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 والتعليق التذييل

 األولية الدينية الهدى مفتاح لمدرسة التاريخي الموقع

. لكن الشهادة 1997مارس  2األولية رمسيا يف  أنشئت مدرسة مفتاح اهلدى الدينية

.  إنشاء هذه املدرسة بناء على مبادرة 2004قد نيل يف عام  )Depag(اجلديدة من وزارة الدين 

  ويتان حمفوظ و مسهودي وباندريو.قرية فيدودو   من ثالثة خماتري

األولية األخري يف  األولية ، هناك املدرسة الدينية قبل بناء مدرسة مفتاح اهلدى الدينية

قرية فيدودوويتان، مدرسة مفتاح األطفال الدينية األولية يدعى املدارس الدينية وبات يف جزء قرية 

تملني الذين يرغبون يف االخنراط يف فيدودوويتان الغريب. ولكن بسبب العديد من الطالب احمل

مدرسة مفتاح األطفال الدينية األولية جعل الفصول الدراسية غري كافية. فاتمع يف 

فيدودوويتان، بناء على مبادرة من الشخصيات الثالث املذكورة السابقة، مبادرة لبناء مدرسة 

  األولية. م مفتاح اهلدى الدينيةدينية يف جزء قرية فيدودوويتان الشرقي الذي اآلن مشهور باس

وباالضافة اىل استخدامها كاملكان للتعليم، يف وقت األن استخدم مدرسة مفتاح اهلدى 

  Ponاألولية أيضا لألنشطة االجتماعية األخرى كالدراسة اجلمعية للشيوخ كل يوم اجلمعة  الدينية

 انشائها املؤسسة "ضة العلماء".

 األولية الدينية الهدى مفتاح مدرسة في الدراسية المناهج

األولية مناهج املدارس يسمى مبناهج املدارس حلدة  استخدم مدرسة مفتاح اهلدى الدينية

) للمدارس الدينية األولية طبعها Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan\KTSPالتعليم (

واستخدام   2008نوفمرب . ونشرت هذا املنهج الدراسية يف معية الرتبوية "املعارف" يف قندالاجل

معية الرتبوية "املعارف" يف كدليل يف عملية التعلم يف كل املدارس الدينية األولية حتت رصد اجل
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. املضمون يف هذا مناهج املدارس حلدة التعليم للمدارس الدينية األولية هو املخطط، قندال

  وخطة الدراسة، واملعايري الكتمال احلد األدىن.

دروس أو جمموعة الدراسة من املوضوعات اليت تشمل معيار املخطط هو خطط ال

. أما خطة الدراسة هو خطط 1الكفاءة، واملقدرة األساسية، ومواد التعلم، ونشاطات التعلم

الدرس حول املوضوع املعني اليت تشمل معايري الكفاءة، وموضوع التعلم، وخطوات التعلم، 

ا املعايري الكتمال احلد األدىن هو معايري مستوى . وأم2واملصادر واملواد واألدوات التعليمية

  .3لتحقيق الكفاءة، والكفاءات األساسية للمواد الدراسية

  :4هلذا مناهج املدارس ثالث معايري الكفاءة ملتخرج مدرسة الدينية األولية

 يف ناحية العلم  . أ

واملعارف أن يكون متخرج مدرسة الدينية األولية لديهم معرفة أساسية عن دين اإلسالم، 

 األساسية عن اللغة العربية و االسالم بناء على فهم أهل السنة واجلماعة.

 يف ناحية العملية   . ب

أن يكون متخرج مدرسة الدينية األولية أن يعمل الشريعة االسالمية باجليد، ويستطيع 

على التفكري املنطقي واخلطريية واإلبداعي، ويستطيع يف العمل مع اآلخرين ويكون قادرا 

لى املشاركة يف األنشطة اتمعية، ويستطيع وحيب قراءة القرآن الكرمي، ويستطيع يف ع

 استخدام أساسيات اللغة العربية.

 يف ناحية األخالق  . ت

                                                           
1
 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Lembaga Pendidikan 

Ma’arif Kabupaten Kendal. Hal. 2. 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid. Hal. 3. 
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هناك مثانية احلال يف جمال األخالق اليت يدعى أن يتوقع يف متخرج مدرسة الدينية 

  األولية، وهي كما يلي:

 األخرىحب االسالم وحب الصالة والعبادة  )1

 حب العلم )2

 الطاعة على كل التنظيم املدرسية واتمعية والدولية )3

 حب الثقافة الدولية )4

 حفظ، ومنتجة، ونقدر الوقت )5

 نقدر كل العمل احلالل واجلهد احلالل )6

 حب كل املسلمني واملسلمات )7

 التواصل بوضوح تفتقر )8

 أما هيكل املناهج احلالية يف هذا املناهج الدراسة هو:

للدراسة الفصل و الوقت  
 المكونات

IV, V, VI III II I 

 الدراسة األساسية العامة  . أ    

  التجويد\القرآن .1 4 4 3 2

 احلديث .2 - - - 2

 التوحيد .3 4 4 3 2
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 الفقه .4 3 3 3 3

 األخالق .5 3 3 1 1

    
الدراسة األساسية   . ب

 األكاديمي

 اللغة العربية .1 4 4 3 3

 النحو والصرف .2 - - 3 3

 ميالتاريخ االسال .3 - - 2 1

 الدراسة الخاصة  . ث    

1 - - - 
1. Ke-NU-an  \  أهل السنة

 واجلماعة

 مجموع الساعة في األسبوع 18 18 18 18

 

 :هو األولية الدينية اهلدى مفتاح املدرسة أما هيكل املناهج احلالية يف

  الرقم

  لـــــــــ المادة

 الفصل

  األول

 الفصل

  الثاني

 الفصل

  الثالث

 الفصل

  الرابع

 الفصل

  خامسال

 الفصل

  السادس
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 فقه  العبادة فقه  .1

  العبادة

   الفقه   الفقه   الفقه   الفقه

 فقه  .2

  الشريعة

 فقه

  الشريعة

 التاريخ

  االسالمي

 التاريخ

  االسالمي

 التاريخ

  االسالمي

 التاريخ

  االسالمي

  التوحيد  التوحيد  التوحيد  التوحيد  التوحيد  التوحيد  .3

 اللغة  .4

  العربية

 اللغة

  العربية

  العربية اللغة  العربية اللغة  العربية اللغة  العربية لغةال

  األخالق  األخالق  األخالق  األخالق  األخالق  األخالق  .5

  القرآن  القرآن  القرآن  القرآن  القرآن  القرآن  .6

  النحو  النحو  النحو  النحو      .7

  الصرف  الصرف  الصرف  الصرف      .8

  احلديث  احلديث  احلديث        .9

10.        Ke-NU-an Ke-NU-an Ke-NU-an 

 اللغة        .11

  االجنليزية

 اللغة

  االجنليزية

 اللغة

  االجنليزية

  التجويد  التجويد  التجويد        .12
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  والطالب األساتذ أحوال

 خيدمون الذين واألساتذ. التعليمية العملية يف هاما دورا يعلب األساتذ أن الباحث عرف

  .احدو  وظيف وبالزيادة أستاذا 17 املدرسة هذا يف

  :يلي كما األولية الدينية اهلدى مفتاح مدرسة يف األساتذ واسم

  المادة  متخرج  المنزلة  اسم األستاذ  الرقم

فقه العبادة للفصل  -  املدرسة العالية مدير املدرسة   عبد اخلالق  .1

 الثاين

  القرآن للفصل الثاين -

نائب مدير   أمحد صادق  .2

  املدرسة

األخالق للفصل  -  املدرسة العالية

 لرابعا

التاريخ االسالمي  -

 للفصل الرابع واخلامس

اللغة العربية للفصل  -

  اخلامس

نائب مدير   مغفور  .3

  املدرسة

 التوحيد للفصل األول -  املدرسة العالية

 للفصل الثاين األخالق -
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فقه الشريعة للفصل  -

 الثاين

اللغة العربية للفصل  -

 الرابع

اللغة االجنليزية للفصل  -

  الرابع

ستاذ وويل األ  أنيس مفروزة  .4

  فصل األول

للفصل  العربية اللغة -  املدرسة العالية

 األول

للفصل  األخالق -

 األول

  للفصل األول القرآن -

األستاذ وويل   أمحد خباري  .5

  فصل الثاين

للفصل  العربية اللغة -  املدرسة العالية

 الثاين

  التوحيد للفصل الثاين -

األستاذ وويل   أمحد حماسن  .6

  فصل الثالث

 التوحيد للفصل الثالث -  املدرسة العالية

األخالق للفصل  -

 الثالث
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 القرآن للفصل الثالث -

 القرآن للفصل الرابع -

  التجويد للفصل الرابع -

األستاذ وويل   أري كورنيوان  .7

  فصل الرابع

للفصل  العربية اللغة -  املدرسة العالية

 السادس

التاريخ االسالمي  -

 السادس

- Ke-NU-an 

  للفصل السادس

األستاذ وويل   ول أديبخصن  .8

  فصل اخلامس

النحو للفصل الرابع  -  املدرسة العالية

 واخلامس والسادس

الصرف للفصل الرابع  -

 واخلامس والسادس

للفصل  األخالق -

 اخلامس

- Ke-NU-an  للفصل

   اخلامس
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األستاذ وويل   أمحد قاسم  .9

  فصل السادس

القرآن للفصل  -  املدرسة العالية

 السادس

التجويد للفصل  -

   السادس

 التوحيد للفصل الرابع -  املدرسة العالية  األستاذ  نور سالم  .10

 احلديث للفصل الرابع -

 الفقه للفصل الرابع -

- Ke-NU-an  للفصل

  الرابع

 النحو للفصل الثالث -  املدرسة العالية  األستاذ  حممد خملصني  .11

الصرف للفصل  -

  الثالث

فصل فقه العبادة لل -  املدرسة العالية األستاذ  أمحد كامسري  .12

 األول

فقه الشريعة للفصل  -

  األول



57 

 

التوحيد للفصل  -  املدرسة العالية  األستاذ  سوارصا  .13

 السادس

احلديث للفصل  -

  السادس

 الفقه للفصل اخلامس -  اجلامعة  األستاذ  مورياطى الليسانس  .14

احلديث للفصل  -

 اخلامس

التوحيد للفصل  -

 اخلامس

  الفقه للفصل السادس -

اللغة االجنليزية للفصل  -  ملدرسة العاليةا  األستاذ  خمتاصل العجيب  .15

  اخلامس والسادس

 القرآن للفصل اخلامس -  املدرسة العالية  األستاذ  سصيانطى  .16

التجويد للفصل  -

 اخلامس

األخالق للفصل  -

  السادس
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للفصل  العربية اللغة -    األستاذ  مستغفرة الليسانس  17

 الثالث

 الفقه للفصل الثالث -

التاريخ االسالمي  -

  ثللفصل الثال

   -  املدرسة العالية  املوظف  ناصر الدين  18

  

 عددهم وأما. فصول ستة إىل ينقسم األولية الدينية اهلدى مفتاح مدرسة يف الطالب وأما

  :يلي كما

 الفصل الرقم

 العدد

 المجموع

 البنات  البنين

 11 8 3 األول 1

 18 10 8 الثاني 2

 19 14 5 الثالث 3

  27  17  10  الرابع  4
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  16  5  11  سالخام  5

  17  13  4  السادس  6

  120  73  47  المجموع

 

 المرفقات البحث أدوات

 لتالميذ الجاوية باللغة األجرمية نظم في السلفية الطريقة في بحث الكتاب مفتاح

 .شجرى بن أحسن لمحمد" األولية الدينية المدارس

 الكتاب قرأ الباحث .1

 السلفية مفتاح كتب الباحث مزايا ونقائص الكتاب .2

 لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية نظم يف السلفية مفتاح الكتاب بني الباحث نقار  .3

األجرمية لالمام ( األصلي الكتابب شجرى بن أحسن حملمد" األولية الدينية املدارس

  )لصنهاجيداوود ا بن حممد بن حممد اهللا عبد أيب

 .لالفص يف القائمة التعليمية املمارسات مع الكتاب بني الباحث قارن .4

  الفصل للدراسة في منهج البحث 

 األربعاء يف يومو  للفصل الثالث االثنني دراسة النحو يف الفصل، يف يوم الباحث اتبع .1

 .النهاية إىل البداية من ،للفصل  الرابع

 بينه األستاذ ماعلى  الباحث واستمع هم .2

 .للمعلم الطالبسأهلا  األسئلة الباحث الحظ .3

 التدريس يف املستخدمة ئص الطرائقنقاو  مزايا إىل الباحث انتبه .4
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  يوميا الطالب على حسي تقييم فهم الباحث الحظ .5

  المدرسة ومدير لمؤسس األسئلة قائمة

 املدرسة؟ هذه تأسيس مىت .1

 لكن.  1997 مارس 2 يف رمسيا األولية الدينية اهلدى مفتاح مدرسة أنشئت

 .2002 عام يف نيل قد ) Depagالدين( وزارة اجلديدة من الشهادة

 املدرسة؟ هذه إنشاء من الغرض هو ما .2

 وباندريو مسهودي و حمفوظ فيدودوويتان خماتريقرية ثالثة من مبادرة على بناء

 فيدودوويتان؟ يقرية الدنية األخرى املدرسة مع أا كانت املدرسة، هذه أسست ملاذا .3

 احمدرسة مفت يف االخنراط يف يرغبون الذين احملتملني الطالب من العديد بسبب

 كافية غري الدراسية الفصول جعل األولية الدينية األطفال

 اتمعية؟ الدينية من األنشطة من هذه املدرسة القيام مت اليت حصة ماذا .4

 األخرى االجتماعية لألنشطة أيضا الدينية األولية اهلدى مفتاح مدرسة استخدم

 ".العلماء ضة" انشائها املؤسسة Pon اجلمعة يوم كل للشيوخ اجلمعية كالدراسة

 والرابع  صلين الثالثالف ستاذ لعلم النحو فيلأل األسئلة قائمة

 الفصل؟ يف النحو تستخدمها التدريس طرق كيف .1

 .والتالميذ األساتذ بني النشط التفاعل يتأكد املستخدمة التدريس طرق

 لتالميذ اجلاوية باللغة األجرمية نظم يف السلفية طرق إلقاء الكتاب مفتاح كيف .2

 األولية يف الفصل؟ الدينية املدارس

قبل إلقاء املادة، أكتب املادة يف السبورة لكي يكتب الطالب على تلك املادة. مث 

 قرأ الطالب. فبعد ذلك، أشرح املادة شرحا صرحيا.
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 الفصل؟ يف الطالب نشاطقدرة و  كيف مستوى .3

وأقل  ذكاء ثرأك الطالب مهارة على أساوي أن يسببين هذاه. املختلفة الطالب قدرة

 التدريس. يف ذكاء

 تدريس؟ال عند تواجهك اليت العقبات هي ما .4

أول الفرصة هلم يف تديس علم  صعوب بعض الطالب يف فهم مادة الدراسة، ألنه

 النحو.

 وجودة؟امل العقبات على التغلب يف احلل استخدام ميكنك كيف .5

 بإلقاء املادة ال بسرعة، بل حبسب قدرة الطالب.

 السلفية؟ مفتاح الكتاب يف توجد اليتونقائص  مزايا هي ما .6

من مزاياه، يسهلنا يف قرائته ألنه يستخدم اللغة اجلاوية. ومن ونقائصه، فهم الكتاب 

 السلفية. مفتاح األصلي (األجرمية أسهل من الكتاب

 والرابع  الفصلين الثالث في للطالب األسئلة قائمة

 ؟على علم النحو فهمك زيادةيف حتصل دراسة الكتاب مفتاح السلفية  بعدهل  .1

الفصل السابق،  نعم، ولكن قليل، ألن هذا أول الفرصة لنا يف تديس علم النحو. يف

 ليس هناك املادة علم النحو.

 ؟ لالفص يف على املعلم املستخدمة التدريس طرق كيف .2

األستاذ كتب املادة قبل إلقاء و شرح ذلك املادة. فنحن نكتب ويستمع على شرح 

 اذ.األست

 ؟يف الفصل املستخدمة السلفيةمفتاح  باالكت إلقاء مادة طرق كيف .3

  ألقى األستاذ تفصيليا وأعطى األستاذ املثال يتعلق باملادة.
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 المواعيد جدول
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  الفصل والطالب عدد
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  ملف أخر
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