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األلو بابلا

ةمدقم

ثحبلا ةيفلخ .1

ءزج ميلعتلا نأ امك ، ناسنإ لكل ةيساسأ ةجاح ميلعتلا نإ

نم ءزج مهأ ميلعتلا حبصي . ةيناسن اإل ةراضحلا نم مهم

،ألن ملا علا يف ةيرشبلا ةايحلا قيبطتل ناسن اإل ةايح

فيرعت متي . لبقتسملا قيقحتل ةيلو األ ةردقلا وه ميلعتلا

لا لألفط رابكلا اهمدقي تاداشرإ هنأ ىلع ماع لكشب ميلعتلا
1. جضنلا فده قيقحتل دعب اوجضني مل نيذلا

اذهو ، ةرطفلا بلجب ملا علا اذه يف تدلو ةيرشبلا ةعيبطلا ف

يف لماع ةرطفلا ،و ىرخ األ تاقولخملا و رشبلا نيب زيمي ام

اإل يهو ولاالةد ذنم لوقنملا يرشبلا ومنلل ةيساس األ ةردقلا

األ ةردقلا ، لا ثملا ليبس ىلع . ومنلل ةيساس األ ةيناكم

ال يتلا لقعلا ةزيم رشبلا ءاطعإ متي ، نيدلا ىلع ةيساس

رشبلل نكمي ، ببسلا اذهل . ىرخ األ تاقولخملا اهكلتمت

مهنكميو نيدلا و روطتلا و ريكفتلا ىلع مهتاردق ريوطت

تاناكم اإل هذه قيقحت بجي . ةطيحملا ةئيبلا عم فيكتلا

خالل نم ملا علا اذه يف ةيعقاولا ةايحلا يف اهريوطتو

هناحبس هللا مامأ بساحُتس ةايحلا ىدم ةيميلعت ةيلمع

1BurhanuddinSalam.PengantarPedagogik.Jakarta:RinekaCipta.1997.hal.04
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ةرخ. يفاآل ىلا عتو

ةديازتملا ةيرشبلا تاجايتح ،واال نمزلا عم بنج ىلإ ابنج

اهذاختا نكمي يتلا ميلعتلا نم عاونأ ةدع كانه ميلعتلل

ام ميلعتلا عاونأ لمشت . ميلعتلل ةيدرفلا تاجايتح اال ةيبلتل

وه يمسرلا ميلعتلا ، يماظنلا ميلعتلا تاسسؤم يلي:1)

طورشل اًقبط هقيبطت متيو ، ماظتناب ثدحي يذلا ميلعتلا

(2، سرادملا يف ميلعتلا اذه متيو ، ةقدب ةنيعم

متي يذلا ميلعتلا يهو ةيمسرلا ريغ ةيميلعتلا تاسسؤملا

حئاوللا عم ةياغلل ةمراص تسيل نكلو ةيعاو ةمظنم ه قيبطت

يذلا ميلعتلا يه ةيمسرلا ريغ ةيميلعتلا تاسسؤملا ،و3)

يعو ريغب وأ يعوب ةيموي ةبرجت نم صخش هيلع لصحي

،وأ ةرس األ يف ميلعتلا اذه متي نأ نكمي ، ةايحلا لا وط

، ةرس األ وأ ، لمعلا يف وأ لمعلا يف دحاو موي يف
2. ةمظنملا

ةطشنأ حلطصم نع هلصف نكمي ،ال عبطلا ،ب ميلعتلا عملا يف

عنصت ثدحت ةيلمع ملعتلا نإ دازور نيدلا نيمأ .قلا ملعتلا

نوموقي الب طلا نأ يأ ، صاخش األ نم اًددع وأ اًصخش

ةيلمع فدهت 3. ططخملا ملعتلا جمانربل اًقفو ملعتلا ةيلمعب

ال نيذلا كئلوأ نم الب، طلا يف تارييغت قيقحت ىلإ ملعتلا

2NurUhbiyati&AbuAhmadi.IlmuPendidikan.Jakarta:RinekaCipta.1991.hal.97
3
AminudinRosyad..TeoriBelajardanPembelajaran.Jakarta:UhamkaPress.2003.

hal.11
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. اومهفي نأ نومهفي ال نيذلا و اوفرعي نأ نوفرعي

لكل ةطلسلا و ةصرفلا ميلعتلا لا جم يف الةيل قتس اال تحاتأ

ريوطت يف تاراكتب اال فلتخم ذيفنتل ةيميلعت ةسسؤم

لكل نوكي ةقيرطلا هذهبو . ملعتلا و اهذيفنتو جهانملا

ريوطت يف اهزاربإ متي ةوق وأ درفت ةيميلعت ةسسؤم

خالل نم ةوقلا طاقنو درفتلا زييمت نكمي . اهتاسسؤم

. اهريغ وأ ملعتلا جمارب

ةثادحو اًمدقت رثكأ هاجتا ىلإ ميلعتلا ةملوعلا رصع لصوأ دقل

اًضيأ كانه نكلو ، ثيدحلا ملعتلا ريوطت يف رمتساو

خ نم نيقباسلا ءاملعلا ثرإ ىلع ظفاحت ةيميلعت تاسسؤم

ةسردم يف ةدوجوملا كلت لثم ، ثارت لا باتكلا ةسارد الل

.GembonganPonggok وخيرلا غيت رهز األ ةيوانست

ال سإ ساسأ ىلع موقت يتلا ةيميلعتلا ةسسؤملا .Blitarنإ

لمحت ةيم اإلسال ةسردملا ساسأ ىلع مئاق يلخاد يم

ليلد اذهو ، ةسوردملا ملعتلا ةدام يف ثارت لا باتكلا ملعت

ميلعتلا عملا يف ةيكيس ال كلا بتكلا ةسارد دوجو ىلع

. مويلا

سرادملا وأ ةينيدلا سرادملا يف ملعتلا ةطشنأ ريستس

قرطلا ملعملا مهفي امدنع ديج لكشب ةيم اإلسال ةيلخادلا

طلل داوملا ميلست اهب متي نأ بجي يتلا ةفلتخملا قرطلا وأ

األس نوكت نأ اًدج مهملا نم الب. طلا وأ نيفدهتسملا الب



4

ملعتلا ةيلمع لمعت ،نل ملعتلا و سيردتلا ةيلمع يف بيلا

ةيانعب راتخي ال وأ ملعتلا قرط ملعملا نقتي ال امدنع اًديج

ىلإ عوضوملا لقنل اهمادختسا بجي يتلا ةقيرطلا ددحيو

الب. طلا

اال بولطم ، داهعملا يف متت يتلا ملعتلا ةيلمع نإف ، لثملا بو

األس كلذ يف امب الهب، طل ةبسانملا ملعتلا قرط ناقت إل داتس

يه يتلا و سدقملا باتكلا ملعت يف ةمدختسملا بيلا

ملعتلا قرط .( ةيراع باتك ) عمتجملا نود نم ةفورعم

يف ءاوس ) نيرتنازيب يف اهمادختسا عيشي يتلا باتكلا

اآلن ىتح يضاملا نم ( ةثيدحلا نيرتنازيبو نافلس فلس

باتكلا bandongan.وsorogan قرط يه ( اهنيب (نم

ايسينودنإ يف ثارت لا باتكلا مساب فرعي يذلا يكيس ال كلا

باتكلا ،ألن ةيم اإلسال ميلا عتلا ريوطت ىلع ريبك ريثأت هل

اإل تاق ال علا ثيح نم ةينيد اياضق ىلع يوتحي ثارت لا

ا تاق ال وعلا رشبلا عم ةيناسن اإل تاق ال هللا،وعلا عم ةيناسن
4. ةعيبطلا عم ةيناسن إل

وأ يمسرلا ميلعتلا ةسارد لبق يضاملا يف ثارت لا باتكلا نا

دجاسملا يف هتسارد تمت يذلا ةقلحلا خالل نم هريوطت

باتكلا ناكو اإلسالم، راشتنا عيسوتل ةئيهلا اهب تماق يتلا

ةيم اإلسال ةيبرتلا ريوطت ىلع اًدج يوق ريثأت هل ثارت لا

4ZamakhsyariDhofier,TradisiPesantren,Jakarta:LP3ES,1994.hal.41
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نع عفاد يف اإلساليم لا ضنلا نم ديدج ليجك بابشلل

اذهلو اهب، كسمتو ملا علا اذه يف ةيم اإلسال ةيسامولبدلا

ثارت لا ليجلل هتسارد بجي اًدج مهم باتك ثارت لا باتكلا

هللا رماوأ ذيفنت يف اًقح قلأتملا ليجلا كارد نماإلسالمإل

سرد ثارت لا باتكلا نأ نم مغرلا ىلع ، تاروظحملا داعبإو

ةيبرعلا ب ةبوتكملا سرادملا يف وأ نيرنزيبلا يف

سردلا وه ةيبرعلا ةغللا ب بوتكم ينيد باتكك ثارت لا باتكلا

ةيم اإلسال سرادملا و ةيلخادلا سرادملا يف يسيئرلا

لكشب مهفُي ثارت لا باتكلا ،ألن ةيم اإلسال ميلا عتلا ريوطتل

يبرعلا صنلا مادختساب ، يبرع ينيد باتك هنأ ىلع ماع

، يضاملا يف نوملسملا نوركفملا و ءاملعلا هجتنأ يذلا

ةفاض ،إل طسو األ قرشلا نم تأشن يتلا كلت ةصاخو
5. ةمداقلا لأليجلا ريكفتلا قيمعتو

ثارت االل بتكلا ةعابط ثارت لا باتكلا ريوطت يف ايسينودنإ تأشنأ

باتكلا ،ألن ةيم اإلسال ةيميلعتلا تاسسؤملا وأ سرادملا و

و ةيم اإلسال ةيملعلا ديلا قتلل يسيئرلا معدلا وه ثارت لا

اإلسال ةيبرتلا يف معدك ًاضيأو ةيم اإلسال ةيملعلا ديلا قتلا

رود هل ثارت لا باتكلا نأ يف كشلا نم ليلقلا كانه ةيم."

نيب طقف سيل ، ةيم اإلسال مولعلا لقن يف طقف سيل ريبك

اإل ملسملا عمتجملا طسو يف اًضيأ نكلو ، يرتناسلا عمتجم

5AzyumardiAzra,MA,PendidikanIslamTradisidanModernisasiMenuju
MilleniumBaru.Jakarta:LogosWacanaIlmu,2002.hal.111
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و ءاملعلا هبتك يذلا ثارت لا باتكلا . لكك يسينودنإ

وه صاخ لكشب ةقطنملا هذه يف نويم اإلسال نوركفملا

ديلا وقتلا يسينودن اإل اإلساليم ركفلا روطتل ساكعنا

باتكلا سكعي ، ةنيعم ةينمز ةرتف خالل ىتح ، ةيملعلا

هذه يف اإلساليم يعامتج اال خيراتلا روطتاًضيأ ثارت لا
6. ةقطنملا

اميفو ، نرتنازيبلا ملا عب اًقيثو اًطابترا ثارت لا باتكلا طبتري

نأ هباتك يف قيلعتلا حرشي ، دمحأ نيرنزيبلا فيرعتب قلعتي

ىفوتسا اذإ نيرنزيبلا إال هيلع قلطي نأ نكمي ال نيرنزيبلا "

دجاسمو ، خاوكأو ، نيد لا جر دوجو يهو ، طورش ةسمخ

وه ثارت لا باتك ". ثارت لا باتكلا ةءارق ميلعتو ، يرتناسو ،

ةيصخش يأ نودب هليجست متو نيقباسلا ءاملعلا لمع نم

وأ فوشكم باتك هنأب اًضيأ هيلإ راشي ام اًبلا غو ، ىنعمو

ةيكيس كال بتك يه ثارت لا بتكلا نإ نترام .قلا غراف باتك

وه ثارت لا باتكلا رضاحلا تقولا يف . نورق ذنم ةبوتكم

سرادملا يف عساو قاطن ىلع هتسارد متيو داج شاقن

ا ةطشن األ نيب ىتح ، ةيفلسلا سرادم ، ةيم اإلسال ةيلخادلا

.7 ةيعماجلا ةيميداك أل

يف متي ام اًردانو اًديرف ثارت لا باتكلا اذه ملعت ربتعي

6Ibid....hal.116
7Martin Van Bruinessen,kitab kuning:PesantrendanTarekat,Bandung

:Mizan,1995.Hal.17
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باتكلا ةسارد متي ام ةداع .ألهن يمسرلا ميلعتلا تاسسؤم

بغري ، ةيفلخلا هذه ىلعو ، نيرنزيبلا عملا يف ثارت لا

باتكلا ملعت قيبطت ةيفيك نع ديزملا ةفرعم يف نوثحابلا

نم .8 راتيلا ب كوغناف رهز األ ةيم اإلسال ةطسوتملا ةسردملا ب ثارت لا

ةسردملا ب ثارتلا باتك ميلعت قيبطت " ناونع ذخأ خالل

(Ponggok-Blitar) راتيلا ب كوغناف رهز األ ةيم اإلسال ةطسوتملا

٢٠٢٠/٢٠١٩م"

ثحبلا ةلئسأ .2

؟.1 ثارت لا باتك ملعت جمانرب وه فيك

2. ةسردملا يف ثارت لا باتك ملعتل ةطبثملا و ةمعادلا لماوعلا ام

؟ راتيلا ب كوغناف رهز األ ةيم اإلسال ةطسوتملا

3. ملعتل ةطبثملا لماوعلا ىلع بلغتلل هذاختا مت يذلا لحلا

ب كوغناف رهز األ ةيم اإلسال ةطسوتملا ةسردملا يف ثارت لا باتك

؟ راتيلا

8observasidiMTsal-azharpadatanggal30oktober2019
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ثحبلا فادهأ .3

: ةساردلا هذه نم ضرغلا

ا.1 ةطسوتملا ةسردملا يف ثارت لا باتك ملعت جمانرب ةفرعمل

راتيلا ب كوغناف رهز األ ةيم .إلسال

2. ملعتلا ماظنل ةطبثملا و ةمعادلا لماوعلا ىلع فرعتلا

راتيلا ب كوغناف رهز األ ةيم اإلسال ةطسوتملا ةسردملا يفثارت لا باتك .

3. لولحلا ىلع و ةمعادلا لماوعلا ىلع ظافحلا ةيفيك فرعتلا

ماظنلل ةطبثملا لماوعلا ىلع بلغتلا يف ةدمتعملا

رهز األ ةيم اإلسال ةطسوتملا ةسردملا يفثارت لا باتكيميلعتلا

راتيلا ب كوغناف .

ثحبلا دئاوف .4

اًيلمعو اًيميداكأ ةديفم ةساردلا هذه جئاتن نوكت نأ عقوتملا نم

ةيميداك األ دئاوفلا أ)

باتكلا ملعت قيبطتب قلعتي اميف ةبتكملا ب ةفرعملا ةدايز .1

. ثارت لا

سدقملا باتكلا ملعت لوح ثحبلا نم ديزمل ةيساسأ ةدامك .2

ثارت لا

ةيلمعلا دئاوفلا    ب)
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باتكلل .1

ثارت لا باتكلا ملعت ماظن قيبطت ةسارد خالل نم

راتيلا ب كوغناف رهز األ ةيم اإلسال ةطسوتملا ةسردملا يف

ملعت قيبطتل لماش مهف ىلإ ةبقاث ةرظن فيضيس هنإف

ثارت لا باتكلا .

نيملعملل .2

ملعت ةراثإ يف ةمهاسملا ىلع ةرداق نوكت نأ عقوتملا نم

ملعتلا يف اًطاشن رثكأ اونوكيل الب .طلا

نيثحابلا .3

يف ةفرعملا نوزخم ةدايزل دهج نم ءزجك ثحبلا اذه

صوصخلا هجو ىلع ةيوبرتلا تاصصختلا .

تاحلطصملا حييضوت .5

قيبطتلا .1

وأ ذيفنتلا ينعي ريبكلا يسينودن اإل سوماقلا يف .2

راكف لأل قيبطت وه ذيفنتلا نأ وليسوس ركذو . قيبطتلا

اهل نوكي ةيلمع يف تاراكتب واال تاسايسلا و ميهافملا و

تاراهملا و ةفرعملا يف تارييغت لكش يف ءاوس ، ريثأت

ريسفت مت ، ةساردلا هذه يف 9. فقاوملا و ميقلا و

9
Muhammad Joko,Susilo.KTSP:Manajemen Pelaksanaan & Kesiapan

SekolahMenyongsongnya.Yogyakarta:PustakaPelajar.2007.hal.174
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ةبسنلا .مثب ثارت لا باتكلا ملعتل قيبطت هنأ قيبطتلا ىلع

هذه يف هتشقانم متيس يذلا قيبطتلا ا ديق جمانربلل

، ثارت لا باتكلا ملعت فادهأ ثحبلا نمضتي ، ةلا سرلا

ارتس واال

،و ثارت لا باتكلا ملعت يف ةمدختسملا تايجيت .3

بردم نأ فيكو ، ملعتلا يف ةيتحتلا ةينبلا و قفارملا

رهز األ ةيم اإلسال ةطسوتملا ةسردملا يف ثارت لا باتكلا

. راتيلا ب كوغناف

ملعتلا .4

نوكي ، يماظن وأ يجهنم طاشن وأ ةيلمع وه ملعتلا

الب طلا عم ( ملعملا ) ملعملا نيب اًيلصاوتو اًيلعافت

البب طلل حمست حةلا قلخل ةئيبلا و ملعتلا دراومو

لصفلا جراخ وأ يساردلا لصفلا يف ءاوس ، ملعتلا
10. يساردلا

ثارت لا باتكلا .5

وأ الوي ملا وأ ةيبرعلا ةغللا ب ينيد باتك وه ثارت لا باتكلا

ايسينودنإ يف ىرخ األ ةيلحملا تاغللا وأ ةيواجلا

ءاملع هبتك ىلإ ةفاض ،باإل يبرعلا صنلا مادختساب

10Zainal,arifin.EvaluasiPembelajaran,Prinsip,Teknik,
Prosedur.(Bandung:RemajaRosdakarya.2011).cet.3.hal.10
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نويسينودنإ ءاملع اًضيأ اهبتك ، طسو األ قرشلا يف
11. مهسفنأ

ثحبلا بيترت .6

ةحورط األ هذهل ةيلا اإلمج داوملا وأ تايوتحملا ةفرعمل     

ا هذه ةغايص ىلإ بتاكلا جاتحي ، يملا علا ديعصلا ىلع

: ءازجأ ثالةث(3) نمضتت يتلا ،و ةحورط أل

مدقتملا مسقلا .1

األ ناونع ةحفص نع بتكتس ، ةحفصلا هذه ةمدقم يف

، ةقفاوملا ةحفص ، فارش اإل ةركذم ةحفص ، ةحورط

. تاقفرملا ةمئاق ةحفص ، ةيديهمتلا ةحفصلا

مسقلا تايوتحم .2

           :  يهو ءازجأ ةدع نم تايوتحملا مسق نوكتي

نما ةعونتم ةعومجم ثحابلا مدقي ، ةمدقم األلو لصفلا

يتلا ،و ةباتكلا فادهأ قيقحتل ةزجوملا فاصو أل

، ثحبلا فادهأ ، ةلكشملا ةغايص ، ةيفلخلا : لمشت

لصفلا . يجهنملا شاقنلا و قاطنلا ، ثحبلا دئاوف

، ثارت لا باتكلا مهف : فصي ، األبد ةعجارم يناثلا

عاونأ ، ثارت لا باتكلا صئاصخ ، ثارت لا بتكلا عاونأ

11Azyumardiazra.Pendidikan islam:Tradisidan ModernisasiMenuju
MileniumBaru.(Jakarta:PTLogosWacanaIlmu.1999).hal.111
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باتكلا ملعتو ، ثارت لا باتكلا ملعت قرطةفلتخم

. ةسردملا ثارت لا

قرط ، ثحبلا تقو فصو ، ثحبلا قرط : ثلا ثلا لصفلا

، تانايبلا رداصم ، تانايبلا تاينقت ، تانايبلا عمج

ضرعتلا ىلع عبارلا لصفل .ا تانايبلا ةحص نم ققحتلا

. ةشقانم اهرخآو ، جئاتنلا و ليلحتلا ،مث تانايبلل

يوتحي ، ثحبلا جئاتن فصو ، ماتتخا سماخلا لصفلا

جئاتن يف ةمدقملا ثحبلا جئاتنل ةشقانم ىلع

. ةساردلا

ريخ األ ءزجلا .3

ةيتاذ ةريسو ايفارغويلبب قافرإ متيس ، طاشنلا ةياهن يف

ثحبلا ب ةلص تاذ تاقفرمو


