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الباب الرابع

تقديم نتائج البحث

موضوع البحثلمحة عن.أ

اإلسالمى السلفى الفالح ترنجينجالمعهدشحصية.١

معهد اإلسالمى السلفى الفالح البحث هلذا البحث هو مكان إن

.٤١.٢.٣٥.٠٤الذي عدد االحصائياتهةالسلفيةاإلسالمياملعهدترجنينج. 

تولونج مدينةسومبري جيمبولحمافظةيفيقع يف قرية ترجنينج١٠.٠٢٠

.جاوى الشرقية-اجونج

.من مدينة تولونج اجونججنوب شرقياىلرتلو ميك١٣يقع املعهد 

هذا املعهد يف حول اجلغرافيةو سومبري جيمبول. حمافظةمن كيلو مرت٥و

هذا العنوان . الغربيةي و الشمايل الشرقيفو كذالك ،اجلنويب املقيمني الرئيسية

و ٣٩٦٩٠١-٠٣٥٥برقم اهلاتف٦٦٢٩١يف الرمز الربيدي 

٠٨٥٢٣٥٣٢٦٦٦٦ .
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اإلسالمى السلفى الفالح ترنجينجالتاريخ القصير عن تأسيس المعهد.٢

كان إنشاء املدرسة جمرد خدعة أعاله القلب كياهي احلاج حممد أرشد 

بصريى لتطبيق معارفهم اليت مت احلصول عليها من بوندوك املدارس اإلسالمية 

الداخلية الفالح بلوسو موجو

الديين الذي كان يف ذلك الوقت يف قرية أخرى أي املدارس الدينية وسوف 

مواطنيها ال يزال احلد األدىن من املعرفة الدينية، وبالتايل فإن احلاجة ملؤسسة 

تعليمية اليت نشأت يف وقت الحق اإلسالم يف املدارس الدينية.

قت، ليس فقط السكان احملليني الذين شاركوا الذين يدرسون يف ذلك الو 

يف هذه املدرسة، وهناك أيضا طالب طالب من مناطق أخرى، ألنه املدارس 

الدينية االسرتاتيجية للغاية، ميكن الوصول إليها بسهولة من قبل األطفال بني 

ليم يف األطفال يف املناطق الريفية من مناطق أخرى كان متحمسا جدا حول التع

هذه املدرسة، وحىت طالبه تتألف ليس فقط من عمر األطفال، ولكن من شيوخ  

األقدام، أو بواسطة الدراجات اهلوائية.

التدريس وأنشطة التعلم يف وقت واحد عندما صنع هدفني، يف فرتة ما 

يف حني أن الطالبات للطالب الذكور. عندما كياهي احلاج بعد الظهر يف املساء 
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حممد أرشد بصريى يساعده عدد آخر من املعلمني الدينية، ولكن ليس كما هو 

احلال اآلن بكثري، نظرا لوجود عدد حمدود من الناس الذين قد مت يف جمال الدين. 

مرور الوقت 

أكثر يف العدد.

تأسست املدارس الدينية من قبل كياهي احلاج حممد أرشد بصريى يف أكتوبر 

، عندما ال يكون لدى املدرسة مبىن خاص به حبيث كان أنشطة التعليم ١٩٨٧

ق من وكان جنبا إىل جنب مع العدد املتزايد من والتعلم على شرفة املسجد والروا

الطالب الذين يدرسون يف املدرسة يف النهاية قادرا على بناء مبىن كمكان 

ألنشطة التعليم والتعلم.

:رؤية المستقبلية معهد اإلسالمى السلفى الفالح ترنجينج كما فيما يلى.٣

، بأخالق كرمي، واملعرفة يرىب اإلنسان اإلسالمي يتقي اهللا سبحانه وتعاىل)أ

. الذكية، بكفاءة واملسؤولية ومفيدة للوطن

من أجل التأثري على الرتبية اإلسالمية واسع، بالتساوي يف حياة األفراد )ب
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المعهد معهد اإلسالمى السلفى الفالح ترنجينج كما فيما يلى :رسالت.٤

جيال احلديث التنمية بالتقوى والقوة.إعداد األطفال والشبان لتصبح األ)أ

ألجل يف كل مواطن حيصل الفرصة أن يتعلم يف كل االجتاهات، إسند على )ب

املناهج الوطنية وتعتمد هلا لتنمية العلم علم القرأن .

تقدم فروع العلم اليت تستخدم هلا لتقدم وطن، مع اإلشارة إىل حمتويات )ج

القرآن ويستخدمه كمعيار.

تقدم وتطوير الثقافة اجليدة، خاصة ثقافة اإلندونيسيا اليت ال تتعارض )د

باإلسالم.

مينع الثقافات واإلثارات التني ضررت األخالق وشخصية اإلندونيسيا.حيفظ )ه
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اإلسالمى السلفى الفالح ترنجينجمعهدهيكل التنظمي .٥

فهو مما يلي: ترجنينجاإلسالمى السلفى الفالحمعهدهيكل التنظمي يف أما 

رئيس مدرية الدنية

حسنم. علوى

= Garis Komando
----------------- = Garis Koordinator

الحام

القریةرئیس

الصندوقامین

حكمةلیلي

سكرتاریس

مشرحین

األساتذ

الدنیةمدریةادارة

حسنعبداهللاأستاذ

المربي

بصیرأرشدالحاجكیاھى

الطالب
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احوال االساتيذ.٦

ىف احدى املأسسات الرتبيـة كـان االسـاتيذ هلـم الـدورة املهمـة ىف وظيفـتهم  

مــريب ١كاملشــجعني و متــوجهني جلهــة عمليــة التعلــيم. و يف هــذه املدرســة هنــاك

ة.اداري٣٣و اتذأس٣٣،ن املريبويدوا٤و

كياهى احلاج أرشد بصري:مريب

احلاج هديةاملريب :دواوين

حسنم. علوى

الفي مرضينا

ليا زيتون

مما يلي:اإلسالمى السلفى الفالح ترجنينجمعهدأما األمساء األساتيذ يف 

الدراسة األمساء منرة
بالغة م. زاواوى ١

احلساب،الفالك،علم النحو م. حمصوص عز عارفني ٢
واعد فقه ق حسن بصارى ٣

الصرف املنطق و  عارف مسفاء ٤
فقه و اصول الفقه مفتاح اهلدى ٥
علم النحو و اخلط حسنعلوى ٧

و علم النحوالتفسري عبداهللا حسن ٨
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علم النحو امحد سوجارووا ٨
فقهفرائض و ال،التفسري الفي مرضينا ٩

علم النحو جمتهد حسن ١٠
األخالق صاحلني ١١
التوحد بصارى علوى ١٢
الصرف مصلح فناىن ١٣
النحو أجوس ذلك ١٤

الفقه و الكواكب ل.  نور روحاىن ١٥
الفقه و الصرف حاليمى ١٦

التوحيد هباديديك ر  ١٧
التاريخ شهر املنري ١٨

توحيدال مشهورى ١٩
النحو  صفيان مورى ٢٠
الفقه خري األنوارى ٢١

الصرف و اإلعالل تونليا زي ٢٢
الفقه امحد فاؤزى ٢٣

التجويد و اخلط فؤاد درارى ٢٤
التاريخ و األخالق سيف الكرمي ٢٥

الفقه امحد زيىن ٢٦
التاريخ م. مكمون ٢٧
التجويد ليليا حكمة ٢٨
التاريخ حبر اهلدى ٢٩
التاريخ فتح األنصارى ٣٠
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التاريخ خري الرحيم ٣١
التاريخ و األخالق رىسيف الدين زه ٣٢

األخالق فتح الرمحان ٣٣

احوال التالميذ.٧

فجميعهااإلسالمى السلفى الفالح ترجنينجمعهدالطالب يفعدد 

بتألف من الطالب و الطالبة. تأيت الطالب و الطالبة من جاوى  و ،١٠٢

.سومطرةمنخارج اجلاوى مثل

ج يتعلمون اإلسالمى السلفى الفالح ترجنينأما األمساء الطالب يف معهد

العمريطى: 

عنواناألمساءمنرة
سومطرة،المفونجم. احسن١
كيندالم. خليل الرمحان٢
تولونج اجونجعبد العزام٣
كيندالايرى ايروايوا٤
سومطرة،اوكو تيمورزين العارفني أ٥
باليارزين العارفني ب٦
كيندالعافني رينو ليسمويو٧
طرةسوم،المفونجحسيىن٨
سومطرة،اوكو تيموراسود جامل٩
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سومطرة،المفونجمسدقي١٠
سومطرة،المفونجديوي ماىي١١
تولونج اجونجالفة النهاية١٢
تولونج اجونجليلة البدرية١٣
تولونج اجونجسيىت كرمية حممودة١٤
تولونج اجونجاسريف كماليا١٥

جدول األنشطة. ٨

اإلسالمى معهداليت يعمل الطالب والطالبات يف أما األنشطة اليومية

كما يلي:السلفى الفالح ترجنينج

األنشطةالساعةمنرة
صالة الصبح باجلماعة٠٥.٠٠-١٠٤.٠٠
جلميع كياهى احلاج أرشد بصريتعليم الكتاب مع٠٦.٣٠-٢٠٥.٠٠

الطالب
و ،ودع كتاب فتح القريب،سوروغان القرأن٠٧.٣٠-٣٠٦.٣٠

فظةاحملا
اسرتاحة٠٩.١٥-٤٠٧.٣٠
صالة الضحى و شاوير١١.٠٠-٥٠٩.١٥
اسرتاحة١١.٤٠-٦١١.٠٠
صالة الظهر باجلماعة١٢.٣٠-٧١١.٤٠
تدريس قبل دخل املدرسة١٣.٣٠-٨١٢.٣٠
مدرسة الدينية١٥.٠٠-٩١٣.٣٠
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صالة العصر باجلماعة١٥.٣٠-١٠١٥.٠٠
ةمدرسة الديني١٦.٣٠-١١١٥.٣٠
اسرتاحة١٧.٠٠-١٢١٦.٣٠
تعليم الكتاب فتح القريب و تعليم املتعلم جلميع ١٧.٤٥-١٣١٧.٠٠

الطالب
صالة املغريب باجلماعة١٨.٠٠-١٤١٧.٤٥
تعليم الكتاب تفسري اجلاللني و إحياء علوم الدين١٩.٠٠-١٥١٨.٠٠
صالة العشاء باجلماعة١٩.٣٠-١٦١٩.٠٠
يف كل الفصلتدريس ٢٠.٠٠-١٧١٩.٣٠
شاوير لتعليم٢٣.٠٠-١٨٢٠.٠٠
جماهدة٢٤.٠٠-١٩٢٣.٠٠

معهدأما األنشطة األسبوعية اليت يعمل الطالب والطالبات يف 

كما يلي:اإلسالمى السلفى الفالح ترجنينج

األنشطة األسبوعيةمنرة
١
ذكر الغافلني٢
صلوات الديبعى٣
ربزجنىصلوات ال٤
MMUحبث املسائل ٥

عقد النكاح)،عيدين،تدريب اخلطابة (مجعة٦
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جدوال التعليم.٩

تحقق ل،اإلسالمى السلفى الفالح ترجنينجمعهدكان مدرسة الدينية يف 

السلفي وجد النشاط املتنوعة هي تعليم الكتب الفالح ترجنينج غرض املعهد 

الفالح ينية . املدرسة الىت عملها معهد الصفراء والنشاط املساعدة يف مدرسة الد

هلا ثالثة مراحل منها :ترجنينج 

املرحلة األول (املرحلة املبتدئني).١

عقدة ،٢و١مبدى الفقه جوز ،مطلب،تعليم املتعليم:اإلبتدائية ١فصل 

هداية الصبيان.،خط،تاريخ،العوام

،خالصة،٤و٣الفقه جوز مبدى،أ. بنني،تنبيه املتعلم:اإلبتدائية٢فصل 

.خريدة البهية،حتفة االطفال

،يلمابدع اال،يااوص،ديهداية املستف،انارة الدجى: اإلبتدائية٣فصل 

.نور اليقنيخالصة،ويارب الش

املرحلة الوسطى (املرحلة املتوسطة)..٢

قواعد،التجان الدوراري،األجرومية،قواعد اإلعالل:الثانوية ١فصل 

اجلواهر الكالمية. ،رياض البديعة،قواعد اللغوي،الصرفية
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،سلم التوفيق،حيداجلواهر التو ،نظم املقصود،العمريطى: الثانوية ٢فصل 

الكواكب اللماعه. 

ألفية إبن مالك. ،الفرئض،قواعد اإلعراب،منهج القومي: الثانوية٣فصل 

املنطق ،جوهر املكنون،بيقين،تارقنطم الو ،فرائد البهية:الثانوية٤فصل 

،سلم املنريين،تبيان امليقات،رسالة احمليض،سلم املنورق

عدة الفريض. 

املشاورينمرحلة .٣

فتح القريب-

فتح املعني-

فتح الوهاب-

و جدوال التعليم :

املرحلة فصل للرجال 
اليوم \ اإلبتدائيةالثانوية

٤٣٢١٣٢١
النحو و ت. النحو النحوفقهق. ال

أعرب
سبتاخلطالتاريخالفقه

الفقه و النحوالبالغة
الكواكب ل. 

اإلعاللق. 
و اللغوى

م. الفقه التجويد
ج. 

٤و٣

أجدالتجويد
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الفالك 
والفريض 

تعليم و التجويداألخالقالتوحدالتوحدالفقه
مطلب

إثنني

ت. النحو والنحوالنحواملنطق و املهيد 
أعرب

التوحد و 
النحو

م. الفقه 
ج. 

٤و٣

ثالثاءالتوحد

ق. الصرف التوحدالنحوالبالغة
و اللغوى

اربعاءالتاريخالتوحدالفقه

اصول و م. 
حديث

ق. 
إعرب و  

الفريض

تنبيه  و التاريخالفقهالصرف
أ. بنني

م. الفقه 
٢و١ج. 

مخيس

املرحلة فصل للنساء 
اليوم \ إلبتدائيةاالثانوية

٤٣٢١٣٢١
النحو و ت. النحو النحوق. الفقه

أعرب
م. الفقه الفقه

٤و٣ج. 
م. الفقه 

ج. 
٢و١

سبت

اصول الفقه 
و فقه 

الفقه و النحو
. الكواكب ل

ق. الصرف 
و اللغوى 

تعليم و التاريخالتاريخ 
مطلب 

أجد

اإلعاللق. التوحدالفقهالبالغة 
و اللغوى 

إثننيالتاريخالتجويدالقاألخ

م املنطق و 
احلديث 

النحو و ت. النحوالنحو
أعرب

تنبيه  و أ. الفقه 
بنات

ثالثاءالتوحد

التوحد و الفقهالتوحدالنحوالفقه
النحو

م. الفقه 
٤و٣ج. 

اربعاءاخلط

مخيسالتجويدالتوحدالتجويدالتوحد الصرفإعرب ق. البالغة
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و 
ر.حيض

تقديم حقائق البحث و تحليلها.ب

اإلسالمى السلفى الفالحاملعهديفمهارة القراءةاملبحث األول : تعليم .١

يقـدم يف اإلسـالمى السـلفى الفـالحلقد عرفنا يف السابق أن هذا املعهـد

عملية تعليمه على تعلـيم علـوم االسـالم الـذى حيتـوى علـى علـوم التوحيـد وعلـوم 

. ذلـك و غـريهمقران وتفسري علوم احلديث وعلـوم الشـرعية الفقه وعلوم تفسري ال

العلوم عندهم الكتاب املدرسـي الـذي مكتـوب باللغـة العربيـة وسـوف يسـتخدمه 

الطالب يف عملية تعليمهم، وملفهوم علومه البد الطالب علـى قـدرة قـراءة ذلـك 

لقـدرة الكتاب املدرسي مساويا على قـدرة قـراءة كلمـة اللغـة العربيـة. ولنيـل تلـك ا

جيـب الطـالب علــى تعلـيم علـم قواعــد اللغـة العربيــة مـن قبـل. لــذلك يضـع املــدير 

ألفيــة ابــن مالــك ،نظــم العمريطــى،بالكتــاب االجروميــةهــذا تعلــيم علــم النحــوي

أو غري ذلك. 

اإلســالمى الســلفى الفــالح يســتعمل املعهــديفامــا تعلــيم مهــارة القــراءة 

مسه مسدقي:من مقابلة مع الطالب ا. ىبكتاب السلف
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املعــىن علـــى  و و مســـع الطــالب بــأعطى الشــكل, ىكتــاب الســلفال"قــراء األســتاذ
لكـــى شـــن و فهـــمفقـــراءة كتـــاب الســـليف كتـــبهم. و عـــود الطـــالب

١"قواعد النحووقواعد الصرف يتعلم الطالب علم غريها كمثل قواعد اإلعالل,

اإلسـالمى السـلفى املعهـديفمن نتائج املقابلة مع الطالب امسه مسدقي, 

الفــــالح يســــتعمل بكتــــاب الســــلفى, قــــراء األســــتاذ الكتــــاب الســــلفى يف الفصــــل, و مســــع 

الطــالب بــأعطى الشــكل و املعــىن علــى كتــبهم. و عــود الطــالب يف قــراءة كتــاب الســلف 

, بغــري ذلــك يــتعلم الطــالب علــم غريهــا كمثــل قواعــد العربيــةقــدرة قــراءة كتــب اللغــة لكــى 

.اإلعالل, قواعد الصرف و قواعد النحو

كما يلى:يومامهارة القرأة تعليم اماو 

افتتاح الدرس)أ

فيما يتعلق بإفتتاح الدرس ؛ قال األستاذ جمتهد :

ة اليت " مث أقول سورة الفاحت" افتتاح الدرس األّوال بالسالم "السالم عليكم
ها حممدا صلى اهللا عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعني واألولياء والعلماء أهدا

ومصنف العمريطي، بعد أن يقرؤوا الفاحتة معا، أمر الطالب بقراءة األنظمة املتعلقة 
باملادة اليت تبحث قبل اليوم، بعد ذلك، يقراء األستاذ باملادة اليت تبحث هذا اليوم. 

٢لطالب و األستاذ ". بني ااملناقشة و

٢٠١٤يونيو١٠تاریخفيمقابلة مع الطالب امسه مسدقي 1

٢٠١٤يونيو١٠تاریخفيجمتهدمقابلة مع األستاذ ٢
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من نتائج املقابلة باألستاذ جمتهد أن األستاذ يف افتتاح الدرس 

األوال بالسالم "السالم عليكم" مث يقول سورة الفاحتة اليت أهداها حممدا 

علماء ومصنف صلى اهللا عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعني واألولياء وال

العمريطي، بعد أن يقرؤوا الفاحتة معا، أمر األستاذ الطالب بقراءة األنظمة 

املتعلقة باملادة اليت تبحث قبل اليوم، بعد ذلك، يقراء األستاذ باملادة اليت 

بني الطالب و األستاذ. املناقشةتبحث هذا اليوم. و 

لتاىل:تاذ علوي بإفتتاح الدرس كما عربه يف اوقد قال االس

افتتاح الدرس األوال بالسالم "السالم عليكم" مث أقول سورة الفاحتة "
اليت أهداها حممدا صلى اهللا عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعني واألولياء والعلماء 
ومصنف العمريطي، بعد أن يقرؤوا الفاحتة معا، أمر الطالب بقراءة األنظمة 

م. بعد ذلك، يقراء األستاذ باملادة اليت تبحث املتعلقة باملادة اليت تبحث قبل اليو 
٣بني الطالب و األستاذ ".املناقشةهذا اليوم. واملراد باللغة اندونسيا. و

من نتائج املقابلة باألستاذ على علوي أن األستاذ يف افتتاح 

يكم" مث يقول سورة الفاحتة اليت الدرس األوال بالسالم "السالم عل

أهداها حممدا صلى اهللا عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعني واألولياء 

والعلماء ومصنف العمريطي، بعد أن يقرؤوا الفاحتة معا، أمر األستاذ 

الطالب بقراءة األنظمة املتعلقة باملادة اليت تبحث قبل اليوم، بعد ذلك، 

٢٠١٤يونيو١٢تاریخفيمقابلة مع األستاذ علوى حسن٣
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ة املتعلقة باملادة اليت تبحث باحلفظ. واملراد يقراء األستاذ لقراءة األنظم

بني الطالب و األستاذ.املناقشةباللغة اندونسيا .و

وأما نتائج مالحظة الباحثة يف معهد الفالح يف الفصل الثاين أن 

األستاذ يف افتتاح الدرس األوال بالسالم "السالم عليكم" مث يقول سورة 

عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعني الفاحتة اليت أهداها حممدا صلى اهللا

واألولياء والعلماء ومصنف العمريطي، بعد أن يقرؤوا الفاحتة معا، أمر 

األستاذ الطالب بقراءة األنظمة املتعلقة باملادة اليت تبحث قبل الوم، بعد 

يقراء األستاذ لقراءة األنظمة املتعلقة باملادة اليت تبحث باحلفظ.ذلك، 

٤.بني الطالب و األستاذو املناقشةندونسيا. و واملراد باللغة ا

يستطيع الباحثة أن إفتتاح الدرس ،ومن املعلومات السالفة الذكر

من تعليم املهارة القراءة بتطبقة حفظ نظم كالتايل :

لسالم يرى أكثر األستاذ أن إفتتاح الدرس يبدأ بالسالم "ا)١

عليكم".مث وقراءة الفاحتة اليت أهداها حممدا صلى اهللا عليه وسلم 

وآله وأصحابه والتابعني واألولياء والعلماء ومصنف العمريطي.

وقراءة األنظمة املتعلقة باملادة اليت تبحث قبل اليوم.)٢

٢٠١٤يونيو١٠تاریخفيمالحظة إىل معهد الفالح ٤
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يقراء األستاذ لقراءة األنظمة املتعلقة باملادة اليت تبحث باحلفظ)٣

اد باللغة اندونسياواملر )٤

بني الطالب و األستاذاملناقشةو )٥

شرح الدرس)ب

ستاذ حمصوص بشرح الدرس كما عربه يف التاىل:وقد قال األ

عن باب الكالم. قبل أن أشرح الكالم، أمر لطالب بقراءة مثل"أشرح
بة نظم الكالم معا وبعد ذلك أشرح األنظمة عن الكالم مادم ساعة متاما بكيفية كتا

النظم عن الكالم أوال، وبعد ذلك ترجم نظم الكالم بللغة اجلاوى (فاغون). مث 
مردي نظم الكالم إىل اللغة اإلندونيسية كامال و مع اعطاء األمثلة املتعلقة بالكالم. 
بعد أن أشرح باب الكالم كامال مث سأل األستاذ الطالب عن املادة اليت حبثت. إذا  

الكالم فأشرح مرة ثانية عن الكالم حىت يفهم الطالب كان الطالب مل يفهموا عن 
٥".تعتمد مبستوى الفهممعهد الفالحمهارة القراءة يف. و عن الكالم

من نتائج مقابلة الباحث األوىل باألستاذ حمصوص إىل معهد 

اذ عن باب الكالم. أمر الطالب مثل شرح األست،الفالح يف الفصل الثاين

بقراءة نظم الكالم معا وبعد ذلك أشرح األنظمة عن الكالم مادم ساعة 

متاما بكيفية كتابة النظم عن الكالم أوال، وبعد ذلك ترجم نظم الكالم 

بللغة اجلاوى (فاغون). مث مردي نظم الكالم إىل اللغة اإلندونيسية كامال 

٢٠١٤يونيو٢٠تاریخفيحمصوصمقابلة مع األستاذ  ٥
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بالكالم. بعد أن أشرح باب الكالم كامال مث و مع اعطاء األمثلة املتعلقة 

سأل األستاذ الطالب عن املادة اليت حبثت. إذا كان الطالب مل يفهموا 

. عن الكالم فأشرح مرة ثانية عن الكالم حىت يفهم الطالب عن الكالم

. مهارة القراءة يف معهد الفالح  تعتمد مبستوى الفهمإن 

ىل معهد الفالح يف الفصل من نتائج مالحظة الباحث الثمانية إ

شرح األستاذ عن الفاعل، قبل أن يشرح األستاذ الفاعل، أمر ،الثاين

األستاذ الطالب بقراءة نظم الفاعل معا وبعد ذلك األستاذ ذلك ترجم 

نظم الفاعل بللغة اجلاوى (فاغون). مث مردي نظم الفاعل إىل اللغة 

ة ب الفاعل. بعد أن أشرح اإلندونيسية كامال و مع اعطاء األمثلة املتعلق

باب الفاعل كامال مث سأل األستاذ الطالب عن املادة اليت حبثت. إذا كان 

الطالب مل يفهموا عن الفاعل فأشرح مرة ثانية عن الفاعل حىت يفهم 

الطالب عن الفاعل. مثال: ما هو الفاعل ؟كم أنواع الفاعل واذكره؟ 

ذ أن الطالب فهموا مجيعا اجعل مثال من الفاعل ؟ بعد أن يعرف األستا

٦عن الفاعل فينتهي األستاذ التعليم.

٢٠١٤يونيو٢٠تاریخفيمالحظة إىل معهد الفالح  6
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يستطيع الباحثة أن شرح الدرس ،فة الذكربومن املعلومات السا

من تعليم املهارة القراءة كالتايل :

ب بقراءة أمر األستاذ الطال،يرى األساتذ والطالب أن شرح الدرس)١(

نظم عن املادة معا.

ويشرح األستاذ األنظمة عن املادة مادم ساعة متاما بكيفية كتابة)٢(

بللغة اجلاوى (فاغون).وترجم األستاذ نظم )٣(

إىل اللغة اإلندونيسيةنظمفمث مردي)٤(

ويشرح األستاذ النظم كامال ومع اعطاء األمثلة املتعلقة باملادة.)٥(

،الدرجــــة الطــــالب علــــى قــــدرة قــــراءة كتــــاب باللغــــة العربيــــةو لتعريــــف )٦(

يستعمل األستاد اختبار باألمر الطالب يقرأ كتاب الصفرأ بدون املعىن 

واحلركة بعد الدروس.

تعتمد مبستوى الفهم. الفالحمهارة القراءة يف معهد )٧(

ىف الطالب مهارة القراءة ترقية نظم العمريطى ىف تطبيق فهماملبحث الثاين : .٢

. الفالح ترجنينجمعهد يناملستوى الثال
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الواجب لطالب ان حفظ نظم قبل دخول كان يف معهد الفالح ترجنينج

و زمن تعليم بالكتاب نظم العمريطى هو بعد صالة الضحى يف املرحلة ذلك.

هلذا املعهد ينبغى علينا أن نعرف اجلدول الدراسي للمرحلة املتوسطة العمريطى

طبقة الثانية الذى يبينه الباحثة يف هذا اجلدول لرجال و النساء : 

اجلدول الدراسي للمرحلة املتوسطة طبقة الثانية 

املواد الدراسيةاليومرقم
النحو (نظم العمريطى)السبت١
ل.الفقه و الكواكب االحد٢
التوحداالثنني٣
النحو (نظم العمريطى)الثالثاء ٤
التوحداالربعاء٥
الصرفاخلميس٦

من املقابلة مع تلميذة و األستاذ :

جاء قبل دخول الفصل و ميلك الكتابة عن الدرس. العمريطيالطالب حمافظة نظم "
٧الطالب يف الفصل قبل األستاذ". 

٢٠١٤يوليو١٠تاریخفيمقابلة مع الفة النهاية ٧
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لتـــدريب العمريطـــينظـــم كتابـــة العمريطـــي ونظـــم احلِْفـــُظ واجـــب للطـــالب لـــدى"
ـــاك الوعـــد حلفـــظ يف شـــهر ،اذا مل حفـــظ كـــل نظـــمقبـــل دخـــول املرحلـــة ذلـــك.ابتكـــارى هن
٨"ِحْفظُ لتكمل 

يوجــب للطــالب لــدى ســلفى الفــالح تــرجنينج اإلســالمى المعهــدكــان يف 

قبل دخول املرحلة لتدريب ابتكارىالعمريطينظم العمريطي و كتابة نظم احلِْفُظ 

ِحْفــُظ هنــاك الوعــد حلفــظ يف شــهر لتكمــل ،اذا مل حفــظ كــل نظــمالعمريطــي. و 

للطالب الذي سأدخل املرحلة العمريطي. 

ســهيل الفهــم، كــان ينبغــى الطــالب أن " لنيــل قــدرة قــراءة كتــاب باللغــة العربيــة ولت
يــتعلم علــم عضــدا كمثــل حفــظ الــنظم، قواعــد الصــرف لتعريــف حركــة يف األول والوســطى 
الكلمــة، قواعــد النحــو لتعريــف اإلعــراب و قواعــد اإلعــالل لتعريــف الصــغة والبنــاء. و هــم 

ات يف علم األلة مسـتخدمة يف ترقيـة مهـارة القـراءة. بغـري ذلـك البـد الطـالب لتعريـف مفـرد
٩الكتاب باللغة العربية "

اإلسالمى املعهديفمن نتائج املقابلة، لرفع درجة تعليم مهارة القراءة 

السلفى الفالح ينبغى الطالب أن يتعلم علم عضدا كمثل حفظ النظم، قواعد 

عد النحو لتعريف اإلعراب الصرف لتعريف حركة يف األول والوسطى الكلمة، قوا

و قواعد اإلعالل لتعريف الصغة والبناء. بغري ذلك البد الطالب لتعريف 

مفردات يف الكتاب باللغة العربية يف ترقية مهارة القراءة.

٢٠١٤يوليو١٠تاریخفيمقابلة مع األستاذ علوى حسن٨
٢٠١٤يوليو١٢تاریخفيمقابلة مع عارفني٩
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من مقابلة مع األستاذ حمصوص: 

و ملعرفة أساس علم النحو لتقويه حجة يف ترقية املهارة يستطيعالفهم"
العمريطى, حفظ نظمالطالب الذي  يدخل الدرجة التعليم العمريطى والقراءة. عادة 

١٠يقراء كتب السلف ممتاز و احسان السمع." 

و ملعرفة أساس علم النحو لتقويه حجة يف ترقية يستطيعالفهممن نتائج مقابلة,

نظم  و فهمالذي  يدخل الدرجة التعليم العمريطى املهارة القراءة. عادة الطالب

العمريطى, يقراء كتب السلف ممتاز و احسان السمع لإلمتحان مهارة القراءة. 

لتعريف الدرجة الطالب على قدرة قراءة كتاب باللغة العربية، يستعمل األستاد 

هناكس.اختبار باألمر الطالب يقرأ كتاب الصفرأ بدون املعىن واحلركة بعد الدرو 

: اللطالب فصل العمريطىتب اللغة العربيةيف قرأة الكئمة اإلجنازقا

قائمة اإلجنازاألمساءمنرة
٨٠م. احسن١
٨٠م. خليل الرمحان٢
٨٠عبد العزام٣
٨٠ايرى ايروايوا٤
٩٠زين العارفني أ٥
٩٠زين العارفني ب٦
٩٠عافني رينو ليسمويو٧

٢٠١٤يوليو١٢تاریخفيمقابلة مع األستاذ حمصوص١٠
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٩٠حسيىن٨
٨٠ود جاملاس٩
٩٠مسدقي١٠
٩٠ديوي ماىي١١
٩٠الفة النهاية١٢
٩٠ليلة البدرية١٣
٩٠سيىت كرمية حممودة١٤
٩٠اسريف كماليا١٥

أساس علم يفعر إن اهلداف من فهم االنظمة هو لت,من الشعرىالنظم تتكون

حبفظ كلغري ذلو إن يكون قراءة الكتب جيدا و صحيحا.،النحو لتقويه حجة

النظم يف معهد الفالح يساعد يف الفهم علم األلة.


