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 الباب الرابع

 بياانتالبحث وتقدمي ال

 

 تار يداووهان بل السلفي اإلسالمي منياملتعلبستان  املعهدعن  اللمحة .أ 

 تاريداووهان بل السلفي اإلسالمي بستان املتعلمني املعهداتريخ أتسيس  .1

ربت  السلفيمن اؼبؤسسة التعليمية  السلفي اإلسالمي بستاف ااؼبتعلمُت اؼبعهد

دأ من يب اؼبعهدرعاية اؼبعهد اؼبؤسسة الوطنية لألكقاؼ بستاف اؼبتعلمُت. بداية إقامة ىذه 

زاىد  شيخىػ. 1848منذ عاـ  شافعيزاىد  شيخ. كيؤسس اؼبسجد كيهتمو سجدم

 بليتاراؼبعركفة ابسم أرض  عبد اغبليم زاىد شيخ. كىو بليتارىو ابن قس ابرز ُب  شافعي

رغبتو ُب تطوير التعليم  شافعيزاىد  شيخ دفع .بليتارُب  السلفيمنتشر الدينية  أمعاء، كىو

الستخداـ األراضي  عبد اغبليم زاىدكىو البنائو  شافعيزاىد  يرس  ، ٍبالسلفيكالدعاية 

 اليت سبلكو ساحة ؼبصلحة األمة كشعار اإلسالـ.

أقاـ دكرات ُب اللغة  اإلسلمي السلفي لَتابايمن معهد  عبد اغبليم زاىدبعد عودة 

سات العربية كالدين. على الرغم من أف يقتصر فقط على ىذه الدكرات، كلكن ىذه اؼبؤس

لديها ابلفع  األساس نفسو صغَتة. بعد مسَتة األايـ اؼبتعددة قد زاد عدد الطال الذين 

 دخلوا ُب ىذه الدكرة.  

 



60 
 

 بليتارداووهان  السلفي اإلسالمي بستان املتعلمني للمعهدقع اجلغرايف ااملو  .2

يقع َب قرية داككىاف حوؿ  اؼبعهدىذه  ليها من حيث اعبغراُب،عندما ينظر إ

سب  العيش ابغبرارم كثَتا، ألف ا اؿ ثالث كيلو مًت من مدينة بليتار اليت عدد سكاهنالشم

، كبعض منهم يعملوف اؼبدينة ىذه القرية مساحة صغَتة من حقوؿ الًتبية كيقع ُب اكسط

 .بليتار ألف اؼبنطقة قريب من اؼبدينةكاؼبكتب  اؼبعهدؼبوظف ُب 

 حدكد قريتو على النحو التايل:اقًتاحت الباحث  اؼبعهدكلتوضيح موقع ىذه 

 بندك من اعبهة الشمالية احملددة ابلقرية (1

 من اعبهة الغربية احملددة ابلقرية اتقبونج سارل (2

 ابلقرية كفاقبُت لورمن اعبهة الشرقية احملددة  (3

 كاىوماف  من اعبهة اعبنوبية احملددة ابلقرية (4

 

نفسو على أرض  بليتارداككىاف  السلفي اإلسالمي بستاف ااؼبتعلمُت عهدبٍت م

، الذم يتكوف من مباىن مدرسية M2 3777ككاسع بنيانو   M2 7577 بواسع أبلو

كغرفة الطالب كشركة الطلبة كحجرة األساتيذ كضباـ كملعب  اؼبعهدمدير كمسجد كمنزؿ 

 87رايضي كغَتىا من األنشطة اليت تدعم تعلم الطالب.

 

                                                           

  . 2715مايو  12بستاف اؼبتعلمُت ُب التاريخ  ظة حوؿ اؼبعهد اإلسالمي السلفياؼبالح
80
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 بليتارداووهان  السلفي اإلسالمي بستان املتعلمني املعهدتطورات  .3

من دكرات اؼبعهد  السلفي اإلسالمي بستاف ااؼبتعلمُت اؼبعهديؤسس أكؿ إقامة 

مى إلسالا بستاف اؼبتعلمُت . كأكثر اؼبعلمُت فيو خرجوف من اؼبعهد1943 ُب عاـ فيالسل

 81.ربت اؼبؤسسة الصغَتة اليت تدافعو خرجيوف من اعبامعةك السالَب 

قد زاد عدد الطالب. كتظهر ىذه األحواؿ  ابنو عبد اغبليم زاىد،عندما رأسو 

 بستاف ااؼبتعلمُت اؼبعهدقاـ  1943اـ . كُب هناية عاؼبعهدفكرة رئيس اإلضاَب النشاء 

 اإلسالمي اؼبتعلمُتبستاف  اؼبعهدأذكرت اؼبصادر األخرل عن إنشاء  82.السلفي اإلسالمي

 . اؼبعهدإلقامة  شافعيزاىد  شيخىو كوف األم  العليا من  السلفي

السعي اعبهد نظاـ اباب اىل ابب لبحث الطالب اعبديد أكال.  اؼبعهدئيس كيدكر ر 

. كمعهد الطالب يضع ُب بليتارطالب الذين أيتوف من اؼبنطقة حوؿ  57 ٍب حيص 

 83.اماـ اؼبسجد. كمكاف التعلم يضع ُب مبٌت اؼبعهدالشماؿ 

ديدم مها األستاذ  ،اؼبعلمُت اػبدمُت اعبديدتُت اؼبعهدانؿ  نيةدخوؿ السنة الثا

فرااتما من اؼبعهد دار اللغة كالدعوة  طفى بيهقيمصكأستاذ  جامعة اؼبصرلطبيدم من 

جيدا ُب ىذه السنة،  عربيةاللعة ال يؾبلغة العربية كبران. كقد تسَت أنشطة تعلم الابسوركىاف

 اؼبعهدكلكن قد عم   تطوير عظيم مع ُب عاـ بعدىا. بستاف اؼبتعلمُت عهداؼبكلو يدؿ 

                                                           
 .2715 السنة ُب  اؼبتعلمُت بستاف السلفي اإلسالمي معهد الديواف َب الوثيقة81

 .2715 السنة ُب اؼبتعلمُت بستاف السلفي اإلسالمي عهدم الديواف َب الوثيقة82
 .2715 السنة ُب اؼبتعلمُت بستاف السلفي اإلسالمي عهدم الديواف َب الوثيقة83
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 اؼبعهدفيظهر ربلي  األساتيذ لسعي كاختيار للنمو  زماف بطئ قبلو. بستاف اؼبتعلمُت

كقد يناؿ السعي اعبهد بعدد الطالب الزايدة  .كسائ  التعليم كجودتو ُب اجملتمعبتحسُت 

 بليتارٍب توسع منطقة من خارج  أكال، تاريبلمنطقة طالبا. كجاء الطالب من  57حوؿ 

 ، كأيٌب بعض منهم من خارج اعباكل.كديرمك  نجسورااباي تولونج أجو منها 

كما ُب   السلفياستعم  نظاـ التعليميو ىو كلية اؼبعلمُت  ،اؼبعهدمنذ أتسيس 

 .تربية، حىت صبيع األنظمة كاؼبناىج فيو مشابو لتعليم اإلسالمياؼبعهد 

العامل العريب، ىذا ىو اغباؿ  درسةمكانة الدركس العامة ىي لتكم  اؼبناىج ؼب كأما

موضع الدرس  حىت اآلف كاف 2713لكن ُب عاـ  2712حىت عاـ  2717من عاـ 

 84.السلفيالعامة مث  درس كلية اؼبعلمُت 

. كيتضح ىذا السلفي اإلسالمي بستاف اؼبتعلمُت اؼبعهدد مرحلة، يتطور مرحلة بع

 اؼبعهد. إىل جانب ذلك، مع افتتاح اؼبعهددبجيئة الطلبة الذين يدرسوف ُب ىذا 

عدد الطالب الذين يلتحقوهنا، أك ىذا اآلف قد قد زاد  2713للمعلمات. كُب عاـ 

لذين يرغبوف ُب االنتقاؿ من سنة طالبا. كيقتصر عدد الطالب اعبدد ا 257كصلت إىل 

 تطبيقاختيار الطالب ل  اؼبعهديعم   كبَت، كلكن نظرا لعدـ كجود منشأة،إىل سنة إىل حد  

 الطالب اعبودة حقيقة.

 

 

                                                           
 . 2715 السنة ُب اؼبتعلمُت بستاف السلفي اإلسلمي معهد الديواف َب الوثيقة84
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 وبعثه وأهدفه السلفي اإلسالمي بستان املتعلمني املعهدوجهة  .4

 ي:كمن كجهتو ما يلكجهة،  السلفي اإلسالمي بستاف اؼبتعلمُت للمعهد

كؽبم األخالؽ الكردية كاؼبهارات  ،كاؼبتقوف ،األجياؿ الوطنية اؼبؤمنوف تطبيق" 

 كمستطيع ربقيق النفس ُب حياة اجملتمع" 

 ما يلي: السلفي اإلسالمي بستاف اؼبتعلمُت للمعهدكأما البعث 

 كاؼبؤىلة السلفيإنشاء مؤسسات الًتبية  (1
 ج الطالبيت تستطيع إلمتالء احتيا إعداد اؼبناىج ال (2
 إعداد اؼبعلمُت اؼبخصصُت (3
 دة لتحصي  اؼبتخرجُت جبودة عاليةتنفيد عملية الًتبية اعبي (4

كمن  ،سنوات األتية ثالثاألىداؼ لاإلسالمي السلفي  بستاف اؼبتعلمُت كللمعهد

 تلك األىداؼ ما يلي:

 اإلقبازاتالعلـو كالتكنولوجيا  تطوير منوذج التعلم التوفق على اإلدياف كالتقول (1

 قد انتهى للختم القراف ثالثوف اجزاء ابلنظر اك ابلغيب (2

 مكافئة ُب تعليم الكتب األصفر (3

 ييم كفقا للمعايَت كطنية للتعليمإمتالء نظاـ التق (4

 هبا لديو اتصاؿ ابإلنًتنيت كإدارة نظاـ اؼبعلومات كموثوقة (5

 اؼبعهدأىداؼ  األىداؼ سنة للمستقب . كمن السلفي اإلسالمي للمعهدك 

 ىي: 2713/2714ُب هناية العاـ الدراسي  بستاف اؼبتعلمُت السلفي اإلسالمي
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يق كاؼببتكر كاإلعتماد على الديٍت ُب اغبياة الثقافية من اػبلوص كالتواضع الصد تطبيق (1

 النفس

ربسُت عملية التعليم عن طريق التعلم النشط، مبتكرة، كالنهج اػبالؽ كالفعاؿ، كمتعة  (2

 تدريس احملتول كالتعلمك 

 ايدة ُب قيمة بطاقات التقريرالز ربسُت التحصي  الدراسي، كما يتضح من متوسط  (3

 عبميع الطالبزايدة الكفاءة ُب اللغة العربية  (4

 ؼبثلى من خدمات التوجيو كاإلرشادربقيق االستفادة ا (5

 ؼبسابقات احملليةالفوز ُب حي الديو فرقة اللغة اليت تسَت فعالة كسبكن ني   (6

 واتية ألنشطة التعليم كالتعلماعبميلة كالنظيفة كاؼبرحية كاؼب اؼبعهدربقيق بيئة  (7

 85.ناس ككوخ اؼبدارس الدينيةربقيق عالقة متناغمة كدينامية بُت ال (8

 

 ةهار م طريقة املباشرة لرتقيةالوتقييم من تطبيق  طبيقتو  صميميف ت بياانتتقدمي ال .ب 

 داووهان بليتار السلفي اإلسالمي بستان املتعلمني ملعهداب كالمال

   السلفيستخدـ نظاـ التعليم كلية اؼبعلمُت ت السلفي اإلسالمي بستاف اؼبتعلمُت اؼبعهد

 ف اؼبتعلمُتبستا اؼبعهداغبديث ُب أكؿ أتسيسو. لذلك يشبو نظاـ  كما ُب اؼبعهد

كيوجد منهج  .اإلسالمي اغبديثكمناىجو اؼبستعم  ابلًتبية للمعهد  السلفي اإلسالمي

                                                           
 .2715 الوثيقة للمعهد اإلسالمي السلفي بستاف اؼبتعلمُت ُب السنة85
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كإدارة  السلفيمنهج إدارة الًتبية  السلفيللًتبية  بستاف اؼبتعلمُت السلفي اإلسالمي اؼبعهد

 اليت يستعم  اللغة العربية كثَتا. السلفيالًتبية الوطنية لتكم  منهج كلية اؼبعلمُت 

على الوقت ثَتة لتعليمو حىت حيتاج التعليم مادة ككيسبب كوف ثالثة اؼبنهج 

 الطويلة. كحلو من ىذه اؼبشكلة ىي ذبمع اؼبادة ككثرة الوقت ُب عملية التعليم.

 اإلسالمي بستاف اؼبتعلمُت اؼبعهدعند الطالب ُب  كالـال ةاؼبهار  تطبيق

حىت يطلب الطالب  دركسو، ُب صبيع السلفيؼبعلمُت على منهج كلية ا السلفي

 لفهم تلك الدركس. ة الكالـاؼبهار 

 يبدأللًتبية  السلفي اإلسالمي بستاف اؼبتعلمُت اؼبعهدُب  ة الكالـاؼبهار  تطبيقك 

كاألنشطة اللغوية  السلفيبتعليم اللغة العربية ُب تربيتو الرظبية دبنهج كلية اؼبعلمُت 

.  كقاؿ عن ىذا أستاذ    لوىب: ـبتارابؼبعهد ك  يـو

ور اللغة العربية الذم يتط اؼبعهدمن  بستاف اؼبتعلمُت السلفي اإلسالمي ؼبعهد"
كىي: مهارة االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة  أبربع اؼبهارات،

. ثالثالكتابة. كتساعد عمليتها دبنظمة الطالب للمعهد اغبديث من  الصف ال
 86.ركز تطوير اللغة"ميدكر مشرؼ اللغة مشرؼ ُب برامج "ك 
 

عند الطالب ُب  خاصة ؼبهارة الكالـ اؼبهارات اللغوية تطبيقتعم  عملية 

جبميع األساتيذ الذين ديهركف ُب ؾباؽبم  السلفي اإلسالمي بستاف اؼبتعلمُت اؼبعهد

. كيعم  األنشطة اللغوية دبشرؼ اللغة الذم السلفيعلمُت إبتباع منهج كلية اؼب

                                                           
 ُب إدارة اؼبعهد. 2714أبري   14ُب يـو الثالاثء  اؼبقابلة مع أضبد اتئب، 86
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 ديدم اينو فرااتماكىذا كما قاؿ أستاذ  .عده منظمة الطالب للمعهد السلفييسا

 بقولو: 

 بستاف اؼبتعلمُت السلفي اإلسالمي اؼبعهديعم  عملية تعلم اللغة العربية ُب "

قود مشرؼ اللغة  جبميع األساتيذ كمشرؼ اللغة. كي ة الكالـمهار  تطبيقك 

 ةكيقود مدير اؼبعهد للمرأة ابألستاذ خطب األماـ،للمعهد الرجاؿ ابألستاذ 

 87".رزقى امليا

 :أضبد اتئبأيضا أستاذ كيقوؿ 
دكر ؼبراقبة الطالب ُب أنشطة اللغة ُب  السلفي للمعهد...كللمنظمة الطالب "

إعطاء اؼبفردة كسوامها. كيعتمد ك  الفرقة اليت مث  تعويد بيئة اللغوية،  اؼبعهد
   88.طالب دبديرين من اؼبنظمة" 6 يتكوف على حوؿ

 
 بستاف اؼبتعلمُت للمعهدكىذا ىيك  التنظيم من مشرؼ اللغة 

 89للرجاؿ. السلفي اإلسالمي

 أضبد اتئب (1

 ديدم اينو فرااتما (2

 أضبد خلي  (3

 كىو:دبنظة اؼبعهد رؼ اللغة كيساعد مش

 اقباؿ موليدين (1
                                                           

ابري   19اتريخ  ،ُب يـو األحد ،بستاف اؼبتعلمُت السلفي اإلسالمي للمعهدكىو مريب  ديدم اينو فرااتما،ستاذ لة مع األاؼبقاب87
 .بيتوُب ال 17.77ُب الساعة  2715

 .اؼبعهد اإلادارة ُب 79. 17ُب الساعة  2715أبري   24التاريخ  ،ةمعاعباليـو ُب  أضبد خلي ستاذ اؼبقابلة مع األ88
 .2715 بستاف اؼبتعلمُت السلفي اإلسالمي للمعهدالوثيقة 89
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 صاغبُت (2

 توفيق (3

 اإلسالمي ستاف اؼبتعلمُتب للمعهدكىذا ىيك  التنظيم من مشرفة اللغة 

 للمرأة.  السلفي

 علية الليلى (1

 فاطمة على (2

 اان حليمة (3

 كىي:  سلفيكتساعد مشرفة اللغة دبنظمة اؼبعهد ال

 أرينا ديفي  (1

  ليارزقي أم (2

 فريدا (3

مث   السلفي اإلسالمي للمعهدمشرؼ اللغة كمنظمة الطالب كمن كظيفة 

 ُب ترقية اللغة العربية ما يلي: مركز إحياء اللغة 

 عملية أنشطة اللغة (أ 

إف كظيفة مشرؼ اللغة الذم يساعده منظمة الطالب اغبديث ىي: 

 وعية كالدركس اؼبسائية،سبكتدريب اػبطابة اؼبنربية األ إنشاء مركز احياء اللغة،

 .كتشجيع اللغة العربية كاإلنشاء اليومي كغَتىا
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 اإلعالـ (ب 

كيدفع ىذا  .اؼبعهدإف قسم االعالـ ىو قسم من أقساـ منظمة طلبة 

القسم الطلبة فهم اللغة العربية. كإذا كاف الطلبة ال يفهموف اللغة العربية فيكونوا 

 .اؼبعهدسيلة من كسائ  االعالـ َب ىذا ألهنا ك  اؼبعهدجهالء كحائرين أبحواؿ 

 :اؼبعهدكفيما يلى بعض األنشطة قسم االعالـ لًتقية اللغة العربية َب 

قراءة االعالانت كالدعوات كنبأ اؼبفقودة كرسالة الدعاء ابللغة العربية بعد  (1

 كَب أكقات أخرل لظهرصالة ا

للغة العربية على من إجياب كتابة االعالانت كالدعوات كأنباء اؼبفقودات اب (2

 أراد تبليغها أماـ اعبماعة

نشر اػبطابة ابللغة العربية إىل صبيع الطلبة بوسيلة جهاز الراديو أك سج   (3

 الكاسيت َب أكقات ـبصوصة

 

 عملية اؼبسابقات اللغة العربية (ج 

لتشجيع الطالبات تعلم اللغة العربية كلتنمية رغبتهن َب التخاطب ابللغة 

تلك اؼبسابقات  ،اـ معهد داراغبكمة اغبديث اؼبسابقات اللغويةالعربية ق

كمنها تعرؼ كفاءة الطالبات َب  ،ستشجع الطالبات للمنافسة بعضهن بعضا

 تقاـ اؼبسابقات داخ  اؼبعهد. ،اللغة العربية
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 اؼبعهدتقيمها اؼبنظمة لطالبات  اؼبعهداؼبسابقات اللغوية العربية داخ  

ألف إقامة اؼبسابقات من كظائفها ك  سنة.  السلفي مياإلسال بستاف اؼبتعلمُت

عند ك  اؼبعهدءت عطلة كاؼبسابقات إقيمت َب أكقات معينة مث  عند ما جا

 غَته.اغبفالت ك 

كفهم اؼبقركء كغَتىا.  ،كاػبطابة ،اؼبسابقات اللغوية متنوعة مث  اؼبفردات

 ،هركأما أكقات إقامة اؼبسابقات فهي مسابقات اؼبفردات تقاـ ك  ش

 .اؼبعهدما جاءت عطلة بة مث  عند كاؼبسابقات األخرل تقاـ َب أكقات مناس

 عن ىذا: أضبد اتئبكقاؿ استاذ 

رغبتهن َب  قيةلًت الطالبات لتعلم اللغة العربية ك  كجود اؼبسابقات ستشجيع"
 97."التخاطب ابللغة العربية جبد كنشاط

 
 السلفي اإلسالمي بستاف ؼبتعلمُت اؼبعهدُب  ة الكالـاؼبهار  تطبيقكيركز 

مث  منظمة الطالب  اػبمس. كالصف مسحىت صف اػب ثالثُب الصف ال

: مث  السلفيشطة كلية اؼبعلمُت على أن الطالب اؼبتخرجاغبديث. كيركز الصف 

. كمن التخطيط ُب حبث اؼبسائ   األصفر أنشطة فتح الكتب ،لتدريسعملية ا

 كما يلي:

 جع ؼبادة حبث اؼبسائ  ُب اؼبكتبةيبحث الطالب اؼبرا (1

                                                           
 ُب الغرفة األساتيذ. 17.47ُب الساعة  2715مايو  13خ رياتألربعاء، ُب يـو ا أضبد اتئباؼبقابلة مع أستاذ 97
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ؼبراجعة تلك الكتب مث  اؼبادة  ستاذ الطالب الوقت حوؿ أسبوعيعطي األ (2

 91حبث اؼبسائ ُب 

 

 بستان املتعلمني املعهدمهارة الكالم يف طريقة املباشرة لرتقية  صميمت .1

 داووهان بليتار السلفي اإلسالمي

يستخدـ نظاـ التعليم كلية اؼبعلمُت اإلسالمي السلفي  بستاف اؼبتعلمُت اؼبعهد

كثر دركسو يستعم  اللغة العربية. حىت ألى تلك اؼبعهد منهجو يتبع عاإلسالمية، ككذلك  

اإلسالمي السلفي منهج إدارة الًتبية اإلسالمية كإدارة  بستاف اؼبتعلمُت كيكم  منهج اؼبعهد

 الًتبية الوطنية ُب أنشطة التعلم كالتعليم فيو.

عم  الكالـ يؤسس على منهج كلية اؼبعلمُت اإلسالمية الذم يست اؼبهارة تطبيقك 

حىت يطلب الطالب ملك اؼبهارات اللغوية لتفقو دركسو.  للغة العربية ُب صبيع دركسو،ا

  .حىت يضغط ىذه اؼبنهج قدرة اؼبهارات اللغوية يعٍت مهارة الكالـ خاصة

 بستاف اؼبتعلمُت على ىدؼ اؼبعهد ة الكالـاؼبهار  تطبيق عناؼبهارة كيؤسس 

( لديو فرقة 2 ،للغة العربية عبميع الطالب( زايدة الكفاءة ُب ا1كىو: اإلسالمي السلفي 

 اللغة اليت تسَت فعالة كسبكن ني  الفوز ُب حي اؼبسابقات احمللية.

 .كالـال راةاؼبها تطبيقكاكتساب الطالب كفاءة اللغة العربية سيناؿ من أنشطة 

                                                           
 .اؼبعهدُب إدارة  79.37ُب الساعة  2715مايو  19ريخ اتاليـو الثالاثء، ُب  رزقي اماليااؼبقابلة مع أستاذة 91
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اإلسالمي  بستاف اؼبتعلمُت اؼبعهدقد عم   الكالـ فيو، اةاؼبهار  تطبيقكلسهولة 

 كمن حكمتو ىي: مة ُب عملية التعلم كالتعليم فيو،اغبك السلفي

كجػػود الصػػف ك  ثالػػثتقسػػيم الطػػالب الػػذم يبػػداء مػػن الصػػف األكؿ حػػىت الصػػف ال (1

وف اؼبعهػػد بعػػد التكثيفػي لًتقيػػة كفػػاءة الطػػالب علػى اللغػػة لػػدل الطػػالب الػذين يػػدخل

 اؼبرحلة اؼبتواسطة

ة كالػػػػدرس اؼبتعلػػػػق هبػػػػا اباألسػػػػاتيذ الػػػػذين تقريػػػػر األسػػػػاتيذ الػػػػذين يعللمػػػػوف اللغػػػػة العربيػػػػ (2

 الكفاءة على ؾباؽبم ديلكوف

 مث  معم  اللغة نشطة اللغوية،إستعداد الوسائ  اليت تعاضد على أ (3

 الكالـ اةاؼبهار  تطبيقترتيب األنشطة اللغوية ُب اؼبعهد كاؼبدرسة مث  احملاكلة ُب  (4

 بستاف اؼبتعلمُت ؼبعهدعند الطالب اب الكالـ اةاؼبهار  تطبيقكتعم  عملية 

جبميع األساتيذ الذين ديهركف ُب ؾباؽبم ابتباع منهج كلية اؼبعلمُت اإلسالمي السلفي 

 لطالب للمعهداإلسالمية. كتعم  األنشطة اللغوية دبشرؼ اللغة الذم يساعده منظمة ا

  .اإلسالمي السلفي بستاف اؼبتعلمُت
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 بستان املتعلمني املعهديف  لكالمطريقة املباشرة لرتقية مهارة ا تطبيق .2

 داووهان بليتار السلفي اإلسالمي

تستخدـ بطريقة  السلفي اإلسالمي بستاف اؼبتعلمُت اؼبعهدتعليم الكالـ ُب 

كما قاؿ   ،تعويد الطالب لتكلم اللغة العربية فعاليايهدؼ  السلفيللًتبية  اؼبباشرة

  أضبد اتئب:أستاذ 

  السلفيللًتبية  بستاف اؼبتعلمُت السلفي اإلسالمي اؼبعهديهدؼ تعليم الكالـ ُب "
 92تشجيع الطالب لتكلم اللغة العربية".

 
 :عن ىدؼ تعليم الكالـ بقوؽبا رزقي امالياكزادت أستاذة  
كالـ تعويد الطالب لتطوير كفاءة التكلم بوسيلة اؼبفردة اؼبعطية  يهدؼ تعليم ال" 

"  93.ك  يـو
 

جيوز عليو أف  األكؿكللصف  ،األكؿالكالـ تبداء منذ ُب الصف  كعملية تعليم

كجيب عليهم أف تكلم اللعة العربية  ،السنة األكؿتكلم اللغة العربية سلبيا ُب نصف 

 :لويب ـبتارفعاليا بعد نصف السنة األكؿ. كقاؿ أستاذ 

 السلفي اإلسالمي اؼبعهدأف الكالـ أضغط اؼبهارة من مهارت األخرل ُب " 
 94."على البيئة اللغوية اؼبعهدبستاف اؼبتعلمُت، ألنو يضعط ىذا 

 
 

 

                                                           
 .اؼبعهد ُب اإلدارة 17.77ُب الساعة  2715ابري   15اتريخ أضبد اتئب ُب يـو االربعاء، ستاذ أاؼبقابلة مع 92

 .اؼبعهد اإلدارة ُب 79.77ُب الساعة   2715أبري   22اتريخ  رزقي اماليا،اؼبقابلة مع 93
 .اماـ اإلدارة 17.37ُب الساعة  2715أبري   23اتريخ  يـو اػبميس، قابلة مع استاذ ـبتار لويب، ُباؼب94
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 :أضبد خلي كقاؿ 
كجيوز  ب على الطالب تكلم اللغة العربية،ال جي ُب ثالثة األشهر األكؿ،" 

 ة كحـر عليهم تكلم اللغة اعباكية،عليهم تكلم اللغة اإلندكنيسيا اؼبختلط ابلعربي
 95.طالب تكلم اللغة العربية فعاليا"كبعد ثالثة أشهر يرجى على ال

 
ألف كظيفة اللغة  تصاؿ،كاؼبدخ  اؼبستعم  ُب تعليم الكالـ ىو اؼبدخ  اال

التصاؿ بُت الناس. كيتعلق ىذه اؼبهارة على مهارات األخرل اؼبعاضدة على 

 :ديدمستاذ االتصاؿ. كىذا كما قاؿ أ

كيطلب الطالب مستطيع للتكلم  ليم الكالـ يؤسس على كظيفة اللغة،تع"
 96.اكال قب  تعلم قواعده"

 
اؼبباشرة ىي كالطريقة اؼبستعملة ُب تعليم الكالـ ىي الطريقة اؼبباشرة. كالطريقة 

طريقة تعلم اللغة العربية اليت تعلم الطالب لتكلم اللغة العربية مباشرة كحيـر عليهم أف 

تكلم لغة األـ. كؼبعاضدة أنشطة الكالـ يعطي األساتيذ اؼبفردات اعبديدة ك  

الصباح. كيعطي الطالب تعليم النحو كالصرؼ أيضا لكي يتكلم الطالب اللغة العربية 

 عن ىذا: أضبد اتئبكقاؿ أستاذ  بًتتيب منظمة.

كاألنشطة اؼبعاضدة على الكالـ ىي إعطاء اؼبفردة ك  الصباح ك تعليم النحو " 
كالصرؼ الذم يبداء ُب الصف الثاين لكي يتكلم الطالب اللغة العربية بًتتيب 

 97جيد".
 

 
                                                           

 .2715مايو  25اتريخ أضبد خلي ، ُب اليـو اإلثنُت، اؼبقابلة مع 95

96
 .اماـ اإلدارة 17.37ُب الساعة  2715أبري   26اتريخ  حد،األ اليـو ُب ديدم،ستاذ أاؼبقابلة مع  

 ُب اإلدارة. 17.77 ُب الساعة 2715بري  أ 22اتريخ اليـو االربعاء، ُب  أضبد اتئبستاذ أاؼبقابلة مع 97
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 كزبطيط أنشطة إلقاء اؼبفردة لًتقية الكالـ ما يلي:

يعطي األستاذ اؼبفردة ك  يـو حوؿ مفردتُت الذم تعم  لك  الفص . كطريقة  (1

 ٍب يلفظ الطالب اؼبفردة. ،اؼبستعملة ىي طريقة تدريب

 98افظة.كحيفظ الطالب اؼبفردة ُب آخر األسبوع أماـ األساتيذ ُب أنشطة احمل (2

 عن زبطيط إعطاء اؼبفردة ما يلى: رزقي املياكتشرح أستاذة 

 يلفظ األستاذ اؼبفردة اعبديدة (1

 يعطي األستاذ الطالب اؼبفردة اعبديدة (2

 ٍب يلفظ الطالب اؼبفردة اعبديدة بعد األستاذ (3

 99ٍب أيمر األستاذ الطالب إللقاء اعبملة من تلك اؼبفردة كاحدا فواحدا (4

قد يكوف تكرير اؼبفردات من اؼبادة اؼبعطية  ألربعاءكك  األسبوع كىو ُب يـو ا

 .ُب األسبوع 

قوف اللغة فلهم جزاء حملافظة اؼبفردات أماـ األساتيذ. كمن الطالب الذين خير 

حيت  ليزية أيضا،كجيب الطالب تكلم اللغة العربية فقط كلكن الطالب تكلم اإلقب

يكوف الربامج األسبوع للعريب. كعملية الكالـ كاجب عبميع الطالب مث  اللغة اليومية 

 ببيئة اللغوية. 

                                                           
 ُب اؼبعهد. 77.77ُب الساعة  2715مايو  23اليـو السبت، اتريخ ُب  اؼبالحظة98
 أماـ اإلدارة. 79.77ُب الساعة   2715أبري   26اتريخ ، رزقي اماليااؼبقابلة مع أستاذة 99
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(. كتعُت منظمة Daily Convertationكيعضد تعليم الكالـ أبنشطة احملادثة )

ُب الفص   ُب الصيدلية وع احملادثة مباشرة مث  ُب البيت، ُب الدكاف،الطالب موض

كسول ذلك. كتقسيم أنشطة احملادثة على ك  الفص . كتستعم  أنشطة احملادثة 

" الذم يتكوف من اليومية ؿبادثةكىو كتاب " ف هنضة العلماءيمعار الكتاب من معهد 

 الرابعالكتاب ُب جزء األكؿ، كالصف  الرابع كالصف ثالث. كيستعم  الصف الجزئُت

 :مالياارزقي كما قالت أستاذة   يستعم  اعبز الثاين،

معاريف "يعضد تعليم الكالـ أبنشطة احملادثة اليت تستعم  الكتاب من معهد  
" الذم يتكوف من جزئُت.  ؿبادثةأيضا كىو كتاب "  هنضة العلماء  ك  يـو

نية كالصف الثا إلحدل عشر ُب جزء األكؿ،كالصف ا عاشرستعم  الصف الكي
 177يستعم  اعبز الثاين". عشر
 

كاػبطابة. كقاؿ  تقدًن احملافظة،كمن الدرس اؼبعاضد على الكالـ ىو مطالعة ك 

 عن ىذا: ديدم أستاذ

كاػبطابة."  مث  مطالعة كتقدًن احملافظة، اؼبعهدشطة ُب "يعضد الكالـ األن 
كلتصحيح ؽبجات الطالب على العربية فتؤت اؼبتكلم األىلي من العريب ك  

 171نصف السنة."
 
 
 
 
 

                                                           
 أماـ اإلدارة.  79.77ُب الساعة   2715أبري   28ُب التاريخ  رزقي اماليااؼبقابلة مع أستاذة 29

 .اماـ اإلدارة 17.37ُب الساعة  2715أبري   19اتريخ  حديـو األالُب  ديدم اينوستاذ أاؼبقابلة مع 171
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 كىذا جدكاؿ أنشطة الطالب اليت تعضد مهارة الكالـ

 1جدكاؿ 

 172جدكاؿ األنشطة اليومية ُب تعليم الكالـ

 النمرة األنشطة الوقت
 1 اإلضافة  )اللغة العربية كاإلقبليزية(  75.37-76.77
 2 ادثة اليومية  )اللغة العربية كاإلقبليزية(احمل 77.77 -76.45
 3 إلقاء اؼبفردات )اللغة العربية كاإلقبليزية( 12.77 -77.77
 4 مطالعة القواعد العربية 14.37 -13.77

 

 السلفي اإلسالمي بستاف اؼبتعلمُت اؼبعهديشرح اعبدكاؿ السابقة عن أنشطة 

كأنشطة اإلضافة  اؼبساء،ؼبفردة ك  نشطة إلقاء امهارة الكالـ مث  األ تطبيقُب 

 كمطالعة اللغة العربية لتزكيد مهارة الطالب على اللغة. 

 

 2جدكاؿ 

 103مهارة الكالـ  تطبيقجدكاؿ األنشطة األسبوعية ُب 

 األنشطة اليوم النمرة

 صالح اللغة األنشطة إ االثنُت 1

 دثة ابللغة العربية بعد صالة الفجر، كفبارسة احملا ألربعاءصباح اليـو ا الثالاثء 2
                                                           

 . 2715 ُب السنة اإلسالمي السلفي بستاف اؼبتعلمُت الوثيقة للمعهد 172
 .2715ُب السنة  اإلسالمي السلفي بستاف اؼبتعلمُت للًتبية للمعهدوثيقة ال173



77 
 

 مساء تعليم اللغة العربية الربعاءا 3

  ُب كقت الي  تدريب اػبطابة اك احملاضرة ابللغة العربية امساػب 4
 

ـ مث  مهارة الكال تطبيقاألنشطة ُب  كتشرح أيضا األنشطة األسبوعية على

 كاػبطابة كسول ذلك اليت تعود الطالب لتكلم اللغة العربية أنشطة إصالح اللغة كاحملادثة،

 .كاإلقبلزية

 3جدكاؿ 

 جدكاؿ األنشطة الشهرية

 األنشطة النمرة

 يناؼبفردات ك  شهر  امتحاف 1

 مسابقة بُت الفص  2

 تقدًن السبورة لًتقيو ضباسة الطالب ُب تعليم اللغة العريبة 3

 تقدًن اؼبفردة ُب السبورة ٍب تضعها ُب مكاف اسًتاتيجي 4

 

كلًتقية جودة اللغة العربية قد عم  التقوًن أبنشطة امتحاف اؼبفردة ك  شهرين. 

كتقدًن اؼبفردة بوسيلة السبورة ٍب كضعها ُب مكاف اسًتاتيجية، كقد كانت السبورة 

اليت ال: توجد اؼبفردة اعبديدة ها، مثاؼبكتوبة على اؼبفردة اؼبناسبة على مكاف موضع

 ت.تضع ُب البيت ابؼبوضوع حوؿ البي
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 مهارة الكالـ، ما يلي: تطبيقكقد تكوف األنشطة ُب 

 نشر اؼبفردات العربية (1

إف من أنشطة مركز إحياء اللغة لًتقية اللغة العربية كتزكيد الطالب على 

بوسيلة حكماء اللغة  ك  يـو  اؼبعهدالكالـ ىي نشر اؼبفردات العربية إىل طلبة 

 الساكنُت َب ك  فرقة.

 كطريقة نشرىا كما يلى:

صبع منظمة الطالب مركز اللغة مفردات يومية مهمة قدر عشر مفردات َب  (أ 

 ٍب فولضوىا إىل حكماء اللغة الساكنُت َب الفرقة ،أسبوع كاحد

لطلبة أف يلقي حكماء اللغة الساكنُت َب ك  فرقة تلك اؼبفردات إىل صبيع ا (ب 

 لثالاثءالساكنُت فيها بعد صالة العصرم كَب ك  يـو مفرداتف ما عدا يـو ا

أف يلقي حكماء اللغة تلك اؼبفردات بطريقة مباشرة أم إبظهار األشياء  (ج 

 مباشرة مع عدـ ترصبتها إىل اللغة الوطنية ٍب يدعو التالميذ إىل تقليدىا معا

كراهتم كصبعها حكماء اللغة ك  أف يكتب التالميذ تلك اؼبفردات َب مذ  (د 

 شهر لتصحيح

عقد مركز إحياء اللغة االمتحاف عن اؼبفردات الىت نشرىا َب صبيع الفرقة  (ق 

 مرة أك مرتُت َب السنة
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 تدريب اػبطابة )احملاضرة( (2

إف منظمة طلبة اؼبعهد تنقسم إىل أقساـ، كمنها قسم التعليم الذل لو 

بوعية ىي تدريب اػبطابة اؼبنربية ابللغة نشاطات كمن بعض األنشطتو األس

 العربية.

اشًتاؾ  اإلسالمي السلفيبستاف اؼبتعلمُت  جيب على صبيع طلبة للمعهد

تدريب اػبطابة اؼبنربية إال الصف الثالث ابللغة العربية مرة ُب األسبوع أم َب ك  

 كظبي ىذا التدريب ابحملاضرة. سبتيـو ال

 التعليم اػبطوات التالية: كلتسهي  ىذا الربانمج أخذ قسم

تقسيم الطلبة إىل فرؽ كثَتة، َب ك  فرقة عشركف تلميذا، أك أكثر كلك   (أ 

 فرقة اسم خاص

 8-6تعيُت اؼبراقبُت من طلبة السنة السادسة ؼبراقبة تلك احملاضرة كعددىم  (ب 

 مالحظُت َب ك  فرقة

 كسَتىا ب فرقتوكىو مسؤكؿ عن ترتي ،انتخاب الرئيس لك  فرقة احملاضرة (ج 

أف خيتار الرئيس ستة تالميذ من فرقتو ليكونوا خطباء ابللغة العربية ك  يـو  (د 

 ابلتبادؿ سبتال

أف يكتب اػبطباء إعداد خطبتهم َب كراسة خاصة ابللغة العربية الفصيحة  (ق 

 كصبعها الرئيس ٍب فوضها إىل اؼبراقبُت للتصحيح
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 أتى دكرىم للخطبة موافقا ابإلعداد أف خيطب اػبطباء أماـ أصحاهبم حُت (ك 

 الذل كتبوه َب كراساهتم

كلرفع مستول ىذه احملاضرة عقد قسم التعليم مسابقة اػبطابة اؼبنربية ابللغة 

العربية مرة َب السنة كاؼبشًتكوف َب ىذه اؼبسابقة ىم اؼبفوقوف من فرؽ احملاضرة 

 .اؼبوجودة َب اؼبعهد

 

 مطالعة (3

ألهنا تشًتؾ اؼبطالعة تلفيظ الكلمة. كمن  ،الكالـتعاضد اؼبطالعة على 

 التخطيط ُب تعليم اؼبطالعة ما يلي:

 يلفظ األستاذ اؼبقالة ٍب يشًتؾ الطالب فيو (أ 

 يبحث الطالب اؼبفردة الصعوبة ٍب يكتبها األستاذ ُب السبورة (ب 

 174كيبحث الطالب كاألستاذ ح  اؼبشكالت ابشارة األستاذ (ج 

كمن الكتاب اؼبستعم  ُب اؼبطالعة ىي قراءة الرشيدة. كالتقوًن من تعليم 

 اؼبطالعة ىي امتحاف الشفهي بطريقتها ؿبافظة كامتحاف التحريرم.

 

 

 
                                                           

104
 .بستاف اؼبتعلمُت اإلسالمي السلفيُب اؼبعهد  2715مايو  7اتريخ يـو األربعاء، اؼبالحظة ُب ال 
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 احملفوظة (4

ألف كثَت اغبكمة كاؼبفردة اليت تعليم كاحملفوظة من األنشطة اليت تعاضد كالـ 

 فيها. كمن التخطيط ُب تعليم اؼبخفوظة ىو:

 يلفظ األستاذ احملفوظة تكريرا ( أ

 ٍب يشًتؾ الطالب بلفظ تكريرا ( ب

 175ٍب أيمر األستاذ الطالب حافظها كاحدا فواحدا أماـ الفص  (ج

 عن زبطيط احملافظة ما يلي: ديدم اينوكزاد استاذ 

يتطلب األستاذ الطالب شرح ما اغبكمة فيها  ،بعد يلفظ الطالب احملفوظة تكرارا"

 176."بشرح كالمهم

دار اللغة  السلفيكالكتاب اؼبستعم  ُب تعليم احملفوظة من كلية اؼبعلمُت 

ٍب تشك   األكؿ،ؿبفوظة للصف  4-2. كيلقى األستاذ للطالب حواؿ كالدعواة

كمن التقوًن ُب احملفوظة ىي امتحاف الشفهي . احملفوظة القصة للصف اؼبتقدمُت

 حاف التحريرم.ٍب امت ،بطريقة احملافظة
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 تعليم النحو (5

و لًتتيب كالـ الطالب بقواعد صحيحة. كمن الكتب النحيفيد 

ككبو كاضح ابتباع على منهج كلية  ،اؼبستعملة ُب تعليم النحو ىو علم النحو

 .السلفياؼبعلمُت 

 ك زبطيط تعلم النحو ما يلي:

 يعطي األستاذ مثاال من اؼبادة التعليمية  (أ 

 ستاذ خط ربت اؼبادة اؼببحوثة يعطي األ (ب 

 177كيطلب األستاذ الطالب عملية النحو ُب اعبملة (ج 

 ٍب يشرح األستاذ قواعد النحو ُب تلك اؼبادة (د 

 

 تعليم الصرؼ (6

للطالب لتخيَت الكلمة اؼبناسبة.  يساعد الصرؼ على الكالـ. ألنو كسيلة

 كمن زبطيط تعليم الصرؼ ما يلي:

 يشرح األستاد قاعدة الصرؼ.  (أ 

 يقراء األستاذ الصرؼ.  (ب 

 يطلب األستاذ الطالب التباع قراءة الصرؼ معا.  (ج 

                                                           


 ُب إدارة اؼبعهد. 79.77ُب الساعة  2715مايو  27اتريخ اليـو األربعاء، ُب  اؼبالحظة177
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 يقراء األستاذ كالطالب الصرؼ معا كتكرار.  (د 

 يطلب األستاذ الطالب ؿبافظة الصرؼ.  (ق 

 أيمر األستاذ الطالب حملافظة الصرؼ كاحدا فواحدا أماـ الفص .  (ك 

كمن التقوًن ُب تعليم الصرؼ ىو امتحاف احملافظة اليت تعم  ُب نصف 

 .السنة

 

 إجراء احملادثة (7

اسالمى سلفى إجراء احملادثة من إحدل األنشطة األسبوعية َب اؼبعهد 

غبتهن قية مهارة الكالـ كلتنمية ر . كاحملادثة تساعد الطالبات لًت بستاف اؼبتعلمُت

ألف الكالـ أكؿ الوسائ  للتفاىم كاالتصاؿ. يعقد  َب التخاطب ابللغة العربية،

 األربعاء مساء.إجراء احملادثة ك  يـو 

َب ىذا النشاط يستخدـ كتاب احملاكرة اغبديثة ابللغة العربية الذل فيو أمثلة  

ثة بينهن عن األشياء اؼبعينة كثَتة للمحادثة. ذلك لتدريب الطالبات ؿباد

 178بسهولة.
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 إصالح اللغة (8

إصالح اللغة من األنشطة األسبوعية لتصحيح استعماؿ لغة الطالب 

ذه األنشطة لداللة يومية. كيعم  إصالح اللغة ك  ليلة اإلثنُت. تعم  ى

الطالب تصحيح اللغة. كىذه من التقوًن الذم يعم  مشرؼ اللغة كاؼبنظمة 

كمراقبة اؼبشرؼ  ،الطالب كالطالب. كمادة ُب إصالح اللغة ىي مطالعة

. كاصالح اللغة من أنشطة  كاؼبنظمة على اللغة اؼبستعملة الطالب ك  يـو

كيكوف  ،اػبطاء ُب ترتيبوالتقوًن أيضا ألف فيو يعم  تصحيح قوؿ الطالب 

كيكوف أيضا  ،أيضا تقوًن اؼبفردة ك  الشهر دبادتو التصحيح ُب إصالح اللغة

 179نصف سنة شفهيا كربريرا عن احملادثة".

األنشطة اللغوية ُب اؼبعهد كلكن مهارة الكالـ الحيدد ُب  تطبيقكعملية 

على الكالـ  تطبيقكيعلم  دبنهج كلية اؼبعلمُت، اؼبعهدُب  يعم  تطبيقال

 ساتيذ الذين ديهركف ُب ؾباؽبم .األ
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 .الكالـ تطبيقكىذا جدكاؿ االساتيذ اليت يعلم الدرس ُب 

 4جدكاؿ 

 117ادة اليت تعضد على الكالـجدكاؿ األساتيذ الذين يعلموف اؼب

 النمرة إسم األساتيذ اؼبادة التعليمية
 1 أضبد اتئب اللغة العربية

 2 ديدم اينو فرااتما ؿبفوظة
 3 لطفى سعبنا صرؼ

 4 ؿبتار لوىب دركس اللغة
 5 عبدهللا فاريح القرآف مطالعة
 6 يوسوؼدمحم  كبو

 7 صاغبُت مطالعة
 8 رزقى امليا كس اللغة، مطالعةدر 

 9 منذير تفسَت
 17  زبيدل مفردة

 11 ديفي ارينا كبو دركس اللغة،
 12 اقباؿ موليدين  ةمطالع

 

كعملية تقوًن الكالـ ك  نصف السنة أبنشطة " امتحاف الشفهي". 

كعملية امتحانو ىي يدخ  الطالب ُب الفص  ٍب أيمر اؼبناقش الطالب لتكلم 

                                                           
 .2715اإلسالمي السلفي للًتبية السلفي لوثيقة للمعهد ا117
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أساتيذ. كيكوف أيضا التقوًن الشهرم  3-2ربية. كعدد اؼبناقس حوؿ اللغة الع

 بُت منظمة الطالب كمشرؼ اللغة.

أما أنشطتو شهرا، ككاف أيضا امتحاف اؼبفردة بإلمتحاف التحريرم ك  

كمن التخصيص ُب قيمة احملادثة ىي قواعده  ىي: مراجعة اؼبفردة اؼبعطية قبلها.

كيل الفص  الذم يعم  اؼبراقبة على فعايل  ُب ترتيب الكالـ بوسيلة مالحظة

 111الطالب أك سلبيهم."

 

بستان  املباشرة لرتقية مهارة الكالم يف املعهدالطريقة  تطبيقتقييم من  .3

 داووهان بليتار اإلسالمي السلفي املتعلمني

بستاف  مهارة الكالـ من أضغط اؼبهارة من اؼبهارات التعليميو ُب اؼبعهد

 . اإلسالمي السلفي داككىاف بليتار اؼبتعلمُت

لتعويد اإلسالمي السلفي  بستاف اؼبتعلمُت يهدؼ تعليم الكالـ ُب اؼبعهد

. الطالب تكلم اللغة العربية فعاليا كلتطوير كفاءة التكلم بوسيلة اؼب  فردة اؼبعطية ك  يـو
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كاؼبدخ  اؼبستعم  ُب تعليم الكالـ ىو اؼبدخ  االتصاؿ ألف الطالب 

ألف كظيفة اللغة التصاؿ بُت الناس.  112،مستطيع للكالـ أكال قب  تعلم قواعده

  113ىذه اؼبهارة على مهارات األخرل اؼبعاضدة على االتصاؿ.كيتعلق 

كالطريقة اؼبباشرة  114كالطريقة اؼبستعملة ُب تعليم الكالـ ىي الطريقة اؼبباشرة.

ىي طريقة تعلم اللغة العربية اليت تعلم الطالب لتكلم اللغة العربية مباشرة كحيـر عليهم 

 115لم لغة األـ.أف تك

كللصف األكؿ جيوز عليو  الكالـ تبداء منذ ُب الصف األكؿ، كعملية تعليم

كجيب عليهم أف تكلم اللعة العربية  لعربية سلبيا ُب نصف السنة األكؿ،أف تكلم اللغة ا

 بعد نصف السنة األكؿ.  فعاليا

كمن الطالب الذين خيرقوف اللغة فلهم جزاء حملافظة اؼبفردات أماـ األساتيذ. 

حىت  لكن الطالب تكلم اإلقبليزية أيضا،كجيب الطالب تكلم اللغة العربية فقط ك 

يكوف الربامج األسبوع للعريب كاألسبوع لإلقبليزم. كعملية الكالـ كاجب عبميع 

 ة اليومية ببيئة اللغوية. الطالب مث  اللغ

كيعضد تعليم الكالـ أبنواع األنشطة كالدرس. كمن الدرس اؼبعاضد على 

 كاػبطابة كسول ذلك. تقدًن احملافظة،الكالـ كىو مطالعة ك 
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 .22 ص. (،1982الرايض: اؼبملكة العربية ، ) ساليب تدريس اللغة العربيةأ دمحم علي اػبويل،  115
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ستنتاج ىو اف تطبيق الطريقة اؼبباشرة السابق أيخذ الباحث اال كمن الشركح

اإلسالمي السلفي داككىاف بليتار، قد  ُتبستاف اؼبتعلم لًتقية مهارة الكالـ ُب اؼبعهد

 بستاف اؼبتعلمُت ُب اؼبعهد عند الطالب كفاءة اؼبهارة الكالـ  لزايدةؿبتم  اؼبؤثر 

اإلسالمي السلفي داككىاف بليتار. ألف قد يستخدـ ىذا الطريقة اؼبباشرة دبؤكد اف 

م أف تكلم لغة ك اؼبدرسة، كحيـر عليه  يـو ُب حوؿ اؼبعهد افبارسة لتكلم العربية ك

 .األـ

 

 سرعات بليتار الجنكاابناإلسالمي السلفي  احلكمة عن املعهد اللمحة .ج 

ىذا اؼبعهد ُب عاصمة اؼبنتطقة ُب . ك سرعات بليتار اإلسالمي السلفي اغبكمة اؼبعهد

 .بليتارمن  غربيةاعبهة ال

" يقع ُب قرية و اعبغرُب كاف اإلسالمي السلفي " اغبكمة سرعات بليتار نظرا إىل موقع

، سرعاتكىي قرية  بليتارمن مدينة  كيلو مًتا ُب الوجهة الغربية  15من حيث اؼبسافة قدر 

 27رقم  مسجدحيث تقع ُب الشارع ، كديرم  -الواقعة ُب الشارع األساسي ؼبدينة ابليتار

 .بليتار سرعات القبكاابف
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 تاراإلسالمي السلفي احلكمة سرعات بلياتريخ  أتسيس املعهد  .1

 .اإلسالمي السلفي سرعات بليتار اغبكمة عن اؼبعهد اللمحة (أ 

 اإلسالمي السلفي  غبكمةا ، ىو مؤسس اؼبعهدعبد الكرًن السيح كاف

. كىو الولد سرعات القبكبافالكرًن ُب  عبد . كلد ىذا اؼبؤسسسرعات بليتار

 لو. االسابع من شبانية عشر أخ

يواص  دراستو ُب تربية اؼبعهد ، فالسلفي اؼبعهدك بعد زبرج من 

سيدك  كعشرين سنة تقريبا. كيتعلم أكؿ ُب اؼبعهد اإلسالمي " طبساإلسالمي قدر 

 شيخالذم يرأسو  وبونوركججتيس ٍب يواص  تعليمو ُب اؼبعهد  ابسوركىاف" كَتم

دراستو  عبد الكرًن، يواص  حسن بسارم شيخالعامل. كبعد كفات  حسن بسارم

  .يرمإىل "لَتاباي" كاد

 

 .اإلسالمي السلفي سرعات بليتار اغبكمة بداية نشاة اؼبعهد (ب 

إحدل  سرعات بليتار القبكاابفاإلسالمي السلفي  اغبكمة كاف اؼبعهد

كموقعو كاسع كتسهيالت   1837 يقـو ُب السنة. ألنو بليتارُب  قدًناؼبعاىد ال

 كافية.

(، 1837) اراإلسالمي السلفي سرعات بليت اغبكمة قب  إقامة اؼبعهد

، كأكثر ؾبتمعو مسلم السلفيحينئذ كالية مل تنتشر فيها التعامل  سريعافككاف 

ضعيف العقيدة. ككاف اؼبعاصي توجد ُب ك  مكاف كك  يـو مث  زبذي  اللديك 
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إلقامة  بد الكرًنكدفعت ىذه اغبالة رغبة ع ك اؼبيسر ك شرب اػبمر كغَتىا.

كيرجو بعد  وبونوركج" تعلم  ُب "جتيسكحينئذ ال يزاؿ  .موأماـ بيت أ اؼبسجد

مستعم   ككاف اؼبسجد .السلفيسوؼ يهدم إىل اغبق بقياـ التعامل  قامة اؼبسجدإ

للصالة كيعلم الدين ابجملتمع حولو. ككاف التعليم يقتصر على تعليم اؽبجاء من 

أحرؼ القرأف أكال. ك ديكن ذلك يدع اجملتمع لًتبية العلـو كاػبدمة من كاسط 

 كما يرم اآلف.الذم يكوف مراشخا )مبدأ( للمعهد سرعات  ى اؼبصل

 

 .سرعات بليتار القبكاابفاإلسالمي السلفي  اغبكمة عهد أتسيس اؼبعهد (ج 

 هأف حيتار،يواجو شيئُت مهمتُت الذم جيب علي بد الكرًناغباج ع شيخكاف 

يريد  وكجبونور جتيس من بندي  مرايدم  شيخا يصدر عن معاؼبيو: ككاف ك  منهم

يريد أف يؤدم  بونييت شيخ وبونوركججتيس أف يسكن ُب  بد الكرًناغباج ع شيخ

لو  عاتسر خيتار أخَتا أف يسكن ُب . ك عاتسر األمانة ُب  عبد الكرًناغباج  شيخ

 . اغباج نور ىدل شيخيرض ك  رضاء من 

عقد فيها . ك سرعاترظبيا إىل  عبد الكرًناغباج  شيخينتق   1963كُب سنة 

طالبا من اؼبعهد  ثالثوفيتبعو الصفراء حيث يبدأ ُب شهر رمضاف ك يم الكتب تعل

سنوات بعدىا يعلم  طبسةحىت  1963. ك ينجحو مند سنة أفيس ساانف جونداع

. كبعد الفية إبن مالك لإلماـ مالكأنواع الكتب صغَت ك كبَت كدخ  فيها كتاب 
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ماؿ منهج الفص  ابؼبمواد أداء تعليم الكتب ُب شهر رمضاف، ككاف التعليم ابستع

 اليت تناسب بقدرة الطالب. 

كجاء منهم من لَتاباي  الطالب ُب تعليم شهر رمضاف بعده، ك يزداد عدد

بد اغباج ع شيخ، فقرر بليتار. ألف زايدة عدد الطالب استمراراكبعض منهم من 

مالدية  1963يناير  7ىجرية أك ُب التارخ  1363رجاب  27التارخ  الكرًن

". كىذا اإلسم سرعات بليتار  القبكاابف اؼبعهد " اإلسالمي السلفي اغبكمة نشأة

. كمنذ ذلك، ذبرم تربية ىذا اؼبعهد سريعات" اغبكمةمأخوذ من اسم اؼبعهد "

اإلسالمي جراي صبيال سواء كاف على حسب الفصوؿ أك غَت الفصوؿ كعلى 

 116الوجو اػباص عما يتعلق دبنهج الًتبية للمعهد اإلسالمي.

 

 سرعات بليتار اإلسالمي السلفي غبكمةا عهد نشأة اؼبعهد (د 

مراح  التعليم إىل  بد الكرًناغباج ع شيخيقسم  1867ك بداية تلك السنة 

. ك يهدؼ ىذا التقسيم ايل تسهي  إلقاء اإلسالميمرحلتُت: اؼبرحلة اإلبتدائية ك 

اؼبواد الدراسية كتنظيمها. كبعد سنوات قد زاد عدد الطالب الذين يتعلموف ُب 

اؼبعهد أك ُب بيوهتم. ك تزاد بعد ذلك اؼبرحلة العالية اليت تعلم العلـو األدؽ 

مة اغبك رية ُب اؼبعهدكاألحسن. كىذه تكوف مكاملة للمستوم الًتبية الدينية اعبا

 .سرعات بليتار القبكاابفاإلسالمي السلفي 

                                                           
116

 ُب بيتو. 17.37ُب الساعة   2715ابري   16اتريخ  غباج ُب يـو اػبميس،ا نور ىودل شيخاؼبقابلة مع  
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كأما اؼبباين ُب اؼبعهد اإلسالمي مبدكء بناءه من معهد صغَت، أم مسكن 

غرؼ للطالب. كابغبقيقة ال يكوف مناسبا اذ يعد  عشرك  عبد الكرًناغباج  شيخ

ُب أرض عليها مسكنا ك ذلك ألف غرفتُت للطالب يبٍت كالمها ُب مكاف كقع 

الواقع طرؼ الشارع. كالغرفتاف  سجدمن اؼب شرقيةابل ض. كثالثة غركؼسابقا مرحا

مع سًتىا ابلقصب كغرفة أخرل عبد الكرًن اغباج  شيخمنها تقعاف ُب مسكن 

. كعندما يزداد عدد الطالب مستمرا رغم أف اؼبسجدمن  نوبيةتقع ُب اعبهة اعب

تكوف ؾبلسا  ساحة بيتو أف اغباج ىاشم شيخ التسهيالت غَت كافية، ٍب جرم

سلب  اإلبتدائية ديكن موجود بيت صغَت حيص  من اؼبعهدللعلم. كزايدة دببٍت 

 اؼبعهدٍب مستعم  ؼبكاف التعلم للتالميذ ُب  اغبكومة على رج  غَت ذم دين

 شيخُب الصباح كالي . كذلك ال جيرم إال ؼبدة قصَتة. فكاف  اؼبعهداإلبتدائية ك 

 عن مكاف تعليم تالميذه.  ُب حَتاف للبحث بد الكرًناغباج ع

ك تالميذه، فيبٍت اؼببٍت البسيط. كىذا اؼببٍت  بد الكرًناغباج ع شيخكمن فكرة 

مصنوع من أكراؽ الناراجي . كيتكوف ىذا اؼببٍت من مكانُت، األكؿ يقع ُب اعبانوبة 

، كبعد سنة خيلع ذلك عبد الكرًناغباج  شيخمن اؼبصلى كالثاين يقع أماـ مسكاف 

ك يزداد عدد  اؼبعهدبٍت تبٌت مدرسة أحسن بدال لو. فباف بعد أف ًب بناء اؼب

أخَت ُب اؼببٍت السابق للديواف حزب  اؼبعهدالطالب من أنواع الدائرة. كرب  

ٍب حيسنو حىت أف  عبد الكرًناغباج  شيخ. ٍب اشتاره سرعاتالصغيونية كاكيداان، 

 . للمعهديكوف مبنيا 
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كجيعلو مسجدا ٍب يبٍت مسكنا جيدا اثبتا  جدسالبناء خبلع اؼب كيستمر

غرؼ  ف قبلو قد بٍت مبٍت يتكوف من طبسةللطالب كيكوف من ثالث طبقات ككا

بسيطة. ٍب يغٍت بعد ذلك مبٍت آخر ُب اعبهة الشمالية من اؼبسجد كما يرم 

كمبٍت  "النجاح"قد بدأ بناء مسكن للبنات  2773اآلف. كقب  ذلك أم ُب سنة 

 . اغبكمةؿ لًتبية القرءاف ركضة األطفا

كمسايرا على تطوير اؼبعهد اإلسالمي فتنشأ أيضا اؼبؤسسات الًتبوية ربت 

. كذلك ألج  إجابة مطالب األمة ككذلك سرعاتإشراؼ اؼبعهد اإلسالمي 

لكوهنم يريدكف أف حيص  أبناءىم تربية رظبية على أساس الدين. كألج  سهولة 

سات الًتبوية ُب ىذا اؼبعهد اإلسالمي أماـ تنظيمي كلتقوية صحة اغبكم للمؤس

اؼبؤسسة الًتبوية الذم تسمي ابؼبؤسسة  بد الكرًناغباج ع شيخاغبكومة، فيقيم 

برقم  بليتارحيث مساجالت ُب ديواف العدالة اغبكومي  "اغبكمة"

14/x/92 كأما اؼبؤسسة 1991/ؼ ف/ ت أ ء ُب التارخ الثالثُت ديسامبَت .

 فهي: "اغبكمة"ربت اشراؼ اؼبؤسسة الًتبوية اليت تكوف 

 اغبكمةاؼبعهد اإلسالمي للرجاؿ  (1

 رجاؿ حسن بسارماؼبعهد اإلسالمي لل (2

 النجاحاؼبعهد اإلسالمي للبنات  (3

 اغبكمةركضة األطفاؿ للًتبية القرءاف  (4

 اغبكمة السلفي اإلسالمي اؼبعهد (5
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 اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكمة (6

. 1837ُب السنة اإلسالمي السلفي سرعات بليتار  اغبكمة عهدكيؤسس اؼب

 اؼبعهدكشك  نظاـ تربيتو ىو توحيد بُت اؼبعهد السلفي كالًتبية الرظبية ) كىو 

(. كيركز تعليم الدينية الذم يستعم  الكتب ابللغة السلفي اإلسالمياغبكمة 

يعٍت خاصة ُب  ت اللغويةاؼبهارا تطبيق. حىت اغبكمةالدينية  اؼبعهدالعربية كثَتا ُب 

 الدينية. اؼبعهديركز ُب أنشطة  مهارة الكالـ

 

 وبعثه سرعات بليتار الجنكاابناإلسالمي السلفي  احلكمة وجهة املعهد .2

الذم  الوجهة سرعات بليتار القبكاابفاإلسالمي السلفي  اغبكمة للمعهد

 .سيحم  اؼبعهد الغرض اؼبرجو

ما  سرعات بليتار القبكاابفمي السلفي اإلسال اغبكمة كمن الوجهة للمعهد

 : يلي

مؤسسة  اإلسالمي السلفي سرعات بليتار اغبكمة أصبح اؼبعهد"

 على أى  السنة كاعبماعة اؼبتقدمة كاعبودة" السلفيالًتبية 

 :اإلسالمي السلفي سرعات بليتار اغبكمة كأما بعث اؼبعهد

 دية كالعم  الصاحلم األخالؽ الكر يريب الناس اؼبؤمنُت كاؼبتقُت كؽب (1

م مهارة اغبياة النافعة يريب الناس الذين يقدركف على اؼبعارؼ كالتكنولوجي كؽب (2

 للمجتمع
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اإلسالمي السلفي سرعات بليتار السابقة،  اغبكمة كمن الوجهة كالبعث للمعهد

طالبو لكي يصبح  اإلسالمي السلفي سرعات بليتار اغبكمة يرجو اؼبعهد يشرح لنا،

  .تقُت كؽبم مهارة اغبياةلطالب اؼبا

اليت سيحملهم إىل اغبياة  السلفيالطالب اؼبتقُت حيتاج الًتبية  تطبيقكل

ىذاالبعث ىو بتعليم كتب الًتاث اليت تستعم  اللغة  تطبيقالصحيحة. كمن السعي ل

 العربية مث  اؼبراجع على إرشادة اغبياة. حىت حيتاج الطالب الوقت الطوي  لتعلمهم.

 لكتب جيب على الطالب فهم اللغة العربية.كلفهم تلك ا

 

طريقة املباشرة لرتقية مهارة  قييم عن تطبيقوت تطبيقو  تصميم يف البيااننتقدمي  .د 

 اإلسالمي السلفي سرعات بليتار احلكمة ابملعهد الكالم

من شك  اؼبعهد الذم يوحد بُت  اإلسالمي السلفي سرعات بليتار اغبكمة اؼبعهد

 د السلفي كاؼبنهج مؤسسة الًتبية الوطنية مث  اؼبؤسسة الرظبية.اؼبنهج ُب اؼبعه

 اغباج كما يلي: نور ىدل شيخكقاؿ 

قد كحد اؼبعهد  اجة لدل الطالب على تطوير الزماف،كلتكم  الًتبية احملت" 
السلفي كمنهج الًتبية  منهج اؼبعهد اإلسالمي السلفي اغبكمة سرعات بليتار

 117الرظبية".

                                                           
 ُب بيتو.  17.37ُب الساعة   2715ابري   17اتريخ  ُب يـو اعبمعة،اغباج  نور ىودل خشياؼبقابلة مع  117
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حىت أكثر درسو  الدركس من مؤسسة الًتبية الوطنية،كيركز منهج الًتبية الرظبية على 

 ىو الدرس العامة. 

. الدينية بدرسها حوؿ الدرس الديٍت كاللغة العربية اؼبعهدٍب تركز الًتبية السلفية ُب 

 حىت تفرؽ الوقت بُت التعلم ؼبنهج الرظبي كاؼبنهج السلفي.

ٍب يناسب منهجو حباؿ البيئة  تبع اؼبنهج اؼبعهد لَتاباي كديرم،كاؼبنهج السلفي ي

 :نور ىودل شيخاؼبعهد. كيناسب ىذا بقوؿ 

 اإلسالمي السلفي اغبكمة سرعات بليتار،خيتلف اؼبنهج لَتاباي قليال ابؼبعهد " 
 118.اسب حباؿ اؼبعهد"ٍب منهجو ين

 :كقاؿ أستاذ أضبد رقيب

الدينية ابحملكمة الداخلية اليت حيضر فيها األساتيذ ُب مظ   اؼبعهديعُت منهج " 
 119."اؼبعهدكالرؤكس  اغبكمةاؼبعهد 

 

 اؼبعهداحملكمات التعيُت منهج  اإلسالمي السلفي اغبكمة سرعات بليتارككاف اؼبعهد 

 ك ربصيص ارتفع الفص . كمن تلك احملكمات ما يلي: 

كتعم  تلك احملكمة  ر فيها مشرؼ،كىي احملكمة اليت حيض احملكمة اػباصة، (1
 قب  الشهر ُب اؼبودعة

                                                           
 .ُب بيتو 16.37ُب الساعة   2715 مايو 18اتريخ  ثنُت،اإل يـو ُباغباج  نور ىودل شيخاؼبقابلة مع 118
 .ُب إدارة اؼبعهد 15.37ُب الساعة  2715أبري   23اؼبعهد ُب يـو اػبمس اتريخ كىو رئيس  د كرقيبأضباؼبقابلة مع 119



97 
 

كىي احملكمة اليت حيضر فيها مدير الًتبية كصبيع اؼبستحق  ؿبكمة ارتفع الفص ، (2
 بعد امتحاف نصف  السنة الثانية 

ؼبدير كاألساتيذ كا ي احملكمة اليت حيضر فيها اؼبشرؼ،كى ؿبكمة أكؿ السنة، (3
 127ُت ؿبكمة اؼبنهج ُب السنة اآلٌبكتعي  ،لتقوًن اؼبنهج الذم قد عم

اإلسالمي  اغبكمة الدينية للمعهد اؼبعهدكيستمد على الشرح السابق قد عم  

 الدركس الدينية اليت تستعم  اؼبراجع من كتب اللغة العربية. سرعات بليتار القبكاابفالسلفي 

 

 احلكمة عند الطالب يف املعهد املباشرة لرتقية مهارة الكالمطريقة  تصميم .1

 سرعات بليتار الجنكاابناإلسالمي السلفي 

سرعات بليتار من شك  اؼبعهد  القبكاابفاإلسالمي السلفي  اغبكمة اؼبعهد

الذم يوحد بُت اؼبنهج ُب اؼبعهد السلفي كاؼبنهج مؤسسة الًتبية الوطنية مث  اؼبؤسسة 

  الرظبية.

حىت أكثر كز منهج الًتبية الرظبية على الدركس من مؤسسة الًتبية الوطنية، كير 

ٍب تركز الًتبية السلفية ُب اؼبعهد الدينية بدرسها حوؿ الدرس درسو ىو الدرس العامة. 

 الديٍت كاللغة العربية. حىت تفرؽ الوقت بُت التعلم ؼبنهج الرظبي كاؼبنهج السلفي.

                                                           
 .2715كمة ُب السنة اغبالوثيقة للمعهد السلفي 120
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 ىي اؼبباشرة كالطريقة. اؼبباشرة الطريقة ىي الكالـ تعليم ُب اؼبستعملة كالطريقة

 تكلم أف عليهم كحيـر مباشرة العربية اللغة لتكلم الطالب تعلم اليت العربية اللغة تعلم طريقة

 كيعطي. الصباح ك  اعبديدة اؼبفردات األساتيذ يعطي الكالـ أنشطة كؼبعاضدة. األـ لغة

 .منظمة بًتتيب العربية اللغة الطالب كلميت لكي أيضا كالصرؼ النحو تعليم الطالب

 

اإلسالمي  احلكمة يف املعهد ة لرتقية مهارة الكالمطريقة املباشر  تطبيق .2

 سرعات بليتار الجنكاابنالسلفي 

الذم يتبع  اإلسالمي السلفي سرعات بليتار اغبكمة تعليم اللغة العربية ُب اؼبعهد

وكاف اؼبنهج السلفي كظيفة الكتابة لدل . كلكالـاؼبنهج السلفي تركيز على مهارة ال

 ى نق  الكتاب عن الدرس التعليمي.الطالب ُب ذلك اؼبعهد ربديد عل

 كىو النحو كالصرؼ. ة ىنا على علم ألة اللغة العربية،كخيصص تعليم اللغة العربي

 كعملية تعليمها بألساتيذ الذين يتخرجوف من ذلك اؼبعهد كثَتا.

اإلسالمي السلفي  اغبكمة د الطالب ُب اؼبعهدعن كالـمهارة ال تطبيق (1

 .سرعات بليتار

 اإلسالمي السلفي سرعات بليتار اغبكمة ُب اؼبعهد كالـيهدؼ تعليم ال

. ألف القراءة اكال ىو لكي يستطيع الطالب قراءة كتب الًتاث بقواعد صحيحة

 . طبيق لتكلمكعند ت الصحيحة يرافق الطالب فهم اؼبعٌت تلك الكتب
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كما قاؿ كفاءة،  لتوسع ال طريقة اؼبباشرةىو: ال كالـُب تعليم ال كطريقة

 :نزي  الفرحافأستاذ 

سيحم  الطالب  طريقة اؼبباشرة لتوسع الكفاءة ألف بتدريب الكالـال" 
 121."سجاعة لتكلم

 
ىي صبيع اؼبادة ألهنا تستعم  اللغة  كالـكمن اؼبادة التعليمية ُب تعلم ال

 رحلة اؼبادة دبرحلة فصوؿ الطالب.العربية صبيعا. كتناسب م

 اؼبستعملة اللغة العربية ما يلى: كمن اؼبادة

 5جدكاؿ 
 122الثانويةجدكاؿ تعليم اللغة العربية للمرحلة 

 كتب الدرس الدرس النمرة
)الصف  رسالة احمليض األكؿ(،)الصف  اؼببدم الفقهية فقو 1

 2عالية ك  1، بلوغ اؼبراـ ) (اثنوية 1)فصالاتف ثاىن(، ال
 عالية(

 جركمية  ،2، لغة العرب 1ب جزء لغة العر  علم النحو 2
 1أمثلة التصريفية )  ة(،اثنوي 2اثنوية ك  1قواعد الصرفية )  علم الصرؼ 3

  اثنوية( 2اثنوية ك 
 اثنرية( 2تيسَت اػبالؽ ) (،اثنوية 1شعار أالال ) علم األخالؽ 4
 (اثنوية 2ربفة األطفاؿ ) (،اثنوية 1) ىداية الصبياف علم التجويد 5
يجاف ت اثنوية(، 1) عقيدة العواـ اثنوية(، 3) جواىر الكالمية علم التوحيد 6

 (ويةاثن 2) درارم

                                                           
 ُب بيتو. 17.37ُب الساعة   2715ابري   24اتريخ  اليـو اعبمعة، استاذ نزي  الفرحاف ُباؼبقابلة مع 121
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 نوراليقُت  اثنوية( 1) 1نور اليقُت  اعداد(،) كصية اؼبصطفى اتريخ 7
 (اثنوية 3) 3نور اليقُت  اثنوية(، 2)2

قراءة القرآف بعد  8
 الصبح

 القرآف

 

 6جدكاؿ 

 جدكاؿ تعليم اللغة العربية للمرحلة العالية

 كتب الدرس الدرس النمرة
 منحة اؼبغيث حديث 1
 بلوغ اؼبراـ فقو 2
 بدية اؽبداية توحيد 3
 قراءة القرآف تعليم بعد الصبح 4

 

باشرة الًتاث ىي طريقة اؼب مهارة الكالـكالطريقة اؼبستعملة ُب ترقية الطالب على 

 .من قراءة الكتاب كاؼبفردات

 كمن زبطيط تلك الطريقة ما يلي: 

 طالب فتح الكتاب التعليمي كيهتموأيمر األستاذ ال (1

 لى الكتاب التعليمييهتم الطالب ع (2

 ٍب يعرب الطالب ابلتكلم يقراء األستاذ الكتاب ٍب ترصبو (3

 يستمع الطالب قراءة أستاذىم أماـ الفص  دقيقة  (4
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 بعده كاحدا فواحد يتكلم أف ٍب يطلب األستاذ بعض الطالب (5

 ذم يعلم الكتب عادة ُب خصة األكؿ،كتعم  طريقة القواعد كالًتصبة ابألستاذ ال

 .اإلسالميالثاين يعلم الطالب مدير اؼبعهد مباشرة للمرحلة  كخصة

كللطالب اؼببتدئُت الذين مل يستطيعوا قراءة القرآف أك مل يفهموا القرآف قد دخلوا 

كفاءة قراءة القرآف   تطبيقأكال. كيركز تعليم ُب الصف الثالث على  إلعدادُب الصف ا

حق مكثفا. ألف كفاءة الطالب قراءة القرآف ككتابة أحركفو كإعطاء اؼبعٌت ربت اشراؼ اؼبست

الًتاث التعليمية  ىذا الكتاب يعرب ابلكالـ اليومية من اؼبفرادتك  كتبالقد يساعدىم قراءة 

 الدينية. كيرجي للصف الرابع كاػبامس مستطيع الطالب قراءة جيدة. اؼبعهدُب 

 ما يلي: تكلمأف عند الطالب اؼببتدئُت أم مل يستطيع  كالـكمن زبطيط تعليم ال

ٍب يشرؼ االستاذ الطالب كاحدا فواحدا ُب  ء األستاذ اؼبادة التعليمية أكال،يقرا (1

 .لتكلم عن ىذه اؼبادة الدينية اؼبعهدأنشطة 

الذم تبداء  فرداتأبنشطة قراءة اؼب مهارة الكالـكوف اػبصة الزايدة ُب تعليم  (2

 123دبرجلة كفاءة الطالب ك  الصباح.

. اؼبمارسة لتكلم اليومية مع اصدقائهمىي  كالـكمن الدرس اؼبعاضد على مهارة ال

ُب الصف الثالث.  عربيةالتعليمي يناسب دبرحلة فصوؽبم. كيبدأ تعليم ال عربيةكأنواع كتب ال

                                                           
 .ُب اإلدارة 17.77ُب الساعة  2715أبري   21اتريخ  اليـو الثالاثء،ُب  أضبد رقيبتاذ اؼبقابلة مع اس123
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اللغة العربية جزء األكؿ  العربية لإلبتداء، العربية لناشئُت،التعليمي ىي:  عربيةكمن كتب ال

 . كالثاين

 :نزي  الفرحافكقاؿ أستاذ 

العربية اك  أم قواعد اللغة ُب الصف الرابع ابلكتب كالـيبداء تعليم ال"
 124اليت تناسب دبرجلة فصوؿ الطالب". كبو كصرؼ

 

 ما يلي: كالـكمن األنشطة لًتقية مهارة الطالب على ال

 تعليم اللغة (1
اللغة من علم األلة ؼبهارة الكالـ نص اللغة العربية كلتعريف  

معنها. كمن الطريقة اؼبستعملة ُب تعليم الكالـ ىي طريقة اؼبباشرة. 
ؼبباشرة من األنشطة الواجبة للطالب لًتقية كفاءة مهارة الكالـ ُب كا

 اإلسالمي السلفي. اغبكمة اؼبعهد
 

 تعليم النحو (2
نص اللغة العربية كلتعريف  هارة القراءةمن علم األلة ؼب لغةال 

ىي طريقة احملافظة.  كالـمعنها. كمن الطريقة اؼبستعملة ُب تعليم ال

اإلسالمي  اغبكمة لواجبة للطالب ُب اؼبعهدا كاحملافظة من األنشطة

السلفي. كاؼبادة احملافظة تناسب على مراح  قسم الطالب بتحديد 

 :معُت كمادة معُت كما تذكر ُب اعبدكاؿ ما يلي
                                                           

 .اؼبعهد ُب إدارة 15.37ُب الساعة  2715أبري   24اتريخ  ،ـ اعبمعةاليو ُب  نزي  الفرحافاؼبقابلة مع استاذ 124
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 7جدكاؿ 

 اإلسلمي السلفي اغبكمةربديد احملافظة لدل الطالب ابؼبعهد 

 سنة الثايننصف ال نصف السنة األكؿ مادة احملافظة القسم النمرة
 سباما – 148 147-1 كتاب العربية العالية 1
 سباما -751 757-577 اؼبفردات اليومية اثنوية 3 2
 577 -251 257-1 اؼبفردات اليومية اثنوية 2 3
 سباما -144  143-1 رئس سَتاه اثنوية 1 4

 

كاغبديث كاألخالؽ الذين  كللنحو دكر مهم على الدرس اآلخر، مث  الفقو،

  :أضبد رقيبكىذا كما قوؿ األستاذ  عم  اؼبراجع ابللغة العربية.يست

كاغبديث.  اآلخر التعليمي ىو الفقو، كاألخالؽ،كمن الدرس "
حىت للنحو دكر مهم  ذلك الدرس يستعم  اللغة العربية، كصبيع

 125على ذلك الدرس".
كتعم  أنشطة ؿبافظة النحو ك  األسبوع. كتعم  أنشطة احملافظة األسبوعية ك  

 إىل اؼبستحق.  مساء ألربعاءاليـو ا

كلًتقية ضباسة الطالب على احملافظة قد عملت مسابقة احملافظة اليت تناسب 

قب  امتحاف نصف السنة.  نصف سنة،ابقة ك  دبرحلة قسم الطالب. كتعم  تلك اؼبس

 عن ىذا : استاذ زؼبا علماكقاؿ 

                                                           
 .اؼبعهد ُب إدارة 15.37ُب الساعة  2715أبري   24 اتريخ اليـو اعبمعة،ُب  أضبد رقيب كىو رئيس اؼبعهداؼبقابلة مع استاذ 125
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كقد  اللغة العربية ىي طريقة احملافظة،ؼبعاضدة تعليم "الطريقة اؼبستعملة 
عملت أنشطة مسابقة احملافظة إببتكار الطالب ك  نصف السنة قب  

 126امتحاف نصف السنة".
 

كشك  التقوًن من تعليم النحو ىي صبع احملافظة بتحديد معُت كما ُب اؼبنهج 

ع الطالب على الفص  . كقيمة احملافظة قد تعُت ارتفا اغبكمة للمعهد اإلسالمي السلفي

 % من زبصيص ارتفاع الفص .77األعلى حوؿ 

 

 تعليم الصرؼ (3
أللة الذم يساعد الطالب قراءة كتب الًتاث الصرؼ من علم ا

 كفهمها. حىت للصرؼ دكر مهم كما علم النحو.

عليم النحو كىي طريقة طريقة تعليم الصرؼ كما طريقة ت

 كمادة الصرؼ تناسب دبرحلة قسم الطالب. احملافظة. 

الشهر  رؼ ىو صبع احملافظة ك كشك  التقوًن من تعليم الص 

كقد يعُت قيمة احملافظة ارتفاع الفص  لدل كقب  امتحاف نصف السنة. 

ذا ينقص قيمة الطالب . كإاغبكمة الطالب ابؼبعهد اإلسالمي السلفي

قد أصبح اؼبيزاف للمستحق ليواص  الطالب إىل الفص   ُب احملافظة،

نقص قيمة األعلى. كلكن كانت كقت الزايدة لدل الطالب الذم ي

                                                           
 .ُب بيتو 2715ابري   24معة ُب التاريخ ُب يـو اعب زؼبا علمااؼبقابلة مع استاذ 126
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قد كقف  بعد كقت الزايدة،احملافظة حقيقة  كإذا كجد ضعف ؿبافظتهم،

 الطالب على فصلهم.

كامتحاف احملافظة قد يعُت الطالب الشًتاؾ االمتحاف التحريرم 

نصف السنة. كإذا قبح الطالب ُب امتحاف احملافظة سيناؿ الطالب 

البطاقة الشًتاؾ امتحاف نصف السنة. كمن شرط الشًتاؾ امتحاف 

كامتحاف ربلي   لعبودية،رية ىو: قباح ُب امتحاف انصف السنة التحري

 الكتب كامتحاف احملافظة.

 ذين يعلموف النحو كالصرؼ ما يلي:كمن األساتيذ ال

 8اعبدكاؿ 

 الصرؼ جدكاؿ أساتيذ

 اؼبادة التعليمية  إسم األساتيذ النمرة
 قواعد الصرفية كإعالؿ سورينتو 1
 اللغة العربية عوام ، زؼبا علما 2
 اللغة العربية أضبد رقيب 3
 جواىر الكالمية  نسَت العزيز 4
 قواعد اإلعراب دمحم ماىارم 5
 تصرؼ إعالؿ، نزي  الفرحاف 6
 اللغة العربية قواعد الصرفية، إعالؿ، نصر العزيز 7
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 9جدكاؿ 

 كمن األساتيذ اؼبستحقُت على تعليم النحو كالصرؼ ىو:

 األساتيذ اؼبستحق (1
 اؼبادة إسم األساتيذ القسم

 الفية  ظبش الدين الثانيوية ا 3
 الفية  اديب اشعرم الثانيوية ب 3
 العمرطي نزي  الفرحاف الثانيوية ا 2
 العمريطي سورينتو الثانيوية ب 2
 اعبرمية زؼبا علما الثانيوية ا 1
 اعبرمية كاىندا اىل رفقي الثانيوية ب 1

 

 أنشطة حبث اؼبسائ  )مشاكرة( (4
ئ  ك  األسبوع ُب ليلة تعم   أنشطة اؼبشاكرة أم حبث اؼبسا

اعبمعة. كاؼبوضوع اؼبشاكرة حوؿ الفقو. كتنقسم اؼبشاكرة على قسمُت 

كمها اؼبشاكرة الكبَتة كاؼبشاكرة الصغَتة.  كتعم  اؼبشاكرة الكبَتة على 

كتعم  اؼبشاكرة الصغَتة للطالب ُب فص   ة،اؼبشاكرة للطالب عام

القريب للطالب ُب كاحد. كمن الكتب اؼبشاكرة ىي كتاب الفقو فتح 

كللطالب ُب اؼبرحلة اإلبتدائية يستعم  كتاب الفقو  ،اإلسالمياؼبرحلة 
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اإلسالمي  اغبكمة يؤٌب اؼبعهد كلًتقية جودة اؼبشاكرة، 127.بلوغ اؼبراـ

 ارج اؼبعهد اإلحًتاُب. مشرؼ خ السلفي

كتقاؿ أنشطة اؼبشاكرة من األنشطة اؼبعاضدة على مهارة القراءة 

 اشًتاؾ أنشطة قراءة الكتب قب  أنشطة اؼبشاكرة. ألهنا قد

 كمن زبطيط أنشطة اؼبشاكرة ما يلي:

 ينقسم الطالب على اؼبباحث كاؼبرس  كأعضاء اؼبشاكرة. (1

ٍب إعطاء اؼبعٌت  راءة صحيحة،باحث قراءة اؼبوضوع بقكيبداء اؼب (2

 كترصبو. 

دًن اؼبسائ  يعطي اؼبرس  الوقت ألعضاء اؼبشارة لتق كبعد ذلك، (3

 على اؼبوضوع اؼببحوث

ت أك اؼبسائ  ٍب يعطي اؼبرس  الوقت للمباحث غب  اؼبشكال (4

 من أعضاء اؼبشاكرة

اف عن اإلجابة كبعد أنشطة االسئلة كاإلجابة يعطي اؼبشرؼ البي (5

  تنقص صحيحتهااليت

ىدؼ عن مرحلة القراءة.  اغبكمة الدينية اؼبعهدكللتعليم ُب 

كالرابع كاػبامس(  الصف الثالث،ؼبرحلة اإلبتدائية )كيرجى للطالب ُب ا

                                                           
 .ُب اإلدارة 17.77ُب الساعة  2715أبري   14اتريخ  اليـو الثالاثء،ُب  أضبد ريبستاذ أاؼبقابلة مع 127
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 اإلسالميمستطيع قراءة الكتب اليت ؽبا حركات. كللطالب ُب اؼبرحلة 

 مستطيع قراءة الكتب اليت ليست ؽبا حركات.

افظة قد تعم  أبنشطة اليومية كالشهرية كعملية أنشطة احمل

 كما يلي:اإلسالمي السلفي اغبكمة  للمعهد 

 17جدكاؿ 

 كالـمهارة ال تطبيقجدكاؿ أنشطة الطالب ُب 

 األنشطة اليومية (أ 
 األنشطة الوقت منرة
 قراءة القرآف )صورككاف( كصالة الضحى 75.77-76.77 1
 حيفظ اؼبفردات 17.15 -16.77 2
 ؿبادثة اليومية 19.15 -18.37 3
 الدينية للمعهداالستعداد  19.37 -19.15 4

 

 اغبكمة كشرح لنا عن األنشطة اليومية للطالب اؼبعهد

مهارة الطالب على اللغة العربية أبنشطة  تطبيقل اإلسالمي السلفي

. كتتعلم الطالب إلعداد ؿبادثة اليوميةت معُت ُب كق حيافظ اؼبفردات

متنوعة  الدينية اللغة العربية مث  النحو كالصرؼ بكتب عهداؼبُب عملية 

ككتب األخرل دبراجع اللغة العربية. حيت  اليت تناسب دبرحلة فصلهم،

الدينية على تعليم اللغة العربية ُب  اؼبعهديركز أنشطة التعلم كالتعليم ُب 
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ًتقية كتب الًتاث ل  النواحي مهارة القراءة كالكتابة ككفاءة الًتصبة )ترصبة

 فهم الطالب(.

 

 األنشطة األسبوعية (ب 
 البياف األنشطة الوقت منرة
حبث  ،، راتب اغبدادخطابة كمراقي ليلة اعبمعة 1

 اؼبسائ 
 صالة العشاءبعد 

 بعد صالة العشاء صلواة ىدرة ليلة األحد 2
 

 نشطة خطابة كمراقي،كقد كاف ُب األنشطة األسبوعية األ 

 .ة كمراقي لًتقية كفاءة ُب مهارة الكالـخطابكجيب على الطالب ُب 

 

 األنشطة الشهرية (ج 
 البياف األنشطة الوقت منرة
 صالة العشاءبعد  قراءة الكتاب منهاج العابدين ليلة األربعاء كليوكف 1

 
اجملتمع مع الطالب ك تجاف أيضا ُب األنشطة الشهرية كقد كا

 .ج عبد هللا معطياغبا  شيخألنشطة قراءة الكتاب منهاج العابدين من 
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كتقوًن القراءة ابمتحاف العم  كىو امتحاف قراءة الكتب اليت 

ليس ؽبا معنا كال حركاات ُب االمتحاف نصف السنة مث  شرط الرتفاع 

 الفص .

يطلب الطالب   الب قراءة اؼبادة ابللغة العربية،كبعد يستطيع الط

مية. كقاؿ ترصبتها لكي يستطيع الطالب فهم اؼبعٌت عن الكتب التعلي

 كما يلي:  نزي  الفرحافأستاذ 

ألف  ءة الًتصبة على اؼبادة التعليمية،جيب على الطالب كفا"
صبيع الدرس اؼبستعم  مث  معرفة اإلسالـ دبراجع اللغة 

 128العربية".
 

الدينية  اؼبعهدكتعاضد كفاءة الًتصبة على فهم الدرس اآلخر ُب 

ألف مها قد يساعد الطالب  مث  فهم الطالب على النحو كالصرؼ،

ترصبة اؼبعٌت. حىت قد تضغط أنشطة احملافظة ُب تعليم النحو كالصرؼ. 

 عن ىذا:شعارم كقاؿ االستاذ أديب أ

ك يرجي  لعربية،لم اآللة ُب تعليم اللغة االنحو كالصرؼ من ع"
على تعليم النحو كالصرؼ يستطيع الطالب تفتيش كتب اللغة 

 129العربية بوسيلة تعريف معنها".
 

كأما الطريقة اؼبستعملة ُب تعليم الًتصبة ىي طريقة القواعد 

 كالًتصبة. 
                                                           

 .  ُب اإلدارة 17.77ُب الساعة   2715مايو   14اتريخ  ، ُب يـو اػبميس نزي  الفرحافستاذ اؼبقابلة مع أ128
 .ُب بيتو  2715مايو  18اتريخ ، ُب اليـو اإلثنُتشعرم أستاذ أديب أاؼبقابلة مع  129
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 أنشطة حبث اؼبسائ  أك اؼبشاكرة، عليم الًتصبة ىيكعملية ُب ت

ألهنا يطلب الطالب كفاءة ترصبة اؼبادة اؼبشاكرة. كبًتصبة اللغة العربية ُب 

 اللغة األـ سيفهم الطالب معٌت تلك الكتب.

كلكن التقوًن يشًتؾ ُب  كليس التقوًن ُب الًتصبة خاصة،

تحريرم ُب نصف االمتحاف على اؼبادة اإلمتحانية ُب االمتحاف ال

شك  األسئلة  ٍب التعليمية تستعم  اللغة العربية، السنة. ألف اؼبادة

 ٍب حيتاج فهم الطالب معٌت تلك الكتب إلجابتها. ابللغة اإلندكنيسيا، 

 

 احلكمة يف املعهدة لرتقية مهارة الكالم تقييم عن تطبيق طريقة املباشر  .3

 المي السلفي سرعات بليتاراإلس

 القبكاابفاإلسالمي السلفي  اغبكمة اؼبهارة الكالـ ُب اؼبعهد تطبيقسس يؤ 

 سرعات بليتار على بعث لذلك اؼبعهد كمنهجو.

( يريب الناس اؼبؤمنُت كاؼبتقُت كؽبم األخالؽ الكردية 1أما البعث اؼبؤسس ىو: 

 ( يريب الناس الذين يقدركف على اؼبعارؼ كالتكنولوجي كؽبم مهارة اغبياة2كالعم  الصاحل، 

 النافعة للمجتمع.

الطالب اؼبتقُت حيتاج الًتبية اإلسالمية اليت سيحملهم إىل اغبياة  تطبيقكل

ىذاالبعث ىو بتعليم كتب الًتاث اليت تستعم  اللغة العربية  تطبيقالصحيحة. كمن السعي ل
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مث  اؼبراجع على إرشادة اغبياة. حىت حيتاج الطالب الوقت الطوي  لتعلمهم. كلفهم تلك 

 جيب على الطالب فهم اللغة العربية أيضا. الكتب

اإلسالمي السلفي ىو اؼبنهج ُب اؼبعهد  اغبكمة ٍب اؼبنهج اؼبستعم  ُب اؼبعهد

 السلفي كاؼبنهج مؤسسة الًتبية الوطنية مث  اؼبؤسسة الرظبية.

ٍب تركز الًتبية السلفية ُب اؼبدرسة الدينة بدرسها حوؿ الدرس الديٍت كاللغة العربية. 

تفرؽ الوقت بُت التعلم ؼبنهج الرظبي كاؼبنهج السلفي. كيضغط اؼبنهج السلفي تعليم  حىت 

كتب اللغة العربية من نواحى كفاءة للقراءة كالًتصبة ألهنما كسيلة ؼبعرفة معٌت الكتب مث  

مصادر معرفة اإلسالـ. حىت يركيز تعليم اللغة العربية ككتب الًتاث ُب أنشطة التعلم كالتعليم 

كتعليم اؼبعهد السلفي يشهر بتعليم كتب الًتاث. كتصميم تعليمو يبدأ بتعليم اللغة   137فيو.

 131العربية.

كمن الشركح السابق أيخذ الباحث االستنتاج ىو اف تطبيق الطريقة اؼبباشرة لًتقية 

كفاءة زايدة  اؼبؤثر ل اق ، اإلسالمي السلفي اغبكمة سرعات بليتارمهارة الكالـ ُب اؼبعهد 

قد  . ألفاإلسالمي السلفي سرعات بليتار اغبكمة ُب اؼبعهد اؼبهارة الكالـ عند الطالب

ليس دبمارسة لتكلم ابللغة العربية   صفرب األليبحث كتفقط يستخدـ ىذا الطريقة اؼبباشرة 

، حىت ىذه الطريقة اق  اؼبؤثر ل  اؼبعهد كفاءة اؼبهارة الكالـ عند الطالب ُب  زايدةك  يـو

 .اإلسالمي السلفياغبكمة 
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