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يناثلا بابلا

تايرظنلا

ملعتلا قيبطت ةعجارم أ.

. قيبطتلا وأ ذيفنتلا ينعي ريبكلا يسينودن اإل سوماقلا       يف

لكشب اهدادعإ مت ةطخل ذيفنت وأ لمع وهقيبطتلا نأ لوقلا نكمي

لماوعلل اًرظن ، اًدقعم جمانربلا قيبطت .دعي لصفمو لماش

هلصف نكمي ال ماظن يف ضعبلا اهضعب ىلع رثؤت يتلا ةديدعلا

.قلا رييغتلا ىلإ اًمئاد ليمت يتلا ةيئيبلا لماوعلا نع

ةلحرم يف هنأ هللا دبع روكويس هباتك يف كيوراو ب. دلا نود

امهو ، حاجنلا ىلع نارثؤي الن ماع كانه ، جمانربلا قيبطت

هللا17:1988). دبع . ةكيشولا فورظلا و ليهستلا فورظ

    ) روكويس حرشي 1988:398 ةيسيئرلا رصانعلا و مهفلا )نأ

يلي امك يه قيبطتلا ةيلمع :1يف

ةعباتملا ةطشنأ نم ةلسلس يه جمانربلا قيبطت ةيلمع 1.نإ

و ةيجيتارتس اإل تاوطخلا ،و رارقلا عنص نم نوكتت يتلا

ضرأ ىلع ةسايسلا وأ جمانربلا قيقحتل ةذختملا ةيليغشتلا

. ةيادبلا يف ةددحملا فاده األ قيقحت لجأ نم ، عقاولا

وأ اًحاجن لقأ ،وأ لعفلا ب حجنت نأ نكمي يتلا قيبطتلا ةيلمع .2

1KementrianPendidikanNasional,PanduanPelaksanaanPendidikanKarakter

.BadanPenelitiandanPengembanganPusatKurikulumdanPerbukuanTahun2011,hal.27
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"و جئاتنلا " ةققحملا جئاتنلا ثيح نم اإلطالق ىلع لشفت

فادهأ قيعي وأ اًمعاد اهريثأت نوكي نأ نكمي يتلا رصانعلا

. جمانربلا

األ ىلع ةقلطمو ةمهم رصانع ةعبرأ قيبطتلا ةيلمع يف دجوي .3

: يهو لق،

يلا .بوتلا غارف يف نكمم ريغ ةسايسلا وأ جمانربلا قيبطت      أ.

و ةيفاقثلا و ةيعامتج واال ةيداملا ) ةيئيبلا لماوعلا نإف

ماع. لكشب جمانربلا قيبطت ةيلمع ىلع رثؤتس ( ةيسايسلا

نمو ةفدهتسملا تاعومجملا يه ةفدهتسملا تاعومجملا      ب.

. جمانربلا ايازم نم قيبطتست نأ عقوتملا

. جمانربلا قيبطت متي      ج.

دارف وأاأل تامظنملا ءاوس ، نوذفنملا وأ قيبطتلا رصانع       د.

. هيلع فارش واإل قيبطتلا و قيبطتلا ةرادإ نع نولوؤسملا

وأاأل تاعقوتلا نم ديدعلا تاجاتنتسا ىلع يوتحت ةرابع ج.

ةداعو ، كرتشم فده قيقحتل ةطبارتمل ب ةطبارتملا فاده

ةيراد اإل ةدحولا سفن يف ةطشن األ عيمج جمانربلا لمشي ام

قيبطت نأ بجي اهلكو ، ةلماكتملا و ةطبارتملا فاده ،وأاأل

.2 لسلست يف وأ دحاو تقو يف

2Muhaimin,Suti’ah,danSugengListyoPrabowo.2009.ManajemenPendidikan.

Jakarta:Kencana.hal.349
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وأ ميمصتلا و دادع واإل طيطختلا ب جماربلا طبترت ام غاًبلا

نم يأ ةيزيلجن اإل ةغللا نم يتأي ميمصتلا . ميمصتلا

وه ملعتلا روظنم نم ميمصتلا نإف .decineاذل ةملك

. ملعتلا جمارب اًضيأ ملعتلا ططخ ىمست 3. ةيميلعت ةطخ

األلو رصنعلا وه جمانربلا (295:1996)نأ" زنوج لوقي

حضوأ امك ." طاشن ءاشن إل اًدوجوم نوكي نأ بجي يذلا

حاجن معدت يتلا رصانعلا نم ديدعلا كانه نأ زنوج

: يهو ، جمانربلا

. هقيقحت بولطملا طاشنلا نم ضرغلا .1

. فاده األ قيقحتل ةذختملا ةطشن 2.األ

. ةطشن األ معد لئاسوو تايجيتارتسا قيبطت .3

. حيحص لكشب طاشنلا فادهأ ديدحت مت .4

. طاشنلا قيبطت .5

نيب الت عافت كانه نوكتس ، ملعتلا و سيردتلا ةيلمع يف

هنع ربع يذلا ملعتلا مهف . ملعتلا ىمست الب وطلا نيملعملا

ةحاسم حيتي يميلعت جهن وه ملعتلا "(4:2004) وتنانوي

ربع رخآ يأر ." ملعتلا ةطشنأ يف طشن رود بعلل لا لألفط

ملعت " نأ ىلع صني (9:2004) نورخآو يدنغوس هنع

يتاذلا ميلعتلا ينعت يتلا "و تاميلعت " ةملك نم ةمجرتلا

3Mudasir.2012.DesainPembelajaran.IndragiriHulu:STAINurulFalah,hal.1
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نإ .( جراخلا (نم ةيجراخلا تاميلعتلا )و لخادلا (نم

ملعملا نم يتأي ، ىرخأ رومأ نيب نم ، يجراخلا ملعتلا

. سيردتلا وأ ياشلا ىعدي يذلا

اًيئاقلت ملعتلا ئدابم حبصت ، يجراخلا ملعتلا يف امنيب    

األلو لصفلا ،2003 ماعل 20 مقر نوناقلا ." ملعت ئدابم

الب طلا لعافت ةيلمع وه ملعتلا "،20 ةرقفلا ،1 ةداملا ،

ضعب نم ." ةيميلعت ةئيب يف ملعتلا دراومو نيملعملا عم

لعافت ةيلمع وه ملعتلا نأ جاتنتسا نكمي فيراعتلا هذه

ثيحب ملعتلا ةئيب يف ملعتلا دراومو نيملعملا عم الب طلا

فقاوملا ليكشتو ةفرعملا باستكا ةيلمع ثدحت نأ نكمي

يف ةطبثملا و ةمعادلا لماوعلا الب طلا ىدل تادقتعملا و

نم ديدعلا ديكأتلا ب كانه ملعتلا ةطشنأ قيبطت يفملعتلا

لشف وأ حاجن ىلع رثؤت يتلا ةطبثملا و ةمعادلا لماوعلا

. ملعتلا و ميلعتلا ةطشنأ

يلي ام ملعتلا ةطشنأ يف ةمعادلا لماوعلا نمضتت :4

تادعملا و ةساردلا فرغ لمشت يتلا ةزهج األ تانوكم .1

. تابتكملا و تاربتخملا و ةيلمعلا

جهانملا لمشت يتلا ( تايجمربلا ) تايجمربلا تانوكم .2

. ملعتلا ةمظنأو سرادملا ةرادإو سيردتلا جماربو

4Payudia.2011.FaktorPendukungdanPenghambatdalamPembelajaran.

Yogyakarta:Lkis.2011.hal.13
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نيفرتحملا نيملعملا دوجو ىلع يوطنت يتلا ،Brainware.3

ةيلمعلا يف نيكراشملا صاخش البواأل وطلا ءاردملا و

. اهسفن ةيميلعتلا

تانوكم اًضيأ كانه عبطلا ،ب ةمعادلا تانوكملا ىلإ ةفاض باإل

الب، طلا نم ، هسفن ملعملا نم تابقعلا يتأت نأ نكمي . ةطبثم

الت. يهستلا ببسب وأ ةيرس األ ةئيبلا وأ

يلي ام ملعتلل ةطبثملا لماوعلا لمشت :5

ملعملا .1

  هذه نوكت نأ نكمي . بويع مهيدل ملعمك نوملعملا عبطلا ب

اهنيب نم . ملعملا ىدل عادب اإل طيبثت يف اببس بويعلا :

ملعملا ةدايق عاونأ أ.

ب مستت يتلا ملعتلا و ميلعتلا ةيلمع يف ملعملا ةدايق عون نإ

نم يبلس فقوم ىلإ يدؤيس ةيطارقميد لقأو ةيوطلسلا

ةرادإ لكاشمل ردصم وه الب طلا ؤهالء فقوم الب. طلا

ةقدب نوعمتسي مهو طقف الب طلا سلجي . ةيساردلا لوصفلا

نأ نود ملعملا همدق يذلا سردلا دعاوق مهف نولواحيو

ةوقو عادب اإل ريوطتو ةردابملا مامز ألذخ ةصرفلا مهل حاتت

. ريكفتلا

5Ibid...hal.18
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بيترلا ملعملا بولسأ ب.

لكش يف ءاوس الب، طلل اًرجض ملعملل بيترلا بولس األ ببسيس

باطخ رثؤي نأ نكمي . لمعلا وأ سردلا حرش دنع باطخ

الب. طلا زيفحت ىلع ملعملا

ملعملا ةيصخش ج.

اًيعوضومو اًلداعو اًئفاد نوكي نأ حجانلا ملعملا نم بولطم

. ملعتلا ةيلمع يف فيطل يفطاع وج ريوطت متي ثيحب اًنرمو

خالل نم الب طلا عم اًدودو اًوج قلخي ملعملا نأ ينعي اذهو

عيمج ىدل عادب يفاإل كلذكو ةمهملا يف اًمئاد سامحلا راهظإ

. يئاوشع لكشب الب طلا

ملعملا ةفرعم د.

ةراد اإل اياضق ةصاخو ، نيملعملل ةدودحملا ةفرعملا نإ

ةربخلا وأ ةعيبطلا يف ةيرظنلا ءاوس ، ةراد اإل بيلا سأو

. ناكم اإل ردق لصفلا ةرادإ قيقحت ديكأتلا ب عنمت فوس ةيلمعلا

ةيرورض يساردلا لصفلا ةرادإ لوح ملعملا ةفرعم نإف ، كلذل

. ةياغلل

بلا طلا ةيفلخو كولس مهفل نيملعملل ةدودحم صرف ه.
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نيملعتملا كولس مهفل ةدودحملا ملعملا ةصرف مجنت نأ نكمي

مهتيفلخو الب طلا مهفل ملعملا دوهج صقن نع مهتيفلخو

ال اًقفو ملعتلا زكرم ةرادإ ليدعت بجي .ألهن دصق نع

نيذلا الب طلا الب، طلا بهاومو تامامتهاو تامامته

نوجاتحيو  طسوتملا يف ، ةعرسب سردلا نومهفي

. مهتاردقًقفوةصاخةرادإىلإءطببى

أاًمهفبلطتيملعتلا وسيردتلا ةيلمعيفهنأملعملا ميلعتيطعيقبساملك

. ضعبلا مهضعبنعب ال طلا ًيلواالتخالتاف

الب طلا .2

نم ريغص عمتجم يف درفك لصفلا يف الب طلا رابتعا نكمي

نم ءزجك مهقوقح اوفرعي نأ بجي . ةسردملا و لصفلا

يف مهبجاوو مهتامازتلا اوفرعي نأ بجي امك عمتجملا

بلطتي هنإف ، كلذل المهئ. مزو نيرخ اآل قوقح مارتحا

يف ةكراشملا يف مهتابجاوو مهقوقحب الب طلل عاًيلا اًيعو

. ملعتلا و سيردتلا ةطشنأ

ةرس 3.األ

. هتلئاع ةلا حل ساكعنا وه لصفلا يف الب طلا كولس

ال طلا كولس يف نيدلا ولل يدادبتس اال فقوملا سكعنيس

ال كلا لكاشملا نم ديدعلا يتأت . نيلا ولاالبم نييناودعلا ب

. ةيرس األ ةئيبلا نم نوملعملا اههجاوي يتلا ةيكيس

، ىضوفلا لثم ةيرس األ ةئيبلا نم ةيتاوملا ريغ تاداعلا
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دييقتلا وأ ةطرفملا ةيرحلا ،وأ بيدأتلل لا االثتم مدع وأ

الب طلا كاهتنا يف ببستت يتلا تايفلخلا يه ديدشلا

. لصفلا يف

قفارملا .4

نم نوملعملا ديزي ثيحب اًمهم الً ماع ةيلا حلا قفارملا دعت

ريغ قفارملا لكشتسو ، دح ىصقأ ىلإ مهجمارب

هذه . مهتطشنأ يف ملعملا مامأ ةريبك ةبقع ةلمتكملا

يه: دويقلا

ادج ريبك لصفلا يف الب طلا ددع أ.

الب. طلا ددع عم بسانتي ال ريغص وأ ريبك لصف ب.

ةمعادلا عيضاوملا ىلع دويق ج.

وأ جمانرب وأ ةركف عضو ةيلمع وه ملعتلا ذيفنت نإف يلا بوتلا

رييغت عقوت وأ قيقحتل سانلل ةديدجلا ةطشن األ نم ةعومجم

ةيلمعلا ةسرامملا يف ديج .

ثارتلا باتكلا ةسارد ةعجارم ب-

ثارتلا باتكلا مهف .1

ال كلا باتكلا مساب ثارتلا باتكلا ىلإ راشُي ام غاًبلا

كلا ءاملعل األمعاال ىلإ بتكلا هذه ريشت ، ةميدقلا يكيس

بتكلا عمةفلتخم ةيبرع طامنأب نويديلقتلا نويكيس ال
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أل ثارتلا باتكلا همسا نأ ريسفت اضيأ كانه 6. ةثيدحلا

باتك ةباتك تمت اذإاذل ، ثارت قرو ىلع بوتكم هن

، ضيب األ باتكلا هؤاعدتسا متيسف ، ضيبأ قرو ىلع

يدرامويز أل اًقفو ءارفصلا بتكلا ثارتلا باتكلا سيلو

. بتك يه ارزأ

تاغللا وأ ةيواجلا وأ الوي ملا وأ ةيبرعلا ةغللا ب نيدلا

يبرعلا طخلا مادختساب ايسينودنإ يف نورخآةيلحملا

، طسو األ قرشلا يف ءاملع هبتكىلإ ةفاض باإل يذلا ،و

بسحب ، مهفلا اذه . هدحونويسينودنإ ءاملع هبتك امك

يتلا ثارتلا باتكلا تاحلطصم نمدادتما وه ، ارزع

، ةيبرعلا ةينيدلا بتكلا ديدحت يهو اآلن ىتح تروطت

نيملسملا ءاملع جاتنإ نميذلا ، يبرعلا طخلا مادختساب
7. تقولا كلذ يف نيركفملا نم مهريغو

. فردصمطسو األ قرشلا نم كئلوأ ةصاخو ، يضاملا

نم ءاملعةايحلا رظنم " هتقرو يف يدوعسملا

فواخمةودنلا يف " ثارتلا باتكلا بدأ يف ايسينودنإ

ايسينودنإ لوقت ةينطولا ةايحلا ءاملع نم ايسينودنإ

. ثارتلا بتكلا نم تاحلطصم ثالةث تروط اهنأ

اإلسالم نويكيس كال ءاملع هبتك باتك ثارتلا باتكلا ،ً وأال

6EndangTurmudi.PerseligkuhanKyaidan
Kekuasaan.(Yogyakarta:Lkis.2004).hal.36

7AzyumardiAzra.PendidikanIslam:TradisidanModernisasiMenujuMilenium
Baru.Jakarta:PTLogosWacanaImu.1999.hal.111
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لثم ، نويسينودنإ ءاملع همدق رمتسم عجرم وه

، حيحص يراخبو ، نزاخلا ريسفتو ، رستك نبا ريسفت

باتك ثارتلا باتكلا ، ًايناث . مهريغو ، ملسم حيحصو

لثم ، فيلأتلل ةلقتسم لا معأك نويسينودنإ ءاملع هبتك

، .ثًاثلا رينملا ريسفتو ديبل اريم هباتك عم يواون اإلمام

وأ قيلعتك نويسينودنإ ءاملع هبتك باتك ثارتلا باتكلا

، ميركلا نآرقلا بتك ، ةيبنج األ تافنصملا بتكل ةمجرت

ىلع قيلعت اهنم لك ، دادم اإل جهنمو نيبلا طلا جارس
8. دابعلا يلا زغلا حواالت . نيدبعلا جهنم

ثارتلا باتكلا صئاصخ .2

صئاصخلا اهل ثارتلا بتكلا ىمسي ام وأ ةيكيس ال كلا بتكلا

ةيلا :تلا

ةيبرعلا ةغللا ب بتكلا أ.

طاقن نودب ىتح ، تام ال علا مدختست ماع،ال لكشب ب.

لصاوفو

ديج نزو وذ ملع ىلع يوتحي ج.

ام اًبلا غملعلا ب نادونوك ةلص تاذ ةباتكلا ةقيرط ربتعت د.

قرأ رصاعملا ودبي

8
Ahmad Barizi.Pendidikan Intregratif:Akar Tradisi & Intregasi Keilmuan

PendidikanIslam.Malang:UINMalikiPress.20011.hal.61
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اإل ةيلخادلا سرادملا يف اهتساردو اهتسارد متي ام ةداعو ه.

ةيم سال

.9 ثارتلا قارو نماأل ديدعلا و.

ثارتلا باتكلا عاونأ .3

رظني ، اهانعم ىوتحم نمتائف عبرأ ىلإ ثارتلا بتكلا فنصت

رظني ، ةيعادب اإل ةباتكلا نميميدقتلا ضرعلا ىوتسم نم اهيلإ
10. فصولا رهظم نم اهيلإ

، نيعون ىلإ هميسقت نكمي ثارتلا باتكلا ىنعم ءوض يف أ.

امه:

)1) ةحضاو ةقيرطب ةفرعملا ميدقت وأ ميدقت لكش ىلع بتك

،و ريسفتلا و ثيدحلا و خيراتلا لثم ( درسلا )2 يتلا بتكلا (

هقفلا لهأو وحن لثم ةيملع ئدابم لكش يف داوم مدقت

ثيدحلا ب ةقلعتملا تاحلطصملا تاحلطصم ثيدحلا لعشمو .

ضرعلا ىوتسم ىلإ رظنا ب.

يهو ، عاونأ ثالةث ىلإ ثارتلا بتكلا ميسقت نكمي :

لكاشملا رضاحو زجوم لكشب هبيترت مت باتك وه راتخملا (1

رعشلا نوريام وأماظن لكش يف رهظي ،كوالامه ةيسيئرلا

9Muhaimin.PemikiranPendidikanIslam.Bandung:TrigendaKarya.1993.hal.300
10MartinVanBruinessen.KitabKuning:Pesantren

danTarekat.Bandung:Mizan.1995.hal.18
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، رصن لكش ىلع

ججحلا مدقي ال، وطم افصو يطعي باتك وهو ، هارش (2

عم ءاملعلا نم تاداهشتس نماال ديدعلا و ةنراقملا ةيملعلا

مهب. ةصاخلا ججحلا

ةياغلل ةزجوم ريغ هضرع ةدام نوكت يذلا ثارتلا باتكلا (3

. ةّيزاوتم ةياغلل ةليوط ريغو

ةباتكلا عادبإ ىلإ رظنا ج.

وه اذه ، عاونأ ةعبس يف ثارتلا بتكلا عيمجت نكمي :

باتك ) ةلا سرلا باتك لثم ، ةديدج اًراكفأ ضرعي باتك (1

دعاوق ) يفاوقلا . دوعلا و دورعلا ، يفيسلا )لإلمام هقفلا

تايرظن ،وأ يديحرف دمحأنب ليلخ )لإلمام رعشلا عيمجت

نسح وبأو ، ءاطع نب ليشاو لبق نمتريثأ يتلا الم كلا ملع

. نيرخآو ، يريسعلا

لمعلا لقصك رهظي يذلا باتكلا (2

ب ةدوجوملا بتكلا دض (syarah) ىلع يوتحت يتلا بتكلا (3

يذلا الين قسعلا رجح النب ثيدحلا باتكلثم ، لعفلا

. يراخبلا حيحص باتك حرشيطعي

فصولا رهظم نم الاق طنا      د.

يه ، سسأ ةسمخ ىلع باتكلا يوتحي :
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متي زجوم ءيش ، ددحم ىلإ ماع ءيش ميسقت ةعجارم (1

كلذ. ىلإ امو هليصفت

مث تانايبلا ضعب ضرع خالل نم مظتنم ررحم ميدقت (2

. جئاتنلا الص ختسا

ربتعي يذلا فصولا راركت دنع ةنيعم تاعجارم ءارجإ (3

نأ نكميو اًيوضوف ةداملا رهظم نوكي ال ثيحب اًيرورض

. ةميقتسم ةيلقعلا نوكت

. فيرعتفلؤملا روهدتي امدنع ةحضاو دودح عضو (4

. ةيرورض ربتعت يتلا ججحلا و تاعجارملا ضعب ضرعي (5

باتكلا اذه نأ ، يملعلا هعرف نم ، ديجم شيلوشرون قلا

.وأ فرش وحنو ، ةيفوصلا ، ديحوتلا ، هقفلا : مولعلا يطغي

يف روطتت يتلا ةيساردلا حنملا زيكرت نأ اًضيأ لوقلا نكمي

نم اًعون 12 نع لقي ال ام اًمومع لمشي نيرتنازيبلا

، هقف ، ديحوت ،بالةغ، فرش ، وحن : ةيملعلا تاصصختلا

هعيمجت نكمي مثةقطنملا .، ةيهقفلا ديوق ، هقفلا لصوأ

اهضرع ىوتسمو اهانعمو اهصئاصخلر األفص باتكلا ةطساوب

يذلا رفص األ باتكل ال كلا ، فصولا رهظم ، ةباتكلا عادبإ ،

باتكلا نكل نيرنزيبلا وأ ةسردملا هملعتي مل وأ هسرد

باتكلا ملعت ةقيرطةفلتخم طامنأ / صئاصخ كانه ثارت هلك
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11. ثارتلا

ملعتلا قرط فيرعت د.

" ةقيرطلا ": نيعطقمنم نوكتت ةينانويلا نم يتأت ةيجهنملا

ينعت ةيجهنملا . ملعلا ينعيتاراعشو ، ةقيرط وأ ةقيرط ينعت

افلس ، ةيجهنملا مهف ليهستل نكلوقيرطلا وأ راسملا ةفرعم

ريبكلا يسينودن اال ركذسوماقلا يف . ةقيرطلا مهف حرش متيس

ةطشن األ قيبطت ليهستل يماظنلا لمعلا ةقيرط يه ةقيرطلا نأ

نأ نكمي فيرعتلا اذه نم افلس. ةددحم فادهأ قيقحتلجأ نم

يجهنم اهل، ططخملمع رمأ ىلع يوطنت ةقيرطلا نأ لا قينوكي

فاده األ قيقحت لجأ نم براجتلا ةجيتن وه و ،

الب طلا لعافت ةيلمع ملعتلا دعي ، هسفن تقولا يفوةططخملا
12. ملعتلا ةئيب يف ملعتلا دراومو نيملعملا عم

وأ نوملعملا اهمدختسي يتلا بيلا األس يهملعتلا ألسبيلا اًقفو

فاشكتساو ، ةديدج براجت وأ تامولعم ميدقتل نوبردملا

يف نيكراشملا ءادأ ضرعو ، ملعتلا يف نيكراشملا براجت

يه ملعتلا ةقيرط نأ جاتنتسا نكمي اذكهو . مهريغو ، ملعتلا

متيس يتلا سوردلا وأ ةداملا ضرع يف اهدامتعا متي ةقيرط

يف بيلا األس مادختسا ةيمهأةنيعم فادهأ قيقحتل اهميدقت

11AhmadBarizi.PendidikanIntegratif:AkarTradisi&IntegrasiKeilmuan
PendidikanIslam.Malang:UINMalikiPress.2011.hal57

12
ArmaiArief.PengantarIlmudanMetodologiPendidikanIslam.Jakarta:Ciputat

Press.2002.hal.40
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تانوكم دحأةئطاخ ةقيرطلا ،ألن ينيرهزلا اهفشكسيردتلا

يتلا فاده األ قيقحتةادأ يه ةقيرطلا ، ةيميلعتلا ةيلمعلا

ماظن يف عامج اإل وه بولس األ ةيميلعتلا لئاسولا اهمعدت

.13 يميلعت

ثارتلا باتكلا ملعت قرط نم ةفلتخم عاونأ ب.

ناعادناب ةقيرط (1

،وأ يايك ، ملعملا ثيح باتكلا ليصوت ةقيرط يه هذه

نوضغ يف ، باتكلا تايوتحم حرشيو أرقي نيد لجر

نوطعيو الب، طلا البوأ طلا البوأ طلا عمتسيكلذ

ام عم ايشمت . لبقتو ، ىنعم

، ةقيرطلا هذه يف EndangTurmudiهنأ هركذ

ام، باتك يف لصف نم طقف اًدحاو اًءزج kiai أرقي

ةمز. لاال تاريسفتلا مدقيو ةيسينودن اإل ىلإ همجرتيو

ةشرو الت/ وادملا جئاتن نع يلقالً فلتخي 38

،نأ ةيم اإلسال ةيلخادلا سرادملا فيثكت لوح لمعلا

بتك ةدع وأ باتك ةءارق " Wetonanيه ةقيرطلا

ةصرفلا ةحاتإ خالل نم ةياعرلا مدقم وأ ايك ةطساوب
14. حيضوتلا نم ديزم بلط وأ ةلئس األ حرطل الب طلل

زيمرتلا ةقيرط (2

13HamzahB.Uno.ModelPembelajaran:MenciptakanprosesBelajarMengajar
yangKreatifdanEfektif.Jakarta:BumiAksara.2009.hal.65

14SaidAqilSiradj.PesantrenMasaDepan.Cirebon:Pustaka.hal158



16

رثكأ وأ دحاو بلا ط نم بلط نع ةرابع ةسارد يه ةيجهنملا

يدان ةسارد ىطعت ام ةداعو ، نيعم باتكل اهسيردتل

كئلوأ ةصاخو ، ةياغلل نيمدقتملا الب طلل طقف يئاسن

: نأةغدل نم ديزملا رسفياًحانج اوحبصي نأب نيمتهملا

يذلا ملعملا ىلإ بلا طلا يتأي نأ يه ةبلا طلا ةقيرط

بتكلا ، ةسدقملا بتكلا وأ نآرقلا رطسأ ضعب أرقيس

ال طلا اهيف رركي ةددحم ةغلتاملك ىلإ اهتمجرتو ةيبرعلا

.15 هملعم لعفليبقلا اذه نم نوكت دقةملك ةمجرتب

ةشقانملا ةقيرط (3

بلطتت ةلكشم لحل ةقيرطك ةشقانملا ةقيرط ريسفت نكمي

نم برتقت نأ نكمي يتلا ةليدبلا تاباج اإل نم ديدعلا

ةشقانملا ىدتنم يفملعتلا و سيردتلا ةيلمع يف ةقيقحلا

santrisantriيف أدبي ام ةداعةرقف ، ةرضانملا وأ اذه

ةايح يف ةيضق ةشقانم وأ شقان ، طسوتملا ىوتسملا

اإلساليم. هقفلا هقف لح داجيإ مث ، موي دعب امويسانلا

ةطيرخ مسر ةيفيك ملعت طقفب ال طلا لعفي ال اساسأو

الب طلا ملعتي ىدتنملا يف نكلو نوناقلا ةلكشملا لحل

اآلءار ةيددعت مارتحا خالل نم ةيطارقميدلا اًضيأ

. ىدتنملا يف رهظيتلا

15NurcholishMadjid.Bilik-bilikpesantren,sebuahPotret
Perjalanan.Jakarta:Paramadina.1997.hal.28
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اليت يستما ةقيرط (4

ةلثمأ نم مدختسيو ، عيرسغيصلا و ظفحلا قرط نم جيزم وه

سمحتمب ال طلا حبصيس ةقيرطلا هذهب . نآرقلا تايآ نم ةريثك

مضهلا لهس اذهةقيرطلا ببسب ، ثارتلا باتكلا ةسارد يف

اهميسقت متي ، اليت يسم األ ةقيرط يفب ال طلا تاردقل اًقفو

نيمدقتملا ىلإ نيئدتبملا عيمج حرش متينم أدبا . ءازجأ ىلإ

نمكي اذهةقيرط يف ظفحلا ةقيرط . ىوتسملا عمكلذل اًقفو

بتك يف اهميلستةبيتر ةلثمأ طقف يرتناسلا فرعي ام ةدايف

،ألهن ةقيرطلا هذه دوجو عم لهستيف نوكي نأ نكمي ىرخأ

.16 نآرقلا تايآ مادختساب ةذوخأملا ةلثم األ ةقيرطلا هذه يف

ثارتلا باتكلا ملعت مييقت ..5

ةغللا ،ب ةيزيلجن اإل ةغللا مييقت نم يتأت مييقتلا ةملك ايفرح
17. مييقتلا : ينعي ةيسينودن اإل ةغللا يف ريدقتلا : ةيبرعلا

اإل ةغللا ب ةملك : ةيبرعلا ةغللا ب ةميقلا يه رذجلا ةملك

لبق نم مييقتلا مييقت مت دقوةميقلا ينعت ةيسينودن

مييقتلا ريشي يف.يأ نوارب ويلبد دلا ريجو تدناف دنيودإ

16AbdulMujibdanMuhaimin.PemikiranPendidikanIslam.Bandung:trigenda
Karya.1993.hal.276

17
AnasSudijono.PengantarEvaluasiPendidikan.Jakarta:RajagrafindoPersada.

2011.Cet.10.hal.01
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نأ ينعي ام"امم ءيش ةميق ديدحتل ةيلمعلا وأ لعفلا ىلإ

ام.قلا ءيش ةميق ديدحتل ةيلمع وأ ءارجإ وه مييقتلا

ةيجهنم ةيلمع وه مييقتلا نإ هباتك يف نيفراع لا نيز

ًءانب ام، ءيش ( ىنعمو ةميق ) ةيعون ديدحتل ةرمتسمو
18. رارقلا ذاختا قايس يف ةنيعم ريياعمو تارابتعا ىلع

ىلع يوطنت يتلا ملعتلا ةطشنأ نم ةيلمع وه ملعتلا نأ نيح يف

جاتنتس اال نكمي كلذل . ةيعامتج واال ةيفطاعلا و ةيركفلا بناوجلا

يف لماشو رمتسمو يجهنم طاشن وأ ةيلمع وه ملعتلا مييقت نأ

تانوكم هاجت ملعتلا ( ىنعمو ميق ) ةدوج نامضو مكحتلا قايس

ةيلوؤسم ةمساحلا ريياعملا رابتعا ىلع ًءانب ةفلتخملا ملعتلا
19. ملعتلا و سيردتلا ةطشنأ قيبطت يف ملعملا

الب طلل ملعملا اهمدقي يتلا /تلاالةو تابجاولا ءاطعإ ةقيرط نإ

دنع ةدشب فلؤملا قفاويو ، ةيلا حلا تايرظنلل اًقفوو ةديج

سيردتل قيبطت لك يف الب طلل تلاالةو / ةمهملا ءاطعإ

ةاعارم ىلإ ةجاحب نوملعملا لا الزي نكلو . ثارتلا باتكلا

ىوتسمب دصقُي الب. طلل ةاطعملا تابجاولا ةيمكو ةيعون

عوضوملل اًقفو ةمهملا ةبوعص ىوتسم كلذكو انه ةدوجلا

ثيح ةيمكلا ىوتسمب دصقُي امنيب ، بلا طلا مهف ىوتسمو

اًقفو الب طلل ةحونمملا ماهملا رصانع ددع ليدعت اًضيأ بجي

18Ibid.hal.03
19ZainalArifin.EvaluasiPembelajaran,Prinsip,TeknikProsedur.Bandung:Remaja

Rosdakarya.2011.cet.3.hal.09-10
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تقو نم للقت ال كلذب مايقلا دنع ةطيحملا ةئيبلا و عوضوملل

. ىصق األ دحلا نم ءاهتن الباال طلل نكمي كلذل ، بلا طلا ملعت

ثحبلا جذومن ج.

خال نم ةقيقحلا ىلع روثعلل ثحب ةيلمع ساس يفاأل وه ثحبلا

ىلإ اًدانتسا اهجاتنتساو اهليلحتو اهتجلا عمو تانايبلا عمج ل

ام. ةلكشم ىلع ةباج لإل تاينقتلا و بيلا واألس بيلا األس ضعب

جذومن لمع مت ، اهليهستو ريكفتلا ةيلمع هيجوت نم ديزمل

وه ةساردلا هذه يف ريكفتلا جذومن . يملعلا لمعلا يف ريكفت

ريكفتلا جذومن نوثحابلا فصيس ، ةساردلا هذه يفيلي امك

ماق ، كلذ ىلع .عالةو ثارتلا باتكلا ملعت ماظن قيبطت لوح

، ملعتلا ةمظنأ قيبطتب ةقلعتملا تانايبلا عمجب نوثحابلا

تاينقت مادختساب ثارتلا باتكلا ملعت ماظن تاطبثمو راصنأو

. قيثوتلا و ةلباقملا و ةظح ال ملا

نع تانايبلل ليلحت ءارجإ يرورضلا نم ، تانايبلا عيمج عمج دعب

األ ىلع زيكرتلا وأ ةيسيئرلا طاقنلا زرف وهو ، ليلقتلا قيرط

يف تانايبلا نم ةيلا تلا ةوطخلا ميدقت متيو ، ةمهملا ءايش

ضرعو ليلقتلا لحارم نم ءاهتن اال دعب . ةيدرس صوصن لكش

و ليلحتلا جئاتن نم تاجاتنتسا ثحابلا صلختسي ، تانايبلا

يف اهتغايص تمت يتلا الت كشملا ىلع درلا لجأ نم تانايبلا

. ةساردلا روحم
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