
 

  الرابع الباب

  البحث نتائج

 اإلضالح معهد عن عامة لمحة . أ

 الجغرافية الموقعة .1

 مسارانج, كوالن مانكانج ىف السلفية اإلسالمية املعاهد من أحد اإلصالح معهد إن
 عامل إفتاح هي التكنولوجي جمال يف السريع التقدم من املنطقية النتيجة. احلديثة اتمع مدينة

 منها, أيضا سيئة سلبية آثار هلا إجيابية، أثار إىل باإلضافة. العوملة بعصر املسمى حدود، بال
  .األمة بناء إىل لإلسهام املعهد هذا وجود. اخللقي االخنفاض

 وسط من كيلومرتا (16 سيمارانج من الغريب جلنوب منطقة اإلصالح معهد يقع
 املنخفضة املناطق يف)1122( ءالبنا ومساحة) 2929(على يقف املعهد هذاو ). املدينة

  .التعلم أنشطة على للطالب الراحة من ذلك, والشواطئ اجلبال من

. االجتماعية التنشئة ملمارسة الفرص الطالب منحوا املعهد أحناء يف الناس من رغبة
 وال اتمع، تواجهها اليت متنوعة جمموعة ملساعدة فرصة لديهم الكبار الطالب  هناك ومن
  .املعهد مع اتمع احتاد على يدل الكون هذا. الديين التعليم جمال يف سيما

 معهد ىف متخرج وهو, 1927 سنة  اإلصالح معهد خمتار بن إحسان الشيخ بىن  
 اجلاوى ىف معهد أول دوندوغ لوهور معهد(  مانكانج (Luhur, Dondong) دوندوغ لوهور

 مث الطريقة علم فيه السالكون درس الطريقة معهد وفه  أصال اإلصالح معهد أما). الوسطى
 ابن قام ،1933 سنة خمتار بن إحسان الشيخ وفاة وبعد. الرتاث كتاب يتعلمون زمنية فرتة يف

  .خمدوم وحممد إحسان حمفوظ الشيخ ابين مبساعدة  إسحاق بن إحسان ختنه

 إحسان بىن ذال  ,كثريا الطالب عدد ادوزد.إسحاق بن إحسان زمان ىف التقدم ظهر
 خالل البناء هذا توقفو . بسيط شكل يف مهماا, التعليم جملس, للطالب غرفا إسحاق بن

   .1951 سنة أخرى مرة بناءه بدأ و. 1945 سنة احلرب



 من شكل هي)  للبنني السلفية اإلصالح مدرسة(  الدينية املتعلمني سراج مدرسة
 التدريس منوذج كإكمال املدرسة هذه دوجو . الكالسيكية النماذج باستخدام التعليم أشكال

 بنيت ). Bandongan( باندوجنان و )Sorogan( سوروجان وهو السلفية اإلسالمية املدرسة يف
  .1966 سنة املدرسة هذه

 وهي. احلافظة مزرعة تقوم 1977 سنة للبنات السلفية اإلصالح مدرسة وبنيت
 عبد بن صدرى الشيخ الشرافا حتت )Sememen, Solo( ساال, مسيمني معهد من متخرجة
  . السالم

 قاد. إحسان حمفوظ الشيخ ابن مقامه وناب. 1984 سنة إسحاق ابن إحسان تويف
 اإلصالح معهد األن حىت ذلك وبعد. 1996  سنة وفاته حىت اإلصالح معهد إحسان حمفوظ
  1).ةخاضر و خمتار بن إحسان الشيخ حفيد( إحسان حضار أمحد رعاية حتت

 املستشارين جملس هناك ذلك جانب من ,الرئيس رعاية حتت اإلصالح معهد, بنائيا
 هو اليومية الداخلية املدرسة مدير. اليومية الداخلية املدرسة ومدير اللجنة منسق مستشار،/ 

  .للطالب اليومية واألنشطة ,واملدرسة, الدراسة للنشاط اليومية الدورة عن املسؤول

  :فهي اليومية الداخلية املدرسة مدير واجبة  أما
  والتعليم الرتبية جمال  .1

  والنظام األمن جمال. 2

  والبدين العقلي النمو جمال. 3

  التنظيف ومواد البيئة جمال. 4

  العامة العالقات. 5
  :اإلصالح معهد وجود تدعم اليت املؤسسات هناك ذلك، جانب اىل

  ).PIP(  املدرسة للمعلومات االسالمي املركز. 1

  ).Kopontren(  داخلية مدرسة التعاونية. 2   
                                                           
1
 Profil pondok pesantren al-Ishlah , hlm.2 



  داخلية مدرسة مؤسسة والتنمية البحوث. 3

  القرآن حتفيظ. 4

  السكينة العائلية االستشارة مؤسسة.5

  .) LPM(  اتمع خدمة مؤسسة. 6

  .)TPKU(  التجارية املهارات على التدريب مكان. 7

  .)POSKESTREN(  للمهعد الصحة وحدة. 8

   .للمراهقني اإلجنابية الصحة عن راتلالستشا ومركز املعلومات. 9

  اإلصالح معهد مباىن: الثاىن اجلدول

 العدد األسماء النمرة

 1 املعهد لرئيس البيت .1

 )لطالبات 3) (لطالب 6( الدراسة غرفة .2

 )لطالبات 2) (لطالب 2( إدارة .3

 )لطالبات 9) (لطالب 12( الطالب غرفة .4

 )لطالبات 2)  (بلطال 2( املعهد الدوات الغرفة .5

 1 املكتبة .6

 )لطالبات 1)  (لطالب 1( املصلى أو املسجد .7

 )لطالبات 3) (لطالب 2( الطالب ألنشطة الغرفة .8
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  اإلصالح معهد فى التعليم مراحل. 2  

 عملية و العام التعليم عملية:قسمني إىل فتنقسم اإلصالح معهد ىف التعليم امجبر  أما
  . اخلاص التعليم

 العام التعليم عملية .1

. سنوات ست ملدة)MSI(  السلفية اإلصالح مدرسة ىف العام التعليم عملية
. العالية ىف سنوات ثالث و الثانوية ىف سنوات ثالث إىل التعليم نظام وينقسم
, أخرى برامج العربية باحلروف والكتابة القراءة على يقدرون ال الذين للطالب

  .(Pramadrasah) استعداد برامج وهى

 يفه الثانوية ىف التعليمية املواد أما. البحتة الدينية العلوم الطالب يدرس و
 واللغة ,والصرف ,والنحو ,والتاريخ والتالوة،, والتجويد واألخالق، العقيدة

 )لطالبات 1)  (لطالب 1( واملقصف الدكان .9

 1 للمهعد الصحة وحدة .10

 2 البدنية الرياضة ميدان .11

 )اتللطالب 3) ( للطالب 6( احلمام غرفة .12



 وأصول, والفقه, األخالق فهي العالية ىف التعليمية املواد أما. واالمالء, العربية
  . واحلديث, والتفسري البالغة،و , ئضوالفرا, والصرف, النحو و والعقيدة، الفقه،

 الثانوية من كل يف النهائي متحاناال دراستهم يكملون الذين للطالب
  علمى حبث كتابة الطالب على, ذلك قبل ولكن". مناقشة" املسمى والعالية
 من كانوا إن(  القريب فتح كتاب من املشكلة مصدر الطالب يأخذ حيث

). العالية من كانوا إن ( الوهاب فتح كتاب من املشكلة ومصدر ،)الثانوية
 اخلريج حفل هلم االختبار ىف الناجحون الطالب. املمتحنني جملس قبل واختبارها

  .الدراسية السنة اية يف

  ،" مذاكرة" يعىن الزائدة الربامج  السلفية، اإلصالح مدرسة برامج انتهاء بعد
  . ضعيةاملو الواقعية الدينية املشكلة  يعاجل الذي العلمي امللتقى وهي

 تقومي نفس هو السلفية حاإلصال مدرسة  اعتمده الذي الدراسي أماالتقومي 
  .دراسي فصل, األكادميي الدراسة

  اخلاص التعليم عملية .2

  :الثالثة على تنقسم اخلاصة التعليم عملية إن
   (Sorogan)" سوروجان" قةطري.  أ

 أمام مناقشتها الطالب ّمسع أن حبيث التعليم طريقة هي" سوروجان" طريقة 
 الالزم والتوجيه التعليق املعلم  دميق ذلك وبعد, قرائتهم يسمع واملعلم املعلم

  .للطالب
   (Bandongan)" باندوجنان" قةطري.  ب

 املدرس أو املعلم ووّصل ّمسع أن حبيث التعليم طريقة هي" باندوجنان" طريقة
, النحوي و الصريف ناحية من القراءة كيفية عن املعلم شرح أو البيان الطالب

  .الكتاب الطالب يقرأ ذلك وبعد

  . (Sor-Ban)" سوربان" طريقة .ج       



 يشاركون والطالب املعلم حيث. الطريقتني من منضماا هي" سوربان" طريقة
 او. الشرح مع املعلم ابوأج التعليمية املواد من ما الطالب سأل. الرتبية عملية ىف

  . أجابوا والطالب املعلم سأل, العكس

  :فهو السلفي مياالسال اإلصالح معهد يف الدراسية املناهج خارج أما 
  ".الدرر مسط املولد مجعية" الدرر مسط دف.  أ

  القرأن تالوة . ب

  البدنية الرياضة. ج

 والمتعلمين المعلمين أحوال. 3

  المعلمين احوال .1

  .التعليم عناصر من هو بل, التعليم عملية ىف هاما دورا له املعلم أن املعلوم ومن

, كوالن مانكانج السلفي االسالمي صالحاإل معهد ىف أنفسهم خيدمون الذين املعلمني وعدد
  .غريها ىف متخرجون ومنهم السلفية املعاهد ىف متخرجون منهم. معلما 22 مسارانج

  .املتنوعة الدينية العلوم يعلمون وهم

  

  

  

  ووظائفهم املعلمني أمساء: الثالث اجلدول

 الوظائف المعلمين اسماء النمرة

 )6- 5 الفصل ىف( حنو احلاج إحسان حضر أمحد الدكتوراندوس 1

 اخالق احلاج الدين سراج  2



 فقه احلاج خريالدين أمحد 3

 جتويد احلاج الدين حمي 4

 القوانني ىف العامل( بسطاىن حممد 5
 )االسالمية

 فقه

 )الرابع الفصل ىف( حنو املاجستري محزة غفران 6

 الفقه اصول )احلاسوب ىف العامل( العميق مفتاح 7

 فقه مستقيم يزيد 8

 القوانني ىف العامل( هداية حلمى 9
 )االسالمية

 فقه

 واالعالل الصرف مناظرين 10

 حديث حنبلى نصوحا 11

 فقه حنبلى نصرى 12

 القرأن )احلاسوب ىف العامل( فوزي حسن 13

 القرأن الدين مضيئ 14

 حديث )الرتبوي العامل( اهللا سعد 15

 حنو دمياطي 16

 أخالق )الرتبوي العاملة(  أمنة سىت  17

 جتويد زينب سىت  18

 فقه السعادة نيل 19



 جتويد الفية 20

 العربية اللغة  رزقيانا .21

 فقه املىن رفعة .22

 

 المتعلمين  احوال .2

    المتعليمين عدد . أ

 176 متعلما180 قسمني إىل ينقسمون. متعلما 356 فهي املتعلمني عدد أما
  .متعلمة
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  شطة

 الطالبات عدد الطالب عدد الفصل النمرة

 69 72 إستعداد .1

 42 30 األول .2

 45 37 الثاىن .3

 11 11 الثالث .4

 1 12 الرابع .5

 6 13 اخلامس .6

 2 5 السادس .7



  للطالب. 1

  اليومي الجدول. أ

  
  .مجاعة الصبح صالة النوم، من قيام   4:45 حيت  4:00
  .وباندوجنان, وختصص, القرآن تالوة   5:45 حيت  4:45

  .مرتال القرآن قراءة   6:15 حيت  5:45
  .املدرسة إىل ذهاب الفطور، وتناول اغتسال،   7:00 حيت 6:15
  .الطالب لبعض باندوجنان   8:00 حيت 7:00
  .املدرسة ىف الدراسة   12:00 حيت 8:00

  .الطالب لبعض باندوجنان ,مجاعة الظهر صالة   13:30 حيت 12:00
  .الظهر بعد اسرتاحة الغداء،  14 30:حيت 13:30

  .اغتسال   0015: حيت 3014:
  .مجاعة العصر صالة   3015: حيت 0015:
  .  )ختصص(الرتاث كتاب  قراءة   3016: حيت 3015:
  .اسرتاحة   0017: حيت 3016:
  .ختصص, الكتاب تالوة, مجاعة املغرب صالة   3018:حيت 0017:
  .مجاعة العشاء صالة   0019: حيت 3018:

  .القرأن قراءة  19:30  حيت 19..:

  .السلفي اإلصالح مدرسة  21:00 حيت 19:30

  .ومذاكرة مراجعة  22:00 حيت 21:00

  .اسرتاحة  03:00 حيت 22:00
  
  األسبوعي الجدول. ب

 األحد



  ).Baksos( االجتماعي النشاط العمل) الرابع االسبوع( 
  الثالثاء

  .الرياضة   8:00 حيت 6:00 
  ).ختصص( الرتاث كتاب قراءة   17:30 حيت 16:30
  اخلميس

  .اخلطابة تدريب    21:30 حيت 19:30 
  )Kliwon( اجلمعة ليلة

  . اجليالين القادر عبد الشيخ مناقب قراءة

  اجلمعة يوم صباح

  .االجتماعي التعاون
  اجلمعة

  .الرياضة   08:00 حيت 6:00 
  .لالتهلي قراءة   14:00 حيت 13:30
  . مذاكرة   02:30 حيت 14:00
  ).ختصص(  الرتاث كتاب قراءة  17:30 حيت 16:30

   

  للطالبات. 2
  اليومي الجدول. أ

  
  .مجاعة الصبح صالة النوم، من قيام   4:45 حيت  4:00
  ).ختصص( الرتاث كتاب قرأة   06:00 حيت  5:00
  .املدرسة إىل هابذ, الفطور تناول اغتسال،  07:00 حيت  6:00

  .الطالبات لبعض القرآن قراءة   09:30 حيت   7:00 



  .املدرسة ىف الدراسة  0:001 حيت  9:30
  .الظهر صالة  13:30 حيت  12:00
  .الغذاء  15:00 حيت  13:30
  .العصر صالة  16:00 حيت  15:30
  .وباندوجنان, والكتاب الكرمي القرأن قراءة    17:30 حيت  16:00
  .املغرب صالة  19:00 حيت  18:00
  .العشاء صالة  19:30 حيت  19:00
  .السلفي اإلصالح مدرسة    09:00 حيت  19:30
  .اسرتاحة, مذاكرة   04:00 حيت  21:00

  االسبوعى الجدول. ب
  اخلميس

  .التهليل قراءة   16:30 حيت 16:00 
  .خطابة تدريب  21:30 حيت 19:30

   اجلمعة

   .النارية صلوات قراءة  05:30 حيت 5:00
  . قرأنال قراءة   6:30 حيت 5:30
 .اإلجتماعي التعاون   9:00 حيت 7:30

  حاإلصال معهد فى والتعليم التربية أهداف. 4

, قوي إميان لديهم اإلصالح معهد متخرجي إعمال: هو اإلصالح ملعهد اإلمجايل اهلدف
  .املنكر عن وى باملعروف باألمر للقيام الروح وجود فضال واألخالق, الرشيدة والفكرة

  :فهي يليالتفص اهلدف وأما

 .صحيح بشكل اإلسالم فهم وتعميق التعليم عملية تنظيم .1

 .اإلسالمية املهنية الكفاءة أساس على احلديثة الداخلية الدراسة أداء حتسني .2



 اإلميان بني التوازن على القائمة املؤسسة الداخلية املدرسة ىف اجلمهور ثقة تعزيز .3
 .والعلم

 .احلقيقي اإلميان اصحاب إىل الطالب يوجه .4

 .كرمية وأخالق راشدة فكرة إجياد .5

 .املثقفني املسلمني إلجياد الطالب تربية  .6

 .كافة اإلسالمية الشريعة أحكام تنفيذ يف, املسلمني  الدعاة إعداد .7

 لتقدم ومسؤولية واألمة البشر النفس إلصالح شخصية هلم لتكون الطالب تثقيف .8
 .الوطن

 العقلي تقدم ىف وخاصة التقجم، خمتلف يف  موظفني ليصبحوا الطالب تثقيف .9
 .والروحي

  2.االجتماعية الرعاية حتسني ملساعدة الطالب توعية .10

  التعليم فى للنجاح العوامل. ب

 العوامل قسمني إىل مقسمة الكثرية هذه اجلميع وعلى كثرية التعليم لنجاح املؤثرة العوامل  
  .الداخلية أو كانت اخلارجية

 اخلارجية العوامل .1

 البيئة . أ

 صفاء ىف التعليم. وغريها وحرارا اهلواء برودة, والتعلم التعليم ىف تؤثر يئةالب أحوال إن
 أن سكاا اكثر رأى بالدنا ففى. برودها أو اهلواء حرارة ىف التعليم من أحسن اهلواء

  3.املساء أو النهار ىف التعلم من حاصل أحسن الصباح ىف التعليم

                                                           
2

	 ا�����. �� ا������� �� أ��� ��� إ���ن 

3
 ا������� �� أ��� ���ر إ���ن ��	 ا�����. 



 الشوارع أو املصانع أو السوائق وبناء, ولهوماح اإلنسان منها االجتماعية العوامل أما  
 البيئة وهذه, األخري املعاهد حول وقع اإلصالح ومعهد. التعليم عملية ىف أيضا تؤثر قد

 .الدينية العلوم وتعميق فهم ىف الطالب فكرة لتنمية عظيما سببا تسبب احلسنة

  :منها 

 .كوالن مانكانج, الفتاّح معهد .1

 .كوالن مانكانج, السالمة معهد .2

 .كوالن مانكانج, الفتوحية معهد .3

 .كوالن مانكانج, القرأن روضة معهد .4

 .ويتان مانكانج, القرأن رعاية معهد .5

 .هارجو ماحنون, املتعلمني روضة معهد .6

 .ويتان مانكانج, (The Holy Furqon) الفرقان هوىل معهد .7

 .كوالن مانكانج, املكرر معهد .8

 .ويتان مانكانج, اهلدى نور معهد .9

 .ويتان مانكانج, حسنة سوةأ معهد .10

 .جناليان, وونوسارى, (Luhur Dondong) دوندونج لوهور معهد .11

 .جناليان, رجيا فودو, اهلدى منبع معهد .12

 .كوالن مانكانج, القرأن علوم معهد .13

 .املبتدئني سراج معهد .14

  الواسطة . ب



 نهام العاملة هذه. املوجودة التعليم أغراض إىل للحصول املتكونة العاملة هي الواسطة
  .وغريها التدريس وطريقة, الدرسى واملواد, واملكتبة, العاملية واالالت, املدرسة بناء

 الداخلية العوامل .2

 العوامل هذه. روحية أو جسمية املتعلم من النفسية العوامل هي الداخلية العوامل
 .والتعلم التعليم جناح تعيني ىف كبري أثر ذات

  اجلسمانية األحول.أ

, والعمى, كالصم, العاهات من واخللو, التعب وعدم, كالصحة يةاجلسمان األحوال  
 الدرس استيالء على فقدرته فاملريض. التعليم جناح من كثريا تعيني غريه أو اليد وقطع, والبكم
  .اجلسد الصحيح قدرة حتت

  الروحية األحوال. ب

 التعليم عملية جناح تؤثر قد االختالفلت وهذه. خمتلفة روحية أحواال تلميذ لكل إن
 ومن. منه أسوا وهو التعلم حاصلة ىف الرغبة قوي خيالفه مثال الرغبة فضعيف. والتعلم
 ىف والقدرة, النشاط و, والذكاء, الرغبة: هي التعليم عملية جناح يف املؤثرة الروحية العوامل
  4.العمل

 ةفالقدر  الثالثة هذه من, والعمل والشأن العلم.  أمور ثالثة على يشمل الغرض إن
  .هلا مكملة االخر الثاىن وأما. التعليم جناح لتعيني معيارا تكون العمل يف

 واجب. بالنظام الباطل يغلبه نظام بال احلق إن. والعقاب النظام الراحية العوامل ومن 
. تعزير أو عقاب النظام وىف. النظم سائر من بالنظام يقوم أن املعهد طالب كل على
 منها, الوجود متعدد التعزير أو والعقاب. النظام جتاوز أو, أاخلط بقدر خمتلفة كلها وهذه
 ىف جيري ألنه, ومستمر متسلسل النظام وهذا. القرأن سور حتفيظ, القرأن من سور كتابة
  .والنهار الليل

                                                           
4
 .املعهد كرئيس إحسان حضر أمحد مع املقابلة 



 اإلصالح بمعهد الخامس الفصل فى والالزم المتعدي الفعل تعليم فى القياسية الطريقة. ج

  .سمارانج, كوالن جمانكان, السلفي االسالمي

 13: قسمني على تنقسم. طالبا 21 اإلصالح مبعهد اخلامس الفصل ىف الطالب عدد إن  
  .طالبات 8 و طالبا

  اخلامس الفصل ىف الطالب اسم: اخلامس اجلدول

 الطالبة أو الطالب اسم النمرة

 لطيف الدين ناصر .1

 لطفى حممد .2

 الدين إخوان .3

 الدين مصلح .4

 املبارك الفصل أبو اكوس .5

 األمم خري .6

 حسن جنيب  .7

 احلق كمال سابق حممد .8

 تنجونج فيصل إيوان  .9

 الدين زين .10

 كرستانطو بودي .11

 مصدوقى .12



  

    

 إىل البحث هذا يقسم ان الباحث على,  املوضوع من خيرج ال البحث هذ ليكون    
  :أقسام مخسة

 والالزم املتعدي الفعل تعليم هدف .1

 حضر أمحد قال كما والالزم املتعدي الفعل تعليم هدف أما
 الالزم والفعل املتعدي الفعل الفعل عن الدراسة ميقتع :إحسان
 بني الدقيقة الفروق وإدراك التفكري على ذلك حيملهم إذ, للتالميذ
 على التالميذ قدرة زيادةو  .واأللفاظ, واجلمل والرتاكيب, الفقرات

 والفعل املتعدي الفعل على أيضا قدرم ادةوزي, معلومام تنظيم
, املالحظة دقة يذالتالم تعويدو . يقرؤوا أو إليها يستمعون الىت الالزم

 واجلمل األوزن حتليل على تقوم الالزم والفعل املتعدي علالف فدراسة
  .والرتاكيب املعاىن بني العالقات وإدراك, والرتاكيب

 كوسوما أركا عارف .13

 حسن نور .14

 زينب سىت  .15

 عائشة .17

 سعادة عيين .18

 تنجوا كيف اتيك .19

 ويدايانيت لستاري .20

 مولنا يانا .21



 الدراسى املنهج .2

 التعليمية عملية اإلصالح معهد ىف التعليمية عملية أن عرف كما
 املدرسات كلوازم الدراسى املنهج فيها يوجد ال لذا. السلفية

 تعليم اإلصالح معهد ىف والالزم املتعدي علالف تعليم. بإندونيسيا
 لبصري  مالك إبن الفية ىف املسالك اوسط كتاب باستخدام موجه

 املعلم يستخدم ذلك إىل باإلضافة. اجلاوية باللغة الرنباجني مصطفى
 باللغة مالك بن اهللا عبد بن حممد الدين جلمال  ألفية على عقيل ابن

 .العربية

 التعليم طريقة .3

 مبعهد النحوية القواعد تعليم ىف املستخدمة التعليم ةطريق أما
 هي القياسية الطريقة أن عرف وكما. القياسية الطريقة فهي  اإلصالح

 ومن األمثال إىل القواعد من أو اخلاص إىل العام من تبدأ الطريقة
  .اجلزئيات إىل الكليات

 وصلكم املعلم على ترتكز والالزم املتعدي الفعل ىف التعليم عملية
  :يلى الباحث شاهد كما والكيفية. املتعلم إىل اإلعالم

 ويستمع, اجلاوية معناه مع التعليمية املادة املتعلم يقرأ, أوال
  .التالميذ قرأه ما املعلم

 املعلم شرع, املتعلمني أحد قراءة املعلم مسع أن بعد, ثانيا
  .واضحا توضيحا اإليضاح أو, الشرح أو, البيان إعطاء

 إعطاء قبل اإلمجالية النحوية القواعد املعلم رحيش, ثالثا
 5.تفصيلي بشكل هي الىت االمثال

 املادة .4

                                                           
5
 اخلامس الفصل ىف التعليم عملية مشاهدة 



 لبصري مالك إبن ألفية ىف املسالك أوسط املعلم يستخدم
 القواعد مباحث  فيها جيمع, كثريا فيها التعليمية املادة أما. مصطفى
  تمراس مث نظمه الشيخ كتب. النظم بشكل هي الىت والصرفية النحوية
. كافيا شرحا وشرحه)   كاندول معنا( املسمى اجلاوي املعىن إعطاء
 القواعد مجع االوسط وجه على املسالك أوسط ىف التعليمية املادة

 . النحاة عند االختالفات حىت والصرفية النحوية

 اإليضاح وسائل .5

 حيث,السلف بشكل هي اإلصالح مبعهد التعليمية العملية إن
 العملية. التعليم ىف اإليضاح كوسائل لطباشروا  السبورة تستخدم
. املوجهة التعليمية العملية طرز على يدل املعلم خيتارها الىت التعليمية

 عملية ىف واتطبقيها السلف طريقة لتنمية املعهد بأغراض موافقا ذلك
  .التعليم

 الفصل فى زموالال المتعدي الفعل تعليم فى القياسية الطريقة تنفيذ من البيانات تحليل. ه 

  ..سمارانج, كوالن مانكانج, السلفي اإلسالمي اإلصالح بمعهد الخامس

  .والالزم المتعدي الفعل تعليم مشكالت.  أ

, الدينية العلوم وتعميق لتفهيم املتعلم التعليم مشكالت تغلب قد
. الداخلية املشكالت وإما اخلارجية املشكالت إما,  النحو علم السيما

 نعم اإلصالح معهد بيئة, والواسطة البيئة مثل سبق كما يةاخلارج املشكالت
 املصانع وجود ولكن. العلمية بيئة إلجياد كثريا تسبب هي الىت املعاهد حول

 به قريبا بنيت العاهرة وتركيز, االحتفال ومكان الرياضيات وميدان واالسواق
  . كبرية سيئة أثار هلا عوامل

 الكرمية األخالق تربية و لدينيةا العلوم تنمية كمركز اإلصالح معهد
 ومسؤولية والنفس البشر إلصالح شخصية ذوي الطالب إلعداد الواجبات عليه

 .الوطن لتقدم



. والروحية اجلسمانية, قسمني إىل فتنقسم الداخلية املشكالت وأما
 املسمى  جلدي مرض كثريا املتعلم على غلبت الىت اجلسمانية املشكالت

 طالب ىف عموم هو جلدي مرض أن عرف دق كما). Gudik( جوديك
 الطالب من كثري قال كما املرض هذا. السلفي املعهد ىف خاصا, املعاهد
 مرض بعد الصحيح الرجل. املعهد ىف مطمئن الرجل أن من والدليل  التوقيع
 هذه كان ولو  .(Santri) سانرتى يسمى,  املعهد ىف ويسكن ويطمئن  جلدي
 من الباحث شاهد. السلفي املعهد طالب ىف ومشهورة ةواقع هذه, للمزاح املقالة

 ولكن.  املرض هذا بسبب ليس  بيوم إىل يرجعون الطالب أن, التوثيق
 لذا. الصحيح الطالب قدرة حتت الدرس استيالء على فقدرته املريض الطالب
  .التعليمية العملية ىف مشكلة جلدي مرض أن الباحث يشهد

 هذه. املختلفة الروحية األحوال ميذتل لكل  الروحية واملشكالت
 قوي خيالفه مثال الرغبة فضعيف. والتعلم التعليم عملية جناح تؤثر قد االختالف

 عملية لنجاح املؤثرة الروحية العوامل ومن. منه أسوأ وهو التعلم حاصلة ىف الرغبة
  . العملية واملقدرة, النشاط و, والذكاء, الرغبة: هي التعليم

  .المشكالت لعالج المحاوالت. ب

 حيوهلا أن للباحث, السابقة الشكالت من. حلها للمشكالت إن
  .حبثه يف كباحث الباحث قدرة بقدر ويعاجلها

, اإلصالح معهد ةيووساط بيئة من فهي, األوىل املشكلة أما .1
 أيكم ليبلوكم" هذا, تقابلها سيئة فلها حسنة لكل أجل

 العلوم ويتعلمون يدرسون الذين الطالب". عمال أحسن
 من الطالب خيرج, حوهلم ووالساطية البيئة توسوسه الدينية

 و, مثال ليال االحتفال مكان ىف الطالب خيرج. معهدهم
 حفلة الطالب ويشاهدون, حاجة بال األسواق إىل  يزورون

. النظام إقامة هي املشكالت هذه من والعالج. موسيقية
, اخلطأ بقدر خمتلفة كلها وهذه. تعزير أو عقاب النظام وىف



 كتابة منها, متعددة التعزير أو والعقاب. النظام جتاوز أو
, عقاب أثقل حىت القرأنية السور حتفيظ, القرأن من سور

 جيري  ألنه, ومستمر متسلسل النظام وهذا. الطالب إرجاع
 . والنهار الليل ىف

 تنظيف منه والعالج, جلدي مرض فهي الثانية املشكلة أما .2
 نظافة على واحملافظة. واحدة مرة أسبوع كل املعهد مكان
  .املكروب مصدر هو الذى احلمام

 عل جيب. الروحية املشكالت من فهي الثالثة املشكلة أما .3
 ويكثر,  العلوم أهم من ألنه بالعلم يهتم أن طالب كل

  . العربية اللغة مجلة ىف القواعد بتطبيق واملمارسات التدريبات

  والالزم المتعدي الفعل تعليم فى القياسية ريقةالط عن تحليليةال دراسةال. ج

 الباحث وجد, اخلامس الفصل ىف التعليمية العملية الباحث شاهد أن بعد  
 مبعهد والالزم املتعدي الفعل تعليم ىف القياسية الطريقة تنفيذ صورة وأما. التصوير

  :فهي اإلصالح

 إبن ألفية ونظم. معا تغنية بطريقة التعليمية املادة الطالب يقرأ, أوال
 الرجز ببحر تناسبها مع شعرها الطالب  وتغىن, رجز حبر من هو مالك
  .املعلم حيضر حىت

 مشسك بنور األرض نورت كما هدايتك بنور قليب نور اللهم"الدعاء, ثانيا
  ".أبدا أبدا

 معناه مع التعليمية املادة قراءة الطالب أحد املعلم أمر, ثالثا
 اْلِفْعلِ  َعَالَمةُ . (قراءته يسمعون األخرين بوالطال عال بصوت, اجلاوي

: اجلاوية باللغة ومعناها. َعِملْ  َحنْوُ  ِبهِ  َمْصَدرٍ  َغْريِ  َها    َتِصلْ  َأنْ  اْلُمَعدى
 ِديـُْفونْ  فَاتـُْوتْ  ِفِعلْ  ُوْونِْتْني  بِْيِلْيهْ , ِ◌نْيَكا فـُوْ  ُمتَـَعدي ِفِعلْ  اِيـُْفْونْ  َعَالَمةْ 



 لِْينتـُْونِيـُْفونْ  َداتِيغْ  َواُهو كَاالَ  َهاءْ  َواْغُسْولِيـُْفونْ  ِإْغَكاغْ . َضِمْري  َهاءْ  تِْيُمْوِىن 
 َعَالَمةْ  َداُدوسْ  ِإْغَكاغْ  فـُْونِيَكا. ِفِعلْ  اِيـُْفْونْ  َواْغُسولْ  فـُْونِْيَكا َهاءْ . َمْصَدرْ 
  .).ْقُتهُ أَْغلَ  اَْلَبابُ : َكاُدوسْ  ِمثَالِيـُْفونْ , ُمتَـَعدي ِفِعلْ  اِيـُْفونْ 

 إعطاء املعلم شرع, الطالب احد قراءة املعلم مسع أن بعد, رابعا
  .واضحا توضيحا التوضيح أو, الشرح أو, البيان

 اإلمجالية النحوية القواعد من السبورة على املعلم يشرح, خامسا
  يستمر, املعلم شرح فراغ بعد. تفصيلي بشكل هي الىت االمثال إعطاء قبل
 حىت أخري مرة هذه, التالية التعليمية املادة قراءة يليه األخر الطالب احد

  .الدراسة وقت ينتهى

 ىف والالزم املتعدي الفعل تعليم ىف القياسية الطريقة تنفيذ الباحث شاهد قد
  .ونقصان مزايا له اإلصالح مبعهد اخلامس الفصل

  :فهي مزاياه أما

 اإلصالح هدمع ثبت مبا املناسبة الطريقة القياسية الطريقة هذه.1
 اإليضاح ووسائل اجلديدة الطريقة يستخدم ال. سلفي كمعهد
  .اجلديدة

 القواعد دراسة ا متكن اليت الطرية هي القياسية الطريقة. 2
  . شامل تفصيلي شكل على النحوية

 أحد هي الباحث نظر ىف الطريقة هذه ذلك إىل باإلضافة. 3
 الكتب تعليم نميةت ىف اإلصالح معهد قصد مبا املناسبة الطرائق
  . الرتاثية

, التوضيح أو الشرح أو البيان إلعطاء وقت كثري للمعلم.4
 ال الىت املعلم شرح بكتابة والتعميق التفهيم ميكنهم   والطالب

  .مصطفى لبصرى املسالك أوسط ىف تكتب



 معهد ىف املستخدمة الطريقة أول هي القياسية الطريقة. 5
. فقط  القياسية الطريقة على علمامل ركز لذا. األن حىت اإلصالح

 واحلصول, درسهم ىف السهولة الطالب على يسبب العرف وهذا
 املستخدمة التعليمية الطريقة كانت لو خبالف. درسهم على

  . والتعميق التفهيم على الطالب ركز توسوس الىت كثرية متنوعة

  : فهي نقصانه أما

 على الطالب دمجو  تسبب, التعليمية العملية كمركز املعلم. 1
 املعهد ىف التعليمية العملية أن عرف كما. ورأيهم تفكريهم إعطاء

 ألن, له واملذاكرة, املعلم مقابلة على الطالب خيافون السلفي
 ذلك على والدليل. الكرمية األخالق تنمية مكان سبق كما املعهد

  .التعليمية العملية ىف والتبادل, اادلة عدم الطالب ذهن ىف

 الكثري املعلم وقت بسبب السؤال تعطي أن لطالب وقت عدم. 2
  .الوقت ضاق حىت البيان إلعطاء

 ألم, اجلاوية اللغة يفهمون وال يقدرون ال الطالب من كثري. 3
  .املعلم شرح ما تفهم ال لذا, جاوي خارج من

 القواعد تنفيذ على يقدرون ال تسببهم لطالب التدريبات قلة.  4
  .العربية اجلملة ىف النوحية

  

 


