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عبارلا بابلا

ثحبلا جئاتن

ثحبلا ناكم لا وحأ نع ةحمل أ.

      راتيلا ب كوغناف ةيملس اال ةطسوتملا ةسردملا  1 ملعت جمانرب .

يف ثارتلا باتكلا

ةسردملا يف اذه ثارتلا باتكلا ملعت جمانرب نم ضرغلا وه "ام
 " راتيلا ب كوغناف ةيملس اال ةطسوتملا

ةيملس اال ةطسوتملا ةسردملا يف ثارتلا باتكلا ملعت نم فدهلا "
سرادملا يف نوسردي مهنأ نم مغرلا ىلع هنأ  وه راتيلا ب كوغناف
مث مهفو ةءارق نم اًضيأ اونكمتي نأ لمأي هنأ ،إال ةيمسرلا

لوح ةفرعملل اًردصم دعي يذلا ثارتلا باتكلا تايوتحم ةسرامم
نكت مل ايسينودنإ نأ ذنم هتسارد تمت يذلا اإلساليم نيدلا

"1. فلسلا خاوكأ لبق نم ةلقتسم

يف ثارتلا باتكلا ملعت يف هيف ابوغرم ناك يذلا وهاأللم "ام
؟" تنجام حرسم

الب طلا نكمتي نأ وه ثارتلا باتكلل يميلعتلا طاشنلا اذه لمأ "
، ةمامحلا وأ درجلا ىنعمب بتكلا ةءارق نم تنجام حرسم يف

يمسرلا ميلعتلا تاسسؤمل اًعوضوم تسيل اهنأ نم مغرلا ىلع
انه الب طلا نم بلطي H.NurKamdi لحارلا يجوز نكلو

سورد ةعباتم ةيملس اال ةطسوتملا ةسردملا يف لوصفلا عيمجل
"2 نيدم / ثارت باتكلا
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لصفلا يف هؤارجإ متي يذلا ثارتلا باتكلا ملعت نم فدهلا

باتكلا تايوتحم ةءارق نم الب طلا نكمتي نأ وه يساردلا

ملعي يذلا ملعملا موقي ، ةرباثملا و ربصلا .ب نولحاق مهنكلو هانعمب

.3 ءادرجلا ىنعمب باتكلا تايوتحم ةءارق هيجوتب الب طلا

باتكلا ملعت جمارب اهفدهتست يتلا ةيساردلا لوصفلا يه "ام
 ؟" راتيلا ب كوغناف ةيملس اال ةطسوتملا ةسردملا يف ثارتلا
ةسردملا ءاشنإ لبق ثارتلا باتكلا ملعتل طاشنلا اذه ذيفنت " مت

يف الب طلل اهسيردت متي  يأ راتيلا ب كوغناف ةيملس اال ةطسوتملا
ةسردملا ءاشنإ دعب نكلو 5و6، نيفصلا يف اوناك نيذلا MI

اال ةطسوتملا ةسردملا  يف راتيلا ب كوغناف ةيملس اال ةطسوتملا
ثارتلا ا بتكلا ةسارد اًضيأ اًبولطم ناك   راتيلا ب كوغناف ةيملس

7.8و9." نيفصلل
تلخد امدنع لعفلا ب اًدوجوم ناك نيدملا وأ ثارتلا باتكلا "اذه

" 4 راتيلا ب كوغناف ةيملس اال ةطسوتملا ةسردملا نم عباسلا فصلا

متيو اًقبسم ددحم ينمز لودجل اًقفو ثارتلا باتكلا ملعت متي

وه ثارتلا باتكلا ملعت 7.8و9. فوفصلا يف الب طلل هسيردت

لبق نم رهز األ ةسسؤم يف ةليوط ةرتف ذنم هقيبطت مت طاشن
5. يدمك رون ، ةسسؤملا بحاص

؟" تنجام حرسم اذه يف ثارتلا باتكلا ملعت ةيلمع يه "ام
نوعمتسي الب طلا نأ ىنعمب باتكلا ملعملا أرقي ةيادبلا " يف

ةءارقل الب طلا ملعملا نيعيو ةيبرعلا ةباتكلا ب نوئزهتسي امنيب
". ناغنودناب ىمسي ام وهو . اهانعمب ةلمجلا
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ءانثأ تعمتسا مث باتكلا أرقي مورام لجر ىلإ تعمتسا 6"دقل

" ءادرجلا ةيبرعلا ب ىنعملا ةباتك

كلذ ةظح مال نكمي 8 فصلا يف تاظح ال ملا جئاتن نم

ةءارقب طيسب ناجنودنابايرظن ثارتلا باتكلا ملعت ماظن قيبطت

ىنعملا ةباتك ءانثأ الب طلا عمتسي ،مث اهانعمبةيبرعلا ةلمجلا

.7 ةمامحلا وأ ءادرجلا ىنعم عم ملعملا هأرقي يذلا

ةسردملا يف ثارتلا باتكلا ةسارد يف ةمدختسملا بتكلا يه "ام
 ؟" راتيلا ب كوغناف ةيملس اال ةطسوتملا

تاقفص دجوت ةسردملا هذه يف نكلو ، ةريثك ثارت بتك دجوت "
نأ عقوتملا نم ،مث ةيملقلا رهاوجو ، هقف يباعمو لا، قثأ لفحت

هتءارقو نآرقلا ناقتإ نم يلا تلا ىوتسملا نم ءاقدص األ نكمتي
.8" حيحصو حيحص لكشب

يتلا بتكلا عاونأ نأ فورعملا نم ، يتاظح مال               نم

يدباعملا ) هقفلا باتك يهو ، ةفلتخم ةئف لك يف اهتسارد تمت

ال كلا رهاوج ديحوتلا باتكو لا) فثأ ةفحت تلاالةو( باتك ،( هقفلا

ةيم.

باتكلا سيردت يف ملعملا اهمدختسي يتلا ةقيرطلا يه ام "مث
 ؟" راتيلا ب كوغناف ةيملس اال ةطسوتملا ةسردملا ىلع ثارتلا

لقني . ناغنودنابسرادملا يف ةقيرطلا هذه مدختست ام اريثك "
خالل نماهسيردت مت يتلا ثارتلا باتكلا ةدام ملعملا

الب طلا ىلع ةقيرطلا هذه قيبطتو ،Bandongan ةقيرط
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، اًغراف باتكلا لا الزي ىنعم الب طلا عيمج ىطعأ ، طاشنب هعبت
. طورشو ةنورم رثكأ ةقيرطلا هذههميلستب اًضيأ ملعملا موقيو

دكؤتول ألهن ملعملا هأرقي ام دلقيو لفطلا أرقييملا سردم
الب" طلل اًبعص نوكيس يلا علا ملعتلا نأ انه ةسردملا

ال طلا سيردت يف ةمدختسملا ثارتلا باتكلا ملعت ةقيرط لثمتت

الب طلا نأ  يف راتيلا ب كوغناف ةيملس اال ةطسوتملا ةسردملا بيف

ةءارق مهنكميو تايوتحملا اوفرعي ىتح باتكلا ىنعم نولمكي

ةءارقلا مهنم بلطي امدنع هتءارق مهنكمي كلذ ىلع ،عالةو صنلا

متي ةدحاو ةطقن دنع وأ مدقتلا ًةداع هنم بلطُي يذلا ملعملا نم

.9 ةياغلل ةيدوو دجب ةسردملا هذه يف ناغنودناب ةقيرط سيردت

ال؟ مأ خوكلا نم جرختي نأ بجي سردي يذلا ملعملا ناك "    اذإ
"

هميلعت لمكأ يذلا ملعملا وه ثارتلا باتكلا ملعي يذلا ملعملا  "
اوهنأ نيذلا ثارتلا بتكلا وملعم اًضيأ كانهو . نيرنزيبلا يف
اولمكأ نيذلا نيملعملا يلا.نأ علا ميلعتلا تاسسؤم يف مهميلعت
ةرشابم باهذلل دادعتسا ىلع اوناك pesantren يف مهميلعت

pesantren يف مهميلعت لا مكإ دعب اهنقتأ يتلا ةفرعملا ميلعتل
باتكلا ناملعي ام ةداع ناملعم يرتوب ةديسلا و مورام "."كاب

، نانتنام يف شيعي ناك مورام ديسلا نأ ملعأ تنك ،اذإ ثارتلا
وهف ، ةساردلا ءانثأ غنابموج يف شيعت يرتوب ةديسلا تناك اذإ

"10 اًضيأ

؟" ثارت باتك لك ملعت ضرغ وأ ىوتحم وه "ام

نكمتي نأ وه فدهلا ،و هقفلا باتك وه اهسردن يتلا بتكلا دحأ  "
نم فدهلا امأ . ةعيرشلل ًاقفو ةدابعلا الةو صلا نم الب طلا ؤهالء
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طبتري . حيحصلا لكشلا ب لا األفط فرصتي ىتح األخالق باتك
هقف كانه ، اًعساو هقفلا ناك اذإو ، تادقتعملا ب ديحوتلا باتك
نأ وه اهنم يسيئرلا ضرغلا ،و اهريغو ةأرملا هقف ، ةاكزلا
ناك اذإ . ةينيدلا ةعيرشلا عم قفاوتي ءيشب مايقلا نم اونكمتي

نآرقلا ةءارق نم الب طلا نكمتي ىتح اوظفحت تلاالةو باتك
" حيحصو حيحص لكشب

ال طلا فرعي ثيحب هقفلا باتك وه ثارتلا باتكلا ملعت نم فدهلا

اهقيبطت مهنكميو ةيم اإلسال ةعيرشلا عم قفاوتت يتلا نيناوقلا ب

اإل مولعلا الب طلا فرعي ىتح ديحوتلا باتك ، ةيمويلا ةايحلا يف

تلاالةو، باتك يف هللا.مث نيبو مهنيب ةديج عالةق ءانبو ، ةيهل

.11 حيحص لكشب نآرقلا ةءارق نم الب طلا نكمتي نأ وه فدهلا

حرسم يف نوملعملا اهب موقي يتلا ملعتلا جئاتن ميقت فيك "
؟" تنجام

لودجل اًقفو صحافلا نوكيو ، عوبسأ ةدمل رابتخ اال رابتخا " متي
يف تامييقت ءارجإ خالل نم . يباتك رابتخا اًضيأ كانهو ، ملعملا

واال ةينيوكتلا تارابتخ نماال اهذخأ متي يتلا ،و ىرخأ عيضاوم
، ةيمويلا تارابتخ اال يف اهقيقحت متي يتلا ةيمكارتلا تارابتخ

امدنع ةلئسأ حرطي نأ ملعملا لوقي ام ةداع . فصتنم تارابتخا
اال جئاتن نيمضت متيو هريوصت متي انه نم مث رابتخ اال عمج متي

12". ريرقتلا ةقاطب يف اًضيأ رابتخ

ةياهن دعب مث ثارتلا باتكلا ملعت ةيلمع عابتا دعب الب طلا تاجرد

كلذ دعب متي ناحتما وأ ةسارد اًضيأ كانه يساردلا لصفلا

. بلا ط لكل ريرقتلا تاقاطب يف مهتاجرد لا خدإ
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ثارتلا باتكلا ملعت طيبثتو ةمعادلا لماوعلا ب.

ةطسوتملا ةسردملا يف ثارتلا ا باتكلا ملعت معدت يتلا لماوعلا "ام
 ؟" راتيلا ب كوغناف ةيملس اال

ملعت انلا فطأ سرامي . ةمعادلا لماوعلا دحأ يه بتكلا وأ بتكلا "
نآرقلا وأالًتبالةو موقنس ةلكشملا ةسرامم لبق ةداع ، ةباتكلا

طلا نوكي ال ثيحب باتكلا ملعت شماه اًضيأ ملعملا ربخي اًعم،وأ
". للملا ب نورعشي وأ ةياغلل نيرتوتم الب

اال ةطسوتملا ةسردملا يف ثارتلا باتكلا سيردتب موقي يذلا ملعملا "
ةينيدلا ةسردملا ميلعتب عقاولا يف موقي   راتيلا ب كوغناف ةيملس

يف ءاشعلا صالة دعب ةداع اهؤارجإ متي يتلا ةسسؤملا هذه يف
" ةسردملا دجسم وأ رهز األ عماجلا اذه

مدختسملا باتكلا نأ وه ثارتلا باتكلا ملعتل معادلا لماعلا  

ىوتسم ساسأ ىلع الب طلا ةردق ىوتسم عم قفاوتي ملعتلل

ةيدسجلا ةيحانلا نم الب طلا نم وه نأاأللو نيح يف . مهميلعت

ملعت يف ةكراشملا يف ةياغلل عفترم الب طلا سامح نأ ،إال

تايوتحم وأ ةايحلا نع صصق اًضيأ دجوت ثيح ثارتلا باتكلا

نم سيردتلا دنع ملعملا بولسأ فلتخي . ةساردلا ديق باتكلا

ةيلمع يف ةمدختسملا الت يهستلا قيقحت اًضيأ مت آلرخ. ملعم

.13 ةاحمملا و تاروبسلا و بتكلا نم اًءدب ، ملعتلا

؟" ملعتلا ةيلمع قوعت يتلا لماوعلا يه ام "مث
نآرقلا ةءارق نوعيطتسي طالبال كانه نوكي نايح األ ضعب "يف
اال ةسردملا نم ألمهن ةيبرعلا فورحلا اونقتي مل وأ هتباتكو
لعجي اذهو ، رهظلا دعب ةيحابصلا ةسردملا يف اوسيل وأ ةيئادتب

13Observasipembelajarankitabkuningdikelas7,8,9bulanJanuari-Februari2020
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اًنايحأو ، ءطبب يرجي لا الزي نايح األ ضعب يف باتكلا ملعت
" كلذ نم دبال من سيردتلا دنع طالب اًضيأ كانه نوكي
اًضيأ كانهو ، نوماني ءاقدصأ كانه نوكي نايح األ ضعب "يف

" مهءارو مهبتك كرتُت بتك

مل نيذلا الب طلا يه سرادملا اههجاوت يتلا لكاشملا و قئاوعلا

يتلا ةماعلا سرادملا نم نوتأي ألمهن ةيبرعلا فورحلا اونقتي

ال طلا اًضيأ اًنايحأو نآرقلا ةباتكو ةءارق وأ ينيد ميلعت اهيدل سيل

ط لك وادلا ناك .اذإ ملعتلا ةيلمع ثودح دنع نوماني نيذلا ب

ةيملس اال ةطسوتملا ةسردملا يف ثارتلا باتكلا ملعتل اًدج نيمعاد بلا

عما قفاوتت ملعتلا ةيلمع يف ةمز لاال قفارملا نم . راتيلا ب كوغناف

.14 ملعتلا قفارمل ةيسايقلا تاجايتح ال

ملعتلا ةيلمع يف تابقعلا ىلع بلغتلل ةمدختسملا لولحلا .3

؟" ةلكشملا ىلع بلغتلل مدختسملا لحلا وه ام "مث

نوكي نأ نكميكلذب مايقلا ةيفيكو ، ملعتلا ماظن نيسحت رمتسي  "
نوكي ميدقلا ماظنلا عم ًةداع ،ألهن سردلا ب نيمتهم لا األفط

ملعملا انه ىتح . سردلا ب اًمامتها لقأ لفطلا

فصلا يف لا األفط رجض ىلع بلغتلل لولح نع ثحبلا
ريغ نولا زي البال طلا ناك اذإ .ألهن صصقلا اهللختتداتعملا
ءطبب سردن نحنف ةيبرعلا فورحلا ةباتكو ةءارق ىلع نيرداق

اًتقو يطعن اًنايحأ كلذ نم دبالً ثارتلا باتكلا سيردت ءانثأ
لئاسر ةباتكو ظفح ملعتل ةسردملا دعب سيردتلا وأ اًيفاضإ

و عفادلا مدقن نحنف ، ءيطب لفطلا نأ نم مغرلا ىلع ، ةيجحلا
لصفلا يف نوماني نيذلا الب طلا لا ؤس ناك .اذإ ءطبب هيجوتلا

14
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هنم بلطُي مث ًةداع هظاقيإ متي ، اًيراج رفص األ باتكلا ملعت ءانثأ
". ساعنلا يفتخي ىتح ءوضولا و جورخلا

" يرتوب ةديسلا عم ءوضولا هنم بلطُي ام، صخش مان اذإ ةداع
مورام ديسلا "وأ

لولحلا لوح اهيلع لوصحلا مت يتلا الت باقملا و تاظح ال ملا نم

اًضيأ رمتسي ، اههجاوت يتلا الت كشملا عم لماعتلا يف ةدمتعملا

باتكلا ملعتب الب طلا متهي ثيحب ، ملعتلا ماظن عم لماعتلا

طالب كانه نوكي امدنع . صصقلا عم لخادتت كلذكو . ثارتلا

الب طلا نكمتي ىتح عفادلا ملعملا مدقيس ، ملعتلا يف نوئيطب

اال ىلع بلا ط لك ءابآ عيجشت متيو . ثارتلا باتكلا مهف نم

نيدعتسم نولا الزي ثيحب مهلا ألفط عفادلا ءاطعإ يف رارمتس

ةسردملا يف ملعتلا يف ةكراشملا يف حةلا يأ يف نيطشنو

.15 ثارتلا باتكلا ملعت ةصاخ   راتيلا ب كوغناف ةيملس اال ةطسوتملا

جئاتنلا و ليلحتلا ب.

اال ةطسوتملا ةسردملا ثارتلا باتكلا ملعت ماظن جمانرب قيبطت أ.

  راتيلا ب كوغناف ةيملس

. ثارتلا باتكلا ملعت نم ضرغلا .1

ةسردم يف ثارتلا باتكلا ملعت قيبطت لعفلا متب دقو

الب طلا ىلع قبطي يذلا و رهز األ ةسردم سيسأت لبق رهز األ

. ةسسؤم هذه ألن ةيئادتب اإل ةسردملا يف نولا الزي نيذلا

15Observasidikelas7,8,9padatanggal11,13,16Februari2020MTsal-Azhar
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ةيملس اال ةطسوتملا ةسردملا يف ثارتلا باتكلا ملعت متي

موقي . اًقبسم ددحم لودجل اًقفو لصفلا  يف راتيلا ب كوغناف

ددحم لودجل اًقفو باتكلا تايوتحم سيردتب ملعملا

عم باتكلا تايوتحم رسفي يذلا ثارتلا باتكلا ملعت . اًقبسم

ىنعمب لضفأ لكشب فورعملا وأ ةيبرعلا ةمجرتلا ةمامح

ىلإ ةراش لإل مدختسي باتك وه ثارتلا باتكلا . ءادرجلا

اآل ىلإ ايندلا يف ملسملا شيع ةيفيك نع كولس وأ نوناق

ملعملا مدقي ، باتكلا تايوتحم ميلعت بناج ىلإ ةرخ.مث

األ اذه يف ًءانثتسا سيل الهب طل هب ىذتحي اًجذومن اًضيأ

هسيردت متي يذلا باتكلا تايوتحم اًضيأ ملعملا قبطي رهز.

. هجراخو لصفلا لخاد ةيمويلا مهتايح يف الب طلل

يبرعلا صنلا عم ثارتلا بتكلا ريسفتو ةءارق ةيفيك كملعي أ)

. لحاق ىنعم وأ ةمامح

ةايحلا يف ةدافتسملا ثارتلا باتكلا تايوتحم قيبطت ب)

. ةيمويلا

و ملعلا لهأ همدختسي يذلا نوناقلا ردصمب فيرعتلا ج)

. جاجحلا

. ةطشن األ معد لئاسوو تايجيتارتسا قيبطت .2

ةيملس اال ةطسوتملا ةسردملا يف ثارتلا باتكلا ملعت خالل نم

ثارتلا باتكلا سيردتب ملعملا موقي ، رهز  األ راتيلا ب كوغناف
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، هتمجرتو باتكلا تايوتحم ملعملا أرقيو ، ناغنودناب ةقيرطب

مث . مهبتك يف تاظح ال ملا نيودتب الب طلا عيمج موقي مث

باتكلا تايوتحم ةءارقل الب طلا نييعتب اًضيأ ملعملا موقي

بتكلا . ملعتلا نم ءاهتن اال دعبو لبق هتسارد تمت يذلا

باتكلا ملعت جمانرب يف تاسسؤملا لبق نم ةمدختسملا

. لفثأ ةفحت ، ةيملقلا رهاوج ، هقفلا يدباعم باتك يه ثارتلا

، اهنم لك االت جمو تايوتحم ىلع باتك لك يوتحي ثيح

ةطشن باأل مايقلا نيناوق ىلع يوتحي يذلا يدبعملا هقفلا باتك

يوتحي مث ، ةدابعلا تاءارجإ ىلع يوتحت يتلا وأ ةيمويلا

تاداشرإ ىلع يوتحي باإلسالموأ نامي اإل ىلع ةيم ال كلا رهاوج

ىلع يوتحي يرث األ ركذل مث ، نامي اإل ماجسن اال نع هميدقتل

. نآرقلا ةءارق تاءارجإ يف مدختسي يذلا تلاالةو ملع

ةيملس اال ةطسوتملا ةسردملا يف ثارتلا باتكلا ملعت يف أ)

Bandonganيف ةقيرط ملعملا مدختسي   راتيلا ب كوغناف

. ثارتلا باتكلا سيردت

ةمامح هنأ ىلع هريسفت مت باتك ةءارقل بلا ط لك نييعت متي ب)

. ملعتلا دعبو لبق ةيبرع

، هقفلا يدابعم يه: ملعتلا جمارب يف ةمدختسملا بتكلا ج)

لا. فثأ ةفحتو ، ةيملقلا رهاوج

: ًاديدحتو ، ملعتلا ةيلمع يف ةيفاك ملعتلل ةمز التلاال يهستلا د)
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. يساركلا التو واطلا ، ةاحمملا ، ريشابطلا ، تاروبسلا ، بتكلا

رهز. األ سرطب ثارتلا ا باتكلا سردم .3

ةيملس اال ةطسوتملا ةسردملا يف ثارتلا باتكلا سردم وأ سردم

مه كلذل ةيلخاد ةسردم نم يتأي سردم   راتيلا ب كوغناف

نيملعم دجوي . ثارتلا باتكلا ملعت لا جم يف ةياغلل نورهام

مه . ثارتلا باتكلا سيردتب نوموقي رهز األ ةسردم يف

يف ةيم. اإلسال تايلكلا و ةيلخادلا سرادملا نم نوتأي نوسردم

ةدع مادختساب ملعتلل مييقت اًضيأ كانه يساردلا لصفلا ةياهن

قرطو ، يوفشلا رابتخ ،اال يباتكلا رابتخ اال يه ، قرط

. ةسرامملا

و ةيلخادلا سرادملا نم نيجيرخ مه نوسردي نيذلا نوملعملا أ)

ةيم اإلسال تايلكلا

. ثارتلا باتكلا ناملعي ناملعم كانه ب)

نم ةفلتخم عاونأ ثارتلا باتكلا ملعت مييقت مدختسي ج)

ةيريرحتلا تاناحتم واال ةيوفشلا تاناحتم اال يهو تامييقتلا

. ةيلمعلا تاناحتم واال

. ثارتلا باتكلا ملعت معد لماوع ب.

ةسردملا ىلع ثارتلا باتكلا ملعت جمانربل اًديؤم حبصأ يذلا

نماأل ددع كانه ناك ، رهز  األ راتيلا ب كوغناف ةيملس اال ةطسوتملا
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رومأ ءايلوأ يهو ، ثحبلا ةيلمع ءارجإ دنع اهتدجو يتلا ءايشأ

باتكلا ملعت جمانرب دوجو ةوقب اومعد نيذلا مهسفنأ الب طلا

ا مدق امك ،  راتيلا ب كوغناف ةيملس اال ةطسوتملا ةسردملا ىلع ثارتلا

ثارتلا باتكلا ةسارد ةعباتم لصاوي نأ الهنب اًضيأ عفادلا آلءاب

ةيملس اال ةطسوتملا ةسردملا البيف طلا ادب رهز.مث األ لبج يف
16. باتكلا ملعتل ثارتلا جمانربلا اذهب ادج نيمرغم   راتيلا ب كوغناف

ةيفاك ثارتلا باتكلا ملعت ةيلمع يف ةبولطملا الت يهستلا ربتعت

.17 موي لك الةس سب ملعتلا ةيلمع ليغشت نكمي ثيحب

سيردتل تاسسؤملا و نيملعملا البو طلا رومأ ءايلوأ معد أ)

. ةيدجو ربصب ثارتلا باتكلا

فاشكتساو ةساردلا ةلصاوم يف ةبغرلا مهيدل نيذلا الب طلا ب)

. ثارتلا باتكلا

باتكلا ملعت ةيلمع يف ةيفاكلا ةيتحتلا ةينبلا و قفارملا رفوت ج)

. اههجاوت يتلا لكاشملا و زجاوحلا ج.

أل ةياغلل ةليقث تسيل سيردتلا دنع ملعملا اههجاوي يتلا تابقعلا

للملا ب اًنايحأ نورعشي نيذلا الب طلا نم يتأت تابقعلا هذه ن

يتأت ىرخأ ةبقع كانه . ملعتلا ةيلمع ثودح دنع ساعنلا وأ

16ZainalArifin.EvaluasiPembelajaran,Prinsip,TeknikProsedur.Bandung:Remaja
Rosdakarya.2011.cet.3.hal.9-10

17AnasSudijono.PengantarEvaluasiPendidikan.Jakarta:Rajagrafindo
Persada.2011.cet10.hal.67
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ال نايح األ ضعب يف نولا زي ال نيذلا الب طلا نم اًضيأ

يرورضلا نم كلذل ، ةيبرعلا فورحلا ب ةباتكلا نوعيطتسي

سيردتلا سورد دقع ىتحو رركتم لكشب الب طلا ؤهالء ميلعت

. ةسردملا دعب

و ةيئادتب اال ةلحرملا نم نوتأي نيسناجتم ريغ طالب كانه أ)

ريغ ةيئادتب اال ةسردملا نم الب طلا مظعم لا الزي امنيب ،MI

. ةيبرعلا فورحلا ةءارق ىلع نيرداق

ةيئيب لماوع ببسب ملعتلا ةيلمع ءانثأ نوماني نيذلا الب طلا ب)

األزر. لوقح نم بيرق ةسسؤملا عقوم ألن ةدراب

. ةفداصملا لكاشملا عم لماعتلا يف دمتعملا لحلا    ي.

فورحلا ةباتكو ةءارق نوعيطتسي ال نيذلا الب طلا نم بلطُي أ)

فورحلا ةباتكو ةءارق ميلعتل ةيفاضإ تاعاس ءاضق ةيبرعلا

. ةيبرعلا

ءام ذخأ ملعتلا ةيلمع ءانثأ نوماني نيذلا الب طلا نم بلطُي ب)

. ساعنلا يفتخيل ءوضولا

ةشقانم ج.

مايقلا نيثحابلا مت يتلا ثوحبلا جئاتنو تانايبلل ضرعتلا      نم

ملعت باتكذيفنتلا نأشب ليلحت ميدقت نيثحابلل نكمي ، كلذب

، راتيلا ب كوغناف رهز األ ةيم اإلسال ةطسوتملا ةسردملا يف ثارت
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: لمشي

اإلسال ةطسوتملا ةسردملا يف رفص األ باتكلا ملعت جمانرب .1

راتيلا ب كوغناف رهز األ ةيم

ثارتلا باتكلا ملعت نم ضرغلا أ.

.و صخشلا يف رييغت كانه نوكي نأ وه ملعتلل يسيئرلا فدهلا

ةسردملا يف ثارتلا باتكلا ملعت نم يسيئرلا ضرغلا

نيوكت وه راتيلا ب كوغناف رهز األ ةيم اإلسال ةطسوتملا

ةعيرشلل اقفو ةدابعلا ةسرامم خالل نم ةيم اإلسال سوفنلا

اهتسارد متي يتلا بتكلا نم عاونأ ةدع كانه افلس. ةددحملا

، راتيلا ب كوغناف رهز األ ةيم اإلسال ةطسوتملا ةسردملا يف

ىتح هقفلا باتك ةسارد : باتك لكل ملعتلا فادهأ لمشتو

ىلإ امو ، ةاكزلا الةو (صلا ةدابعلا ءادأ نم الب طلا نكمتي

ديحوت باتك اًضيأ كانه ةيم. اإلسال ةعيرشلل اًقفو ( كلذ

نونمؤيو ، ةيهول األ ةفرعم الب طلا فرعي نأ ىلإ فدهي

لا فثأ ةفحت باتك كانه . ةعيبطلا هذه قلخ يذلا هللا دوجوب

ىتح تلاالةو ةفرعم ىلع نيرداق الب طلا لعج ىلإ فدهي

ةفرعمل اًقفو حيحص لكشبو اًديج نآرقلا ةءارق نم اونكمتي

لعافتلا نم ةغلل ةيميلعتلا فاده األ ةيرظنل اقفو تلاالةو.اذه

و ةفرعملا باستكا ىلإ ديكأتلا ب يدؤيس الب وطلا ملعملا نيب
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18. طيسولا ةفرعملا عم اًلعافت ملعتلا لعجي ثيح . ةفرعملا

ةيم اإلسال ةطسوتملا ةسردملا يف ملعتلا قيبطت جمانرب مدختسي

، قيبطتلل ةلباقو ةطيسبو ةيلمع اًقرط راتيلا ب كوغناف رهز األ

ةقيرط مادختساب ثارتلا باتكلا ملعت لا ثملا ليبس ىلع

دنع اًدج ةلا عف ةقيرطلا هذه نوكت ثيح ناغنودناب

، مهميلعت متي نيذلا الب طلا نم ريبك ددع عم اهمادختسا

يتلا داوملا مهفو يقلت لا األفط ليهست ىلإ فدهي اذهو

الب طلل ةفرعملا ريفوت وه ملعتلا نم ضرغلا ايرظن .. سردت

ةساردلل اقفو كلذ مهفل دعب اومهفي مل نيذلا كئلوأ نم

.11 ةحفص يناثلا لصفلا يف ةيرظنلا

ةدافتسملا بتكلا عاونأو ملعتلا قرط ب.

يه ملعتلا ةقيرطسرادملا يف ةقيرطلا هذه مدختست ام اريثك

ةطشنأو سيردتلا ةيلمعيف الب طلل داوملا لقنل مدختستةقيرط

باتكلا ملعت يف ةمدختسملا ةقيرطلا نوكت ام ةداع . ملعتلا

ملعتيف ةمدختسملا بيلا األس كلذكو ، ةيديلقتلا ةقيرط ثارتلا

رهز األ ةيم اإلسال ةطسوتملا ةسردملا يف ثارتلا باتكلا

. ناغنودناب ةقيرط مادختساب راتيلا ب كوغناف

ةءارق قيرط نع ملعتلل ةقيرط Bandonganيه ةقيرط

.19 باتكلل ىنعم ءاطعإ ءانثأ الب طلا عامتساو هتمجرتو ملعملا

18Mudasir.2012.DesainPembelajaran.IndragiriHulu:STAINurulFalah,hal.1
19AbdurrahmanSaleh,PedomanPembinanPondokPesantren,
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باتك ةمدختسملا ةيسيئرلا ةقيرطلا يه ةيكيس ال كلا ةقيرطلا

ب كوغناف رهز األ ةيم اإلسال ةطسوتملا ةسردملا يف ثارتلا

ىتح باتكلا ىنعم لا مكإ ىلإ ةجاحلا البب طلا رعشي . راتيلا

نم اونكمتي ىتح ، صنلا ةءارق مهنكميو تايوتحملا اوفرعي

هنم بلطُي يذلا ملعملا نم ةءارقلا مهنم بلطي امدنع هتءارق

ولتاآلرخ. اًدحاو هنييعت وأ مدقتلا ًةداع

ةءارقلا ، ةيلحملا تاغللا ملعملا مادختسا bandonganوه ةقيرط

نم . هملعت يذلا باتكلا نم ةلمج ةلمج حرشو ، ةمجرتلا ،

اهمدق يتلا تاريسفتلا ةيانعب الب طلا عبتي ، ىرخأ ةيحان

. ةنيعم زومرب مهبتكل ةنيعم تاظح مال ءاطعإ خالل نم ملعملا

ال طلا الب،ألن طلل ةبقع دعت مل لوطأ تحبصأ املك ، كلذ عمو

. ثارتلا باتكلا ملعت عم ةعراصملا ىلع اوداتعا ب

يف ةمدختسم قرط ةدع نم ةدحاو ناغنودناب ةقيرط دعت

دنع ةياغلل ةلا عف ةقيرطلا هذهو ، ثارتلا باتكلا سيردت

نإ . ريصق تقوو الب طلا نم ديدعلا عم ملعتلل اهمادختسا

ب كوغناف ةيملس اال ةطسوتملا ةسردملا يف ثارتلا باتكلا ملعت

لصفلا يف ثارتلا باتكلا ملعت تايرظن عم قفاوتي راتيلا

ةيرظن فصو يف ةدراولا تاوطخلا قفو متي كلذ لك . يناثلا

هذه نأ نم مغرلا ىلع . ناجنودناب ةقيرطب ثارتلا باتكلا ملعت

نيب لصاوتلا صقن نأ يهو ، بويعلا ضعب اًضيأ اهل ةقيرطلا

Jakarta:DepartemenAgamaRI,1982.hal.79
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ب نومهفي البال طلا نأ ةجردل اًريثك سيل الب وطلا نيملعملا

ديعي ملعملا ،إالنأ تقولا كلذ يف حيحص لكشب ةرورضلا

هذه كلذل ، ةميدق ةقيرط ربتعي ثيحب باتكلا ىنعم قطن
20. طقف . ءايكذ الباأل طلل طقف ةلا عف ةقيرطلا

اهمدختسي يتلا بيلا األس يه Uno ملعتلا بيلا ألس اًقفو

، ةديدج براجت وأ تامولعم ميدقتل نوبردملا وأ نوملعملا

ءادأ ضرعو ، ملعتلا يف نيكراشملا براجت فاشكتساو

نأ جاتنتسا نكمي اذكهو . مهريغو ، ملعتلا يف نيكراشملا

وأ ةداملا ضرع يف اهعابتا متي ةقيرط يه ملعتلا ةقيرط

ةيمهأ 21. ةنيعم فادهأ قيقحتل اهميدقت متيس يتلا سوردلا

ةقيرطلا ،ألن ينيرهزلا اهفشكسيردتلا يف بيلا األس مادختسا

يه ةقيرطلا ، ةيميلعتلا ةيلمعلا تانوكم دحأةئطاخ

بولس األ ةيميلعتلا لئاسولا اهمعدت يتلا فاده األ قيقحتةادأ
22. يميلعت ماظن يف عامج وهاإل

ةيوانست ةسردم يف اهتسارد تمت يتلا ثارتلا بتكلا عاونأ

يلي: امك يه ماع لكشب

هقفلا يدابعملا أ.

تلاالةو. باتك ب.

20ArmaiArief.PengantarIlmudanMetodologiPendidikanIslam.Jakarta:Ciputat
Press.2002.hal.154

21HamzahB.Uno.ModelPembelajaran:MenciptakanprosesBelajarMengajar
yangKreatifdanEfektif.Jakarta:BumiAksara.2009.hal.65

22Zuhairi.Et.al.MetodologiPendidikanAgama.Solo:Ramadhani.1993.hal.79
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ديحوتلا باتك ج.

، عقاولا يف ، ةحاتملا ثارتلا بتكلا نم عاون آالفاأل نيب نم

طلا تاجايتح ال ةبسانم بتك يه عأاله ةروكذملا ثلاالةث بتكلا

عأ ةروكذملا بتكلا ،و ريوطتلا ةلحرم يف نولا الزي نيذلا الب

اإلسال ةطسوتملا ةسردملا يف ةقبطم ةبسانم بتك يه اله

ميدقتل حاتملا تقولا نم ليلقلا ىوس دجوي ال ألهن رهز األ ةيم

. ةيميلعتلا ةسسؤملا هذه يف ثارتلا باتكلل ةيميلعتلا داوملا

ثارتلا باتكلا سردم ج.

نأ بجي عبطلا .ب ملعتلا يف يسيئر رصنع وه ملعملا وأ ملعملا   

ةبسنلا .بو سيردتلا يف ةنيعم تاءافك ملعملا وأ ملعملل نوكي

يف ءافكأ اونوكي نأ بجي ، عبطلا ،ب ثارتلا باتكلا يسردمل

و ةداملا اونقتي نأ بجي لثم: ، ثارتلا باتكلا مولع لا جم

دعاوقلا اونقتي نأ بجيو ةيبرعلا ةغللا اونقتيو ىوتحملا

. باتكلا يف ةمدختسملا

رهز األ ةيوانست ةسردم يف ثارتلا باتكلا يسردم       نإ

و سرادملا يف مهميلعت اولمكأ نوسردم مه وجيريلا غيت

ىلع ةردقلا لعفلا ب مهيدل نيذلا و ةيلخادلا ةيم اإلسال تايلكلا

باتكلا سردم صاصتخا نأ امك الب. طلل سيردتلا بتك ريفوت

امك راتيلا ب كوغناف ةيملس اال ةطسوتملا ةسردملا يف ملعملل كولمم

، ةقداص يهو ،30 ةحفص يناثلا لصفلا يف بوتكم وه
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.23 كلذ ىلإ امو ةطلسلا ،اهل ةديج ةودق اهنوك ولاالةي، لمحت

جئاتنلا سايق وه ملعتلا مييقت    

ملعتلا مييقت نإ لا قنيفراع لنيز . يعونلا و يمكلا ملعتلا

لجأ نملخاد ةلماشو ةمادتسمو ةيجهنم ةطشنأوأ ةيلمع

ملعتلا نوكم ملعت ( ىنعملا وةميقلا ) ةدوجلا نامضو ةبقارم

تاباجإمازتلا ك ةنيعم ريياعم رابتعا ساسأ ىلعةفلتخملا

، ماع لكشبملعتلا و سيردتلا ةطشنأ قيبطت يف ملعملا

وه ثارتلا باتكلا ملعتمييقتلا يف ةمدختسملا تاينقتلا
24. رابتخ اال تاينقت مادختسا

، ميلعتلا يف مييقتلا سايقلا راطإ يف متت ةقيرط وه رابتخ اال

يذلا رماوأ وأ اهيلع ةباج لإل ةلئس األ كشأ وأ ماهم لكش يف

، ةسردملا يفملعتلا ةيلمع جئاتن مييقت يف هب. مايقلا بجي

و رابتخ اال امهو ، تاينقتلا نم ناعون لعفلا ب كانه

ىلإ ةمسقم رابتخ اال تاينقت لا .nontesوالزت ةينقتةينقتلا

،واال ةيوفشلا تارابتخ واال ةيباتكلا تارابتخ اال امه ، نيعون

رهز األ ةيوانست ةسردم يف عئاش لكشب ةمدختسملا تارابتخ

باتكلا ناحتما ءانثأ ىرجت ةبوتكم تارابتخا يه وخيرلا غيت

. ثارتلا

يف حاجنلا ىدم سايقو ةفرعم ىلإ ملعتلا يف مييقتلا فدهي

23Zuharini.MetodologiPendidikan
24ZainalArifin.EvaluasiPembelajaran,Prinsip,TeknikProsedur.Bandung:Remaja

Rosdakarya.2011.cet.3.hal.9-10
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ةفرعم وه رفص األ باتكلا ملعت مييقتو . ملعتلا و ميلعتلا ةيلمع

ثيحب ، ةساردلا لحم باتكلل الب طلا مهف وأ ةردق ىوتسم

داوم وأ ةيهيجوت ئدابمك جئاتنلا مادختسا نكمي ، مييقتلا عم

. ملعتلا نيسحتل نيملعملل

ةسردم يف ثارتلا باتكلا ملعت يف طيبثتلا و طيبثتلا لماوع .2

راتيلب كوجنوب ناجنوبماج وجيرلا جيت رهز األ ةيوانست

ةمعادلا لماوعلا أ.

باتكلا وه رفص األ باتكلا ملعت معدي يذلا األلو لماعلا

نم وه لأللو يداملا بناجلا نم يناثلا .و ملعتلل مدختسملا

ةيلا ع ةناكمب نوعتمتي نيذلا نيسمحتملا الب طلا الب، طلا

ناعجشي نيذللا نيدلا رفص.كالولا األ باتكلا ملعت ةعباتم يف

عفادلا ، مهتفرعم لقصو ملعتلا ةلصاوم ىلع امهلا فطأ اًمئاد

الب طلل اًمئاد هؤاطعإ متي يذلا ملعملا نم سامحلا و ثلا ثلا

ةقيرط رثؤت ، نايح األ ضعب يف . اهيف نوسردي ةرم لك يف

يف الب طلا سامح ىلع الب طلا ىلإ ملعملا نم داوملا لا صيإ

جمانرب حاجن معدت يتلا لماوعلا نم ديدعلا كانه .ألن ملعتلا

نمضتي يذلا )،و ةزهج (األ ةزهج األ نوكم لثمي يذلا ملعتلا

. تابتكملا و تاربتخملا و ةيلمعلا تادعملا و ةساردلا فرغ

جماربو جهانملا لمشت يتلا ( تايجمربلا ) تايجمربلا تانوكم

يذلا ،Brainware. ملعتلا ةمظنأو سرادملا ةرادإو سيردتلا

الب وطلا نيريدملا و نيفرتحملا نيملعملا دوجو ىلع يوطني
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هذه يف 25. اهسفن ميلعتلا ةيلمع يف نيكراشملا صاخش واأل

، يناثلا لصفلا عم ملعتلا يف ةمعادلا لماوعلا قفاوتت ةلا، حلا

و قفارملا لمشت ملعتلا يف ةمعادلا لماوعلا 11،نأ ةحفصلا

نماآل مدقملا معدلا ىلإ ةفاض باإل ةبسانملا ةيساس األ لكايهلا

. ةيميلعتلا تاسسؤملا و ءاب

طبثم لماع ب.

لماوع اًضيأ كانه ، ةمعادلا لماوعلا ىلإ ةفاض باإل

لماوعلا ،و ةيرظنلا ةيحانلا نم ةيميلعتلا ةيلمعلا يف ةطبثم

نيملعملا ،و ملعملا ةدايق عاونأ يه ملعتلا ةيلمع طبثت يتلا

ملعملا تقوو ، ملعملا ةفرعمو ، ملعملا ةيصخشو ، نيبيترلا

، معدلا ىلإ نورقتفي نيذلا الب الب،وطلا طلا مهفل دودحملا

ةيميلعتلا ةئيبلا ذيفنت متي ال، مأ ةيفاك ملعتلا قفارم

.26 فيك

ةسردملا يف اههجاوت يتلا لكاشملا و قئاوعلا

قئاوعلا ألن ةياغلل ةبعص تسيل رهز األ ةيم اإلسال ةطسؤتملا

ريغ نولا زي ال نيذلا الب طلا نم يتأت ملعتلا ةيلمع يف

ىتح MIوأ ةيئادتب اال ةلحرملا نم مهضعبو ، نيسناجتم

نوتأي ألمهن ةيبرعلا فورحلا اونقتي طالبمل كانه نوكي

25Payudia.2011.FaktorPendukungdanPenghambatdalamPembelajaran.

Yogyakarta:Lkis.2011.hal.13
26Muhaimin,Suti’ah,danSugengListyoPrabowo.2009.ManajemenPendidikan.

Jakarta:Kencana.hal.356
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-. ةباتكو ةءارق وأ ينيد ميلعت نودب ةماعلا سرادملا نم

طلا مه سيردتلا ملعم اههجاوي يتلا قئاوعلا اًنايحأو نآرقلا

أل اذه نوكي .دق ملعتلا ةيلمع ثودح دنع نوماني نيذلا الب

. نايح األ ضعب يف ةبيتر لا الزت ملعملا ميلست ةيلمع ن

ةسردملا ملعتلا زجاوح ىلع بلغتلل ةلوذبملا دوهجلا .3

راتيلا ب كوغناف ةيملس اال ةطسوتملا

لوح اهيلع لوصحلا مت يتلا تانايبلا جئاتن نم

اههجاوت يتلا لكاشملا عم لماعتلا يف ةدمتعملا لولحلا

الب طلا نوكي ثيحب ، ملعتلا نيسحت رمتسيجمانربلا يه

لا طالبالزت كانه ناك اذإو رفص. األ باتكلا ملعتبنيمتهم

ملعملا نوكيسف , طسوتملا نم لقأ مهتاردق تايوتسم

ةعباتم نم اونكمتيمل نيذلا مه طالب هيجوتب اًديعس

ال نيذلا الب طل لمث . ثارتلا باتكلا فاشكتس اوملعتلا

مه ألن ةيبرعلا فورحلا ةباتكو ةءارق نوعيطتسي ال نولا زي

تاعاس روضح مهنم بلطي ة، يئادتب اال ةسردملا نم

. ةيبرعلا فورحلا ةباتكو ةءارق سيردتل ةيفاضإ

يف نوبخاص وأ نومئان مه نيذلا كئلو أل ةبسنلا ب

ىلع ، ملعملا لبق نم مهتبقاعم متيسف ، يساردلا لصفلا

ءادأب نوماني نيذلا كئلوأ رابخإ متيس ، لا ثملا ليبس

مهنم بلطيس نوبخاص نيذلا كئلو أل ةبسنلا مثب ءوضولا

علا توصب هتسارد قبس يذلا باتكلا تايوتحم ةءارق
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. سيردتلا ملعم لبق نم لصفلا مامأ

ةديج ةرادإ ديكأتلا ب بلطتي ديجلا ملعتلا نأ عقاولا و

يتلا ءايش األ ناطبتسا اًمئاد بجي ، هقيقحتلو ، اًضيأ ةياغلل

نإف عأاله، لماوعلا فصو نم . أشنت يتلا لكاشملا ببست

نيسحت يلي: امك يه اهذاختا بجي يتلا تاوطخلا

ةيمنت ، ملعتلا عفاد نيسحت ، بيصختلا جمانرب ، سيردتلا

ةراشتس اال تامدخ ، ةديجلا ملعتلا تاداعو فقاوملا
27. ةيدرفلا

27Dimyati,dkk., BelajardanPembelajaran,Jakarta:PT.RinekaCipta,2002,hal
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