL MURID 48 

 

DATA WALAS DAN LOKASI AL-MIFTAH JILID 3 

No Kelas Walas Lembaga Lokasi Jumlah 

1 2 Ula A3 Ustdz. Khusnul Khotimah SMA Aula Baru Barat 1 20 

2 2 Ula B3 
Ustdz. Masrurotur 

Rizqiyah, S.Pd 
SMK Aula Baru Barat 2 21 

3 2 Ula C3 Ustdz. Hijrotul Maulid MAN 
Serambi Masjid Al-

Yasini 
19 

4 2 Ula D3 
Ustdz. Nurul Qomariyah, 

S.Pd.I 
MTS Asrama G Kelas No. 1 26 

5 2 Ula E3 Ustdz. Siti Asrufa, S.E.Sy SMPU Aula Baru Barat 3 26 

6 2 Ula F3 Ustdz. Dewi Setyoningsih SMPN Aula Baru Barat 4 26 

7 2 Ula G3 Ustdz. Nanda Mawaddati 
SLTP 

CMPR 
Aula Baru Barat 5 26 

8 2 Ula H3 
Ustdz. Jihani Mustika M, 

S.Kep., Ns 

SLTP 

NEW 
Aula Baru Barat 6 25 

9 TOTAL MURID 189 

 

DATA WALAS DAN LOKASI AL-MIFTAH JILID 4 

No Kelas Walas Lembaga Lokasi Jumlah 

1 2 Ula A4 Ustdz. Siti Romlah MAN Gedung MAN No. 01 22 

2 2 Ula B4 Ustdz. Khusnatul Karimah SMA Asrama G Kelas No. 2 22 

3 2 Ula C4 
Ustdz. Siti Khoiriyah, 

S.Pd 

SLTA 

(CMPR) 
Asrama G Kelas No. 3 22 

4 2 Ula D4 Ustdz. Huzaimah SMPN Gedung SMPN No. 1 24 

5 2 Ula E4 Ustdz. Sanatul Milla SMPN Asrama G Kelas No. 5 23 



 

 
 

6 2 Ula F4 Ustdz. Mifrotur Rodiyah 
SLTP 

NEW Gedung SMPN No. 3 
24 

7 2 Ula G4 Ustdz. Lilik Monalisa SMPN Gedung SMPN Pojok 1 24 

8 TOTAL MURID 161 

 

DATA WALAS DAN LOKASI AL-MIFTAH KELAS TAQRIB 

No Kelas Walas Lembaga Lokasi Jumlah 

1 Taqrib A1 Ust. Mustofa MAN Balai Pengiriman Barat 1 15 

2 Taqrib A2 Ustdz. Anida 
SMA 

Gedung SMA Ex. Lt. 1 

No.1  
15 

3 Taqrib B1 
Ustdz. Nur Haqiqi 

Issyiami 
MAN Gedung MAN No. 2 20 

4 Taqrib B2 
Ustdz. Wadifatul Azki 

ya' 

SLTA 

CMPR 
Asrama G Kelas No. 7 19 

5 Taqrib B3 Ustdz. Nur Azizah MTS Asrama G Kelas No. 8 23 

6 Taqrib B4 
Ustdz. Azizatul 

Maghfiroh 
SMPN Asrama G Kelas No. 9 23 

7 Taqrib C Ustdz. Mumtazatin Nisa' 
SLTP + 

SLTA 
Asrama G Kelas No. 10 13 

8 Taqrib D1 Ustdz. Miftahul Jannah SMA Asrama G Kelas No. 11 21 

9 Taqrib D2 Ust. Sofiyul'am SMPN Balai Pengiriman Barat 2 21 

10 Taqrib D3 
Ustdz. Nur Faizah, 

S.E.Sy 
SLTP Asrama G Kelas No. 6 23 

11 Taqrib D4 Ustdz. Risalatul Badriyah 
SLTA + 

SLTP 
Gedung SMPN 22 

12 Taqrib D5 
Ustdz. Madinatul 

Munawaroh 
SLTP Asrama G Kelas No. 4 23 

13 TOTAL MURID 238 

 

 

  



 

 
 

 طريقة املقابلة

 ملربيي املدرسة الدينية .أ
 ؟للعلوم يف معهد الياسيين كتاب املفتاح  استخدامما خلفية  .1
للعلوم يف معهد اح املفتكتاب   تعليم قواعد العربية ابستخدامما اهلدف يف  .2

 الياسيين؟
للعلوم يف معهد اح كتاب املفت  تعليم قواعد العربية ابستخدامكيف ختطيط  .3

 الياسيين؟
للعلوم يف معهد اح كتاب املفت  تقومي تعليم قواعد العربية ابستخدامكيف  .4

 الياسيين؟
 

 ِلساتيذ فصل املفتاح .ب
 للعلوم؟اح املفت كتاب  ختطيط تعليم قواعد العربية ابستخدامكيف  .1
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