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 الفصل الرابع

 عرض البيانات ونتائج البحث

 المبحث األول: لمحة عن ميدان البحث
 حملة عن معهد منبع اغبكم مانتيناف باليتار -أ 

 اؼبوقع اعبغراُب .1

نطقة اغبضرية. كباؼبثل، معهد منبع اغبكم. كجد اؼبعهد عادة ُب مناطق بعيدة عن اؼب

كم. من مدينة بليتار. ُب كنورهبو، سليماناف، أكدانوك،   24يقع ىذا اؼبعهد على حوإب 

ىكتارات. غالبنا يعرؼ معهد منبع اغبكم  4باليتار. يقع ىذا اؼبعهد على مساحة حوإب 

كنو يقع ُب قرية كنورىبو. ألف باسم كوخ مانتيناف، على الرغم ليس يقع ُب قرية مانتيناف، كل

سكاف مانتيناف لعب دكرا كبَتا ُب بناء اؼبسجد كاؼبعهد كنشط ُب أنشطة اؼبسجد كاؼبعهد ُب 

 بداية بنائو.

حُت سكاف سليماف ، الذين ٓب يعرفوا اإلسالـ ُب ذلك الوقت، ٓب يقدموا ردان إهبابيان 

ا هبذا اؼبسجد كاؼبعهد حيت يومنا على كجود اؼبسجد كاؼبعهد. كال يزاؿ اسم مانتاف مرتبطن 

 111ىذا.

 تاريخ معهد منبع اغبكم مانتيناف باليتار .2
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، حبضور شاب اظبو عبد الغفور الذم عآب ُب علم 1917بٍت ىذا اؼبعهد ُب عاـ 

اإلسالمية ك لو خربة ُب التعلم من اؼبعاىد. إنو ابن قانونيا اغباج منجات )اغباج إبراىيم( ، 

 مو.كىو الغٍت معركؼ بكر 

 غرض .3

ملك معهد منبع اغبكم مانتيناف باليتار الغرض، ىو جعل العلماء الذين تفقهوا ُب 

 الدين.

 حالة الطالب ك اؼبعلم .4

اؼبعلم ُب معهد منبع اغبكم ىو اؼبتخرج الذم اتفق عليو ديواف ك ظبحو حضرة 

التعليم الشيخ. كسكن اؼبعلم القرية حوؿ اؼبعهد، كساعد الطالب السابقوف معلما ُب عملية 

 كتنيم اؼبعهد.

طالبا. كيتألف من الطالب  811ملك معهد منبع اغبكم مانتيناف باليتار حوؿ 

الذين ساكنوف داخل اؼبعهد كالطالب الذين الذين متعلموف فقط ُب مدرسة للمعهد 

كساكنوف ُب اؼبنزؿ. يأٌب الطالب من دائرة ـبتلفة ُب اندكنيسيا. كما أهنم ينتموف إٔب أكضاع 

عية ـبتلفة كمستويات ـبتلفة من التعليم العاـ كلكن ؽبم اؽبدؼ كاحد من طلب العلم اجتما

 111الدينية.

 ىيئة التعليم .5

 منهج الدراسي مدرسة منبع اغبكم -أ 
                                                           

 ُب دكار اؼبعهد 2119ماريت  24اؼبقابلة مع األستاذ عُت الرفيق الرئيس ُب مدرسة منبع اغبكم   111
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 112منهج الدراسي مدرسة منبع اغبكم، كما بأٌب: جرل ُب معهد منبع اغبكم 

 بيان كتاب المواد الفصل

 إبتدائية

 كتابة القرأف القرأف
 كتابة ك ؿبافظة عقيدة العواـ يدالتوح

 كتابة مبادئ الفقة الفقو
 كتابة فصالة الفقو
 كتابة ك ؿبافظة تصيل اؼببتدء النحو

 كتابة ك ؿبافظة ىداية الصبياف التجويد
 كتابة ك ؿبافظة نظم اؼبطلب األخالؽ

 

 بيان كتاب المواد الفصل

 الثانوية

  السربكم النحو
  ريةقوائد النص الصرؼ
  مبادئ الفقة الثالث الفقو

  خريدة البهية التوحيد
  ربفة األطفاؿ التجويد

  خالصة التاريخ االسالـ
  تيسَت اػبالؽ األخالؽ

  إعانة النساء فقو النساء
   اػبط

 

 بيان كتاب المواد الفصل
  اعبركمية النحو الثانوية

                                                           
  5-2كتاب منحج الدراسي علي مدرسة منبع اغبكم. ص   112
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  تصريف اإلستلحي الصرؼ
  إلعالؿقواعد ا الصرؼ
  سالـ التوفيق الفقو

  جواىر الكالمية التوحيد
  اعبزارية التجويد

  خالصة الثالث التاريخ االسالـ
  الوصيا األخالؽ

  لغة العربية اللغة
 

 بيان كتاب المواد الفصل

 الثانوية

  العمرطي النحو
  اؼبقصود الصرؼ
  قواعد اإلعراب النحو

  متصريف اللغو  الصرؼ
  فتح القريب الفقو

  كفاية األكاـ التوحيد
  اربعُت النواكل اغبديث
  تعليم اؼبتعلم األخالؽ

  لغة العربية اللغة
 

 بيان كتاب المواد الفصل

 اؼبتوسة

 النحو
  ألفية إبن مالك الصرؼ

  فتح اؼبعُت الفقو
  الدسوقي التوحيد
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  بلوغ اؼبراـ اغبديث
  األحكاـ تفسَت التفسَت
  عظاة الناشئُت األخالؽ

  الورقات أصوؿ الفقة
  عدة الفرض الفقو الوارث
  إعانة النساء الفقو النساء

 

 بيان كتاب المواد الفصل

 اؼبتوسة

 النحو
  ألفية إبن مالك الصرؼ

  فتح اؼبعُت الفقو
  الدسوقي التوحيد
  بلوغ اؼبراـ اغبديث
  اـتفسَت األحك التفسَت
  عظاة الناشئُت األخالؽ
  فجر الصديق التوحيد
  مصطلح اغبديث اغبديث

  تسيل الطرقات أصوؿ الفقة
 

 بيان كتاب المواد الفصل

 اؼبتوسة

  جوىر اؼبكنوف البالغة
  فرائد البهية قواعد الفقهية

  جواىر البخارم اغبديث
  فتح اؼبعُت الفقة 
  علم التفسَت التفسَت
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  منظمة العرض العرض
  اؼبنطق البالغة

  بداية اؽبداية األخالؽ
  دركس الفلكية اغبساب

 

 بيان كتاب المواد الفصل

عقود 
اعبماف 

 األكؿ

  عقود اعبماف البالغة
  جوامع اجوامع أصوؿ الفقة

  رياض الصاغبُت اغبديث
  ذبريد الصريخ اغبديث
  موعظة اؼبكرمة األخالؽ

  أدب العآب الؽاألخ
  منهج العابدين الفقة

 

 بيان كتاب المواد الفصل

عقود 
اعبماف 

 األكؿ

  عقود اعبماف البالغة
  جوامع اجوامع أصوؿ الفقة

  رياض الصاغبُت اغبديث
  ذبريد الصريخ اغبديث
  موعظة اؼبكرمة األخالؽ
  أدب العآب األخالؽ
  كفاية األتقياء التصوؼ

 

 بيان كتاب المواد لالفص
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اؼبتوسطة 
 العالية ؼبرأة

  رياض الصاغبُت اغبديث
  منهج العابدين الفقة
  سللم الفضالء التسوه

  أدب العآب األخالؽ
 

 أنشطة التعليم -ب 

 113ينقسم أنشطة التعليم ُب معهد منبع اغبكم إٔب نوعُت ، نبا:

 اؼبدرسة ُب الصباح (1

( 1سي على مستويات ، كىي: يطبق مدرسة منبع اغبكم منهج الدرا

ػ( 5( اؼبتوسطة الثالث، 4( امتوسطة الثاين، 3(  اؼبتوسطة األكٔب، 2اإلبتدائية ، 

( عقود اعبماف األكٔب ك 8( الثانوية الثالث، 7( الثانوية الثاين ، 6الثانوية األكٔب ، 

 ( الثانوية العليا ؼبرأة.9عقود اعبماف الثاين لرجل، 

 ضة تربية القرآف اؼبدرسة الدينية ك رك  (2

تطبق اؼبدرسة الدينية منهج الدراسي على الفصل الثالث من الثانوية. ك 

ركضة تربية القرآف لألطفاؿ بعد صالة العصر. اؼبدرسة الدينية ـبصصة للطالب 

 الساكنُت حوؿ اؼبعهد الذين يعلموف ُب اؼبدرسة الرظبية صباحا.

 تعليم اللغة العربية ُب مدرسة منبع اغبكم-ج 

                                                           
 ُب دكار اؼبعهد للبنات 2119ماريت  24اؼبقابلة مع األستاذة صاغبة  الرئيسة ُب معهد منبع اغبكم للبنات   113
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ص ىذه اؼبدرسة بالعلـو اللغوية أم بقواعدىا كالنحو كالصرؼ كالبالغة زبص

 كشرح اليت تتعلق بالقواعد اللغوية األنظمة اؼبصطالحات النحوية كالصرفية كخفظ حبفظ

فمن اؼبعركؼ أف  بضبط قواعدىا.  األمثلة منها فتخرج اؼبصطالحات اللغوية األستاذ

لغة مع الفقو أكثر من األخرل. كىذا تعليم القواعد اؼبعاىد السلفية تًتكز تعليم قواعد ال

مهمة عند الطلبة ُب مدرسة منبع اغبكم. ألهنم المكن أف يقرئوا قراءة سليمة خالية عن 

 األخطاء، كال أف يكتبوا كتابة صححة إال دبعرفة القواعد األساسية للغة. 

يركز  الذم ومالنح منهج على تعليم اللغة العربية ُب مدرسة منبع اغبكم كمنهج

اللغة  إجادة عملية ُب أساسي لشرط هبا كاإلؼباـ النحوية اؼبواد اكساب التعليم على

 النحوم ىو اؼبنهج ظوء اللغة العربية على إجادة حصيلة ؼبعرفة كاؼبعيار األساسي .العربية

السيما  الكتب الصفراء، ُب كتبت اليت العربية كترصبتها النصوص قراءة القدرة على

 تبحث عن العلـو الدينية. اليت الكتب

كفضال تركز ىذه اؼبدرسة اؼبواد اللغوية اليعتزؿ عن ىدؼ اؼبعهد إعداد اؼبتخرجن 

اؼباىرين ُب قراءة الكتب الدينية العربية ُب الفقة أكالعلـو الذين وبتاجهم اجملتمع عاما كفهم 

واد اللغوية لتزكيد مصادر العلـو الدينية من الًتاث اإلسالمي. فاستكثرت اؼبدرسة اؼب

الطالب بقواعد اللغة كآلة الستغراؽ العلـو كاؼبعارؼ الدينية. كاستكثرت ايضا مطالعة 

الكتب تطبيقا للعلـو الغوية اليت تعلمها الطالب كتدريبا غبل مشكالت اجملتمع اؼبتعلقة 



67 

تفسَته بأمور ـبتلفة من الدينية كاالقتصادية كاالجتماعية كغَتىا. مثل الفقو كالقرأف ك 

 114كالتصوؼ كالتوحيد كاغبدث كمؤلفات العلماء اإلسالمية القديبة. 

 جدكاؿ أنشطة التعليم -د 

تبدأ اؼبدرسة من الساعة السابعة ك النصف حيت اغبادية عشرة إستواءا، كما يأٌب:  (1
115 

 األنشطة الساعة )إستواءا(
 ؿبافظة معا 08.00 – 07.30
 حصة األكٔب 09.30 – 08.00
 اسًتاحة 10.00 – 09.30
 حصة الثاين 11.00 – 10-00

 يبدأ الشاكر  (2

 األنشطة الساعة )إستواءا(
 ؿبافظة معا 20.45 – 20.15
 مشاكرة 22.30 – 20.45

 تالكة القرأف (3

 مشاكرة كتاب فتح القريب (4

 116األنشطة األخرل -ق 

 صلى الصلوة النارية بعد صالة العشاء  (1

 صبعية مركزم اغبكم كل األسبوعُت ليلة اعبمعة (2
                                                           

 ُب دكار اؼبعهد 2119ماريت  24اؼبقابلة مع األستاذ خَت الدين الكاتب ُب معهد منبع اغبكم   114
 15كتاب منحج الدراسي ... ص.    115
 ُب دكار اؼبعهد 2119ماريت  24ًتكيز للبنات ُب معهد منبع اغبكم اؼبقابلة مع األستاذة ايدا الرئيس ال  116
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 عية فرعية كل األسبوعُت ليلة اعبمعةصب (3

 قراءة القرأف بالتغٍت (4

 برجاقبي (5

 خدمة إجتماعية (6

 خطابية (7

 التهذيب عورك جومبانج معهدحملة عن  -ب 

 اسم ك اؼبوقعال .1

 اؼبعهد التهذيب :  إسم اؼبعهد 

 ـ 1958 :  تاسيس اؼبعهد 

 غرعغع، رهبو أغونج، قبورك، جومبانج :  عالمة اؼبدرسة   

 185851833313 :   اؽباتف 

 61473:  رمز بريدم  

 الربيد اإلليكًتكين   :www.Attahdzib.org 

 اؼبعهد التهذيب تاريخ .2

قاـ اؼبعهد التهذيب ُب (. أكال Ngoro) اؼبعهد التهذيب ىو أكرب اؼبعهد ُب قبورك

أب القرية رهبو أغونج،  1961( ٍّب نقل العاـ Payak Mundilالقرية باياؾ مونديل )

السنة.  56(، اآلف عمرىا Rejoagung Ngoro Jombangقبوكرك، جومبانج )
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القرية رهبوأغونج مكاف اسًتاتيجي لطالب العلـو الىت احواؽبا طيبة باؽبواء القرية السكينة كبعيد 

 عن احتفاؿ اؼبدينة. 

غبضرة الشيخ اغباج إحساف ؿبُت ُب القرية باياؾ مونديل  التهذيب، يراد اؼبعهد تارىبيا

. 1958( ُب العاـ Payak Mundil Ngoro, Jombang)قبوكرك، جومبانج 

حضرة  من رغبة بعض الشباف الذين يرغبوف ُب طلب العلم إٔب مؤسسة اؼبعهد التهذيب ابتدأ

ؿبُت، حينئذ يعرؼ بالعآب كالصابر كالثابت كالعاـز ككثرة الرياضة. ٍب الشيخ اغباج إحساف 

كرمتو ال يعرؼ اظبو ُب كاليتو فقط، لكن إٔب يفعلوف ىذه األنشطة ُب منزلو. ألف مثابرة كقوة  

عدة ؾباالت أخرل. بتطور الزماف، قد زاد عدد الطالب حىت يبلك العناصر كاؼبسجد كالفصل، 

 كالفندؽ أكؽبا بسيطة جدا، فيغَت كضعها باؼبعهد الدينية اإلسالمية. 

ة ك تربية . رائسيطالب كطالبة 711الذل بلغ حوإب التهذيب اؼبعهد كبعد زماف رائد 

األف(. بفضل اجتهاده كاػبربة  -2111كىو اغباج أضبد مسركح ) البكرىذا اؼبعهد يوصل البنو 

طالب من  1111 حوإب ك سعد صبيع األطراؼ ، ٍب ىذا اؼبعهد ينمو بسرعة حىت اآلف لديها

 117الوالية اؼبختلفة ُب اندكنيسيا.

 كأىدافها كبعثتهانظرة اؼبعهد التهذيب  .3

 لتهذيباؼبعهد ا نظرة (أ 

 يصَت اؼبعهد السلفي القوم بعمداف األخالؽ اغبسنة كذكاء الدينية كاإلنفعإب كاؼبثقفي.
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 التهذيب كبعثة اؼبعهد (ب 

 .يساعد برنامج الدكلة ُب ؾباؿ الدينية، كالًتبية، كاإلجتماعية، كالثقافة 

 ين كالوطن يشكل اإلنساف اؼبتقُت على اهلل كرسولو، العاؼبُت كالصاغبُت كاؼبخلصُت ُب برالد

 كالقـو كالبلدة.

 أىداؼ اؼبعهد التهذيب (ج 

يشكل اؼبثقف الوٕب كالوٕب اؼبثقف. يقصد إصطالح اؼبثقف الستطاع قدر العلـو 

 لق بأخالؽ الرسوؿ.  كتطبيقها. على أف إصطالح الوٕب يقصد ليذكر اهلل قلبو كزب

مية كاألخالؽ على مبادئ األخالؽ اإلسال كأىدافها كرسالتهارؤية اؼبعهد كتقاـ ىذه 

 118الكريبة.

 حالة اؼبعلم ك الطالب .4

طالبا. كمنهم الطالب الذين يعيشوف ُب القرية بل  1211اآلف يضم معهد التهذيب 

معظم الطالب الساكنوف داخل اؼبعهد. معهد التهذيب ىو اؼبعهد على اؼبستول الوطٍت 

ا مثل جاكا ك ،حبيث يوجد معظم الطالب الذين ينتموف من مناطق ـبتلفة ُب إندكنيسي

مادكرا ك سوماترا ك كاليمانتاف كما ذلك، ٍب ىناؾ طالب قدموا من ماليزيا. كما أهنم 

ينتموف من أكضاع اجتماعية ـبتلفة كمستويات ـبتلفة من التعليم الرظبي، الذين متخرجوف 

من  من اؼبدرسة اإلبتدائية فقط، ك اؼبدرسة اؼبتوسطة، كاؼبدرسة الثانوية كأيضنا الذين كصلوا
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اعبامعة. كمع ذلك، ٓب ينازعوا االختالفات على اإلطالؽ، بل على العكس جعلوىا كسيلة 

 الكتساب اػبربة.

من األساتيذ  59ؼبساعدة مدير اؼبعهد ُب تربية الطالب، كاف اؼبعلم ُب معهد التهديب 

كاألستاذات الذين متخرجوف من ُب معهد التهديب كمعظمهم يعيشوف داخل اؼبعهد كمنهم 

عيشوف حوؿ اؼبعهد. يعلم كيساعد ىؤالء األساتيذ كاألستاذات ُب تعليم الطالب ُب قراءة ي

القرآف ككتب الصفرل، فبا يساعد على اؼبشكالت اليت يواجهها الطالب كأشرؼ كامال 

 119على الطالب.

 الدراسيةىيئة  .5

 ؾبمل النظاـ، كانت الدراسية اؼبطّبقة ُب اؼبعهد التهذيب قسمُت:

 ينية الدراسية الد (أ 

ىي طرد التعليمية الذم يتعلم العلـو الدينية، خصوصا للكتاب الصفراء. لتنجح ىذه 

 الدراسة، كاف مرب اؼبعهد متعاكف على صبيع األساتيذ ك األستاذات. 

ٍب كانت العملية اػبصة تسمى "تكرار" كىي اؼبشاكرة لتعميق الدرس. كُب ىذه اغبالة يرشد 

 تنتو اؼبسئلة ُب التكرار، فتوّصل على األستاذ ُب اللقاء اؼبستقبل. الطالب كل الصّف دكرا.  إف ٓب 
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يكوف ُب ىذه الدراسة مراحل الصف. يبتدأ من الصف "مربيل" للطالب الطفل ك "مفردات" 

ٍّب "إستعداد" للطالب الذم سيذخل إٔب مرحلة إبتدائية من الصف األكؿ كالثاىن كالثالث. كبعد 

 121لرابع كاػبامس كالسادس االكؿ كالسادس الثاىن.ذلك مرحلة ثناكية من الصف ا

 التعليم اؼبنهجي أك الرظبي (ب 

التعليم اؼبنهجي ىي مرحلة الدراسية من اؼبتوسطة إٔب اعبامعة. طريقة تعليمها ٓب تفرؽ 

باؼبدرسة اؼبنهجي األخرل، إال احملتول احملإب ُب منهاج تدريسها كقفا بنظرة كبعثة اؼبعهد 

 ليم اؼبنهجي ُب اؼبعهد التهذيب :التهذيب. كىذا التع

 إحسانية (MTs dan SMP)اؼبدرسة اؼبتوسطة  (1

 إحسانية (MA dan SMK)اؼبدرسة العالية  (2

 اعبامعة (3

 األخرل األنشطة (ج 

ىذا اؼبعهد بالنشاط الًتبية األخرل،  يتمكسول ىذه عملية التعليمية السابقة، 

 121كىي:

 

 تعليم الكتب الصفراء (1
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عدة على الكتب الصفراء. كىو تعليم علـو الدين اؼبختلفة،  أف الكتب ُب ىذا اؼبعهد قا

كالتفسَت كاغبديث كالفقو كالتسوؼ كعقيدة األخالؽ كقواعد اللغة العربية )النحو 

 كالصرؼ( البالغة ك اؼبنطيق كالفرائض كالعركض كىلم جرا. 

 مقررات إضافية (2

 بناء منظمة صبعية الطلبة    .أ 

 ندكنيسيي كاعباكم كالعربية (ذبريب اػبطابة اللغاة ) اللغة اإل  .ب 

 قراءة القرأف بعد صالة الصبح   .ج 

 كالديبعية كالربزقبى عند األسبعُت ليلة اعبمعة .د 

 بعمل بغد صباعة صالة مكتوبة ؾباىدة ) الذكر ( .ق 

 خدمة اإلجتماعية عند األسبعُت يـو اعبمعة .ك 

 تدريب الديٍت كتأسيس األخالؽ الكريبة (3

وجود الدين ُب استقامة نظرة كبعثة اؼبعهد تدريب الديٍت ىو النشاط الركحٍت ل

كمعملتها بعد كل الصالة الفرض ك األكقات  التهذيب. كىذا النشاط يسمى "اجملاىدة"،

 كىي اجملاىدة للذكاء كقباح اعبهد كاألمن كىلم جرا.. اؼبكتوبة ُب التقوًن اجملاىدة

ؽ الكريبة ككانت كغَت ذلك دببدأ سلفيتو، ىذا اؼبعهد يرفع عاليا على قيمة األخال

 أساسا لبناء افعاؿ الطالب ليكوف إنسانا عاؼبا باألخالؽ الكريبة.

 أكقات التعليم .6
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التعليم تعمل من بعد الصبح الساعة السادس . تعليم  القرآف من قراءهتا حىت فهم 

 معناىا. كبعد ذلك، التعّلم ُب اؼبدرسة اؼبنهجية. ٍب اؼبدرسة الدينية تعمل من بعد اؼبغريب أب

 11:31ليال حشوا باسًتاحة قليلة للصالة العشاء. كبعد ذلك ُب الساعة  19:31الساعة 

يتعلم الطالب معا لتكرر الدراس الىت تعلمواىا، ٍب ينتهى صبيع نشاط اؼبعهد بالصالة الوتر 

 122ُب اؼبسجد للطالب كُب اؼبصلى للطالبات. 23:31صباعة قي الساعة 

 بية في معهد منبع الحكم المبحث الثاني: تعليم اللغة العر 
إف معهد منبع اغبكم إحدل اؼبؤسسات الًتبوية اإلسالمية اليت تركز سباـ االرتكاز ُب 

تعليم العلـو اإلسالمية. كبعبارة أخرل أف عملية الًتبية ُب ىذا اؼبعهد طبقت طواؿ النهار كالليل 

ة اؼبعهدية. فمن ضمن كذلك ألف كل ما يعمل الطالب كيشاىده بعترب منا كعنصرا من الًتبي

العلـو اؼبدركسة ُب ىذا اؼبعهد ىو اللغة العربية. تدرس ىذه اللغة داخل الغرفة الدراسية كخارجها 

طواؿ األسبوع من اؼبرحلة اإلبتدائية إٔب اؼبرحلة العالية. كاؽبدؼ العاـ من تعليم اللغة العربية ُب 

  123ىذا اؼبعهد ىو اللغة العربية.

يم اللغة العربية الذين تعلم ُب ىذا اؼبعهد ىم النحو كالصرؼ كاللغة كأما اؼبواد ُب تعل

كاإلمالء كالبالغة كاؼبنطق. يهدؼ اؼبواد إٔب اكتساب اؼبتعلمُت اؼبهارات اللغوية األربعة من 

االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة مع تركيز ُب مهارة القراءة. إضافة إٔب تنمية قدرهتم علي 

  124قواعد النحوية كتطبيقها عند قراءة كتب الًتاث الدينية.السيطرة علي ال
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 رغبة تعلم الطالب  -أ 

اللغة العربية معهد منبع اغبكم أعطيت الباحثة  تعليملتعرؼ الباحثة رغبة الطالب ُب 

اإلستبياف إليهم ؼبعرفة القيمة كل اؼبستجيبُت. ك بعد أف عرفت الباحثة عدد القيمة عن 

ؼبعرفة درجة رغبة الطالب ُب  ستجيبُت فبحثت الباحثة عن القيمةجواب اإلستبياف من كل اؼب

 اللغة العربية كما يلي:تعليم 

 النمرة البيانات درجة النسبة اؼبئوية توضيح

 1 أحب تعليم اللغة العربية 61 111 جيد

 2 تعلم اللغة العربية قبل تدريس اؼبادةأحب اف أ 48 81 جيد

 3 العربية بعد تدريس اؼبادةتعلم اللغة أحب اف أ 54 91 جيد

 4 أنتبو عندما يشرح اؼبعلم اللغة العربية أحب اف  59 98،3 جيد

 جيد
اف افعل كظيفة اللغة العربية اليت قدمها أحب  57 85

 اؼبعلم 
5 

 6 إذا كاف التفاعل مع معلم اللغة العربيةأحب  56  93،3 جيد

 7 عرفة اللغة العربيةأحب ؼب 58 96،6 جيد

 جيد
أخذ دركس اللغة العربية خارج أحب اف  53 88،3

 ساعات الدرس
8 

 9 إذا كنت ماىرا اللغة العربية أحب  61 111 جيد
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 11 إكماؿ تعليم اللغة العربية بنجاحأحب  61 111 جيد

 صبلة 565 941,7 

 متوسطة 56،5 94،2 جيد

 درجة. ك نظرا من اعبدكؿ السابق ٍب طلبت الباحثة حسب اؼبتوسط ك نسبة مئوية

 سعت إعادة تلخيص نتائج إجابات اؼبستفىت إٔب اؼبتوسط باغبسابات التالية:

 صبلة درجة  متوسط درجة =

 لعدد العناصر     

 56،5=    565  متوسط درجة = 

    11                                           

 كعلى ذلك، احملدد كنسبة مئوية ربسب على التإب:

 %111× متوسط درجة    =نسبة درجة 

 النتيجة اؼبثالية                          

 

 %94،2% = 111×    56،5   نسبة مئوية درجة =

                         21 

%. لذلك إذا تضمينها  94،2من ىذه اغبسابات، يتم اغبصوؿ على النسبة اؼبئوية 

 ُب فئة النسبة اؼبئوية كفقنا ألريكونطا، كىي:
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 نسبة اؼبئوية الفئةال

 جيد % 111 -%  76

 يكفي % 75 -%  56

 ضعيف % 55 -%  41

ا %41أقل من   ليس جيدن

من ذلك اغبساب السابق حصل النسبة اؼبئوية من رغبة تعلم الطالب ُب معهد منبع 

%. ٍب تتضمن ُب اعبدكاؿ السابق رغبة تعلم الطالب ُب معهد منبع اغبكم  94،2اغبكم 

 فئة جيد.

عرؼ العوامل الذين يبكنوف أف يؤثركف رغبة  تعلم الطالب ُب معهد التهذيب ك 

 باستخداـ االستبانة. كاغباصل كما يلي:

 النمرة البيانات درجة
 1 منهج التعليم ُب اؼبعهد 81
 2 الطريقة اليت يستخدـ األستاذ 84
 3 حالة كبيئة اؼبعهد 69
 4 الدافعية كالعالقة بُت األستاذ 84
 5 عالقة بُت األصدقاء الدراسية ال 74
 6 الدافعية كالتشجيع من الوالدين 83
 7 حالة إقتصاد األسرة 64
 8 الدافعية كالرغبة النفسية 81



78 

 9 يريد أف يصبح ماىرا ُب اللغة العربية 81
 11 الرغبة ُب تعليم اللغة العربية 81

 كالعوامل الذين أكرب تأثَتىم كقفا علي اإلستبانة يعٍت:

 الطريقة اليت يستخدـ األستاذ .1

 العالقة بُت األصدقاء الدراسية .2

 الدافعية كالتشجيع من الوالدين .3

 منهج التعليم ُب اؼبعهد .4

 الدافعية كالرغبة النفسية .5

 يريد أف يصبح ماىرا ُب اللغة العربية .6

 الرغبة ُب تعليم اللغة العربية .7

 الدافعية كالعالقة بُت األستاذ .8

 حالة كبيئة اؼبعهد .9

 قتصاد األسرةحالة إ .11

 عملية التعليم   -ب 

 طريقة التعليم .1

يستخدـ ىذا اؼبعهد الطريقة التقليدية ألف مراعاة علي أصالة اؼبعهد السلفي، كما 

 125قاؿ:
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"يراعى ىذا اؼبعهد اساليب التعليم السلفية كاليرغب عن منهج الرظبي. ٍب تطبق 
معٌت من مدرسة منبع اغبكم األساليب على شرح األستاذ حيث يعطي الطالب 

فصل الكتاب بالفصل. إف موقع الكتاب ك األستاذ نبا اؼبصدراف الرئيسياف للمعرفة 
ُب عملية التعليم. عمل ىذا مباذج التعليم ُب الفصل. أما التعليم خارج الفصل كتعزيز 

 اؼبواد على شكل سوركغاف كاحملافظة كمداكلة كباندكعاف ككيتوناف"
 

 عمليات تبدأ اليت القياسية الطريقة على أساسا دىذا اؼبعه ُب القواعد تدريس يقـو

كالشواىد. كحفظ الطالب نظم القواعد أم  األمثلة تليها ٍب القواعد هبا بعرض التعليم

كىذا  126اعبركمية كالعمرطى كاأللفية كالبالغة كل اليـو قبل عملية التعلم معا ُب الفصل.

 تسمى طريقة اغبفظ أكاحملافظة أكالالراف.

 فال كبَتا، اىتماما بو كيهتم ىذا اؼبعهد ُب ىاما مكانا اؼبتعلقة اؼبواد حفظ كوبتل

 خاصة كبصورة الدراسية اغبصص خارج الدراسية اؼبواد وبفظوف شاىدنا التالميذ إذا عجب

 .مالك ابن كألفية للعمريطي األجركمية نظم كتاب ُب ما يكوف مثل اؼبنظومة القواعد متوف

 كل العاشرة كالساعة التاسعة الساعة بُت ما صبيعهم لتالميذل ىبصص الدينية معهد ككجدنا

 .صباعاتالدراسية  اؼبواد ليلة غبفظ

كالًتصبة ُب تعليم القواعد على اؼبستول اإلبتدائية  كيستخدـ األستاذ طريقة القراءة

 127كاؼبتوسطة كما قاؿ:

 ضبطا لشكلبا كيضبطها عبارة عبارة أك كلمة كلمة العربية القواعد اؼبدرس يقرأ ىنا
 سبكن اليت الكلمات على ربتوم ترصبة احمللية اللغة إٕب كيًتصبها أم كقف دكف كامال
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 اؼبادة التلميذ يقرأ أسلوب ففي اؼبتعلقة اعبمل ُب كظائف الكلمات معرفة من التالميذ
 ىو الكالـ ( مادة تعليم اؼبثاؿ سبيل على اؼبدرس، فنأخذ يفعل كما مباشرة كيًتصبها

 يكرر : التلميذ"الكالـ" اؼبدرس قاؿ: اؼبدرس: كالتإب ) بالوضع اؼبفيد كباؼبر  اللفظ
 "الكالـ" التلميذ

 
عند عملية تعليم القواعد على اؼبستول اإلبتدائية كاؼبتوسطة  كما كجدت الباحثة 

 الوقت ُب اإلعراب مواقعها من علي تشَت اؼبتعلقة الكلمات ربت رموزا التالميذ يعٍت يضع

 العملية ىذه ُب التلميذ يردد ٍب .احمللية اللغة بواسطة كيًتصبها اؼبواد ؼبدرسا يقرأ الذم

 ىذه ُب يستمر األكؿ األخر كالتلميذ التلميذ تعليم إٕب اؼبدرس ينتقل ٍب اؼبدرس، صححها

 صبيع ينتهي حىت العملية تستمر ىذه كىكذا قلب، ظهر عن اؼبتعلقة اؼبادة وبفظ حىت اػبطوة

 128.العملية ىذه من التالميذ

بينما لتعليم القواعد علي اؼبستول الثانوية كالعالية، يستخدـ ىذا اؼبعهد طريقة مذاكرة 

 علي خارج الفصل كيعمل ليال بعد صالة العشاء، كما ىو مذكور:

"ٍب كانت طريقة اؼبذاكرة أك بعبارة أخرل تكرار ُب القواعد ىو االجتماع العلمي، 
 حبث كأجاب الطالب باستخداـ الكتب اؼبعُت، يناقش مشاكل ُب تعليم القواعد ٍب

مثل النحو كالصرؼ كالبالغة. ىذه الطريقة كعملت ليال بعد صالة العشاء. كاؽبدؼ 
 129ُب ىذه الطريقة لتدريب الطالب ُب حبث اؼبسائل ك اؼبناقشة بالعقل الصحة."

 قاؿ: ك كاستخدمت طريقة احملافظة ُب تعليم اؼبفردات علي اؼبستول الثانوية، كما
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"أمر األستاذ الطالب حفظ اؼبفردات حىت يتمكن العديد من احملفوظُت ستسهل 
 131الطالب ُب احملادثة باستخداـ اللغة العربية."

 الوسائل .2

 من بسيط األستاذ ُب ىذا اؼبعهد، إال عدد الوسائل التعليمية اغبديثة ٓب يستخدـ

 131الوسائل. كما قالت األستاذة الصاغبة: أنواع

 تدريس ألف الوسائل التعليمية اغبديثة اؼبعهد ُب ىذا العربية اللغة اؼبعلم يستخدـ "ٓب
 الطالب لتساعد سيطرة تامة القواعد على السيطرة إٔب غالبا يهدؼ إمبا العربية اللغة
 أنواع من بسيط إال عدد كفهمها، العربية باللغة اؼبكتوبة اإلسالمية الكتب قراءة على

 ".كالكتب السفراء كالنظاـ اؼبدرسي تابكالك السبورة مثل الوسائل،
 

عند عملية التعليم يستخدـ األستاذ الوسائل البصرية مثل الكتب التعليمية كالسبورة 

 132كالطباشَت.

 التقييم .3

 ىناؾ العديد من تقييم نتائج التعليم ُب ىذا اؼبعهد كىو:

أياـ على  3"اإلمتحاف الشفهي ىو اختبار قراءة  الكتب السفراء، كالذم أجرم ؼبدة  
تقييم قدرة الطالب ُب قراءة الكتاب دبعٌت نفس الطالب على اؼبستول الثالث اؼبتوسطة 
أك فصل العمرطى ك قراءة الكتاب بدكف معٌت على اؼبستول الثالث الثانوية أك فصل ألفية 
كيرافقو فهم شرح الكتاب كفهم علم القواعد. ٍب اإلمتحاف التحريرم األكٕب كالنهائي، 

  133المتحاف التحريرم باجابة السؤاؿ الكتابة الذين اعطىهم األستاذ كل اؼبواؿ"يعمل ا
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 تقييم ربفيظ حفظها أسبوعيا. كما قالت:
  

"أشار الرئيس أك األستاذ اػبدًن إٕب طبس طالبا الذين تلقوف حفظ الطالب األخر. 
لطالب كحفظ الطالب النظم النحوية كل يـو األربعاء مع ىذا الطالب، ٍب حفظ ىذا ا

 134علي الرئيس "
 
 كتقييم معٌت الكتاب الذم يعمل كل سنة. كمل قاؿ:  

"ككاف تقييم األخر الذم شرط علي قباح التقييم يعٍت تقييم علي كامل اؼبعٍت عند كتاب 
 135الطالب"

 
 مشكالت التعليم -ج 

مشكالت التعليم عند تعليم اللغة استخدمت الباحثة األستبانة كىناؾ العديد من  لتعرؼ

 الطالب ُب تعليم اللغة العربية، ٍب تنقسم الباحثة مشكالت علي قسمُت: يوجوشاكل اليت اؼب

من  الطالب يوجواللغة اليت  طبيعة ُب يتعلق ما كل اؼبشكالت مشكالت اللغوية: ىذه .1

 تطبيق القواعد كاؼبفردات، كما قاؿ الطالب ُب األستبانة:

واعد اليت تعلموىا علي قراءة بالنسبة للقواعد، كجدالطالب صعوبة ُب تطبيق الق -أ 

 الكتب

توجو الطالب صعوبة ُب الفهم كترصبة النص، ُب ىذه اغبالة ألنا ال أحفظ  -ب 

 اؼبفردات اليت تعلموىا.
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اللغة اليت  بطبيعة مباشرة عالقة ؽبا ليست اليت اؼبشكالت مشكالت غَت اللغوية: ىذه .2

 الطالب ُب ىذا اؼبعهد، منها كما قاؿ: يوجو

 ادة سريعا، لذلك صعب الطالب عن قبوؿ التوضيح بالفهمشرح اؼبعلم اؼب -أ 

 ليس التواصل مع اللغة العربية ُب الفصل عند تعليم اللغة العربية كخارج الفصل. -ب 

 الطالب النعاس ُب الفصل ألف رتابة الدركس -ج 

الطالب عن طرؽ  يوجومن اؼبالحظة اليت أجرهتا الباحثة، كجدت أف اؼبشاكل اليت 

ة يعٍت األكؿ ىذا اؼبعهد الًتكيز علي مهارٌب القراءة كالكتابة، كإنباؿ مهارٌب التدريس التقليدي

اغبديث كاالستماع أك يكوف دكرنبا ثانويا كثانيا كجدت الباحثة بعض الطالب نعاسا ُب 

الفصل كوبدث ىذا بسبب اختيار األساليب غَت متنوعة. كثالثا قلة التدريبات كالتطبيقات 

ن اؼبذكرات حيت اصعب الطالب ُب تطبيق القواعد علي الكتب اللغوية ُب عدد كبَت م

 136السفراء.

 المبحث الثالث: تعليم اللغة العربية في معهد التهذيب
أما تعليم اللغة العربية ُب معهد التهذيب يقرر اؽبدؼ بناء على حاجات الطالب 

ظم تعليم ُب معهد لعلـو الفقهية كاللغوية، ين كىي قدر ة على قراءة الكتب كخباصة اؼبتعلقة

التهذيب موادا تدفع الطالب ماىرين على القراءة كىي قواعد اللغة العربية. فيتعلم الطالب 

 عن درس النحو كالصرؼ كالبالغة ك الفقو فحسب.
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يستخدـ معهد التهذيب كتب الًتاث أك الصفراء َب تعليمهم. ينقسم ىذا الكتاب 

اؼبتاف( ك حشية )التعليق من الشرح(، كأكثر  إٔب ثالثة أنواع كىم متاف ك شرح )البياف من

لنظر ىذا اؼبعهد، من الذم يريد أف يتعلم اللغة  أما معهد التهذيب يستخدـ كتب الشرح. 

 137العربية فعليو اف وبفظ ك يفهم ىذا الكتاب.

كؽبذا تعليم القواعد مهم جدا كما سبق ُب البحث الثاين، ال هبهل أحد ما للنحو من 

علـو ال تستغٍت عن النحو فال يستطيع أحد فهم كالـ اهلل اك رسولو إال بعد أنبية فجميع ال

 فهم قواعد النحو. لذا جعل العلماء من شركط االجتهاد اؼبعرفة بالنحو.

كُب ىذا اؼبعهد يطبق تعليم القواعد طويال، أىدفو لكي يبهر الطالب اللغة العربية 

للغة العربية. كيتعلم القواعد ُب اؼبعهد صحيحا كجيدا كيفهم أك يعمق العلـو ُب الكتب ا

 التهذيب من مرحلة األكٔب إٔب العليا ىي من فصل اؼبفردات حىت السادس الثاين.

من اؼبالحظة اليت أجراىا الباحثة، كجدت أف تعليم اللغة العربية األكؿ ُب ىذا اؼبعهد 

تشَت إٔب مناىج كزارة الًتبية ك يتضمن نظامُت نبا نظاـ اؼبعهد السلفي كنظاـ اؼبدرسة الرظبية اليت 

مناىج ككزارة الدين. ثانيان، نظاـ اؼبعهد السلفي الذم يقدـ مسانبة كبَتة )يلعب دكرنا مهمنا( ُب 

 138تنمية كربسُت قدرة الطالب على تعليم اللغة العربية.
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 رغبة تعلم الطالب  -أ 

ب عورك جومبانج اللغة العربية اؼبعهد التهذي تعليملتعرؼ الباحثة رغبة الطالب ُب 

أعطيت الباحثة اإلستبياف إليهم ؼبعرفة القيمة كل اؼبستجيبُت. ك بعد أف عرفت الباحثة عدد 

ؼبعرفة درجة رغبة  القيمة عن جواب اإلستبياف من كل اؼبستجيبُت فبحثت الباحثة عن القيمة

 اللغة العربية كما يلي:الطالب ُب تعليم 

 النمرة البيانات درجة النسبة اؼبئوية توضيح
 1 أحب تعليم اللغة العربية 61 111 جيد
 2 تعلم اللغة العربية قبل تدريس اؼبادةأحب اف أ 53 88،3 جيد

 3 تعلم اللغة العربية بعد تدريس اؼبادةأحب اف أ 56 93،3 جيد

 4 أنتبو عندما يشرح اؼبعلم اللغة العربية أحب اف  61 111 جيد

 5 للغة العربية اليت قدمها اؼبعلم اف افعل كظيفة اأحب  55 91،7 جيد

 6 إذا كاف التفاعل مع معلم اللغة العربيةأحب  55 91،7 جيد

 7 عرفة اللغة العربيةأحب ؼب 54 91 جيد

 جيد
أخذ دركس اللغة العربية خارج ساعات أحب اف  51 83،3

 الدرس
8 

 9 إذا كنت ماىرا اللغة العربية أحب  59 98،3 جيد

 11 إكماؿ تعليم اللغة العربية بنجاحأحب  56 93،3 جيد

 صبلة 558 931 
 متوسطة 55,8 93 جيد
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 نظرا من اعبدكؿ السابق ٍب طلبت الباحثة حسب اؼبتوسط ك نسبة مئوية درجة. ك

 سعت إعادة تلخيص نتائج إجابات اؼبستفىت إٔب اؼبتوسط باغبسابات التالية:

 صبلة درجة  متوسط درجة =

 لعدد العناصر     

 55,8=    558  توسط درجة = م

    11                                           

 كعلى ذلك، احملدد كنسبة مئوية ربسب على التإب:

 %111× متوسط درجة    نسبة درجة =

 النتيجة اؼبثالية                         

 

 %93% = 111×   55,8   نسبة مئوية درجة =

                             21 

%. لذلك إذا تضمينها ُب  93من ىذه اغبسابات، يتم اغبصوؿ على النسبة اؼبئوية 

 فئة النسبة اؼبئوية كفقنا ألريكونطا، كىي:

 النسبة اؼبئوية الفئة

 جيد % 111 -%  76

 يكفي % 75 -%  56
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 ضعيف % 55 -%  41

ا %41أقل من   ليس جيدن

ة اؼبئوية من رغبة تعلم الطالب ُب معهد من ذلك اغبساب السابق حصل النسب

%. ٍب تتضمن ُب اعبدكاؿ السابق رغبة تعلم الطالب ُب معهد التهذيب فئة  93التهذيب 

 جيد.

كعرؼ العوامل الذين يبكنوف أف يؤثركف رغبة  تعلم الطالب ُب معهد التهذيب 

 باستخداـ االستبانة. كاغباصل كما يلي:

 النمرة البيانات درجة
 1 ج التعليم ُب اؼبعهدمنه 79
 2 الطريقة اليت يستخدـ األستاذ 79
 3 حالة كبيئة اؼبعهد 78
 4 الدافعية كالعالقة بُت األستاذ 82
 5 العالقة بُت األصدقاء الدراسية  74
 6 الدافعية كالتشجيع من الوالدين 82
 7 حالة إقتصاد األسرة 65
 8 الدافعية كالرغبة النفسية 84
 9 يصبح ماىرا ُب اللغة العربية يريد أف 84
 11 الرغبة ُب تعليم اللغة العربية 81

 كالعوامل الذين أكرب تأثَتىم كقفا علي اإلستبانة:

 الدافعية كالرغبة النفسية .1

 يريد أف يصبح ماىرا ُب اللغة العربية .2
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 الدافعية كالعالقة بُت األستاذ .3

 الدافعية كالتشجيع من الوالدين .4

 لغة العربيةالرغبة ُب تعليم ال .5

 منهج التعليم ُب اؼبعهد .6

 الطريقة اليت يستخدـ األستاذ .7

 حالة كبيئة اؼبعهد .8

 العالقة بُت األصدقاء الدراسية .9

 حالة إقتصاد األسرة .11

 عملية التعليم    -ب 

 طريقة التعليم .1

اؼبواد التعليم الذين يستخدمهم ىذا اؼبعهد كىم اؼبفردات كالنحو كالصرؼ كاإلنشاء 

 كاستخدـ عدد الطريقة كل اؼبواد. كما يلي:كاإلمالء كإلعراب، 

اؼبفردات: ىو اؼبادة بتعلمها اؼبستوم اؼبفردات أم اؼبستول للمبتدئُت كالطريقة اؼبستخدمة  -أ 

 ىي طريقة احملافظة، كما قالت األستاذة ارين:

"ُب مادة اؼبفردات اليت يتعلمها الطالب اؼببتدئُت، كتب األستاذ اؼبفردات ُب السبورة 
 139ككتب الطالب للمفردات، ٍب حفظها يوما األخر"ٍب ظبع 
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 تستتبعو ما تناسب ألهنا النحو كالصرؼ: ىذاف يستخدماف الطريقة النحو كالًتصبة. ذلك -أ 

 الطريقة ىذه إف ذلك، إٔب إضافة .كالًتصبة القواعد على اؼبركزة التعليم كمواده أىداؼ

 م. كما قالت:التعلي عملية ُب األـ اللغة استخداـ كبَت حد إٔب تسمح

"يقرأ األستاذ كتايا كيرذبمو كلمة فكلمة باللغة احمللية. كبعد أف سبت القراءة كالًتصبة 
إٕب اخر فصل أك باب، شرح بشرحو كبياف ما سبو من القواعد كالتعريفات مع اإلتياف 
يبثاؿ منو. كاػبطوة التلية تأٌب من جانب التالمبذ كذلك بأف يقرأكا الكتاب كالًتصبة 

ما فعلو شيخ اؼبعهد، ٍب يتأمل ُب مضمونو من القواعد كالتعريفات، ٍب حبفظو"  مثل
141 

 اإلنشاء: ىو التعلم اإلنشاء اؼبوجة -ب 

ُب ىذا اإلنشاء اؼبوجة أمر األستاد الطالب عن  تكوين الكلمة أك اعبملة بشرح 

ء خاص كالتوجيو كإعطاء اؼبثاؿ ك الكلمات الفراغة ك غريها. يسمى ايضا ىذه اإلنشا

باإلنشاء اؼبقيد. اإلنشاء اؼبوجة يستطيع الطالب أف يرتقي كفائتهم ُب كتابة حركؼ 

كانت   .القراءة العربية كاكتساىبم على مادة التعليم من أنشطة اغبوار ك الًتكيب ك

فعل اؼباضي إب فعل اؼبضارع  أساليب تدريب ىذه اإلنشاء متنوعة، منها:التبديل )تبديل

، كإمالء الفراغ، ك ترتيب الكلمة لتكوف )إب فعل اجملهوؿ ك غريها اك تبديل فعل اؼبعلـو

 ؾبلة مفيدة ،ك تكوين اعبمل، ك اإلجابة عن األسئلة. كخطواتو كما قاؿ:

"شرح االستاذ الكتاب ٍب عمل الطالب التدريبات ُب الكتاب ٍب مناقشتها كاحدا 
 .141بواحد ُب الفصل"
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ق القواعد كاؼبفردات كليعرؼ قدرة الطالب عليهم. اإلمالء: اؽبدؼ ُب ىذه اؼبادة ىو تطبي-ج 

 كاػبطوات كما يلي:

"الطالب االستماع إٕب ما يقرأ االستاذ  كالطالب يكتبوف كما امر االستاذ ٍب 
 142تصحيح علي الكتابة ُب الفصل معا".

 
إف التنفيذ اإلمالء ُب معهد التهذيب ىو اإلمالء اإلختبار. اػبطواتو أعٍت ظبع 

النص بصوت األستاذ. كاؽبدؼ عن ىذه اػبطوة ىو اف يكوف اؼبتعلم فكرة الطالب إٕب 

ٍب  .كيبلي االستاذ النص بسرعة معقولة ليتمكن الطالب من الكتابة  .عن القطعة اؼبمالة

يقرأ االستاذ  النص مرة أخرل هبدؼ اؼبراجعة كمساعدة الطالب على تدارؾ ما فاهتم. 

فصحح األستاذ بكتاب النص ُب السبورة كعلم  كاذا انتهى الطالب كيتيقن علي أمرىم

 143الطالب ما خطأ ُب أمرىم.

 ككاف فيو اؼبدرسة الرظبية، فيها الطريقة اإلستماع كاغبوار كالقراءة. كما قاؿ: -د 

األخرل، فيها الطريقة طريقة تعليمها ٓب تفرؽ باؼبدرسة اؼبنهجي  "كُب اؼبدرسة الرظبية
 144اإلستماع كاغبوار كالقراءة"

 
 " كىي اؼبشاكرةتكرار -ق 

تسمى "تكرار" كىي اؼبشاكرة لتعميق الدرس. كُب ىذه  اػبصة"ٍب كانت العملية 
كل الصّف دكرا.  إف ٓب تنتو اؼبسئلة ُب التكرار، فتوّصل على األستاذ   الطالباغبالة يرشد 

 145ُب اللقاء اؼبستقبل."
                                                           

 ُب دكار اؼبعهد 2119 أبريل 7اؼبقابلة مع األستاذة حفصة الرئيسة الدراسية ُب معهد التهذيب  142
 عمرطى  ُب الفصل الثالث ال 2119 أبريل 7اؼبالحظة ُب معهد التهذيب  143
 ُب دكار اؼبعهد 2119 أبريل 7اؼبقابلة مع األستاذة زلفي الرئيسة الكاتبة ُب معهد التهذيب  144



91 

 
 الوسائل .2

بالوسائل  عهد، إال عدداألستاذ ُب ىذا اؼب الوسائل التعليمية اغبديثة ٓب يستخدـ 

 البصرية مثل الكتب التعليمية كالسبورة كالطباشَت.

 اللغة تدريس العربية ألف اللغة تعليم البصرية َب التعليمية اؼبدرس الوسائل "استخدـ
 على الطالب لتساعد سيطرة تامة القواعد على السيطرة إٔب غالبا يهدؼ إمبا العربية
 146كفهمها." العربية باللغة بةاؼبكتو  اإلسالمية الكتب قراءة

 
العربية علي اؼبستول  اللغة تعليم البصرية َب التعليمية اؼبدرس الوسائل كيستخدـ 

اإلبتدائية أم ُب تعليم اعبركمية كالعمرطى، مثل الطبقة كالصورة. كانت الصورة مهمة جدا 

تالميذ لالستخداـ ُب توضيح فهم الطالب. ك لذلك، بالستخداـ الصور، يتمكن من ال

لالىتماـ اؼبزيد باألشياء أك األمور اليت ٓب ينظركىا ابدا حيث ترتبط بالدرس. ك الصورة 

يبكن مساعدة اؼبعلمُت ُب ربقيق أىداؼ التعليم، ألف الصورة تتضمن الوسيلة السهلة ك 

الرحيصة ك اؼبهمة لتعزيز قيمة التعليم. ك بسبب الصورة كانت التجربة ك الفهم للمتعلمُت 

أكسع نطاقا ك أكثر كضوحا ك ال تنسى بسهولة، ك أكثر ربديدا ُب كريات ك  تكوف

 147رابطات التالميذ.
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 التقييم .3

ينقسم تقييم نتائج التعليم ُب ىذا اؼبعهد علي اختبار تدريب أكشفهي كاختبار كتايب، 

 كما قالت:

السنة أك "كما يالئم مدرسة رظبية، تقييم نتائج التعليم ُب معهد التهذيب يعمل مرتُت 
تسمى اإلمتحاف. يوجد اختباراف، ىذا اختبار تدريب أكشفهي كاختبار كتايب. اإلمتحاف 
األكٕب كالنهائي، كىذا اختبار كتايب باجابة السؤاؿ الكتابة الذين اعطىهم األستاذ كل 

 148اؼبواؿ."
اختبار تدريب أكشفهي تتكوف من اإلمتحاف احملافظة كاإلمتحاف قراءة الكتب السفراء 

 149اإلمتحاف اػبطابية، كما قالت:ك 

"اإلمتحاف احملافظة اليت تشمل التصريفية ُب الصرُب، كؿبافظة الشبياف ُب علم النحو، 
كاعبورمية، كالعمريطي، كالفية، كجوىر اؼبكنوف. كىذا اإلمتحاف شرط ُب متابعة 

 اإلمتحاف النهائي كفقنا ؼبستول كل طالبا.
أياـ على تقييم قدرة الطالب  3لذم يعمل ؼبدة كاإلمتحاف قراءة الكتب السفراء، كا

ُب قراءة الكتب بدكف معٌت على اؼبستول الثالث الثانوية أك فصل ألفية كيرافقو فهم 
 شرح الكتاب كفهم علم القواعد. ىذا اإلمتحاف يعمل على الفصل الثالث فحسب.

 151:كاف طالباف موكلُت علي فصلهما ُب اإلمتحاف اػبطابية كنظامو كما قالت

لغات، اإلندكنيسية،  3اإلمتحاف اػبطابية، كىو اإلمتحاف اػبطابية باستخداـ 
كاعباكية، كالعربية. ُب ىذا اإلمتحاف، كجب كل فصل تقدًن فبثلُت عن شخصُت 
سيلقياف خطابا على اؼبنرب كيشهدنبا صبيع الطالب كالطالبات. نتائج التقييم ُب 

اؼبسؤكؿ عن اغبكم. كنظاـ ىذا اإلمتحاف   امتحاف اػبطابية علي االستاذ أكاألستاذة
كما يلي: اللغة اإلندكنيسية ـبصصة لفئة اؼبفردات كاإلستعداد كاألكؿ كالثاين 
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كالثالث، اللغة اعباكية مكرس للفئتُت الرابعة كاػبامسة، كاللغة العربية مكرسة للصفُت 
 السادس األكؿ كالسادس الثاين."

 مشكالت التعليم -ك 

يم عند تعليم اللغة استخدمت الباحثة األستبانة كىناؾ العديد من لتعرؼ مشكالت التعل

 الطالب ُب تعليم اللغة العربية، ٍب تنقسم الباحثة مشكالت علي قسمُت: يوجواؼبشاكل اليت 

 مشكالت اللغوية: .1

ليس التواصل مع اللغة العربية ُب الفصل عند تعليم اللغة العربية كخارج الفصل،  -أ 

 يكلم باللغة العربية كيعرؼ اؼبفردات بقليل.كؽبذا صعب الطالب أف 

 يواجو الطالب صعوبة ُب اغبفظ ألهنم غَت قدرة على تقسيم الوقت  -ب 

هبد الطالب صعوبة ُب تكوين الكلمات كاالعتماد على ما يعلمو االستاذ كما -ج 

 مكتوب ُب الكتاب.

 مشكالت غَت اللغوية: .2

كإنباؿ مهارٌب اغبديث  ىذا اؼبعهد الًتكيز علي مهارٌب القراءة كالكتابة،  -أ 

 كاالستماع أك يكوف دكرنبا ثانويا

ا -ب   أساليب التعليم الرتيبة، كعدـ الًتكيز ُب الدركس حبيث ال تلقي الدركس جيدن

الطالب عن  يوجومن اؼبالحظة اليت أجراىا الباحثة، كجدت أف اؼبشاكل اليت 

نشطة اؼبعهد كأنشطة ال يبكن تقسيم الوقت بُت أ  طرؽ التدريس التقليدية يعٍت األكؿ
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طوؿ اؼبدة الدراسية لتعليم اللغة العربية على مدار سبعة  اؼبدرسة الرظبية.  كالثاين 

 151سنوات ُب انتهاء تعليم القواعد بالكامل.

 : تحليل البياناتالرابع المبحث

معهد منبع اغبكم  من احملصولة النتائج بتُ  مقارنة ةالباحث قـوتس البحث، نتائج كاضحا لتكوف

 جومبانج. كمعهد التهذيبباليتار 

 جومبانج كمعهد التهذيب باليتارمعهد منبع اغبكم  مسائل البحث الرقم
رغبة تعلم الطالب  1

 لتعليم اللغة العربية
النسبة اؼبئوية من رغبة تعلم 

الطالب ُب معهد منبع اغبكم 

رغبة تعلم  كتدؿ أف % 94،2

الطالب ُب معهد منبع اغبكم فئة 

 جيد.

اؼبئوية من رغبة تعلم  النسبة
 93الطالب ُب معهد التهذيب 

رغبة تعلم الطالب  كتدؿ أف%. 
 ُب معهد التهذيب فئة جيد.

 

عملية تعليم اللغة  2
العربية )طريقة 

 ككسائل كتقييم(

الطريقة اؼبستخدمة ُب معهد  .1
منبع اغبكم ىي الطريقة 

 التقليدية كطريقة القراءة
كالًتصبة ُب تعليم القواعد 

قة مذاكرة طريقة احملافظة كطري
 ُب تعليم اؼبفردات كالقواعد

الوسائل التعليمية اؼبستخدمة  .2
ُب معهد منبع اغبكم ىي 

الطريقة اؼبستخدمة ُب معهد  .1
التهذيب ىي طريقة احملافظة ُب 
تعليم اؼبفردات كالقواعد 
كالطريقة النحو كالًتصبة ك 

ك اإلمالء  اإلنشاء اؼبوجة
اإلختبار. ككاف فيو اؼبدرسة 
الرظبية، فيها الطريقة اإلستماع 

 كاغبوار كالقراءة.

                                                           
 أبريلمالحظة  اليت عملتها الباحثة ُب مدرسة التهذيب حُت البحث من ماريت إٔب   151
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الوسائل البصرية مثل السبورة 
كالطباشَت كالكتاب اؼبدرسي 

 كالكتب السفراء.
التقييم ُب معهد منبع اغبكم  .3

كىو: اإلمتحاف الشفهي ىو 
اختبار قراءة  الكتب السفراء، 

متحاف التحريرم األكٕب كاإل
كالنهائي، يعمل االمتحاف 
التحريرم باجابة السؤاؿ 
الكتابة، كتقييم ربفيظ 

كتقييم معٌت  القواعد أسبوعيا
 الكتاب لطالب سنة.

كالوسائل التعليمية اؼبستخدمة  .2
ُب معهد منبع اغبكم الوسائل 
البصرية أيضا مثل الكتب 
التعليمية كالسبورة كالطباشَت 

 .كالطبقة كالصورة
تقييم ُب معهد التهذيب اختبار  .3

ختبار  تدريب أكشفهي كا
كتايب. اختبار تدريب أكشفهي 
تتكوف من اإلمتحاف احملافظة 
كاإلمتحاف قراءة الكتب 
السفراء كاإلمتحاف اػبطابية، 
كاختبار كتايب: كاف اإلمتحاف 
األكٕب كالنهائي، كىذا اختبار  

 كتايب باجابة السؤاؿ الكتابة.
مشكالت تعليم  3

 اللغة العربية
مشكالت اللغوية ىي  .1

اعد، كجدالطالب بالنسبة للقو 
صعوبة ُب تطبيق القواعد اليت 
تعلموىا علي قراءة الكتب، 
كتوجو الطالب صعوبة ُب 
الفهم كترصبة النص، ُب ىذه 
اغبالة ألنا ال أحفظ اؼبفردات 

 .اليت تعلموىا
كمشكالت غَت اللغوية ىي   .2

شرح اؼبعلم اؼبادة سريعا، 
لذلك صعب الطالب عن 
قبوؿ التوضيح بالفهم، كليس 

مشكالت اللغوية ىي ليس  .1
التواصل باللغة العربية ُب 
الفصل عند تعليم اللغة العربية 
كخارج الفصل، كيواجو 
الطالب صعوبة ُب اغبفظ 
ألهنم غَت قدرة على تقسيم 
الوقت، كهبد الطالب صعوبة 

العتماد ُب تكوين الكلمات كا
على ما يعلمو االستاذ كما 

 مكتوب ُب الكتاب. 
مشكالت غَت اللغوية ىي ىذا  .2

اؼبعهد الًتكيز علي مهارٌب 
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واصل مع اللغة العربية ُب الت
الفصل عند تعليم اللغة العربية 
كخارج الفصل، كالطالب 
النعاس ُب الفصل ألف رتابة 
الدركس، كىذا اؼبعهد الًتكيز 
علي مهارٌب القراءة كالكتابة، 
كإنباؿ مهارٌب اغبديث 
كاالستماع أك يكوف دكرنبا 
ثانويا، كقلة التدريبات 
كالتطبيقات اللغوية ُب عدد  

َت من اؼبذكرات حيت كب
اصعب الطالب ُب تطبيق 

 القواعد علي الكتب السفراء.

القراءة كالكتابة، كإنباؿ مهارٌب 
اغبديث كاالستماع أك يكوف 
دكرنبا ثانويا، كأساليب التعليم 
الرتيبة، كال يبكن تقسيم الوقت 
بُت أنشطة اؼبعهد كأنشطة 

ظبية،كطوؿ اؼبدة اؼبدرسة الر 
الدراسية لتعليم اللغة العربية 
على مدار سبعة سنوات ُب 

 انتهاء تعليم القواعد بالكامل.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


