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 الباب األول

 مقدمة  

 خلفية البحث.أ

 أجياًل  أجنبت إندونيسيا يف إسالمية تعليمية مؤسسة أول بصفتهاادلعهد اإلسالمية  

 التارخيية احلضارة يف الذىيب احلرب اإلسالمية الداخلية ادلدارس حنتت فقد الذىب، من عديدة

 عن للبحث مؤسسات فقط ليست اإلسالمية الداخلية ادلدارس 1 .اإلندونيسي للشعب

 من التخرج عند الطالب، لدى الشخصية لتنمية مكان أيًضا ولكنها عنها، والبحث ادلعرفة

 مل. للمجتمع وأمثلة أمثلة تقدمي وديكنهم ادلعرفة تطبيق الطالب من يتوقع الداخلية، ادلدارس

 .والكليات وادلدارس العام التعليم يف ىذا على العثور يتم

 الدين، رجال ادلساجد، الصعود، أو الصعود من يتكون رلتمع ىو ادلعهد اإلسالمية 

 الدينية القيم على تقوم تعليمية بيئة يف معا يعيشون الذين ،الًتاث والكتب الطالب

 دين رجل أو دين رجل رعاية حتت كبَتة عائلة ىو البيزانًتين نطاق فإن وبالتايل،. اإلسالمية

 2 .الدين رجل يساعده

                                                             
1
 Sonhaji Saleh, Dinamika Pesantren (Jakarta: CV Guna Aksara, 1988), 46  

2
 Rofiq, Pemberdayaan Pesantren (Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2005), 132  
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 مؤسسة أيًضا فهي ، دينية علوم مؤسسة كوهنا إىل باإلضافة إسالمية داخلية مدرسة 

 أيًضا البداية يف( الكتاب مؤلفو) ادلؤلف درس ادلاضي، يف. رلتمعية خدمة ومؤسسة نضالية

 قادرة العلماء كوادر جعل ىو تعلمهم من الرئيسي الغرض. الداخلية ادلدرسة يف معلمهم مع

. وتعاىل سبحانو اهلل إىل بالعبادة القيام( 1: )ذلك يف مبا ادلختلفة، العلوم فروع إتقان على

 رفاىية حتقيق( 4) اإلسالمية الدعوة زيادة( 3) الواسع بادلعٌت اإلسالمية الًتبية تعزيز( 2)

 ادلنظمات مع التعاون( 6) ادلسلم اجملتمع يف الوحدة لتنفيذ احلماس بناء( 5) ادلسلمُت

 3 .باإلسالم للنهوض األخرى

. الًتاث كتاب قراءة على القدرة ىو للعلماء كخلفاء الطالب إلعداد اجلهود أحد 

 الصفراء الورقة عادة وىو ومعاين خطوط بدون عريب كتاب ىو األصفر الكتاب األساس يف

 مباشرة ويقودىا الطالب يدرسها اليت الدين دراسة يف السلف أكواخ تستخدمها اليت

 .العامة العلوم دراسة يف الكلية عادة يستخدمو أبيض كتاب ىناك اآلن ولكن ،األستاذ

 والتعلم التعليم أنشطة ألن مهًما، دورًا ادلعلم يلعب بالطبع، ،الًتاث كتاب تعلم يف 

 الطالب أو الطالب جعل أيًضا ادلعلم يستطيع بل فحسب، الدروس ينقل ل وىذا معقدة،

 على قادرة تكون أن ادلتوقع من ادلعلم قبل من إعطاؤىا مت اليت العلوم دراسة يف يفهمون

                                                             
3
 Masyhud, Manajemen Pondok Pesantren (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), 51  
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 بالشكل الًتاث الكتاب قراءة تعليمهم عن ينفصل ل أمر وىذا. اليومية احلياة يف تطبيقها

 اليت العقبات من العديد ىناك ذلك، ومع. رىفالصو  النحوى لقواعد وفًقا والصحيح الصحيح

 علم يفهمون ل ألهنم أخرى، أمور بُت من للطالب، ،الًتاث الكتاب فهم أو تعلم يف تنشأ

 يكون حبيث ،الًتاث الكتاب لقراءة الرئيسي ادلفتاح أو كأداة يستخدم الذي رىفص وحنوى 

 تعلم فإن لذا جيًدا، الًتاث الكتاب فهم البعض يستطيع ل وبالتايل،. جًدا بطيًئا التعلم

 .األمثل ليس الًتاث الكتاب

ع ل كمرجًتاث  كتاب الادلعهد    . يستخدم ادلعهد ىو عامل مهم دييز كتاب الًتاث  

كتب منذ وقت طويل ويستمر استخدامو من   ًتاثالكتاب يرقى إليو الشك. حقيقة أن  

كتاب يقتو يف تاريخ طويل. يُنظر إىل  قد أثبت حق ًتاثالوقت آلخر يدل على أن الكتاب 

على أنو مورد للنظريات والتعاليم اليت صاغها العلماء هبذه الطريقة بالعتماد على  ًتاثال

 القرآن واحلديث النبوي.

 تعاليم ممارسة باألحرى بل ادلصدرين، جتاىل ٍتيع ل كمرجع  ًتاثال كتاب صنع إن  

 جيب ل واحلديث القرآن بأن النطباع يعطي اهلل وحي من الكتابُت بأن العتقاد إن. كالمها

 يف تقع ل حىت الرئيسيُت ادلصدرين لفهم أمانًا األكثر الطريقة. مبالة بال ويفهموا يعاملوا أن

 ىي ًتاثال كتاب زلتويات فإن لذا. ومتابعتو ًتاثال الكتاب دراسة ىي واألخطاء األخطاء
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 يف اجملاىدون أعدىا واحلديث القرآن من قانونية أحكام وصياغة لالستخدام جاىز شرح

 العميق الديٍت الفهم عملية لتسهيل للبيزنرين جًدا مهم ًتاثال الكتاب 4.اجملالت مجيع

 وحديث والقرآن اإلسالم لتعاليم تارخيي غَت جديد تفسَت صياغة على قادرًا يكون حبيث

 .اإلسالمية احلضارة تاريخ عرب وتطور ولد الذي الديٍت الفكر ًتاثال الكتاب يعكس. النيب

 اإلسالمية الداخلية ادلدارس يف كمرجع  ًتاثال الكتاب استخدام تنظيم مت كما  

 لعام 55 رقم إندونيسيا مجهورية حكومة لئحة تنص. احلكومية اللوائح يف الدينية وادلدارس

 يتم الرمسي غَت الدين تعليم أن على ،21 ادلادة الديٍت، والتعليم الديٍت التعليم بشأن 2007

 أشكال أو تكميليا، دينيا أو القرآن، تعليم أو تقسيم، رللس أو كتاب، قراءة شكل يف

5.مماثلة أخرى
 القرآن تفسَت كتب أو احلديث كتب مثل ،ًتاثال الكتاب قراءة أو دراسة 

 والنحو العربية مثل أخرى علوم إىل وحتتاج ادلثابرة إىل حتتاج إهنا. السهلة بادلهمة ليست

 على قادراً  كان إذا ًتاثال الكتاب قراءة على قادر أحدىم إن يقال. ذلك إىل وما وشراف

                                                             
4
Said Aqiel Siradj, Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi 

Pesantren, (Bandung:Pustaka Hidayah,1999), hlm. 236. 

 
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55  tahun 2007 tentang pendidikan agama 

dan pendidikan keagamaan 
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 يف اجلمل، هناية يف التغَتات دراسة ىوحنو  علم 6.رفوص والنح علم يف األحكام تطبيق

 .اجلملة شكل يف التغيَتات دراسة ىو رفص علم أن حُت

 احليدري، أمُت. H.M عن نقالً  ،معهد الغونطور  مؤسس ،كياه زركاس   رأي يف  

 فعالية أكثر طرق لكتشاف وفًقا وتغَتات تطورات تشهد ما دائًما بيزانًتين يف التعلم طرق

7.العلوم فروع من فرع كل لتدريس وكفاءة
 يف ادلطبقة األساليب تطوير مع للتعامل 

 ضرورية للبيزانًتين ادلختلفة التقليدية التعليم طرق تعترب عام، بشكل التعليمية ادلؤسسات

 للعثور األساليب ىذه ومالءمة وكفاءة فعالية حول دقيق حبث إجراء جيب أي،. لتحسينها

 مت. ادلزايا على احلفاظ مع حتسينها يتم الضعف نقاط حيث من. والقوة الضعف نقاط على

8.عنها التعبَت بروينس أعاد الذي وحيد الرمحن عبد ادلكادلة نفس تسليم
أستاذ  وكياه  حتتاج 

 واألنشطة التكنولوجيا أو ادلنهجية حيث من سواء مستمر، بشكل والتحسُت التطوير إىل

 كبار محل بتوجيهات اللحاق األقل على أو التنافس على قادرة تكون أن أجل من التعليمية

 9.أفضل ولكن جديد وأخذ رلديُت يزالون ل الذين وأولئك السن

                                                             
 

6 Ali  Hasan  Al-‘Aridl,  Sejarah  dan  Metodologi  Tafsir,  (Jakarta:PT  Raja  Grafindo 

Persada,1994) cet II, hlm. 4-5 
 

7 H.M.  Amin  Haedari,  Masa  Depan  Pesantren  dalam  Tantangan  Modernitas  dan 

Tantangan Kompleksitas Global, (Jakarta:IRD PRESS, 2004), hlm.40. 

 8 Martin Van Bruinessen, NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru, terj. LKiS, 

(Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 185. 
9 A. Wahid Zaeni, Dunia Pemikiran Kaum Santri, (Yoyakarta: LKPSM NU DIY, 1995), 

hlm. 105. 
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 ادلدارس استخدمت لطالهبا، اإلسالمية الداخلية ادلدارس قدمتو الذي التعلم يف  

 كامل تعليمي نظام مع أي التعلم، أنشطة لتصميم كمواد ادلنهج بالفعل اإلسالمية الداخلية

. اإلسالمية الداخلية للمدارس الرئيسي ادلرجع الوقت نفس ويف كدليل الكتاب يستخدم

 ادلناىج مثل تعلمهم، يف العصر متطلبات مع الكثَتون يتكيف اليوم،ادلعهد  إىل استناًدا

 تزال ل اليت البيزانًتين من العديد ىناك ذلك، ومع. احلكومة توصيات تتبع اليت الدراسية

 .الكالسيكي وغَت الكالسيكي التعلم، بنظام تتمسك

 يف موضح ىو كما ،كياه طعم يتبع ادلبدأ حيث منادلعهد  يطبقها اليت الطريقة  

 اجملموعة. رلموعات ثالث إىل البيزانًتين تنقسم منهجي، منظور من. التعليمية سياساتو

 الكتب تدريس يف فقط التقليدية األساليب تستخدم اليت البيزانًتين رلموعة ىي األوىل

 ادلعدلة النتائج طرق فقط تستخدم اليتادلعهد  ىي الثانية اجملموعة. الكالسيكية اإلسالمية

 وتقوم تقليدية داخلية مدارس رلموعة ىي الثالثة اجملموعة. الرمسي التعليم طورىا اليت للطرق

 10.الرمسية التعليمية ادلؤسسات يف ادلستخدمة التعليمية األساليب على تعديالت بإجراء

 ىو الثالثة اجملموعة يفادلعهد   منوذج أصبح الثانية، أو األوىل باجملموعة مقارنة  

 .معهد العلم و العمل اإلسالمية الداخلية دلدرسة اخلَتية اجلمعية تشمل كما. مؤخرًا الجتاه

                                                             
 

10 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi menuju Demokrasi Institusi, 

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 150. 
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 مجعها اليتاألمثليت  طريقة استخدام ىي معهد العلم و العمل يف التعلم خصائص إحدى

 باجنسري الداخلية، اإلسالمية الفالح دار مدرسة مؤسسي أحد ىو احلكيم توفيقأستاذ 

 .جيبارا

األمثليت . ألنشطتها ًتاثال الكتاب تعلم يفأمثليت  منوذج الداخلية ادلدرسة ىذه تطبق  

 خالل من العربية للغة النحوي التحليل من النتهاء مت. العربية لتعلم عملي منوذج ىو

روموس قاعديت  مها اخلاصان الكتابان. خاصُت كتيبُت يف الرئيسي السر. والعرض التصفية

 اللغة فهم يف الطالب لذكريات رابطًا سيصبح اخلاصُت الكتابُت ىذين حفظ إن. ةواخلالص

 .الصيغة تطبيق ممارسة يف النحوية العربية

 أو شكل دلعرفة منهجية صيغة فيو توجد. العربية لفهم عمل إطار يتاألمثل يشكل  

 باإلضافة. اجلداول أوفعل  وإسم  الرئيسية الصيغة يف رؤيتو ديكن ىذا. معينة كلمات موضع

 و الذوق قيمة خالل من التصفية ؛ معينة كلمات أو أنواع دلعرفةضمر  مثل إضافية صيغ إىل

 .اجلملة سياق

 ولكن ادلتشاهبة الكلمات حول موجزة تعليماتاألمثليت  تقدم ، العملية الناحية من  

 الكلمات ىذه حتدث أن ديكن. (homoname  homograph. ،homophone) ادلتكافئة غَت

 ، أسم الفعل،فعل األمر ،فعل ادلضارع ،فعل ادلاض ،فعل: احتمالت عدة من ادلتشاهبة
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 ادلمارسة كتاب)تتمة  يف رؤيتو ديكن شيء كل. وغَتىا ،ادلوصول ،اإلشارة ،الضمر ،حرف

 .أمثليت التعلم من كاملة حزمة يف الكتاب ىذا تضمُت يتم(. الصيغ لتطبيق

 الكتاب وفهم قراءة يف تستخدم أداة أو طريقة ىيالنموذج األمثليت   

 يف جديدة اخًتاقة كونو إىل باإلضافة ومنهجًيا مربرًلا كتابًا الكتاب يكون حيث األصفر،

 11 .الًتاث الكتاب قراءة تسهيل

 يتمكن أن هبدف التدريس صياغة آخر إىل كوخ مناألمثليت  التعلم يكون أن جيب 

 يف التعلم يف األمثليت تدريس تدريس يتم. بسهولة الًتاث كتاب قراءة فهم من الطالب

 لقراءة واإلجراءات التفسَتات فهم يف سريعة طريقة الواقع يف ألنو اإلسالمية الداخلية ادلدارس

  12 الًتاث. الكتاب قراءة ديكن. سهلة ليست اليت العربية باللغة ادلكتوبة الًتاث الكتب

 وكذلك الداخلية ادلدرسة يف يركبون الذين الطالب عدد رؤية إىل الكتابة ىذه سبب يرجع

 يهتم حيث ،األمثليت طريقة تستخدم اليتتولونج أجونج  يف الوحيدة الداخلية ادلدرسة

 ادلوضوع ىذا مراجعة على الكاتب أعاله األشياء بعض حتفز مث. ادلعهد باختيار ادلؤلفون

 .وكتابتو

                                                             
11

 Taufiqul Hakim,  Amtsilati, Jilid 4 (Jepara: Al Falah Offset, 2004), 3  

 
12  ibid 
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 تعلم يفاألمثليت  منوذج تطبيق بعنوان دراسة ادلؤلفون أجرى أعاله، الوصف من  

 .معهد العلم و العمل يف ًتاثال كتاب

 

 البحث أسئلة.ب 

 :ادلشاكل من العديد صياغة ديكن أعاله، اخللفية على بناءً 

 اإلسالمية بادلعهد ًتاثال كتاب لتعلم تطبيق يفاألمثليت  منوذج مفهوم ىو ما .1

 ؟ العمل معهد العلم و

 تعليم كتاب يف القاعديت كتاب استخدام يف أمستاليت منوذج يستخدم كيف .2

 معهد العلم و العمل ؟ اإلسالمية ًتاث بادلعهدال

 يف للطلبة النحوية لغة العربية القدرة يكتشف أن أمستاليت منوذج يستطيع كيف .3

 معهد العلم و العمل ؟ اإلسالمية ًتاث بادلعهدال كتاب تعلم

 

 البحث غراضأ .ج 

 حتقيقها يتعُت اليت البحث أىداف فإن أعاله، وصياغتها ادلشكلة خلفية من بدءًا

 :ىي البحث ىذا خالل من
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 اإلسالمية بادلعهد ًتاثال كتاب لتعلم تطبيق يفأمثليت  منوذج مفهوملوصف  .1

 معهد العلم و العمل.

 تعليم كتاب يف القاعديت كتاب استخدام يف أمثليت منوذج يستخدم دلعرفة كيفية .2

 معهد العلم و العمل. اإلسالمية ًتاث بادلعهدال

 للطالب النحوية لغة العربية القدرة يكتشف أن أمثليت منوذج يستطيع دلعرفة كيفية .3

 معهد العلم و العمل. اإلسالمية ًتاث بادلعهدال كتاب تعلم يف

 

 فوائد البحث.د 

 :ىي البحث ىذا فوائد أن حُت يف 

 النظري الستخدام .1

 أيًضا وديكن ، اإلسالمية لمعهدل كمرجع الدراسة ىذه نتائج ُتستخدم أن يُتوقع

 ادلدارس يف الًتاث الكتاب لتعلم طريقة جناح عن البحث يف كمعايَت استخدامها

 الداخلية ادلدارس نظر طريقة من الدراسة ىذه نتائج تغَت أن ادلتوقع من. الداخلية

 حىت ، حداثة أكثر باجتاه التقليدية ًتاثال كتاب تعلم أساليب حول اإلسالمية

 .كتاب الًتاث قراءة على الطالب قدرة حتسُت من يتمكنوا
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 العملية الستخدامات .2

 للطالب. أ

 ، الطالب نشاط وزيادة ، التعلم يف الطالب حتفيز لزيادة كمرجعاألمثليت   منوذج

 .التعلم يف نشطًا ليكون ويتدرب ، الطالب مسؤوليات من يزيد أن ديكن

 للمعلمُت. ب

 ديكن مالءمة أكثر التعلم منوذج اختيار يف للمعلمُت معلومات كمادةأمثليت   منوذج

 .للطالب التعلم نتائج حتسن أن

 دلألف. ج

 .بالبحث يتعلق فيما واخلربة ادلعرفة إضافة

 

 توضيح المصطلحات.ه 

 من ، البحث ىذا يف الواردة ادلصطلحات فهم يف التفسَت سوء لتجنب 

 :التايل النحو على ادلصطلحات تأكيد الضروري

 ادلفاىيمية التأكيدات. 1
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 التطبيق. أ

 يف البتكارات أو السياسات أو ادلفاىيم أو األفكار تنفيذ عملية ىو التطبيق 

 القيمة ومهارات وادلعرفة التغيَت شكل يف والتأثَتات التأثَتات يوفر عملي إجراء

 13.وادلواقف

 .يتامثل. ب

 ، احلكيم توفيق قبل من إنشاؤه مت ًتاثال كتاب تعلم منوذج ىواألمثليت  

 يتاألمثل استلهم. بنسر جيفارا الداخلية اإلسالمية الفالح دار مدرسة رعاية مقدم

 درست إذا. زركسي سليم الندى قبل من الكرمي القرآن لقراءة السريع التعلم طريقة

 استخدامو ديكن دليل ىوأمثليت   فإن ، رلتمع وجود قراءة كيفية القرأيت طريقة

 من النتهاء مت. ومنهجية بسيطة صيغ استخدم. رلتمع على حتتوي ل اليت للقراءة

 14.والعرض التصفية خالل من العربية للغة النحوي التحليل

 .ًتاثال الكتاب تعلم. ج

                                                             
13 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2002), 93. 
14 H. Taufiqul Hakim, Tawaran Revolusi Sistem Pendidikan Nasional, (Jepara: PP Darul 

Falah, 2004) hlm. 8. 
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 الطالب بُت التفاعل عملية األساس يف ىو التعلم فإن ، دلوليسا وفًقا 

 كل ىو التعلم ، آخر مبعٌت 15.لألفضل السلوك يف تغيَتات حتدث حبيث ، وبيئتهم

 الدين باسَت ذكر 16.للطالب حتدث التعلم عملية جلعل ادلعلمون يبذذلا اليت اجلهود

 ىو التدريس أو التعلم أن" اإلسالمي التعلم منهجية" بعنوان كتابو يف عثمان

 بفعالية حتديده مت ىدف حتقيق أجل من للطالب التعليمية ادلواد لتقدمي أسلوب

 17.وكفاءة

 ، الفقو علم على حيتوي ، العلماء تأليف من كتاب  ًتاثال الكتاب بينما 

 كتاب يستخدم. وغَتىا ، والصوفية ، الفلح وعلم ، الفرائض وعلم ، التوحيد وعلم

 الذيكوراسان  ىو النموذج. حرف أي دون العربية الكتابة مع العربية اللغة ًتاثال

 18.حتتو ادلعٌت أو ادلعٌت كتابة السهل من أنو بقصد صفائح ىو

 ًتاثال الكتاب أن ىوادلعهد   مشكلة مراقيب بُت منتشر مشًتك فهم ىناك 

( السلف) ادلاضي علماء ألفكار كمنتج ، عربية دينية كتب أنو على دائًما إليو يُنظر
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 Mulyasa,   Menjadi   Guru   Profesional:   Menciptakan   Pembelajaran   Kreatif   
dan Menyenangkan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006) hlm. 100. 

 
16

 M. Sobri Sutikno, Menggagas Pembelajaran Efektif dan Bermakna, (Mataram:NTP 

Press,2007), hlm. 50. 

 
17

 Basyiruddin Usman, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 
2002) hlm. 4. 

 
18

 Imam Tolhah dan Ahmad Barizi, Membuka Jendela Pendidikan Mengurai Akar Tradisi dan 

Intregasi Keilmuan Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet.I, hlm. 73. 
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 صياغة يف. م عشر السابع القرن قبل ، احلديث العصر قبل مميزة بصيغة ادلكتوبة

 أجانب علماء كتبها( أ اليت الكتب ىو ًتاثال الكتاب تعريف فإن ، تفصيالً  أكثر

 كتبها( ب ، إندونيسيون علماء هبا يسًتشد مراجع لتكون وراثية كانت لكنها

 كتعليقات إندونيسيون علماء كتبو( ج مستقلة كتابات أهنا على إندونيسيون علماء

 19.األجانب العلماء كتب على ترمجات أو

 الطالب بُت التفاعل عملية ىو ىنا ًتاثال كتاب تعلم من ادلقصود فإن لذا 

 العربية الكتب لدراسة الطالب مع الدين رجل أو الكياي احلالة ىذه يف ، وادلعلمُت

 الفقو علم على حتتوي واليت ، العلماء كتبها اليت ىاروكات بدون العربية الكتابة مع

 بيئة يف بكثَت ذلك من وأكثر الصوفية ، الفلق علم ، الفرائد علم ، التوحيد علم ،

 .احملددة األىداف حتقيق أجل من تعليمية

 .سالميةمعهد اإل . د

 أن حُت يف ، الطالب يتعلمها أماكن ىي ، األساسي لفهمها وفقا معهد 

 تأيت ، ذلك إىل باإلضافة. اخليزران من مصنوًعا بسيطًا سكًنا أو منزًل  يعٍتفوندوق 

 يف 20 .شباب بيت/  فندق يعٍت الذي العريب" الصندوق" من أيًضا" بوندوك" كلمة
                                                             

19 Said Aqiel Siradj, Op.cit, hlm. 222. 

20 Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: 
LP3ES, 1994), hlm. 18. 
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 ادلميز شكلو يف اإلسالمي للتعليم كمكانمعهد   يعرفسهال زلفظ   أن حُت

 احلرية ادلختار التعليم نظام يوفر. أساسية بطريقة الشخصية جملموع إسقاطًا باعتباره

 21 .التعليمية للسياسة الديناميكي النمط لتحديد اإلسالمية معهدلل

 تعديالت بإدخال تقوم واليت بطبيعتها التقليديةمعهد  رلموعات أصبحت 

 متزايًدا اجتاًىا الرمسي التعليم مؤسسات يف ادلستخدمة التعليمية األساليب على

 التقليدية األساليب تطبق اليتمعهد  مناذج ىناك تزال ل أنو من الرغم على. مؤخرًا

 الكالسيكي النظام مع ادلختلفة الطرق بُت جتمع أو جتمع اليتمعهد  أن إل ، فقط

 .األخَتة اآلونة يف تنمو كانت ، مدارس شكل يف

 ينظم للتعلم مكان ىو ىنا اإلسالمية ادلعهد يف الدينية ادلدرسة تعنيو ما لذا 

 .الطالب نزل/  سكن يف الدراسة مكان. خالصة إسالمية دروًسا

 

 العمليات تأكيد. 2

 اإلسالمية ادلعهد يف ًتاثال كتاب تعلم يف األمثليت طريقة تطبيق فإن ، العملية الناحية من
 بسيطة بطريقة بسهولة كتاب الًتاث لقراءة التعلم نقل يف ادلستخدم التعلم منوذج تطبيق ىو

.اإلسالميةادلعهد  يف للطالب ومنهجية  
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 Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 257 


