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 البحث تجريد

 : مطمئنة اسم الباحثة

 02022002202:  رقم التسجيل

م اللغة العربية بني ادلعهد التقليدي السلفي برايب لتعال: الفرؽ يف شكل  عنوان الرسالة
 يف منطقة بوليوايل مندار اإلخالص العصري ومعهد

 

 مدرسة داخلية كما شكالً من أشكال األعمال ادلستقلة ىي كيي 

مساعدة الطالب واجملتمع وبالتايل قد خمتلف أشكال. كل مدرسة داخلية لو خاصة بسبب  
ذواؽ والظروؼ االجتماعية والثقافية الدينية واالجتماعية اجلغرافية ألاالختالؼ يف ا

الفئة ميكن أن -مينجيليينجينيا.داخلية حباجة إىل التنوع الذي عقد بريبادان يف كاتيجولاير
داخلية من اجلوانب ادلختلفة دبا يف ذلك اجلوانب التالية من ادلنهج ينظر إىل مدرسة 

 الدراسي، مستوى التقدم، كيموديرينان، االنفتاح على التغيري ومن نظام التعليم .

االختالؼ يف ذوؽ مدرسة داخلية يف اختيار منوذج التعلم بني تراديديونال بيزانرتين 
 س الصعود واحلديثة جعلت كال الطرفني اجللو 

بريسيرباجنان، كل ذلك باستخدام كوريكلوم ادلختلفة ونظام التقييم.التقليدية من 
مدرسة داخلية "إسالمية ىي بيزانرتين" اليت ال تزال ربتفظ بالنمط التقليدي كما أهنا ما 
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باستخدام منهج السلفية"، بينما احلديثة  %" 92زالت تدرس الكتاب األصفر و 
دارس الداخلية اليت اعتمدت ربديث ادلناىج الدراسية أما الصعود إىل ادلدارس ىي ادل

مشريًا إىل وزارة الشؤون الدينية، ووزارة الرتبية الوطنية تركت وضوح التقييم النموذجي 
على بيزانرتين التقليدية.تستخدم الفرؽ يف منط ادلدرستني داخلية يف ىذه الدراسة أي 

بيزانرتين  درسة داخلية إسالمية اإلخالصمدارس داخلية باريب السلفية مؤسسة داخلية م
التقليدية واحلديثة، والطراز احلديث يتبني من الزي ادلدرسي، األنشطة التعلم ادلختلفة 
وتعلم نتائج خمتلفة، ولذلك ىذا البحث هتدؼ إىل كشف ادلزيد عن كوهنا عاماًل من 

يجية ونظم التقييم للتعلم عوامل التمييز بينهما بدءاً من ادلناىج الدراسية والدرس واسرتات
يف مدرسة داخلية على حد سواء.وذلذه الدراسة موجهة على وجو التحديد باللغة العربية 
يف كل مدرسة داخلية بيمبيالجاران، ألن مواضيع اللغة العربية ودرس اللغة العربية يف 

  .مدرسة داخلية بصورة عامة ضرورية للغاية وجيب أن يتقن كل راستا مدارس داخلية
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 الباب االول
 المقدمة

 خلفية المشكالتول  األ الفصل
ظالؿ ال. دتيزه باإلسالمي إندكنيسيا ادلعهد ىو مؤسسة تربوية خاصة جملتمعي

 "حتت تربية "التقليدية" م ادلعركفة بػػػػػػػ، أاحمللية ادلنطقيةالقيم اإلسالمي الذم يكيف 

Kiai"1.الذم يسمعو متعلموه باعتباره رئيس ادلعهد كادلدرس 
.يتقن " Kiaiحتت إرشاد "لدين لطلب علـو امكاف  وىكادلعهد  كلكن   تلك العلـو
حبيث الصعود حىت يف الوقت احلاضر من السهل فقليال قليال  تطور ادلعهد، مع تغيَت الزماف

ادلدف كالقرل  ادلعهد ادلناطق الريفية كاحلضرية كلكن بُت الصعود إىلجدا كجدت يف كل من 
 مجتمعلليشتق  ادلعهدتربيت كدتجد ، كالطالب من  ذمالقرية ال كادلعهدادلختلفة جدا ، 

 الكردية يف قياده الناس. اخالؽألهنم يعتقد اف لديهم مستقبال جيدا ك 
 ة تعليم طالبو. الطالب عادليس ذلك فحسب ، كادلعهد لو أيضا مزاياه اخلاصة يف

ال تعطي الكثَت من العلم فقط الطالب الذين ىم دائما التوبة "كالرمسي لبعض الوقت مربيو 
 األطفاؿ ، كادلربية كالصالت حصلت لو العلم برمانفي.

 

 

                                                             
 1(، ص،6116 سَته. اريت بومي اينًتاف ، )يوغياكارتا : ,  Tradisional menyoal Pesantren Assalafy , اريفورين إمساعيل . 1
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، كالطالب ، كيام من القاع ، علي أراد اجملتمع ، كتتالف من:   ادلعهدكتنمو 
األكثر  احم يوجددكر  كيام ديلك  ، مرللس. من بينه حوؿ طقمكاجملتمعات احمليطة مبا 
أيضا بشكل مستقل مبساعده  كادلعهد لو حاصل عمل بنفسو.ينشرهىيمنة يف كقت كاحد 

 الطالب كاجملتمع ، التايل فاف ذلا اشكاال عديده.
الصعود يف اجلدكؿ الذم سيتم  ما داـ ىذا مل حيدث أبدا ، كرمبا من الصعب جدا 

من ام مسات شليزه بسبب الفرؽ يف األذكاؽ كالظركؼ  ادلعهدعلي الصعيد الوطٍت. طوؿ 
 االجتماعية كالثقافية لل الدينية كاالجتماعية اجلغرافية االنغلينيا.

يف ادلدرسة. كديكن اف تكوف االقامو  بفصيلة التمييزمن ادلعهد للتنفيذ  اختالؼ  
فئات من سلتلف ادلنظورات من حيث سلسلو من ادلناىج الدراسية ، كمستوم الداخلية 

 التقدـ كاحلداثة ، كاالنفتاح علي التغيَت ، كمن زاكية النظاـ التعليمي.
كنظر السيد ظفار من منظور االنفتاح ضلو التغيَتات اليت حتدث ، كمن مث يقسم  

السلفية تدرس الكتب ادلعهد ال تزاؿ . ك ادلعهد اخللفية السلفية كادلعهد إىل فئتُت مها 
لنظاـ سوركغاف السهل  ادلدرسةمن تعليمو. تطبيق نظاـ التقليدية كنواة  ةاالسالمي

 ادلعارؼ العامة. تعليمدكف بادلستخدـ يف مؤسسات االشكاؿ القددية من التعليم ، 
فقد ،  ادلدارس دينيةيف  ادلعهد خلفية دخل فيو دركس العامة كعلي الرغم من اف  

ك معهد  السلفيمعهد  اما 6ادلعهد.كضعت أك فتحت أنواعا من ادلدارس العامة يف بيئة 
جزء يف الغارقُت يف اإلسالـ من حيث العقيدة ، الفقو كالدركس كتعلم  اسواء لديهم فيلاخل

                                                             

 16-17 ايرلنج ( ، ص،  جاكرتا : ناشر), ,pesantren dari transformasi metodologi menuju demokratisasi intuisi, قمر مورتيل. 2
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اللغة العربية بدءا من قاعده اللغة العربية ، كقواعد الكتابة العربية ، ككيفيو التواصل باللغة 
 العربية ، كادلناىج الدراسية كاالسًتاتيجيات ، كتقييم الدرس الذم خيتلف كثَتا.

التعليمية ، كتغيَتات يف  طريقةكقد أدخلت ادلنظمة بصفو عامو تغيَتات علي 
مادة  كمؤسسات لإلسالـ ،   على العمـو ادلعهدادلناىج الدراسية ، كتغيَتات يف نظامو.  

االسالميو اليت مت احلصوؿ عليها من الكتب الكالسيكية الدركس الدينية  تفضل الدراسية
مثل التوحيد كالفقو كالتفسَت كاحلديث كما شابو ذلك. كيستند ادلنهج الدراسي إىل مستوم 

ادلعهد  3السهولة كالتعقيد يف الكتب ادلدركسة ، بدءا من ادلستوم االكيل كادلتوسط كادلتقدـ.
كالمها يشَت إىل كزاره الشؤكف الدينية ككزارة الًتبية ادلناىج الدراسية ، ك الذم تبٌت جتديد 

منوذج ادلدرسة بشكل معهد الوطنية ، قد تركت التقييم النموذجي بشاف التعليم التقليدم. 
 4إعطاء أرقاـ التخرج كعالمات مثل شهادات التخرج.بعاـ اف يستخدـ االمتحاف الرمسي 

ندكنيسيا يتطلب اىتماما من عهد بإادليف يس هبا اللغة العربية الذم تدر  كالتعليم
سلتلف األطراؼ. اللغة العربية ال غٍت عنها بالنسبة للشعب االندكنيسي الف الكثَت من 
األشياء جيرم التعبَت عن امهيو العربية لالمو االسالميو كالقراف الكرًن الكتاب الذم 

العربية باللغة  النيب اديثحكاللغة العربية ، ا بإستخداـ يستخدـ العربية ، أداء صاله العبادة
الكتاب  كاآلف الكتاب ، العلماء االسالميو الكبَتة يف كقت سابق  كتب اإلنشاء، ك 

 األصفر باستخداـ اللغة العربية.
بكتابة العربية اك كتاب العربية الذم  معهد مرارا كتكرارا حىت كل يـوبشكل عاـ يف 

 ةالكتاب الذم،  العثور علي كتابو الالتينيةلن يتم ر تاب األصفيف كاألصفر ، يذكر بكتاب 

                                                             
 68ص،  (6118،  )يوغياكارتا : غاما ميدأ,  Pembaharuan Pendidikan Pesantren, . أمَت الدين ناىراكم3

 31(ص، 6118، )يوغياكارتا : غاما ميدأ ،  Pembaharuan Pendidikan Pesantren, أمَت الدين ناىراكم. 4
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يف حبث ىم  فهم مااف ي لتكوف جيب العربية فقط دكف ىارككاف. يف ىذه احلالة الطالب
 . كاجب عليو دلهارة بتكلم الغة العربية كل طالب  لذلكالكتاب ، 

فقط ، يف عمليو التدريس  ال توجد يف الكتاب األصفر ادلعهدالعربية يف الغة 
 اللغة العربية ىي اللغة اليومية أك الغة جتد الطالب العربية. م يف ادلدارس الدينيةكالتعل

تعمل    ، فاف عددا قليال من الطرؽ اليت تتبع الطالب الذم ماىرة الغة العربيةاليميانيو. 
إىل اللغة العربية ، حىت الغة اإلصلليزية العربية ، من  الغة إىل ةندكنيسيا ًتجمهبا احلاضنات ك

 .ألضافو مفرد ةالطالب حيفظوف موفركدا
ضلو ك  ىو الدرس أكىل، كالدرس مدرسة دينيةأك ادلعهد التعليمية يف  ةيف االنشط

اللغة العربية. كبسبب احلاجة إىل استخداـ اللغة  قواعدإلتقاف  صرؼ الذم اخلطوة اكاؿ
 طيب. العربية الزائدة ، فاف النهج كاألساليب كاسًتاتيجيات التعلم جيب اف تطبق

ك  ادلعهد السلفي   الداخلية عهدالتعلم بُت ادل الطرفو يف اختيار كيام الشهية  الفرؽ 
لف ، كاالسًتاتيجيات كال الطرفُت اجللوس برسيربغاف ، حبيث يستخدـ كل منهج سلت

سلتلف ايضا. ك من فارؽ الذم يظهر طالب على قدرة ، كنظاـ التقييم  سلتلفة التعليمية
 . ترافق بطرؼ ادلعهد حيث تدرس الطالب ك ىم سلتلف ايضا
م ينظر اليو من القدرة علي التواصل باستخداـ. ألنو يف ذالادلعهد العصرم خرجيي 
اليومية مثل بالغة العربية يف بستخداـ  يستطيع اف اصلللطالب التو  أكدت ادلعهد العصرم

ادلعهد العصرم الذم يكوف الغة العربية ك الغة اإلصليلزية كاللغة الرمسيا اليت هبا البد اف 
 .يف بيئة الكوخإستعمل 
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الفرؽ يف شكل نواف "حتت الع البحثجراء إبكبناء على ذالك، اىتمت الباحثة 
عهد التقليدم السلفي برايب كمعهد اإلخالص العصرم ىف منطقة تعليم اللغة العربية بُت ادل

 بوليوايل مندار".
 
 

 مشكالت البحثالفصل الثانى  
كبناء على خلفيات البحث السابقة، قامت الباحثة بتحديد مشكالت تريد 

 ختليصها بعد إجراء ىذا البحث. فادلشكالت احملددة ديكن النظر إليها فيما يلي:
ادلعهد التقليدم السلفي برايب كمعهد اإلخالص فرؽ ادلنهج ادلستخدمة يف ال ما .1

 العصرم ىف منطقة بوليوايل مندار؟
يف إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية من ناحية القراءة، كالكتابة كالكالـ  فرؽال ما .6

ادلعهد التقليدم السلفي برايب كمعهد اإلخالص العصرم ىف منطقة بوليوايل 
 مندار؟

ادلعهد التقليدم السلفي برايب كمعهد يف نظاـ تقيم تعليم اللغة العربية  فرؽال ما .3
 اإلخالص العصرم ىف منطقة بوليوايل مندار؟

   أهداف البحث وفوائدهالفصل الثالث

 أهداف البحث .أ 
 ث:البح ىذااذلدؼ من 
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ادلعهد التقليدم السلفي برايب كمعهد فرؽ ادلنهج ادلستخدمة يف  عرفةدل .1
 العصرم ىف منطقة بوليوايل مندار.اإلخالص 

يف عرفة فرؽ إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية من ناحية القراءة، كالكتابة كالكالـ دل .6
ادلعهد التقليدم السلفي برايب كمعهد اإلخالص العصرم ىف منطقة بوليوايل 

 مندار.
ايب ادلعهد التقليدم السلفي بر يف عرفة فرؽ نظاـ تقيم تعليم اللغة العربية دل .3

 كمعهد اإلخالص العصرم ىف منطقة بوليوايل مندار.

 فائدة البحث ب.

 كأما ادلستفاد من ىذا البحث فهي:

يأامل من احلاصل البحث دلعريف فرؽ شكل ادلناىج ،  إسًتاتيجي التعليم، ك 
تنفيذ تقيم التعليم اللغة العربية يف ادلعهد التقليدم السلفي فريف ك معهد اإلخالص العصرم 

 .منطقة بوليوايل ماندارىف 
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 الباب الثاني

 الدراسة المكتبية

 اإلهداء  الفصل االول

 التعلم ةطريق . أ

 المعهد. 1
، أك  ادلعهدالداخلية من ادلدارس ادلنزلية كالداخلية ، كذكر الكوخ ، ك  عهدكتايت ادل

كىو يـو لو نفس ادلعٍت ، كلكن االشاره يف األساس إىل -الداخلية باللغة اليومية عهدادل
ادلدارس الداخلية ذلا معاف سلتلفو. كيستخدـ ذكر ادلدرسة ادلذكورة إذا كاف الطالب أك 
الطالب يف ىذه ادلؤسسات ال ديلكوف مرافق داخلية أك مساكن الكوخ أك ادلسكن الذم 

 .الداخلية ادلعهد اؤىا بكاف يف جوىره ديكن استدع
الداخلية ىي أقدـ مؤسسو اسالميو ىي نتاج لثقافة آالمو االندكنيسيو.  ادلعهد ك 

كقد بدا كجود البيبانًت يف اندكنيسيا منذ اف جاء اإلسالـ يف البالد باعتماد نظاـ التعليم 
 الديٍت تطورا بالفعل قبل كصوؿ اإلسالـ بوقت طويل

 :ة يف ادلصطلحات إىل حد كبَت قدمت اخلرباء. كبعض اخلرباء ىمالداخلي ادلعهد ادلعٍت من 
 

الداخلية ىي مؤسسات اسالميو تقليديو لدراسة كفهم كتقدير  ادلعهد ادلؤسسة تعرؼ اف 
 .كشلارسو تعاليم اإلسالـ باآلداب الدينية ، كما شدد علي امهيو مدكنو قواعد

  Dhofier 1993:84) السلوؾ  ) . أ
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( اف ادلعهد  الداخلية ىي مؤسسات دينيو توفر 6115:81كيعرؼ ناصر )
 التعليم 

 .كالتدريس فضال عن تطوير كنشر العلـو االسالميو . ب
( يف منط تعلم الكتب اف 6113:3كيعرؼ فريق صاحبو البالغ التابع لوزارة الدين ) . ت

التفاعل بُت كيام ادلعهد  الداخلية الداخلية ىي تعليم اإلسالـ كتدريسو حيث حيدث فيو 
كاألستاذ اجلامعي كمدرس كطلبو بوصفو طالبا بالتحدث يف ادلسجد أك يف صفحات 
ادلهجع )أكواخ( الستعراض كمناقشو الكتب ادلدرسية الدينية العلماء يف ادلاضي. التايل ، 
فاف أىم عنصر يف ادلعهد ىو كجود كيام ، كادلسجد ، كاالقامو )الكوخ( ، فضال عن 

 .تاب األصفرالكتب )الك
ما رابيثاه االسالميو تعرؼ ادلعهد بأهنا مؤسسو تفقيس يف الدار اليت حتمل رسالة  . ث

االطركحو اليت قاـ هبا زلمد علي الرقم يف الوقت نفسو احلفاظ علي الناس الذين دييلوف 
 .من العراء | إىل اإلسالـ يف السنو كاجلماؿ اهلل{ الكرامة ادلاز

ف ادلعهد  الداخلية ىي مؤسسات اسالميو تقليديو ( ا1994:6كيعرؼ مايستوىو ) . ج
لفهم تعاليم الدين اإلسالمي كتقديرىا كشلارستها ، كشدد علي امهيو الدين اإلسالمي  

 .كمبادئ توجيهيو اخالقيو للحياة اجملتمعية كل يـو
( ادلعهد  الداخلية بأهنا مؤسسو لإلسالـ تنمو كتعًتؼ 1995:641كيعرؼ فُت ) . د

حمللية ، كمع نظاـ ادلهاجع )احلـر اجلامعي( الذم يتلقى فيو التعليم الديٍت هبا اجملتمعات ا
من خالؿ نظاـ كشوؼ ادلرتبات أك ادلدرسة الكاملة ، فانو خيضع لسيادة القيادة 

 .)القيادة( كام أك لبعض األشخاص ذكم الصفات ادلميزة الكاريزمية كادلستقلة يف كل
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يف مكاف ما ، مث جاء  ”Kiai“كجود عموما ، كادلعهد  الداخلية بدءا من 
الطالب الذين يرغبوف يف دراسة الدين لو. بعد أياـ من ادلزيد كادلزيد من الطالب 

. يف ”Kiai“الذين جاءكا ، كجاءت ادلبادرة ألقامو األكواخ أك مهجع جبوار منزؿ 
العصور القددية كام ال ختطط كيفيو بناء كوخ لو ، كلكن ىذا الفكر ىو رلرد كيفيو 

 ”Kiai“تدريس ادلعرفة الدينية من أجل اف يكوف مفهوما كمفهوما من قبل الطالب. 
عندما مل يتم إيالء االىتماـ لالماكن اليت يسكنها الطالب ، كالذين ىم عموما 

لوف مبٍت أك منازؿ صغَته يبنوف أنفسهم يف رتيع اضلاء صغَته جدا كمتواضعة. اهنم حيت
ادلنزؿ للمساعدة أيضا. العدد األكرب من الطالب ، ككذلك األكواخ اليت أنشئت 
بشكل متزايد. كيف كقت الحق ، قاـ الطالب بالًتكيج لوجود مدارس داخلية ، 

ت الوايل حبيث أصبحت مشهوره يف كل مكاف ، مثال يف ادلقصورات اليت تنشا يف كق
 5.سانغا

كللمدارس الداخلية يف اندكنيسيا دكر كبَت جدا ، سواء بالنسبة لتقدـ اإلسالـ 
نفسو أك بالنسبة لدكلو اندكنيسيا ككل. كاستنادا إىل السجل احلايل ، بدات أنشطو 

. االنشطو الدينية اليت أصبحت معركفو 1596التعليم الديٍت يف األرخبيل منذ عاـ 
 داخلية.ال ادلعهد باسم 
الداخلية يف بداية ىذا  ادلعهد كتظهر نتائج البحث اليت أدت إىل إنشاء  

،  (Gresik) التاريخ يف ادلناطق الواقعة علي طوؿ الساحل الشمايل جلاكا ، مثل الفتاه
كددًن أمبَت )سورابايا( ، كبوانغ )توباف( ، كادلقدسة ، كالبحار ، كالسيد سَتباف. تلك 

ىي مدينو عادليو أصبحت التجارة العادلية لينك ، ككقف التجار  ادلدف يف ذلك الوقت
  6.كاإلسالـ الذم جاء من شبو اجلزيرة العربية مثل بالد فارس كالعراؽ

                                                             
 153-154( ص، 6114، ) باندكنج : ج ؼ الفبيتا ، Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,كىاب راشدين .  1
 648( ،ص، 6116)يوغياكارتا: بوستاكا بيالجار ، , Dinamika Pesantren dan Madrasah,   عبد الرزتاف مسعود. 2
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كينمو بيسانًتين يف اندكنيسيا كينمو بسرعة كبَته. كطواؿ القرف الثامن عشر 
ا مؤسسات ، الداخلية االسالميو ، بوصفه ادلعهد حىت القرف العشرين ، أصبحت 

تتصور بصوره متزايدة كجودىا علي نطاؽ كاسع من جانب اجلمهور ، حبيث اف 
 7.ظهور مدرسو داخلية يف رلتمع ما يستجيب دائما للمجتمع بشكل إجيايب

كمن بُت العناصر أك العناصر الرئيسية ، ام كيام بيسانًت ، مهجع ، مسجد ، الطالب ، 
 .تدريس كتاب األصفر

   (Kiai)  . كيامأ 

التايل ، فاف  .يام بيسانًت يف العامل باعتبارىا القوه الدافعة يف تنفيذ كتطوير البيبانًت
الداخلية تكمن بالفعل يف قدره الكيام يف كيام  ادلعهد التقدـ كالنكسات اليت حدثت يف 

الداخلية. كذلك الف حجم النفوذ الذم دتارسو ادلنظمة  ادلعهد علي تنظيم تنفيذ التعليم يف 
 ال يقتصر علي التاثَت يف بيسانًتنيا فحسب ، بل أيضا علي بيئة اجملتمع

 (   )ادلبيت  الكوخ ت.
ىي أساسا الًتبية االسالميو التقليدية يف ادلهجع حيث كاف ادلشاركوف فيو  ادلعهدك 

يعيشوف كيدرسوف حتت اشراؼ مدرس يعرؼ باسم "كيام". الصعود للطالب الذين ىم 
 يف البيئة ادلعقدة للمدرسة الداخلية

كيف الكوخ ، كىو طالب منقادكف كمطيعوف ضد االنظمو اليت نظمت ، كاف ىناؾ 
زلدد جيب اف يقـو بو الطالب. ىناؾ كقت للتعلم ، كالصالة ، كتناكؿ  نشاط يف كقت

الطعاـ ، كالنـو ، كالراحة ، كىلم دتا. ىناؾ عده أسباب ، كامهيو الكوخ يف مدرسو داخلية. 

                                                             
 616( ،ص،1996،  )جاكرتا: بومي أكسارا ،  Sejarah Pendidikan Islam, . زكحَتيٍت  3
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الواقعة يف  ادلعهدكثانيا ،  .الطالب من مناطق بعيده للدراسة-أكال ، يصل عدد الطالب
اكن الستيعاب الطالب الذين يصلوف من خارج ادلنطقة. ثالثا القرل اليت ال تتوفر فيها مس

، ىناؾ موقف ادلعاملة بادلثل بُت كيام كالطالب ، حيث يعتقد الطالب اف الوالدين كما 
 8.لو كيام نفسو

 
 ادلسجدت.

ادلسجد ، يف التطور ادلبكر لإلسالـ ، باالضافو إىل العمل كمكاف للعبادة ، فضال 
ة. ككاف ادلسجد بوصفو مركز الًتبية االسالميو جيرم بالفعل منذ أياـ عن ادلؤسسات التعليمي

النيب كالصحابة ، كىذا التقليد الذم ال يزاؿ حيتفظ بو قاده كيام بيسانتارف جلعل التعليم 
ادلسجد ادلركزم. الكندية يف الوقت احلاضر بالفعل التعلم احمللي لوضع عمليو التعليم 

 .كالتعلم
 الطالبث. 

باعتباره جتسيدا لوجود متعلمُت  ادلعهدر علي مصطلح الراستا اال يف كمل يعث
متعطشُت للمعرفة ديلكها كياف يقود مدرسو داخلية اسالميو. كلذلك ، فاف الطالب 

 .ادلعهديرتبطوف أساسا ارتباطا كثيقا بوجود 
كيف اف التفاعل بُت الطالب مع الكيام ادلختلفة جدا حىت ديثل موقف "اختذت 

منطقيو". كتدؿ مؤشرات الوالء العايل علي ادلوقف جتاه الكياف --دكف موقف حرج " "دلنح
 .الداخلية ادلعهد الذم ىو السمة الوحيدة ادلتجذرة بقوة يف الفركؽ الدقيقة يف 

                                                             
  66-63( ، ص، 6119)جاكرتا : برينادا ميدييا غركب ،  , Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Islam di Indonesia  , حيدار بوترا دكيل. 4
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 تدريس الكتاب األصفج. 
كيوضع الكتاب األصفر كمنهج دراسي للمدارس الدينية يف كضع متميز. الف 

الداخلية  ادلعهد كجودىا أصبح العناصر الرئيسية كيف الوقت نفسو دتيز التمايز بُت 
بتدريس الكتب  ادلعهدكادلؤسسات األخرل. كاستنادا إىل السجل التارخيي ، قامت 

حيتوم علي اإلكليل احملمدم. الكتاب األصفر  الكالسيكية ، كال سيما إكليل الزىور الذم
تدريس اللغة العربية كبدكف التشكيل العريب أك غالبا ما يسمي الكتاب العارم ىو 

 .9االسالميو يف اندكنيسيا ادلعهداألسلوب الذم يدرس رمسيا يف 
 
 التقليدية. .2

ىي مدرسو داخلية ذلا خصائص خاصو بالسلف ، ام السلف )التقليدية(.  ادلعهدك 
الداخلية  ادلعهد ( ، ىناؾ بعض مسات السلف أك 1994:51ككفقا دلا ذكرتو ادلؤسسة )

 التقليدية ، كال سيما
يف حالو نظاـ التعليم كادلواد اليت جيرم تدريسها. تدريس الكتب االسالميو الكالسيكية أ. 

ا ما يشار اليها باسم "الكتاب األصفر" ، الف كَتتاسنيا اصفر ، كخاصو أك اليت غالب
الكفاؼ. ككل ىذا ىو التعليم الرمسي الذم يقدـ  ادلعهد غارالند العلماء سيايف -غارالند

( الحظ اف السمة الرئيسية 6111:71يف البيئة الداخلية التقليدية. عبد الرزتن كاهلل د )
يدم ىو كسيلو دلنح تعليمو اليت أكدت علي القبض علي احلريف ذلذا التعليم الداخلي التقل

 )ليتَتليكيو( من كتاب معُت )النص(.

                                                             
  33-35(، ص، 6111) سيمارنج : رسيل ميدييا غركب ، ،  Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikanأميأرصو ك نور زازين ،  .5
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. النهج ادلستخدـ ىو قراءه كاملو من الكتاب )النص( ، مث كاصلت مع قراءه الكتاب ب 
 يف اآلخر )النص(

 النظم الفردية يف نظاـ التعليم اإلسالمي التقليدم ادلسمي نظاـت . 
 سوركغاف يف التعليمات إىل الطالب الذين يتقنوف قراءه القراف.كقدـ ث. 
كالطريقة الرئيسية لنظاـ التعليم يف نظاـ البيئة الداخلية التقليدية ىي بندكغاف ، أك ج. 

 511إىل  5غالبا ما تسمي أيضا نظاـ "توف". يف ىذا النظاـ رلموعو من الطالب )بُت 
كتررتو ، كشرح ، ككثَتا ما يراجع الكتب االسالميو شخصا( لالستماع إىل قراءه ادلعلم ، 

باللغة العربية. كل طالب حيتفظ بو أك كتاهبا اخلاصة كجعل ادلالحظات )اما معٍت أك 
الوصف( عن الكلمات أك ذتره من األفكار الصعبة. كتسمي فئات اجملموعات من النظاـ 

و من الطالب الذين يدرسوف حتت "بندكغاف" الدائرة اللغوية ادلعنية بالتالميذ ، أك رلموع
 (.1994:68اشراؼ مدرس )زاماخسيارم دىوير ، 

للسراؼ اف تبدا من ثقافة اخلشوع  ادلعهدكمن اخلصائص األخرل اليت كجدت يف ر. 
 كالشعور بالتعايل علي ادلعلم كالكربياء ، كتعلم ادلثابرة

قاد يف عظيم )ركديل ، يرافقو عدد من الطقوس: الصـو ، كتَتايف ، كغَتىا ، إىل االعت
6117.) 

 
 المعهد الحديثة.  3

احلديثة ىي مدرسو داخلية تقـو بالتجديد )التحديث( يف نظاـ التعليم  ادلعهدك 
 11كادلؤسسات كالبيكَتاف كالوظيفة.

                                                             
 االندكنسية   قاعو األدياف للبحث كالتطوير)جاكرتا : كزارة الشؤف الدينية اجلمهورية ،  Modernisasi Pesantren.  أنيك فريد د ؾ ؾ ، 6
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الداخلية لشركو بونًتين احلديثة ")اخلواؼ  ادلعهد كمن ادلؤسف اف التعريف احلديث كمعٍت 
الداخلية يف السلف )السلفية ، التقليدية( بواسطة"  ادلعهد ، األشقر( ، كىو عكس 

البحث كالتطوير اخلضرم ". كللمدارس الداخلية احلديثة دالالت متباينة. ال يوجد تعريف 
 كمعايَت للتاكد من ام نوع من "الوفاء أك جيب اف يعرؼ باسم احلديثة".

ديث من حيث جوتور اآلف علي االكيل اليت قدمتها احلديثة الكوخ اجلوتور. ادلصطلح احل
القيم مثل االنضباط اإلجيايب كومودرناف ، مرتبو ، يف الوقت الدقيق ، كالعمل الشاؽ. مبا 
يف ذلك القيم احلديثة اليت تنعكس يف الطرؽ ادلادية الطالب اللباس اجلنتور مع التعادؿ ، 

 كالبدلة ، كالعسكرية علي غرار الشعر القصَت
 ة احلديثةالداخلي ادلعهد ركاد 

احلديثة ىي ادلنزلية احلديثة اجلوتور. كيدخل ىذا الكوخ بصوره منهجيو  ادلعهدرائد يف 
كتدرجييو نظاما جديدا للمدرسة الداخلية العادلية حبيث ال تكتفي اجملتمعات الريفية 

الداخلية ، كلكنها بدات أيضا يف جذب اجملتمع احلضرم/احلضرم  ادلعهد بإصالح نظاـ 
 الداخلية. ادلعهد إلرساؿ أطفاذلم كإرساذلم إىل 

احلديثة جيعل اجملتمع خالؿ ىذه ادلدرسة بسخرية إىل حد  ادلعهدالنظاـ كضعت يف مكاف 
غَت اف ليس فقط اللغة كرموز،  (توصلوكاف)يف  (كومودرناف). بسبب ما اف تفخر الداخلية
 .(لإلسالـ-كب)من قيم حديثو كيركج  أيضا يتضمن التطبيق

بعد نظاـ ادلقصورة احلديثة ليس من دكف انتقاد. كاحده من االنتقادات يف ادلاليو الطالب 
ضعيفو علي إتقاف الكتاب األصفر الكالسيكية احلديثة )القطب يف األبراج(. كتركز أيضا 

 "األخف".علي إتقاف اللغة العربية احلديثة ك 
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الداخلية اليت ال حتاكي مباشره علي مدار  ادلعهد اخلركج من ىذا النقد ، مث العديد من 
اجلولة ىذا النظاـ كلكن منغموبيناسيا مع النظم يف نظم التعليم األخرل كالسلف الذم كاف 

 مثل التعليم الرمسي ، كغَتىا. ادلعهديف السابق خارج 
 
 بالعربية  .4

كالـ اإلنساف ادلفيد ، لذا كل األصوات سلتومو من قبل رجل يدعي باللغة العربية يعٍت  
 لوغوشو.

كللغة العربية اخلاصة هبا الكراكي ادلميزة بلغات اللغات األخرل يف ىذا العامل. كذكر 
اللغوم اف خصائص اللغة العربية ىي ادلفردات الغنية ، كالعديد من سينونينيا ، كىناؾ 

 مع بُت سلتلف األنواع.ألفاض ألفاض انتونينيا ، كاجل
 كمن بُت االشكاؿ ادلميزة للغة العربية ماجو.

 
 الطريقة التعلم . 5

كىذه الطريقة ىي زلاكلة لتنفيذ اخلطط اليت كضعت بالفعل يف االنشطو احلقيقية 
حبيث حتقق األىداؼ اليت مت جتميعها علي النحو األمثل. الطريقة ىي كسيلو لتحقيق شيء 

 ما.
األسلوب كاالداه ادلستخدمة لتحقيق األىداؼ التعليمية أك االداات اليت ذلا كظيفة مزدكجة 
، كىي طبيعة الرباغماتية كاؿ". كلذلك ، فانو يفسر عموما علي اهنا كسيلو لكيفيو العمل 
علي شيء ما ، كالطريقة اليت قد تكوف جيده اهنا قد ال أيضا. كديكن أيضا اف تفسر ىذه 
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ي اهنا كسيلو لتخفيف إعطاء البصَتة للطالب بشاف ادلواد أك ادلواد اليت جيرم الطريقة عل
 تدريسها.

 11التعلم ىو العملية اليت تشمل مفهـو ادلعلم الذم دتت زتايتو لتعلم ادلعرفة.
مادتو تعلم االنشطو التعليمية اليت يقـو هبا ادلعلم إىل احلد األقصى حبيث زلمي تدريس 

طو التعلم مع جيده. كبعبارة أخرل ، فاف التعلم ىو اجلهود اليت مواد معينو سلوؾ أنش
يبذذلا ادلعلم يف إنشاء بعض ادلواد كأنشطو التعلم اليت تفضي إىل حتقيق األىداؼ. التايل ، 
فاف تعلم اللغات االجنبيو ىو تعليم االنشطو اليت يقـو هبا ادلعلم إىل احلد األقصى حبيث 

نبيو أنشطو التعلم جيدا ، شلا يؤدم إىل حتقيق الغرض من زلمي تعليم بعض اللغات االج
 16تعلم لغة أجنبيو.

و ، ام كيف تعلم اللغات ىناؾ ثالثو مصطلحات يلـز فهمها كفهم ادلفهـو بدق
   يف مقالو Edward M Anthony النهج كاألساليب كالتقنيا

 “Approach, Method and Technique” :13كادلصطلحات الثالثة ىي كما يلي 
النهج الذم يطلق عليو اسم "مادخاؿ" ىو رلموعو من االفًتاضات ادلتعلقة بطبيعة اللغة أ. 

كطبيعة التعليم كلغات التعلم. كالنهج ادلتبع ىو ادلؤسسة البديهية أك الفلسفية ادلنحى ، 
 و.كالفلسفة ، كادلعتقدات اليت يعتقد اهنا شيء ال بد من إثبات

                                                             
 63( ، ص، 6115)ماالنج : ب ت ماداين ،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ,فطور رزتاف ،   .7
 36( ، ص، 6111) باندكنج : ب ت : ردياجا ركسدكريا ،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ,. أثيب ىَتماكاف ، 8
 

 

 

، )ماالنج : مالكي بريس ،  Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, . عبدكالوىاب  رشيدم ك شللعتوؿ نعمو 9
 33-34( ، ص: 6111
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الطريقة اليت تسمي باللغة العربية ىي اخلطة الشاملة اليت تتناكؿ عرض ادلادة بصوره ب .
منتظمة أك منهجيو استنادا إىل النهج احملدد. إذا كانت طبيعة النهج البديهي ، مث طبيعة 

 الطريقة االجرائيو. حىت يف هنج كاحد ديكن اف يكوف عده طرؽ
ربية أك الشعبية يف لغتنا مع االسًتاتيجية ، ام االنشطو التقنيات اليت تسمي باللغة العث .

احملددة اليت يتعُت تنفيذىا يف الفصوؿ الدراسية ، مبا يتواءـ مع النهج كاألساليب اليت مت 
اختيارىا. الطبيعة التشغيلية ذلذه التقنية ، ألهنا تعتمد اعتمادا كبَتا علي اخلياؿ كاإلبداع 

 التغلب علي كحل سلتلف ادلشاكل يف الطبقة.للمعلم يف ادلواد ادلختلقة ك 
 
 
 
 المناهج التعليمية العربية. 6

ادلنهج باللغة العربية باللغة يايت من الكلمة اليت مع ادلشجار اليت تعٍت 
يف حُت اف ادلصطلح يف منهج اللغة العربية ىو الوضع  14الطريق/الطريقة اليت من الواضح.

العاـ ، كاللغة ، كخربه االنشطو التواصلية ادلقدمة ، كاعدادىا ، كاختيارىا ، كادلخطط ذلا ، 
 15.كترتيبها حبيث ادلتعلمُت اللغة لديهم القدرة علي تطوير لغة جيده كشلارسو ادلهارة

 امل الرياضة يف أياـ اليوناف القددية.ادلنهج الدراسي الذم يبدا ديغوناكا يف ع

                                                             
، ) رابط : منشور ادلنززتهل  Ta‟lim al-„Arabiyah li Ghairi al-Nuthiqina biha Manahiju wa Asalibuhuركشدم أزتد طعيمو ، . 11

   59(، ص، 1989| ـ  1411سثو ، ح االسالمية ؿ تربيو ك الؤلـو ك الثافيو ، أس
رابط : منشور ادلنززتهل ) ،  Ta‟lim al-Lughah Ittisholiyyan baina al-Manahij wa al-Istiratijiyyaركشدم أزتد طعيمو ك ناميل النقو ، . 11

 91( ، ص،  6116ـ  / 1467االسالمية ؿ تربيو ك العلم ك الثقفيو ، أسسثو ، ح 
 4(، ص،  1988، ، ) باندكنج : سينار بارك الغسيندك ، Pembinaan dan Pengembagan Kurikulum di Sekolahناف صوجاف ،  .16 
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ادلناىج الدراسية يف لغة اليوناف يايت من كلمو اخلورم ، كىذا يعٍت العداءين كالكورية   
اليت تعٍت مكاف السباؽ. كيشَت ادلنهج الدراسي إىل "ادلسافة" اليت يتعُت "اختاذىا" من قبل 

سية ادلذكورة أعاله ، فاف التعليم زلدد يف العداءين. خذ ادلعٍت الوارد يف صياغة ادلناىج الدرا
، يف 16عدد من ادلواضيع اليت يلـز أخذىا/طالب الدراسة الًتبوية للحصوؿ علي دبلـو 

فاف الشخص الذم اكتسب القدرة علي  17حُت اف الدبلـو نفسو يوضح القدرة. كلذلك ،
 18معايَت معينو ىو كحده الذم سيكسب دبلوما.

( ادلنهج ىو كل جهد للتاثَت علي طالب 1974)  Saylor ,Alexander  ,lewisككفقا للسيد 
 Harold Bللتعلم ، سواء يف الفصوؿ الدراسية كخارج ادلدرسة. كيف الوقت نفسو ،  ادلعهد 

Alberty (1965) 
النظر يف ادلناىج الدراسية باعتبارىا رتيع االنشطو ادلقدمة للطلبة الذين تقع حتت مسؤكليو 

نهج الدراسي ىو أيضا برنامج كزلتويات نظاـ التعليم الذم تضطلع بو ادلنظمة كادل .ادلدرسة
 .بعمليو تراكم ادلعرفة بُت األجياؿ يف اجملتمع

ادلناىج الدراسية كخطو تتمشي مع  .كفقا دلنهاج الشاطئ ىو خطو تعليمية أك التعليم
ظيم النظاـ التعليمي ، اخلطوط العريضة للمناىج الدراسية كفقا لقانوف التعليم كمرجع يف تن

                                                             
 

 

، ، Sistem dan Prosedur Pengembangan Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. أكمار مهليك ،  ، 13
 18( ، ص،  1983)) باندكنج : تريغند كاريا ، 

( ،  6116، ، ) جاكرتا : كينثانا ميدييا غركب ، Pembelajaran dalam Implementasi Berbasis Kompetensi. كينا سنجايا ، 14
 6ص ، 
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بشاف نظم التعليم الوطنية ادلنهج الدراسي بأنو  6113لسنو  61ام كيصف القانوف رقم 
رلموعو من اخلطط كالًتتيبات ادلتعلقة باألىداؼ كاحملتوم كادلواد لتحقيقها ككيفيو 

كادلنهج الدراسي لو  .19استخدامها كدليل ألنشطو التعلم لتحقيق أىداؼ تعليمية زلدده
معاين متنوعة ، إذا ما دتت االستفادة منو ، تبُت انو ديكن تلخيص معٍت الفقرة الفرعية يف 

ختطيط ادلناىج الدراسية ، كالتعلم التجرييب الذم يكتسبو الطالب يف  :ثالث فئات ىي
 .كخطو تعلم الطالب ادلعهد 

يف ادلناىج التايل ديكن اخللوص إىل اف ادلنهج الدراسي ىو التعليم ادلطلوب ادلطلق 
ادلدرسية ، كىذا يعٍت جزءا ال ينفصل عن التعليم أك التدريس. كللمناىج الدراسية مركز 
مركزم يف العملية التعليمية. كيوجو ادلنهج الدراسي رتيع اشكاؿ االنشطو التعليمية من 

كادلنهاج الدراسي ىو أيضا خطو تعليمية ،  .أجل حتقيق أىداؼ العمل يف رلاؿ التعليم
مبادئ توجيهيو كيتناكؿ نوع احملتوم كنطاقو كتسلسلو ، فضال عن عمليو التعليم.  كيقدـ

االضافو إىل ىاتُت الوظيفتُت ، فاف ادلنهج الدراسي ىو أيضا رلاؿ دراسة يتبعو خرباء أك 
كىو األساس لتطوير -منهج دراسي متخصص أصبح مصدرا للمفاىيم أك األساس النظرم

 .ؤسسات التعليميةادلناىج الدراسية دلختلف ادل
 مكونات ادلنهج الدراسي . أ

 61.ادلنهج الدراسي ىو نظاـ ، كنظاـ جيب اف يكوف ذلا مكونات أك أجزاء اليت تدعم
 .بعضها البعض كتشكل كحده اليت ال ينفصل

ادلكونات ادلتبادلة مع بعضها البعض لتعكس كاحده موحده ككل الربامج التعليمية. 
 :االربعو ادلذكورة أعالهسيشرح الوصف التايل ادلكونات 

                                                             
 19اآليو  1الفصل  6113لسنو  61. القانوف رقم 15
 113( ، ص، 1998، ) باندكنج : بوتاكا ستيأ ، ,Pengembangan Kurikulum. ـ أزتد ، 16
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 .الغرض
كمن منظور التعليم الوطٍت ، ديكن رؤية األىداؼ التعليمية الوطنية بوضوح يف القانوف رقم 

لنظاـ التعليم الوطٍت. كالغرض من التعليم الوطٍت ىو زيادة تفصيلو يف  6113لسنو  61
يف مدرسو أك كحده اذلدؼ التعليمي ، كىو حتقيق األىداؼ التعليمية لكل نوع أك مستوم 

 .تعليمية معينو
 :ىناؾ سبعو الواردة يف ادلناىج الدراسية اليت ىي علي النحو التايل

حتقيق األىداؼ التعليمية بأكملها. كتشمل ىذه األىداؼ عاده جوانب من اخلربة . 1
 .كادلواقف كالقيم اليت تتوقعها ادلدرسة العليا

ف من رلاالت الدراسة. كىذا اذلدؼ ىو كضع األىداؼ اليت يتعُت حتقيقها يف كل ميدا. 6
 .61(أىداؼ تعليمية )األىداؼ ادلنهجية

. كمن ادلتوقع اف يتحقق ىذا اذلدؼ يف كقت حدكث . 3 األىداؼ اليت حتدث كل يـو
 .66عمليو التعلم بشكل مباشر كل يـو

 
 منهج اللغة العربية . ب

كاالنشطو التواصلية اليت عرضت ، اللغة العربية ادلناىج ىي احلالة العامة ، كاللغة ، 
كاليت أعدت ، سلتاره ، ادلخطط ذلا ، كرتبت حبيث ادلتعلمُت اللغة لديهم القدرة علي تطوير 

 لغة جيده كشلارسو ادلهارات االستماع ،

                                                             
 113( ، ص، 1998، ) باندكنج : بوتاكا ستيأ ، Pengembangan Kurikulum. ـ أزتد ، 17
 5ص،  ،(  6114، ، ) باندكنج : ب ت ردياجاركسدا  كاريا Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik . ناف شوديو صوكماديباتا ،18
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 :كيتالف منهج اللغة العربية أيضا من عده مكونات منها
 ىدؼ كاحد

ا الغرض العاـ كالغرض اخلاص. اذلدؼ كللمناىج الدراسية باللغة العربية ىدفاف ، مه
العاـ للمناىج الدراسية ىو فهم العربية العربية بطالقو كبشكل صحيح ، كاالستماع اليها 
يف سياؽ احلوار العريب الشفهي بطريقو التواصل ادلباشر كقراءه العربية كفهم معناىا ، فاهنا 

 .تكتب العربية بشكل صحيح
 زلتوم ادلنهج الدراسي  . ت

زلتويات منهج تعلم اللغة العربية علي ثالثو عناصر ، ىي اللغوية كالثقافية حتتوم 
كاالتصاؿ. ثالثو عناصر اليت ستشكل ادلهارات اليت جيب اف يتقنها الطالب. التوحيد 
القياسي الختيار زلتويات ادلناىج الدراسية للغة العربية لغَت العرب ىو اعالـ مع خرباء 

لم اللغة العربية ، يكوف ذلك نظرية لغوية أك نظرية علم النفس الرام/النظرية كخاصو يف تع
، كحتليل احتياجات ادلتعلم اللغة ، كادلصاحل ، كرغبتهم ، كالتكيف مع اذلدؼ كالكفاءة 

 كسوؼ حتقق.
 

 كسائط االعالـ األساليب ك . ث
كىذه الطريقة ىي أحد العناصر االساسيو يف ادلنهج الدراسي. بعد اذلدؼ ، 

اىج الدراسية ، كمستوم الطالب دلا سيتم تدريسها كيعرؼ الطالب كمضموف ادلن
كاالختالفات الشخصية لكل ادلتعلمُت/القدرة لديهم. حبيث ديكننا حتديد كاختيار طريقو 
كاسًتاتيجية ما يناسب. االضافو إىل ذلك ، بعد اختيار األسلوب ىناؾ أشياء ىامو سوؼ 

العالـ لوسائل االعالـ ادلستخدمة يف تنفيذ تفعل لدعم التعلم ، كىي استخداـ كسائل ا
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األساليب أك االسًتاتيجيات. لفًته من الوقت اآلف ، كاختيار كبَت من كسائل االعالـ اليت 
 .ديكن استخدامها يف تعلم اللغة العربية مثل كسائل االعالـ كالتكنولوجيا كسائل االعالـ

 التقييم  . ج
إذا كانت عمليو التعلم قد أصلزت اـ ال. كالتقييم مهم جدا دلعرفو النجاح أك ما 

كبعد ذلك ال يقتصر التقييم علي الطالب فحسب ، بل علي التقييم الشامل دلكونات 
ادلنهج الدراسي ، ام الغرض ، كمضموف ادلناىج الدراسية كاألساليب ككسائط االعالـ ، 

 63ككذلك التقييم الذم اجرم.
 اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية. 7

عامو ، ديكن تعريف االسًتاتيجية باجلهود اليت يبذذلا شخص أك منظمو للوصوؿ  كبصفو
إىل ادلقصد. كيف القاموس الكبَت للغة االندكنيسيو ، دتثل االسًتاتيجية خطو متانيو فيما 

. كجادؿ جوين باف االسًتاتيجية 64يتعلق باالنشطو الرامية إىل حتقيق األىداؼ )ادلطلوبة(
 يستخدـ لتوفَت جو مؤات للطلبة من أجل حتقيق أىداؼ التعلم.ادلقصودة ىي اجراء 

 اما فيما يتعلق باالسًتاتيجيات ادلميزة كفقا للحجر كالسيف فهي كما يلي:
التبصر يف الوقت الذم يغطي األفق قبل ادلوعد احملدد بكثَت ، ام الوقت الالـز أ. 

 لالضطالع هبذه االنشطو كالوقت الالـز دلراقبو اثارىا
األثر ، علي الرغم من اف النتائج النهائية باتباع اسًتاتيجية معينو ليست مرئية بصوره ب. 

 مباشره لفًتات طويلة من الزمن ، فاف تاثَت النهاية سيكوف مفيدا جدا

                                                             
، )رابط : منشور ادلنززتهل   Ta‟lim al-Lughah Ittisholiyyan baina al-Manahij wa al-Istiratijiyya. ركشدم أزتد طعيمو ك ناميل النقو ، 19

 91( ، ص،  6116/ ـ  1467االسالمية ؿ تربيو ك العلم ك الثقفيو ، أسسثو ، ح 
 

 1341( ، ص،  6118، ) جاكرتا : غراميدئا بوستاكا ؤتاما ،   4، العفن إىل  Kamus Besar Bahasa Indonesia. كزاره الًتبية الوطنية ، . 61
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كيتطلب تركيز اجلهود ، كىي اسًتاتيجية فعالو عاده ، اف تكوف مركزيو االنشطو أك ث. 
 هدفو ضيقواجلهود أك االىتماـ بنطاقات مست

منط القرارات ، تتطلب معظم االسًتاتيجيات اختاذ سلسلو من القرارات احملددة يف كل ج. 
كقت. كينبغي اف تكوف القرارات اليت تتخذىا الشركات اليت تدعم بعضها بعضا ، شلا يعٍت 

 اهنا تتبع بواليانغ متسقة
يو ختصيص ادلوارد حىت كتغطي االسًتاتيجية سلسلو كاسعو من االنشطو تًتاكح بُت عملد. 

 العمليات اليومية.
االضافو إىل ذلك ، فاف االتساؽ مع مركر الوقت يف ىذه االنشطو يتطلب اف تكوف رتيع 

 مستويات ادلنظمة قد تصرفت بصوره غريزية بطرؽ تعزز االسًتاتيجية.
داـ التايل ، ديكن تعريف االسًتاتيجية بأهنا تكوين أك هنج أك معايَت لتحقيق ىدؼ استخ

 الطاقة كالوقت ككذلك السهولة يف اكتياؿ.
كتتالف اسًتاتيجيات التدريس من أساليب كتقنيات أك إجراءات تضمن كصوؿ الطالب 
إىل اذلدؼ. كاسًتاتيجية بنغياجاراف أكسع من طريقو التدريس أك أسلوبو. كدكر 

الطالب سلتلفُت اسًتاتيجيات التدريس أكثر امهيو عندما يكوف ادلدرسوف الذين يدرسوف 
 65من حيث اإلصلاز كادليوؿ كادلصاحل.

 
 (ةاتيجيات التعليم يف الرقة )قراءاسًت  . أ

                                                             
 18-19( ، ص،  6111، ) باندكنج : ث ؼ بوستاكا سيتئ ،  Strategi Belajar Mengajar. مهداين ، 61
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القراءة ىي أىم ادلواد بُت ادلواد األخرل الدرس. الطالب لن تكوف ذكية علي ادلواضيع 
األخرل عندما ال يستطيع قراءه جيدا. كديكن القوؿ اف القراءة ىي أىم مرفق يف حتقيق 

 للغة العربية كخاصو ادلتعلمُت غَت الناطقُت بالعربية.ىدؼ تعلم ا
القراءة ىي كاحده من مهارات اللغة ليست سهلو كبسيطو ، كليس فقط الصوت 
احلركؼ أك الكلمات ستكوف كلكن ادلهارة اليت تنطوم علي رلموعو متنوعة من العمل 

التفكَت ، كإعطاء  جيعل من ادلنطقي كالعقل. القراءة ىي النشاط الذم يغطي رتيع اشكاؿ
احلكم ، كإعطاء القرارات ، كحتليل كتبحث عن حل ادلشاكل. مث يف بعض األحياف جيب 
اف يكوف الشخص الذم يتم قراءهتا مؤقتا أك تتكرر مره أخرل كاحد أك اثنُت من اجلمل 

 66قراءه للتفكَت كفهم ما ىو ادلقصود من القراءات.
، كتقييم ، كحتليل ، كحل ادلشاكل. ديكن القراءة يف الواقع يغطي أنشطو التفكَت 

تقسيم القراءة إىل ؛ أقرا بوضوح كيف الكبد ، فضال عن القراءة ادلكثفة )ادلؤذنة( ككاسعة 
 النطاؽ )ادلواحو(

 االستماع سًتاتيجيات التعلمب.  
االستماع ، باعتبارىا كاحده من ادلهارات اليت حتدث ، فانو ليس من ادلهم مع 

 كالقراءة كالكتابة. االستماع ، كالتحدث ،الكالـ ، 

                                                             
، ) ماالنج : ماالنج Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media. ـ عبدك احلميد ، د ؾ ؾ ، 66

 46( ، ص ،  6118بريس ، 
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يبدا االستماع  .SD/كينبغي تقدًن القراءة كالكتابة يف تعلم ادلهارات اللغوية ادلدرلة يف مي
باالستماع إىل صوت اللغة مباشره أك من خالؿ تسجيالت الراديو أك اذلاتف أك التلفزيوف. 

 .مث يفسر صوت اللغة ادلقبولة معناه
القوؿ اف االستماع ىو العملية اليت تشمل االستماع إىل أصوات اللغة ، كىكذا ، ديكن 

لذا ،  .كحتديد ، كتفسَت ، كاحلكم ، كمراكيسي ضد ادلعٍت الوارد يف اخلطاب الشفوم
 .67.اللحن يف االحداث يف الواقع ىو سلسلو من االنشطو استخداـ اللغة كاداه لالتصاؿ

، اف معظم الناس ال ديكن اال اف تستوعب  استنادا إىل نتائج البحث العلمي يثبت
: من ما استوعبو من ادلعرفة.  65: من ادلعرفة اليت مسعها ، كديكن اف نتذكر فقط  31

كلذلك فانو من الضركرم زيادة استيعاب ادلعرفة يف مهارتوؿ اليها ، مث االستماع إىل احلاجة 
 إىل تدريب خاص

 
 ـاسًتاتيجيات التعلم كالت. 

كالـ( يف )ـ( ىو الكلمة ، كاحملادثة ، كاحملادثة. اما بالنسبة دلعٍت الكالـ كال) يتحدث
ادلصطلح ىو نطق أصوات اللغة العربية صحيحو كدقيقو ، كاألصوات القادمة من كل 

 68.الرسائل الصوتية اليت أصبحت توافق اراء اللغويُت
مهارات التحدث ىي يف الواقع مثَته جدا لالىتماـ ، كلكن العكس ىو احلاؿ يف كثَت من 
األحياف ، اف الغالؼ اجلوم أصبحت جامده كعالقو يف هناية ادلطاؼ. كيرجع ذلك إىل 

                                                             
 6118، ) جاكرتا : االداره العامة للتعليم العايل يف التعليم الوطٍت ،  Bahan Ajar Cetak Pembelajaran Bahasa Indonesia. ىَتكدين ، د ؾ ؾ ، 63

 35( ، ص ، 
 
 

 95( ، ص،  6114، ) جاكرتا : ب  ت راجا غرفيندك بَتسادا ، Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Intensif . د ر س زكاحناف . ـ أ ،64
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إتقاف ادلفردات كأمناط اجلمل الطالب ىي احلد األدىن ، كادلعلمُت اللغة العربية ليس لديهم  
ىت ادلتعلمُت اقل جيرؤ علي التعبَت عن كفاءاهتم خوفا من اخلطا. كمع كفاءه فعالو ، ح

 ذلك ، فاف مفتاح صلاح ىذه احلقيقة ىناؾ معلم
 
 تقييم تعلم اللغة العربية. 8

تقييم التقييم )ادلملكة ادلتحدة(. كقد استوعبت ىذه الكلمات يف خزانو لغة اندكنيسيا 
هبدؼ احلفاظ علي الكلمة االصليو مع تعديل طفيف يف النطق كأصبحت اندكنيسيا 

 .أك ادلبلغ التقييم ىو زلاكلة لتحديد القيمة"التقييم" ، التايل فاف معٍت 
  ادلعلومات جلمع التقييم أنشطو يف ىو ادلصطلح ىذا معٍت اف حُت م 

قرار  اختاذ يف ادلناسب البديل لتحديد ادلستخدمة ادلعلومات ما كىو ،  69 عملو عن
 ما ذلك يف مبا ، االستخدامات من متنوعة رلموعو العربية اللغة تعلم يف التقييم كيشمل

 :يلي
عاده فقط ادلتعلمُت  التقييم يوجو ادلتعلمُت إىل الركح ادلعنوية يف التعلم ، كذلك الفأ.

سوؼ تتعلم جبد عندما علي كشك االختبار ، بل كسوؼ تدرس أساليب تناسب رلموعو 
كاسعو من التثنية. كىنا ، ديكن اف يكوف التقييم أيضا كسيلو جيده الف يويل ادلدرسوف 

 .كادلتعلموف مزيدا من االىتماـ ألىداؼ التعلم اليت مت حتديدىا بالفعل
رسُت أكثر جديو يف التدريس ، الف ادلعلمُت عاده ما يدرسوف تقييم جعل ادلد. ب

التثميو ديكن -باستخداـ االسًتاتيجيات اليت دتتثل السئلو االمتحاف. كىذا يعٍت اف التثنية

                                                             
 36, ص( , 2115,  ماداني ت ب:  ماالنج) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,   رحمان فطور. 25
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اف تعزز ادلتعلمُت عن ظهر القلب ، الف االسًتاتيجيات ادلستخدمة يف تدريس ادلعلمُت 
 .كفقا لغرض التعلم

م كسيلو فعالو لتوفَت التغذية ادلرتدة ، الف ماده الدرس تؤدم إىل اف يكوف التقيي.  ج
 .التقييم الذم يساعد علي حتديد أىداؼ التعلم يف كيًتكابياف

ديكن اف يقدـ التقييم تقارير عن نتائج التعلم ، مثل ادلتعلمُت ادلقبولُت أك الدارسُت يف . د
، كاحلد من حتديد ادلتعلمُت ، كنوع الدكرة الدراسية اليت سيتم اختاذىا ، كارتفاع يف  ادلعهد 
 31.الصف
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 الثا لثالباب 

 منهجية البحث

 البحث   نوعاألولالفصل 
أكثر  كىذا النوع توجو حالية.دراسة  أم انوعي اهنج نوع ىذا البحث يستخدـ

هتدؼ إىل كصف أيضا البحث ىذا ك  توجيها لفهم احلوادث ادلتعلقة مبشكالت البحث.
كيستخدـ  ة.كرتاع ا كاف أـكأفكار األشخاص فرادية نشطكاأل وادثكاحل اىرو كحتليل الظ

كجيرم رتع البيانات  31ؤدم إىل االستنتاج.اليت تسَت االتفك بادئ ادلىذا الوصف إلجياد 
 .يف ادليداف ورتع بياناتأم نشاط البحث الذم كاف بواسطة البحث ادليداين، 

لذلك  ادلدركس من ناحية تلك احلادثة. حبث نوعي ىو فهم كاذلدؼ األخَت من 
 حادثة تبحث عنهاتعريف  تبُت أم توصفيف البحث النوعي  ةباحثفال

 
 مصدر البيانات  الثانىالفصل 
 الرئيسي نوعُت، كمها: مصدر البياناتينقسم إىل ا البحث البيانات يف ىذمصدر ف

 .ثانومالبيانات مصدر الك 
 

 الرئيسي مصدر البيانات . أ
ادلعهد التقليدم  طالبك  مدرس ىو ىذا البحثيف  الرئيسي مصدر البيانات

 السلفي برايب كمعهد اإلخالص العصرم يف منطقة بوليوايل مندار.
                                                             

 61( ، ص،  6116باندكنج : ب ت ردياجاركسدا  كاريا ،  ) ,metode penelitian pendidikan , . ناف شوديو صوكماديباتا .1
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 الثانوم مصدر البيانات . ب
من ادلعهد التقليدم  إضافيةبيانات  ىو ىذا البحثالثانوم يف  مصدر البيانات

السلفي برايب كمعهد اإلخالص العصرم يف منطقة بوليوايل مندار اليت سوؼ تكوف زيادة 
 إلدتاـ مصدر البيانات الرئيسي.

 
 جمع البيانات   طريقةالثالثالفصل 

 :فهي رتع البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث كأما طريقة
 /ادلالحظةادلراقبة .1

كادلراقبة أك . 36اجلارية بإجراء ادلالحظةرتع البيانات  طريقةىي  ةكادلراقبة أك ادلالحظ
ة تستخدمها الباحثة لنيل البيانات من نتائج ادلراقبة أم ادلالحظة ادلباشرة ادلهدؼ ادلالحظ

دلالحظة مقارنة عملية تدريس اللغة العربية يف ادلعهد التقليدم السلفي برايب كمعهد 
 اإلخالص العصرم. 

 
 
 ادلقابلة .6

ت الباحثة طريقة ادلقابلة لنيل األجوبة من مصدر بياناستخدـ ت البحث اكيف ىذ
الباحثة الرئيسي كىو رئيس أك مدبر ادلعهد كمن مدرس اللغة العربية لنيل البيانات عن 
ادلنهج الدراسي كاإلسًتاتيجية كنظاـ التقييم ادلستخدمة يف تدريس اللغة العربية يف ادلعهد 

                                                             
 661ص، ( ,  2116,  كاريا  ريماجاروسدا ت ب:  باندونج, ) metode penelitian pendidikan,  صوكماديباتا شوديه نان. 2
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التقليدم السلفي برايب كمعهد اإلخالص العصرم. كىذه ادلقابلة جترم أيضا دلعرفة آراء 
 لتعلم ادلستخدـ يف معهدىم.  عن شكل اادلتعلمُت
 الوثائق. 3

الوثائق مستخدمة للحصوؿ علي البيانات من خالؿ بعض احملفوظات كالصور 
 .ادلتعلقة بالبحث

 
 تحليل البيانات  طريقة رابعالالفصل 

ذلا قيم  دليدافا ادلأخوذة منالبيانات  إذا كانت حبثالتحليل النوعي يف يستخدـ 
نوعية أيضا. كديكن النظر إليها يف كيفية شكل كتركيب متغَت البحث كأىدافو اليت جيب 
حتقيقها. كرأل "باتوف"، حتليل البيانات ىو عملية تنظيم تتابع البيانات كترتيبها يف ختطيط 
كطبقة كككحدة شرح أساسي. كقاؿ "بوصلُت" أف حتليل البيانات النوعية يف احلقيقة تستند 

ىل إسًتاتيجية كصفية نوعية أساسها طريقة التفكَت احلثي كاالستنتاجي. كاستخداـ ىذه إ
الطريقة يبدأ من حتليل البيانات احملصولة من البحث مث حتديد االستنتاجي الًتتيب أك 

 صفاهتا العامة ادلخصوصة. لذالك، ىذه اإلسًتاتيجية تبدأ من تصنيف البيانات. 
 :ىيع مراحل، كجترم ىذه العملية يف أرب

 رتع البيانات .1
ميداين، كىي مسجلة يف حقل  يقةكالوث ةمن نتائج ادلراقبة كادلقابل احملصولةالبيانات 

 .ةكسينعا كا ةكصفي قسماف:
. كىي ما شاىدت كاستمعت ككجدت طبيعية ةالوصفية ىي مالحظكادلالحظة 

الباحثة دكف رأم أم تفسَت من نفسها عن ظاىرة كجدهتا. كأما ادلالحظة االنعاكسية ىي 
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مالحظة فيها تأثَتات، كتصرحيات كآراء كتفاسَت عن ظاىرة كجدهتا كىي مادة ختطيط رتع 
 البيانات إىل مرحلة بعدىا.

 خفض البيانات .6
نات منقحو ، من أجل اختيار البيانات ذات البيانات، قدمت بيا اجتمعتكبعد 

الصلة كالبيانات اذلادفة كادلركزة اليت تؤدم إىل حل ادلشكلة ، أك تعريف االخًتاع ، أك 
االجابو عن االسئلو البحثية. مث تبسيط كجتميعها بشكل منهجي كحيدد األشياء اذلامو عن 

ادلستخدمة للتحليل الذم حاد ، النتائج كمعنيها. كبعبارة أخرل ، فاف احلد من البيانات 
كتصنيف ، كمباشره كالتخلص من غَت االساسيو ، كتنظيم البيانات ، شلا جيعل من السهل 

 .علي الباحثُت الستخالص النتائج
 عرض البيانات .3

ديكن اف يكوف عرض البيانات شكال من اشكاؿ الكتابة أك الكلمات كالصور 
 ادلعلومات اخلاصة بالسيد مينغغاباكغكاف كالرسومات كاجلداكؿ. الغرض من احلضور إىل

 .لكي يتمكن من كصف مالبسات القضية
 سحب االستنتاج  .4

كجيرم سحب االستنتاجات اليت مت التوصل اليها اثناء عمليو البحث فضال عن 
عمليو خفض البيانات ، بعد رتع البيانات الكافية لالستنتاجات ادلؤقتة اليت تستخلص بعد 

 .مل البيانات بالفعل ، يتم التوصل إىل نتيجة هنائيوذلك ، كبعد اف تكت
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث

 سانترن بروفيلي   الفصل األول

 ادلعهد التقليدم السلفي برايب. 1

 لمحة تاريخية .أ

أصفر.الذم كيتاب   البحث الكوخأك ادلعركؼ باسم  ادلعهد التقليدم السلفي برايب
الوالية سالكيس الغربية ىو حاكية  منطقة بوليوايل منداريف القرية برايب ناحية جامبالغيياف 
ادلوجهة حتديدان تغذية كإنشاء أجياؿ اإلسالـ حىت أف تعلمية حا ضر بشكل اخلصوص 

 فيدين الفقيو من خالؿ دراسة األصفر الكتب/بارم.

أعماؿ لألنشطة اليت قاـ هبا منذ عاـ كجود مدارس داخلية يف الواقع تنفذ جدكؿ 
 Mangaji Tudang من ادلاضي كحىت مع نظاـ الذم ال يزاؿ يف طريقة بسيطة جدان  يف1971

مؤسس كرئيس مدرسة داخلية حىت ) اإلقامة  أغ ح  عبد اللطيف بوشرهيف  Sorogan  أك 
 (.اآلف

اخًتقت من بالنظر إىل كضع الطالب الذين ال تزاؿ تنمو من كقت آلخر حىت  
" الذين تنزؼ سبق تشكيلها حتت رعاية "كيي"مث  خارج ادلقاطعة  

ماكاسار أنو مبادرة لتشكيل "مؤسسة التعليم اإلسالمي" من  – ماندار السكك احلديدية
 أجل مينجوردينَت معدؿ التنمية للطالب مثل ىذه اجلهود ديكن أف يتحقق أخَتا يف
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ادلؤسسة اليت حىت اآلف الصفحة الرئيسية مدرسة امسو باريب أسااليف مدارس داخلية 1997
( حتت وليا)عأكيل  ية(، كمدرسةو الثانا )سطمدرسة كك  (،االبتدائية) االكىلدينية، مدرسة 

  .  إشراؼ كزارة الشؤكف الدينية

يف ادلستقبل كمن ادلتوقع أف يكوف اجتاه الًتبية  ادلعهد التقليدم السلفي برايب  
كيسي الغربية يف إندكنيسيا خاصة كعامة يف  إنشاء كادر من كوادر من الاإلسالمية يف سو

 العلماء ادلهنية يف ىذا اجملاؿ.

 البعثة الرؤية ك. ب

 : دلعهد التقليدم السلفي برايب الرؤية. 1

 العليم ، صليح ك الكاؼ الطباعة سانًتمأ( 

 : دلعهد التقليدم السلفي برايب البعثة. 6

 تنظم عملية اإلسالمية منحى التعليم على الكفاءة ادلهنية كاجلودة كاستقالذلا أ( 

 إقامة الطالب الذين بَتاخالكوؿ كردية، كالية، ككذلك ادلهرةب( 

 عصريأ ()التقليدية( للرد على التحديات إىل خاالفيياف ) سلفيحإنشاء ادلؤسسة ج( 

 للطالب ك  الظركؼ ادلعلمُت  ت.

ك أشخاص  31  بكثرة دلعهد التقليدم السلفي برايب ادلعلمُت/ادلدرسُت الذين ىم يف. 1
 أشخاص. 11بكثرة  باإلضافة إىل الطاقة من خارج الكوخ

 للطالب. 6
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 817بكثرة  6118-6116السنة دراسية  دلعهد التقليدم السلفي برايب الدكلة سانًتم
 : كثَت من التفاصيل على النحو التايلمع ما الأشخاص 

 أشخاص 67:  تاكميليية دينية . أ
 أشخاص 33:  / االبتدائية االكىل . ب
 أشخاص 631:   يةو / الثانا سطكك  . ت

 أشخاص 85:  ج. ب دؼ أكيل 
 1:  د. تدريب الطلبة 

 أشخاص 6:  ق. موسيمي الطلب 
اجلامعية اليت الطالب يف ادلدارس الداخلية ملزموف بالعيش يف ادلدينة   

سبق إعدادىا الكوخ، ال يسمح الطالب العودة إىل ديارىم ما مل يكن يف كقت 
عيد األضحى كاألمر الذم ينبغي أف يتبعو أحد الوالدين على سبيل ادلثاؿ كاف 

مذكور كجيب كيل   مريضا جدان كتويف. الطالب جيب أف يتم انتقاؤىا بالوصي، ك
اط الطالب. على الرغم من أف الطلبة قد اليـو أف حتمل أكصياء بطاقة ىوية اللتق

 االحتفاظ بتطبيق اجلدكؿ الزمٍت الصعود مثل ادلتبادلة، بزيارة قربلكن   يـو اجلمعة
 ك غَتىا.

 معهد .كينظم أيضا الطالب يف اللباس، يرتدم تنظمو 
 : الثال ثاء ، االربعاء ، اخلميس أبيض ك أخضر 
 االثنُت: السبت ، االحد ،  أزرؽ ك أبيض 

 
 ت.  الربنامج جامعي 

 مكوف من : دلعهد التقليدم السلفي برايب الربنامج جامعي
 رمسي  .1
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 / االبتدائية االكىلسلفيو  . أ
 يةو / الثانا سطكك سلفيو  . ب

 ب دؼ أكيل / عاليو  ج.    

 رمسي. غَت 6

 مدرسة الدينية  أ.

 ب. مدرسة أحياء علومدين 

 . الربنامج تكلميو 3

 عربية / أصليلزيةأ( تأسيس اللغة 

 ب( تأسيس اللحن ك التجويد 

 ت( دكرة اخلياطة 

 ث( دكرة للكمبوتر

 ج( التضريب زلاضرات بثالث اللغة

 

 ومعهد اإلخالص العصري .2
 لمحة تاريخية . أ



36 
 

 
 

ـ  1996نوفمبَت  11ح / 1431 رمضاف 8 أنشئت يفالعصرم معهد اإلخالص   
اإلقليمي" إلدارة الدين يف ـ ؿ د ر س شركاكم رئيس "ادلكتب  1993ك افتتح يف 
معهد اإلخالص    كيسي اجلنوبية، كيف نفس السنة ادلدارس اإلعداديةالمقاطعة سو

افتتح ؿ د ر س ح عبوؿ جبار كحدد رئيس "ادلكتب اإلقليمي" لوزارة التعليم العصرم 
/ 1996السنة دراسية كيسي حاليا معتمدة حبالة ك يف الكالثقافة يف مقاطعة جنوب سو

مدرسة توجيية أف   بدء قبوؿ الطالب اجلدد دلستولمعهد اإلخالص العصرم  1997
يفتح مدرسة  6118اآلف قد مت ادلعتمدة مع مركز معًتؼ بو، يف كقت الحق يف السنة 
 مهنية مع برنامج اخلربات الصيدالنية ك "تكنولوجيا شبكة الكمبيوتر .

ي إلنشاء كائن بشرم جودة مع مزيج فريد من السعمعهد اإلخالص العصرم   
ادلعارؼ الدينية كادلعارؼ ادلشًتكة بطريقة متوازنة مع النظاـ التعليمي الرمسي ، معهد ، ك 

 يتوقع ادلهارات لكي منحت قادركف على : 

 لديو ادلعرفة الدينية كادلعارؼ ادلشًتكة بطريقة متوازنة .1
 التعاليم اإلسالمية يف احلياة اليومية كقد رؤل إسالمية، كالتمكن من شلارسة قيم .2
 ذلا توفَت ادلهارات حبيث أهنا قادرة على العيش بصورة مستقلة يف اجملتمع .3
 الرؤية ك البعثة . ب

 معهد اإلخالص العصرمالرؤية  .1
ختريج نوعية مع نظرة متوازنة إىل العلم كالتكنولوجيا، ككذلك بُت كردية  ( أ

 إديتاؽ كبَتاخالكوؿ
 العصرم معهد اإلخالصالبعثة  .6
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 حتسُت نوعية التعليم العاـ كدين اإلسالـ . أ

أساس القيم   تطوير إمكانات الطلبة يف إطار تنمية العلم كالتكنولوجيا على ب. 
 اإلسالمية

 ج. حتسُت ادلهارات يف سلتلف اجملاالت
 .   الظروف المعلمين و للطالبب

 أشخاص 41بكثرة  معهد اإلخالص العصرم .ادلعلمُت 1

 815بكثرة  6118-6116معهد اإلخالص العصرم السنة دراسية  . للطالب6
 مع ما الكثَت من التفاصيل على النحو التايل :أشخاص 

 أشخاص 64:     أ. ركضةاالطفاؿ

 أشخاص 675 : ادلدرسة الثانويةب. 

 أشخاص 675ادلدرسة ادلتوسطة : ج. 

 أشخاص 139:   د. ادلدرسة توجيحية

 أشخاص 169:    ق. ادلدرسة مهنية 

 

 ت. البرنامج جامعي

 رمسي. 1
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 ركضةاالطفاؿأ. 

 ادلدرسة الثانويةب. 

 ادلدرسة ادلتوسطةت. 

 قسم العلـو الطبيعية ك "العلـو االجتماعية الكربل :  ادلدرسة توجيحيةث. 

 : سم الكمبيوتر ك "تكنولوجيا الشبكة" كإدارة األدكية     . ادلدرسة مهنيةج

 خارج ادلناىج الدراسية. 6

 . منظمة الطالب داخل ادلدرسةأ

 الكشا فةب. 

 الصليب األزتر يف سن ادلراىقةت. 

 بنجات سيلةث. 

 رياضة : كرة القدـ ك كرة السلةج. 

تعليم اللغة العربية في المعهد التقليدي السلفي برابي ومعهد    الفصل الثانى
 اإلخالص العصري

 المعهد التقليدي السلفي برابيالمنهج أ. 

الداخلية التقليدية ىناؾ اثنُت ادلناىج ادلستخدمة ىي ادلناىج السلفية كادلناىج  ادلعهديف 
.فإنو يستخدـ ىذا بيزانًتين زتيد ادلعطاة مبوجب كزارة الدين معتربا 6113الدراسية لعاـ 
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أف ىناؾ ثالثة مستويات من التعليم الرمسي ىناؾ يف ىذه ادلدارس الداخلية كلكن منهج 
بواسطة الكوخ الذم عادة ما يعرؼ باسم ادلنهج السلفي أكثر ادلهيمنة دراسي مت إنشاؤىا 

ادلناىج ادلستخدمة يف . ادلستخدمة مقارنة بادلناىج الدراسية اليت تأيت من الوزارة للدين
دقيقة كعقد يف دزكىور ملكة التعلم النظامي كجيرم  91كقت عملية الذم يستمر حوايل 

يف كقت عملية التدريس كالتعلم يف  .احدة يف أسبوعيف الفصوؿ الدراسية.تنفيذه مرة ك 
الفصوؿ الدراسية ادلطلوبة الستخداـ اللغة العربية دكف استثناء.خالفا لتعلم ادلناىج 
الدراسية أف احلميد يف الوقت من الصباح حىت صالة دزكىور حواء، كيف كقت الليل 

 .كالذم عقد يف منزؿ األستاذ ادلعلم

الثالثة ادلشًتكة مادة ادلعهد التقليدم السلفي برايب بشكل عاـ، زلتول ادلنهج الدراسي 
 مشًتكة، أم لودج كمواد خارج ادلناىج الدراسية .

 حملة عامة من ادلواد . أ
 اللغة العربية (1
 أصلليزية اللغة (6
 الرياضيات (3
 العلـو الطبيعية (4
 العلـو االجتماعية (5
 التعليم اجلنسية (6

 
 ادلقامات ادلادية . ب
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 لقرآفا .1
 تفسَت القرآف .6
 احلديث .3
 احلديثعلـو  .4
 الفقو .5
 الفقو مؤيدكىا .6
 أخالؽ .7
 العقيدة .8
 أمال .9

 ضلو .11
 صرؼ .11

 ت. الربنامج تكلميو
 دراسة للكتاب األصفر )العارية(. 1
 . اخلط العريب6
 . احملضره3
 . الربازاصلي4
 . قصيدة5
 . الكمبيوتر6
 . الصناعة7
 . خياطة8
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باستخداـ منهج دراسي مت إنشاؤىا بواسطة يف ادلائة )%(  81التعلم يف الكوخ 
يف ادلائة )%(كىذا يشمل ادلواد  61يف ادلائة )%( ، ك من  61ادلعهد الداخلية ك 

 33العامة.
م مدارس الداخلية تقليدية، كيفضل تعلم اللغة يف التمكن من قواعد 

العلم اللغة.كدرست ىذا التدقيق النحوم يف ادلناقشة الرئيسية ادلعركفة باسم ناىوك 
كشرؼ.كىذا العلم ىو كل األشياء األساسية اليت جيب أف يتقن بغية معرفة بنية 

رؼ بعقد كتاب السلف صال-وليدية، ىي طبقات التعلم ضلاللغة.يف مدرسة داخلية تق
فعلى سبيل ادلثاؿ كتاب غالؼ صرؼ، ادلنت اجلوركميية . رؼ ناىوك الكالسيكيةصأك 

 .ا، سارة جوركميية كغَتى
، أيضا باللغة العربية، إال كىي كإىل  جانب الدرس أف يف النموذج، كيف التعلم كل يـو

، أك حبث يف ىذه الدركس   عند دراسة رتيع مواضيع أك تستخدـ يف استعراض كتاب العلـو
كتاب الناطقُت باللغة العربية أك معركفة بشكل أفضل مع دفًت أصفر مث تفسَت للكلمة 

فة أشكاؿ اللغة كفهم معٌت العبارة الواردة يف ىذا كتاب الواحدة. لذلك على الفور معر 
 .ادلواضيع

يستند تنفيذ ادلناىج التعليمية بيزانًتين سهولة كتعقيد العلـو أك ادلشاكل اليت دتت مناقشتها 
 34.يف ىذا الكتاب.لذا، ىناؾ مستول بداية، كسيطة، كمستويات متقدمة

السنوات ادلبكرة من السلف إال كمؤسسة تعليمية من مدرسة داخلية إسالمية يف 
عادة ما متعربه.  تدرس الدين من ادلواضيع يف شكل كتب اللغة العربية اليت تندرج يف فئة

رؼ، يتم فحص الدركس تشمل: القرآف بتجويد كتافسَتاحلديث مع مثطلو ، العربية نو كص

                                                             
السلفي برايبنوفمرب يف ادلعهد التقليدم  6مقابالت مع مواضيع اللغة العربية "مارفودة .،س ب د أ " يف تاريخ . 1  
 نوفمرب يف ادلعهد التقليدم السلفي برايب 5.مقابلة مع األمُت العاـ ادلعهد التقليدم السلفي " شعيب جاكز .،ـ ب د أ" يف تاريخ  . 2
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كالبالغة، كأركدؿ، كمانتيق ، فقو مع قوانُت كأصوؿ فيقيو، كذلك أخالؽ مع اللوف 
تاساككؼ. لكتب ادلستخدمة، كعموما زلدكدة أيضا أعماؿ العلماء يف العصور الوسطى 

اإلضافة إىل علم الدين، اللغة اليت كانت يف كقت الحق ادلعركؼ "الكتاب األصفر".ب
 العربية ىو الدرس الرئيسي الذم جيب اتباعها كاليت تسيطر عليها الطالب .

ال عجب نو الكتب، ككتب لعلـو اللغات األخرل يف تناكؿ الطعاـ اليومية يف ادلعهد 
السلف. اإلضافة إىل معيار جودة عالية للتصميم يف دراسة علم اللغة )ضلو كصرؼ( بُت 

هوك نال لؤلـو كاك أـ  رؼصالسلف ىو أيضا النارتة عن التوسع ادلصطلحات " طالب
 يف ىيبة العربية للغة اتقاهنا يتبع ال السلف، تقليد يف. وك(هنرؼ كالدتو ككالده صأبوكىو" )

 أدل كقد.اليومية احلياة يف العربية اللغة لتطبيق تطبيقية زلاكلة مع العربية اللغة قواعد دراسة
 العلمية اللغة مستول يكوف حيث العربية، باللغة موفرادات ضد طالب إتقاف إىل االفتقار

 تفضل داخلية مدرسة يف السلف أف ذلك من القصد.النشطة اللغة ال سلبية، لغة إتقاف
 . ادلمارسة التمكن من النص إتقاف

 

 العصري اإلخالص ب. المنهج معهد

حيث يتم   6113الدراسي لعاـ العصرم استخداـ ادلنهج  اإلخالص معهد ادلنهج
اشتقاؽ ادلناىج ككزارة الًتبية. يف ادلمارسة، باستخداـ ادلناىج الدراسية مثل بيزانًتين يف 

على ادلدرسة عموما، بسبب التفاعل بُت ادلعلمُت كادلتعلمُت، كلكن إذا كاف  6113عاـ 
جل تيسَت ىناؾ جزء رمسي من بعد ساعات بيميناتاف قامت هبا أطراؼ داخلية من أ

اللغة.تنفيذه يف كقت بعد الظهر بعد العمل يف الصالة إسار، ىذا النشاط طرؼ الصعود 
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ة.يف من ادلعلمُت أنفسهم، ىو الكتاب الذم يستخدـ الدليل الطرؼ الصعود إىل الطائر 
الداخلية احلديثة ببساطة عدـ تنفيذ النظاـ قراءة كتاب العارية كما فعل من  عهدىذه ادل

 35.ة التقليديةطرؼ اإلقام

يف ىذا قد ادلعلمُت التعلم دكران كبَتا جدان لربيبو ىناؾ بيميناتاف اليت يتم تنفيذىا بكل 
ملكة ملكة أك العصر ادلغرب الدركس ادلستفادة بعد ساعات العمل.نفس احلاؿ بالنسبة 
للسلف الصعود إىل الصعود إىل الطائرة احلديثة، ىو أيضا مؤسسة لديها مواد كأساليب 

 . التعليميف

 

إستراتيجية تعليم اللغة العربية في المعهد التقليدي السلفي برابي    الفصل الثالث
 ومعهد اإلخالص العصري

 إستراتيجية تعليم اللغة العربية في المعهد التقليدي السلفي برابي أ.

قدرة  4داخلية ذلذا ىو جيد جدان من حيث  عهديف م إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية
الداخلية ألف  عهدعلى جوانب من ىذه ادل  كأنو ك أستيمع ، كالكالـراعة ، كتابة ق
 . مواصلة حتسُت يف قراءة كتاب أصفر أك عارية راعةق

 : أما بالنسبة لالسًتاتيجية ادلطبقة يف ىذه الدراسة يف بيزانًتين على النحو التايل

                                                             

  العصرم  اإلخالص ، يف معهدنوفمرب 4ب د أ " يف تاريخ  ـنورمائده .، قابالت مع مواضيع اللغة العربية " .3
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أف قراءة النص ادلوجود يف  . لدركس يف القراءة ، مباشرة كعادة ما يطلب من الطالب1
الكتاب ادلقدس، فضال عن معٌت الذم كاف، إذا تصحيح أية قراءات أك معٌت خاطئ، فورا 

  36بادلعلم أك صديق لصديق.

. الدركس ادلستفادة الكتابة كالكالـ، عادة قبل أف يطلب من الطالب أف للكتابة، 6
االستماع إىل الطالب جيدا مث قرأ جزء اجلملة على ادلعلمُت أكالن، كتتكرر حىت ديكن 

طلب الطالب لتكرار القراءات مث يتم كتابة القراءات يف أجهزة الكمبيوتر اخلاصة هبم 
أك طلب كاحدان تلو اآلخر للمجلس كمث تصحيحها حىت جيدىا الكتابة ادلناسبة مع 

 37أل.القراءات كصحيح كفقا لقواعد أم

 اإلخالص العصريإستراتيجية تعليم اللغة العربية في المعهد . ب

ديكن احلصوؿ على االسًتاتيجية اليت توجد يف ىذه ادلدارس الداخلية اليت تستند إىل 
عدد من اجلوانب من التعليم الرمسي كغَت الرمسي، مثل، على سبيل ادلثاؿ مساع الطالب 

قدمت من قبل ادلعلم ادلرتبطة بالتعلم كامأل  يف التعلم ب، مث يتم إعادة كتابة اجلملة اليت
 38كَتة، يف ىذه الدراسة كانت تدرس موثاالة الطالب كتطوير القدرة على حتليل.

على سبيل ادلثاؿ يتطلب برنامج الدكرات التدريبية اليت جتريها األطراؼ الصعود يف 
الكالـ كأنو يؤيد موىاداتسة كقت بيميناتاف الربنامج.ىذا حيث دالة لنشاط بيميناتاف، 
عندما يكوف غَت مؤىل بعض ادلكونات مث أهنا ديكن أف تساعد عملية التعلم خارج 

                                                             

  نوفمرب يف ادلعهد التقليدم السلفي برايب 6" يف تاريخ  " ىيداية سنيل"حمقابلة مع طالبة . 4
  نوفمرب يف ادلعهد التقليدم السلفي برايب 6مقابالت مع مواضيع اللغة العربية "مارفودة .،س ب د أ " يف تاريخ  .5
معهد اإلخالص العصرميف نوفمرب،  4مقابالت مع مواضيع اللغة العربية " نورمائده .،ـ ب د أ " يف تاريخ . 6  
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من قبل رلموعة كاسعة من ادلرافق كالبٌت التحتية مثل سلترب  الربنامج الرمسي أيضا معتمد
اللغة للمشًتيات األجنبية.كباإلضافة إىل ذلك يتم تدريب الطالب على اخلطابة، يف 
ىذا النشاط ينطوم على الطالب الذين تقدموا، كما يهدؼ إىل تدريب الطالب 

 39القدرة يف التحدث.

المعهد التقليدي السلفي في ئنظام تقيم تعليم اللغة العربية    الفصل الرابع
 برابي ومعهد اإلخالص العصري

 المعهد التقليدي السلفي برابيفي نظام تقيم تعليم اللغة العربية  . أ

 41.التقييم الذم أجرل ادلعلمُت، إال كىي التقييم اليومي، مينجواف، شهريا، كسنويان 

 

أك عن طريق توفَت مهمة يومية للطالب كفقا للدركس  تقييم يوميا، عادة ما يتم شفويا .1
 اليت مت تعلمها.

تقييم التنزيالت، كذلك سوؼ يكوف التقييم اليومي كلكن كفقا للدركس الدركس اليت   .6
 مت تعلمها يف أسبوع كاحد.

 التقييم الشهرم، بنفس الطريقة كلكن فيما يتعلق بادلوضوع درس يف أسبوع. .3
لقياـ بو دلا درست يف سنة، كاليت تتعلق بإمكانية ركوب اخليل التقييم السنوم، ا .4

 41.ادلستويات أك ما إذا كاف الطالب
                                                             

  معهد اإلخالص العصرميف   نوفمرب 4" يف تاريخ "مقابلة مع طالبة "مفتيهاتورامهة. 7

 ادلعهد التقليدم السلفي برايبنوفمرب يف  6مقابالت مع مواضيع اللغة العربية "مارفودة .،س ب د أ " يف تاريخ . 8

 

 
نوفمرب يف ادلعهد التقليدم السلفي برايب 6. مقابلة مع طالبة "فًتءنا" " يف تاريخ 9  
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 العصري اإلخالصالمعهد في نظام تقيم تعليم اللغة العربية  . ب

تقييم لتعلم اللغة العربية يف مدرسة داخلية ىو نفسو مع ادلواضيع األخرل، إال 
كىي كجود اليومية تقييم أجرل يف أم اجتماع، منتصف التقييم ادلرحلي كالتقييم يف 
هناية الفصل الدراسي.كباإلضافة إىل ىذا التقييم جيرم النظاـ أيضا خارج الرمسي 

موىاداتسة كاألعراؽ يف حتفيظ اللغة العربية كسباؽ  بإجراء ادلناقشة بالعرؽ باستخداـ
 46.فراداتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
معهد اإلخالص العصرمنوفمرب، يف  4. مقابلة مع طالبة "ىكموايت" " يف تاريخ 11  
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 الخامس الباب
 اإلختتام

 الخالصة  األول الفصل
 رجينسي منطقة غرب سوالكسي مقاطعة يف السلفية موقف ىو باريب داخلية معهد

 الكتاب كهذا كارنا حسب.الداخلية ادلدارس يف التقليدية التعليم أمناط تطبق تزاؿ ال اليت
 ادلطبق الدراسي ادلنهج منوذج.للدرس الرئيسي ادلصدر" األصفر الكتاب" استخداـ كوتاب

 كالًتبية الديٍت التعليم كإدخاؿ الدراسية، ادلناىج ىي الداخلية ادلدرسة ىذه يف
 الدركس الدينية الدراسات يعلم منهج الذم الديٍت التعليم منهج يستخدـ.األخالقية
 من الوقت يف االستخداـ قيد الدين لوزارة الدراسية ادلناىج أيضا أخرل ناحية كمن بالطبع،

 عاـ للمناىج ادلائة يف 61 ك الدينية ادلدارس الدراسية ادلناىج إىل ادلئة يف 81.رمسي زلضر
 السلفي ادلنهج الستخداـ احتماالن  أكثر الداخلية ادلدارس كانت أخرل، كبعبارة. 6113

 .داخلية مدرسة بواسطة إنشاؤىا مت

 كالوزارة التعليم خدمة 6113 يأيت حيث الدراسية ادلناىج ادلناىج ادلناىج بيزانًتين حلديثة
 ادلدرسة على 6113 عاـ يف بيزانًتين مثل الدراسية ادلناىج باستخداـ ادلمارسة، يف.للدين

 بعد من رمسي جزء ىناؾ كاف إذا كلكن كادلتعلمُت، ادلعلمُت بُت التفاعل بسبب عموما،
 بعد كقت يف تنفيذه.اللغة تيسَت أجل من داخلية أطراؼ هبا قامت بيميناتاف ساعات

 إسار، الصالة يف العمل بعد الظهر

 الدليل يستخدـ الذم الكتاب ىو أنفسهم، ادلعلمُت من الصعود طرؼ النشاط ىذا
 النظاـ تنفيذ عدـ ببساطة احلديثة الداخلية ادلدرسة ىذه يف.الطائرة إىل الصعود الطرؼ

 .التقليدية اإلقامة طرؼ من فعل كما العارية كتاب قراءة
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 مدارس يف العربية اللغة مواضيع معلمُت قبل من ادلطبقة االسًتاتيجيات تدريس
 كلكن'  كأنو ككالـ كب 4 قراعة قدرة حيث من جدان  جيد السلفية يف الصعود داخلية
 قراءة يف األمثل أكثر قراعة ألف الداخلية ادلدارس ىذه من جوانب على تركز سوؼ

 حديثة داخلية مدارس يف توجد اليت لالسًتاتيجيات بالنسبة أما.العارية أك األصفر الكتاب
 الرمسي التعليم من اجلوانب من عدد إىل يستند الذم اإلخالص اؿ على احلصوؿ ديكن
 أقل على قادرة تكوف عندما كالعادم، الرمسي التعليم بُت االرتباط ىذا كينفذ.الرمسي كغَت

 الناطقُت الطالب قدرة دعم العريب العرؽ أك اللغة أك العرؽ يف بيميناتاف بربنامج مزكدة مث
 مواضيع من ادلعلمُت أجرتو الذم التقييم نظاـ.الدراسية الفصوؿ يف التعلم العربية باللغة
 التقييم، كىي إال اليومية األمور بعض ىناؾ باريب السلفية داخلية مدارس يف العربية اللغة

 مع نفسو ىو داخلية مدرسة يف العربية اللغة لتعلم تقييم.كالسنوية الشهرية مينجواف،
 التقييم منتصف اجتماع، أم يف أجرل تقييم اليومية كجود كىي إال األخرل، ادلواضيع
 جترم أيضا ىو النظاـ التقييم ىذا إىل كباإلضافة.الدراسي الفصل هناية يف كالتقييم ادلرحلي
 يف كاألعراؽ موىاداتسة كسباؽ العربية اللغة باستخداـ بالعرؽ ادلناقشة بإجراء الرمسي خارج
 موفرادات حتفيظ

 اإلقتراحات  الثاني الفصل
 إذا تعيينهم ديكن الذين الكتاب بعض ىناؾ مث البحث، نتائج إىل استنادان 

 اإلخالص، احلديثة السلفية بارايب داخلية كمدارس داخلية مدارس بناء يتم اليت ادلشورة
 :كتشمل
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 بشأف التعلم اسًتاتيجية يف السلفية باريب الداخلية ادلدارس يف اللغة يف دركس.1 
 اللغة يف موىاداتسة نعلم كما ألنو بَتموىاداتسة على الزمن قدرة زيادة ينبغي العربية
 .الدراسية الفصوؿ يف فقط مسموح العربية

 تعليم أك التعلم اإلخالص ينفي ال أف ينبغي حديثة داخلية مدارس اؿ بالنسبة. 6
 يف تنمو كي للطالب حافزا أعطى ادلعلم عيوف بيالجارانسيهاركسنيا.األصفر الكتاب
 .العربية اللغة يف الطالب قدرة لتحسُت الذايت الدافع
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 ايرلنج  جاكرتا : ناشر

تا : غاما ميدأ ، يوغياكار ،  Pembaharuan Pendidikan Pesantrenأمَت الدين ناىراكم،  
6118 
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 باندكنج : ب ت : ردياجا Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab , أثيب ىَتماكاف ،
 6111ركسدكريا ، 

 Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasaعبدكالوىاب  رشيدم ك شللعتوؿ نعمو ، 

Arab  ، 6111، ماالنج : مالكي بريس 

 Ta‟lim al-„Arabiyah li Ghairi al-Nuthiqina biha Manahiju waركشدم أزتد طعيمو ، 

Asalibuhu ثافيو ، أسسثو ، ح ، رابط : منشور ادلنززتهل االسالمية ؿ تربيو ك الؤلـو ك ال
  1989| ـ  1411

 Ta‟lim al-Lughah Ittisholiyyan baina al-Manahij waركشدم أزتد طعيمو ك ناميل النقو ، 

al-Istiratijiyya   ، ، رابط : منشور ادلنززتهل االسالمية ؿ تربيو ك العلم ك الثقفيو ، أسسثو
 ـ  / 1467ح 

باندكنج : سينار  ،  ,Pembinaan dan Pengembagan Kurikulum di Sekolahناف صوجاف ، 
  1988بارك الغسيندك ، 

 Sistem dan Prosedur Pengembanga Kurikulum Lembaga Pendidikan danأكمار مهليك ، 

Pelatihan،  ، 1983باندكنج : تريغند كاريا 

: كينثانا  ، جاكرتاPembelajaran dalam Implementasi Berbasis Kompetensiكينا سنجايا ، 
 6116ميدييا غركب ، 

 19اآليو  1الفصل  6113لسنو  61القانوف رقم  
 1998باندكنج : بوتاكا ستيأ ،  ، ,Pengembangan Kurikulumـ أزتد 

 1998باندكنج : بوتاكا ستيأ ، ، Pengembangan Kurikulumـ أزتد ، 
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، باندكنج : ب ت Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik ,ناف شوديو صوكماديباتا 
  6114ردياجاركسدا  كاريا ، 
جاكرتا : غراميدئا  ،   4، العفن إىل  Kamus Besar Bahasa Indonesiaكزاره الًتبية الوطنية ، 

  6118بوستاكا ؤتاما ، 
  6111باندكنج : ث ؼ بوستاكا سيتئ ،  ،  Strategi Belajar Mengajarمهداين ، 

 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan Metode, Strategiـ عبدك احلميد ، د ؾ ؾ ، 

Materi, dan Media ، ، 6118ماالنج : ماالنج بريس  
جاكرتا : االداره ،  Bahan Ajar Cetak Pembelajaran Bahasa Indonesia، ىَتكدين ، د ؾ ؾ 

  6118العامة للتعليم العايل يف التعليم الوطٍت ، 
جاكرتا : ب  ت   ,Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Intensif د ر س زكاحناف . ـ أ ،
  6114راجا غرفيندك بَتسادا ، 

 6115ماالنج : ب ت ماداين ،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabفطور رزتاف  ، 
باندكنج : ب ت ردياجاركسدا   ,metode penelitian pendidikan , ناف شوديو صوكماديباتا

  6116كاريا ، 
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