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 الشعار
 

 :منهما أفضل الشيء خصلتان
 للمسلمني والنفع باهلل اإلميان

“ Dua hal yang paling utama adalah: beriman kepada Allah dan 

memberi manfa’at bagi sesama muslim” 

  ( ألولاملقالة ا ٦ة كتاب نصائح العباد صحيف)
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 اإلهداء

 :أهدت الباحثة هبذا البحث إىل 
والدي أيب حممد فيصل وأمي صفية الذان ربياين أحسن الرتبية واملالحظة وببذل . ۰

 .اجلهد القيام باإلرشادات والنصائح وما أشبه ذلك
وخاصة إىل أساتيذي يف قسم تعليم , مجيع أساتيذي ومعلمي من الصغر إىل اآلن. ۸

 .زودهم اهلل باخلري والسعادة واجلزاء الوايف, العربيةاللغة 

وإخواين الصغري الذين يعطيونين احلماسة ومجيع أصدقائي الذين يساعدون مباشرة . ۰
 . أو غري مباشرة إىل هناية هذا البحث

فأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن . أولئك الذين يساعدوين على إجناز هذا البحث
 .ن اجلزاءجيزيهم بأحسن ما يكون م

 
 م ۸۱۰۲ يوليو ۰۰, ڠمسار
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 كلمة الشكر والتقدير

والصالة والسالم على أشرف . احلمد هلل الذي أنعمنا بنعمة اإلميان واإلسالم
وعلى آله وصحبه الذين نالوا . األنام سيدنا حممد ذي األوصاف احملمودة والتمام

 .فبعد. الحول وال قوة إال باهلل. نصرة الدين وامللةالدرجات العالية يف 
إستخدام طريقة : وقد أمت ت الباحثة كتابة هذا البحث العلمي حتت املوضوع

 . ڠمسارڠا ن لتعليم كتب الرتاث مبعهد وايل ساڠاباندو

وهذا البحث شرط لنيل درجة الليسانيس اجلامعة األوىل يف كلية علوم الرتبية 
غري أن . ڠاإلسالمية احلكومية مسارڠا تعليم اللغة العربية جبامعة وايل ساوالتدريس لقسم 

 .الباحثة تشكر حق الشكر على متام البحث العلمي
 :لذلك تؤدى الباحثة إلقاء شكرها وتقديرها إىل

فضيلة السيد الدكتور راهرجو املاجسرت كعميد كل ية علوم الرتبية والتعليم جبامعة وايل . ۰
 .ڠية احلكومية مساراإلسالم ڠاسا

فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية . ۸
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارڠا علوم الرتبية والتدريس جبامعة وايل سا

فضيلة السي دة تؤتى قرة العني املاجيستري ككاتبة قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم . ۰
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارڠا ية والتدريس جبامعة وايل ساالرتب

فضيلة السي دة الدكتور دوي ماونيت املاجيستري اليت كانت راضية وخملصة لواسعة . ٦
 .الوقت والفكر خالل شغلها لتشرفين جبد والملل يف هذا البحث

وخملصا لواسعة  فضيلة السي د الدكتور أمحد مغفورين املاجيستري الذي كان راضيا. ۰
 .الوقت والفكر خالل شغله ليشرفين جبد والملل يف هذا البحث

 ح
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فضيلة السيد الدكتور فضالن مشفع املاجستري على توجيهاته القيمة يف أمهية تشكيل . ٤
 ڠامنهج الفكري املنظ م لدى الباحثة ومساحته إلقامة البحث يف معهد وايل سا

 .اجلامعي
 ڠايف معهد وايل ساعلى مساحته إلقامة البحث فضيلة السيد طلحة اخلري . ۱

 .اجلامعي
املدرسني بكلية علوم الرتبية والتدريس الذين قد علموا الباحثة إىل سبيل العلم . ۲

 .والعرفان
والدي عزيزين أيب حممد فيصل احلاج وأمي صفي ة احلاجة الذين حيث ني باجلد والكمال . ۹

 .احملبوبني كأهنم لؤلؤ املكنون يف فؤادييف طلب العلم وإخواين الصغري 
 .ومعلمون فيهڠ اجلامعي  مسارڠا وزمالئ احملبوب يف معهد وايل سا. ۰۱
اإلسالمية احلكومية  ڠاوزمالئ احملبوب يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سا. ۰۰

 .ومعلمون فيها ڠمسار
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 ملخص

 ڠاسا وايل ةاجلامع لتعليم كتب الرتاث مبعهدن ڠاواستخدام طريقة باند:  املوضوع
 ڠمسار

 مرية القبطية:  االسم
 ٠٦١٠١٠٤١۹٦ : رقم الطلبة

 
ن لتعليم كتب الرتاث ڠاواملسألة يف هذا البحث هي كيف استخدام طريقة باند

قدمتها . البحث بطريقة وصفية حتليلية وحللت الباحثة. ؟ڠ اجلامعي  مسار ڠاسا مبعهد وايل
 .بطريقة استقرائيةالباحثة 

 ن لتعليم كتب الرتاث مبعهد وايلڠاونتيجة البحث هي استخدام طريقة باند
م و عليف وكتب الرتاث تبحث . من العملي ة واملزايا والنقصيتكون ڠ اجلامعي  مسار ڠاسا

املعهد تعليم كتب  يستخدم. الد ين فيها الفقة والتصوف والتفسري وأداب تعليم املتعلم
 تعليم كتب الرتاث ستخدمي.يُعلم الشيخ أو تُعلم املشرفات بدال , نڠاالرتاث بطريقة باندو

ن هي ڠاوطريقة باندو. أربعة كتب للطالبات اجلديدة ومخسة كتب للطالبات القدمية
الطريقة السهولة لتعليم كتب الرتاث ألن تستطيع أن تعرف الطالبات حمال اإلعراب 

يع أن تنفيذ الطالبات القواعد النحوية بإعطاء املعىن ملساعدة قراءة وفهم كتب وتستط
 .الرتاث

  

 ي
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 الباب األّول
 مقّدمة

 خلفية البحث.أ

فهي , وبصفة عامة. اإلنسان إنسانااللغة هي احدى األشياء اليت جتعل 
 يف العامل 1.تستحق االهتمام الشديد من أي شحص يهتم  ببناء وتكامل شخصي ة الطفل

اللغة العربي ة هي ألفاظ ال يت . ومنها الل غة العربي ة ,ألن  لكل  البلد لغة  , كثرية من اللغات
هي الل غة ال يت ُتستعمل يف  الل غة العربي ة 2.يستعملها العرب ليعّب  مقاصدهم وأهدافهم

اإلسالم ولغة القرآن ولغة احلديث أيضا ومها منبعان يف دين اإلسالم و يستعملها املسلم 
بل ال نشعر استعمال , لغة العربية مهم جد ا يف حياة الن اسالقد عرفنا أن   3.يف العبادة

ا أن حنب هذه ية ينبغي علينوإذا أردنا أن نفهم اللغة العرب, اللغة العربية كل يوم ولو قليال
لغة العربية كما الن بألن اهلل قد أنزل القرآ, واحلديثفهَم معاين القرآن اللغة بتعليمها كي ن

 4.نا عربي ا لعل كم تعقلوناءقر  هإن ا أنزلنا: قال اهلل تعاىل
ومهارة  كما عرفنا أن  الل غة العربي ة متلك أربَع مهارات هي مهارة اإلستماع

وهبذه أربع مهارات يتمك نها الط ال ب ال ذي يتعل م , ومهارة الكالم ومهارة الكتابةة القراء
فال بد  لطال ب أن , ليستطيع أن يتحق ق أهداف كفاءة الل غة العربي ة ممتازا. الل غة العربي ة

قواعد اللغة العربي ة هي . ضاقواعد الل غة العربي ة يعين النحَو والصرَف أي وايتقنوا و يفهم
القواعد لفهم كلمة  إىل حيتاج الط ال ب. ر من عناصر مهمة يف مفهوم قراءة عربي ةنصع

يف قراءة لِقلَِّة فهم علم القواعد فيسب ب ضد  الفهم العربي ة من  اخلطأ وأم ا. وأصلوب العربي ة
تفو َق القواعد عنصورا مهم ا يف  فلذلك جيعل. القراءة حّت  يسب ب فهما خمتلفا من القراءة
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متلك سهما مهم ا ( حنو وصرف)فقواعد الل غة العربي ة , عليم اللغة خصوصا اللغة العربي ةت
الصحيحة جيعل الط ال ب سيستطيع  جد ا لتعل م القواعد إىل الطال ب ألن  القواعد الن حوي ة

 5.ليصنع الكلمات صحيحا لسانا أو كتابا
قواعد الل غة العربي ة أفسح  ألن  , شكالت يف تعليم القواعد العربيةجيد الط ال ب امل

يكره األستاذ أو مدر ب الطالب ليحفظ كل  املاد ة أو القواعد , عادة. من الل غة األخرى
فهم  هذا احلال بسبب نقص الفهم أو خطأ. اليت يعل مها مباشرة بدون جتربة القواعد

ينال الطال ب ال حّت  , ألن ه اليعرف الطال ب كيف يطب ق املادة احلقيقة مباشرة. القواعد
 .باملاد ة املناسب جتربة الت عليم

ألن  نقص . تار الطريقة املناسبة يف الت عليميشعر األستاذ صعوبة ليخ, احيانا
كما قال حممود . يف الت عليم ةمهم   ةالط ريقة سهم, فلذلك .الط ريقة سينقص فع الي ة الت عليم

ويف هذه الط ريقة حيتلف استعمال الطريقة  6".أن  الط ريقة أهم  من املاد ة"يونس املقالة فهي 
 .اخلاص ة بني التعليم احلكومي  كمدرسة بتعليم املعهد

اه تعليم اللغة العربيةحتديث إ يقع ولو كان د التعليم يستطيع ان جي, ىل اجت 
كما قال حممد عارفني أن  تعليم املعهد    7.يف املعهد الس لفي خاصا, التقليدي  حّت اآلن

م الد ين الذي يُعل مه الشيخ ويعمله و شكَّل إلستعداد الطالب ليجعل عاملا يف علالس لفي ي
نيا لطلب  8.يف اجملتمع املعهد مكان اجتماع األشخاص من مكان متنو ع يف زاوية الد 
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فلذلك نتعل م أن نعيش معهم ونعمل علما الذي . العلم بعشرية وثقافة وشخصي ة متنو عة
 .يومي ة حّت  نكون عاملا ونافعا للمجتمع نتناول من الش يخ واألستاذ

عند . املعهد هو املؤس سة ال يت تسم ى بتحقيق طريقة تقد م جهاز التعليم العاملي  
تارخيي ا أن  املعهد ليس مماثل مبعىن اإلسالم فقط بل يظم  معىن اصل , نور خالص جميد

املعهد يف  كانت مؤس سة شبه,ه قبل دخول اإلسالم يف إندونيسيألن  . إندونسي
فلذالك املعهد هو حاصل قبضة الث قايف  . اإلندونيسي ا ويستمر  ويبقي ويسلمه اإلسالم

قالت الكلمة  9.اهلندي  والبوذي ة واإلسالم مث  جُيس د املؤس سة ال يت نُعر ف كاملعهد اآلن
يف  .املعهد هو جمم ع مبكان بعيد من حول حياته, األخرى أن  املعهد هو احلياة الفريدة

وميلك  .ذالك اجملتمع بنيان هي بيت الش يخ واملسجد واملدرسة وفندوق مسكن الط ال ب
, وأحد من فريد حياة املعهد هو يعيش الطالب بعادة متو عة 10.املعهد مزي ة خاص ة أيضا
وهم يبدؤن تأهيال ويوف قون احلياة معهم الذين . لده واسرته وبيتهاهم يعيشون بعيدا من و 

. ه األستاذ معامهم يستطيع أن يتعل م ويتحد ث ويشاور العلم الذي يعل  . مل يعرف قبله
وجتعل هذه احلياة . ويستطيع أن جيد هذه احلياة يف املعهد فقط وليس يف خارج املعهد

 .خّبة وذكريات ملن خيرج من املعهد إىل احلياة احلقيقية
مخسة  قرن يف اڠسامن تاريخ مؤث ر وايل  ينفصلأصول املعهد اليستطيع أن 

املعهد هو مؤس سة تربي ة اإلسالم الفريد ويتقد م قرنا يف . وىاست ة عشر يف اجل -عشر
عني مذيع اإلسالم ال ذي ينجح مول فَة الوجه الز مين  والر حاين   اڠساُيسب ب أن  وايل . وىااجل

 11.يف تعريف اإلسالم ايل اجملتمع
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بية فقطليس كمؤس سة ا, الس هم وعامل املعهد يف تقد مه لكن كمؤس سة , لرت 
دينامي  جهاز تربية "يف رسالته حتت املوضوع  قال مستوحو, جتماعي  واذاعة الد يناإل

يني ة بصيغة كتب , أن  املعهد ميلك اربعة خصائص بارزة" املعهد من إعطاء درس الد 
 نڳاسورو اإلسالم الت قليدي ة العربي ة وميلك طريقة الت عليم الفريدة ال يت تسم ى بطريقة

 12.أو ويطونان وتقدمي احلفظ وإستعمال جهاز اجملموعة ناڠوباندو
 أو نڠاباندووطريقة . نڠاأم ا املزي ة اخلاص ة يف تعليم املعهد منها طريقة باندو

رق ط  الن هي إحدى من اڠطريقة باندوو . أو هي أفضل طرق يف املعهد ويطونانتسمى ب
من املاضي ز  الكتب الرتاث هو كتب العلماء يف  .م كتب الرتاثيستعمل يف تعلتُ اليت 

اث اليت ُتستعمل يف املعهد تُنقسم كل  كتب الت قليدي ة أو كتب ال .ستعمل حّت  اآلنتُ و  رت 
الت وحيد ( ۶التفسري ( ۰اصول الفقه ( ۴الفقه ( ۰الص رف ( ۸الن حو ( ۰هي , مثاني ة إىل
 13.ةالفروع األخرى كمثل الت اريخ والبالغ( ۲تسوف ( ۱

يقرأ األستاذ كتابا ويتبع . تقليدي ةالطريقة  هي( bandongan)ن ڠاطريقة باندو
ويسمع  (maknani)ويف هذه الطريقة يقرأ الشيخ الكتاب ويرتمجه  .كثريبعدد  طال ب ال

لغة )جم إىل لغة أخرى جهاز املعىن ال يرت  .ويفهم ويكتب الطال ب املعاين اليت مل يفهموها
لكن يشرَح معىن اللغة وإعراَب الكلمة يف اجلملة واملقصود  ,فقط( وىااجليل لغة العربي ة إ

نتعل م علم الن حو والص رف والبالغة , لكي يف تعليم وترمجة .أو الش رح األخر أفسح أيضا
 14.واألخر أيضا
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واألصول . ُتشدِّد إحكام الطال ب يف مفهوم أو ترمجة الكتاب, يف هذه الط ريقة
وفرقه يف فرصة مقابلة األستاذ أو الش يخ أقل  . ڳانسوروة تناسب بطريقة وتدبري هذه الط ريق

أما و . يتعل م الطال ب الكتاب أو يكتب املعىن إذا مل يكمل الكتاب .نڳاطريقة سورومن 
جيوز  ,بإجبار الطال ب فليس كشف اخلضور وليس, اإلط القي ة/هذه الط ريقة طريقة احلري ة

لكن اليستطيع أن  15.وُتؤد ب هذه الطريقة الطال ب إلبتكار .الطال ب حاضرا أوغائبا
ألن ه كان املعهد يستعمل كشف اخلضور ضيقا ليقو م , ُتطبَّق هذه الط ريقُة جلميع املعهد

بل , ولو يعتّب الن اس هذه الط ريقة كطريقة تقليدي ة وتأخ ر الز مان .انضباط الطال ب
هذه الط ريقة متلك مزي ة  وهذه عالمة أن   .ّت  اآلنُتستعمل هذه الط ريقة يف تعليم املعهد ح

بل عملي ة الت عليم يف , كالط ريقة ال يت مقدارها ليس يف حتقيق قصد جناح التعليم فقطخاص ة  
كما قال عبد الر محن واحد أن  فريد الت عليم يف املعهد  .الفصل بدؤوب تعليم الطال ب

 16.ال يت يعل مها ويفهمهاطريقة إعطاء تعليمه ويف استعمال املاد ة 
, لغة العربي ة دائماالولو اليستخدم , تستخدم كتب الرتاث كتابة العربي ة دائما

اث تُ . اث باحلركةوال يكمل كتب الرت  ( شكل)كتب غري كامل احلركة ألن  كتب الرت 
اث أو قر كت  ليمتع, فلذلك. 17"لندوڬ كتاب "فيسم ى  كمثل كتاب حديث أو   اهتاءب الرت 

مثال الل غة العربي ة وعلم , ىخر وم األفهم العل شيئا سهال لكن حيتاج تفسري القرآن ليس
بتعريف  وفهم ذلك العلم فنستطيع أن نقرأ ألن  باجلد   18.الن حو وعلم الص رف وغريها

 .احلركة وإعراب الكلمة ونستطيع أن نرتجم ونفهم كتب الرتاث
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فضالن  الد كتور ال ذي يتعه ده الشيخ ڠمسارا ي  اجلامع ڠاسا يلامعهد و وأم ا 
عربية اللغة ال)لغتني  املعهد يطب قو , ديث بأساس سلفي  احلعهد  فهو املمشف ع املاجيستري

 يف كل  يوم حمادثة العربي ة واإلجنليزية .ل م كتب الرتاث أيضاعويت يومي ا( جنليزيةاإللغة الو 
الث الثاء واألربعاء الرتفاع كفاءة يف اللغة العربي ة والل غة واحملاضرة ال ليلي ة يف كل  ليل 

حينما حمادثٌة حنن نتعل م كثرية من اللغة العربية منها نتعلم وحنفظ املفردات  .اإلجنليزية
وندر ب حمادثة عربية وإنشاء باستعمال اللغة العربية ونتعلم القواعَد العربيَة أمهُّها حنو 

ونستطيع أن نطب ق حمادثة , يع أن ننشأ اللغة العربية جيدةألن  بقواعَد نستط, وصرف
 .العربية بقواعد جيدة وصحيحة أيضا

ألن  هبذه الطريقة , م كتب الرتاثييف تعل نڠايستخدم املعهد طريقة باندو
بل حنن نستطيع أن نرتفع فهم القواعد اللغة  ليست ترمجة  واستماع ا لش رح الشيخ فقط

 وبرتمجة الكتب نستطيع أن نعرف ونطب ق إعراب اجلملة .أيضاالعربية برتمجة الكتب 
ستطيع أن نرتفع فهم النحو والصرف الذي لكي ن. بقواعد النحو والصرف صحيحة

 .قرأ نصوصا عربي ة بصحيح وجي دن نيستطيع أن ڠابطريقة باندوو  .نعل مه
يطب ق , الرتاثوتعليم كتب ( اللغة العربية واللغة اإلجنليزية)سوى تعليم اللغتني 

واألهم  . املعهد ثالثة أحكام هي حكم الوقت وحكم أفضلي ة وحكم تقر ب إىل اهلل تعاىل
 .ألن األخالق أهم  من العلم, للطال ب بركة من الشيخ ويفض ل أخالقا دائما

كالعادة يستخدم املعهد   ألن ههذا املوضوع ختتار الباحثة , من ذالك الش رح
  ڠاعليم كتب الرتاث ولكن يستخدم معهد اجلامعة وايل سالت انڳالسلفي ريقة سورو

كيف استخدام "تريد أن تبحث الباحثة عن فلذلك . لتعليم كتب الرتاث نڠاطريقة باندو
 ".ڠاجلامعي  مسار ڠاسامبعهد وايل  ن لتعليم كتب الرتاثڠاطريقة باندو
 
 
 



. 

 تحديد المسألة. ب
كيف استخدام "حتدد املشكلة هي فينبغي على الباحثة أن , من تلك اخللفية

 .؟"ڠجلامعي  مسارا ڠاسان لتعليم كتب الرتاث مبعهد وايل ڠاطريقة باندو
 

أهداف وفوائد البحث. ج  
 أهداف البحث( أ

ن لتعليم كتب ڠاأما أهداف هذا البحث فليعرتف استخدام طريقة باندو
 .ڠاجلامعي  مسار ڠاساالرتاثبمعهد وايل 

 فوائد البحث( ب
 :فوائد هذا البحث فهيأما 

 النظرية. ۰
وخاصة تعليم كتب الرتاث , هذا البحث سيأيت بكثري من األخبار النظرية

 .ڠراجلَاِمعي  مسا ڠاسان مبعهد وايل ڠابطريقة باندو
 العملية. ۸

 ڠمسار ي  اجلَاِمعَ  ڠاسا يل املْعهد و  . أ

, لغة العربية عاماالم ييرجى أن يستطيع أن يرتفع تعل, بكون هذا البحث
 .كفاءة قراءة كتب الرتاث خاصا تعليم كتب الرتاث  ويرتفعويستطيع أن يرتفع 

 
 للباحثة . ب

 .أن يكون هذا البحث خّبة وعلما جديدا خصوصا يف جمال البحث اإلجرائي  
 
 



. 

 الباب الثاني
 نڠاباندوتعليم كتب التراث باستخدام طريقة 

 
 الهيكل النظري . أ

 المعهد. ۱
 المعهدتعريف (. أ

املعهد , هو احلياة الفريدة منها املعهد, كثري من الكلمات اليت تشرح عن املعهد
يف ذالك اجملتمع بنيان هي بيت الش يخ واملسجد  .هو جمم ع مبكان بعيد من حول حياته

املعهد مشهور باسم  19.ميلك املعهد مزي ة خاص ة أيضا. واملدرسة وفندوق مسكن الط ال ب
إندونيسيا تتطو ر  وهي من ثروة. بسانرتين هو مؤسسة تعليمية دينية إندونيسي ة تقليدي ة

 20.حّت اآلن ويقال أيضا بأنه أم التعليم اإلسالمي يف إندونيسيا
وقال هيدر فرتى دويل يف كتابه املعهد هو مؤس سة تربية اإلسالم الر جعي  إىل 

وقال زخمسري أن    21.سائل وسهولة الرتبية يف املعهد تقليدي اجهاز طريقة وو . استعمار
ويُعرِّف  22.معنه مسكن الط ال ب ”ف و أن"بزيادة  سنرتيمن كلمة  فسنرتينكلمة 
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تعطي  23.حممد عرفني أن املعهد كمؤسسة تربية اإلسالم اليت نشأت وقبلها اجملتمع جبواره
عهد من لغة تامل ومعنه املعلم ومن لغة عن املعهد هو أن امل وصفي ا خمتلفا دائرة معارفَ 

معناه كتب قدسي ة وكتب ديني ة أو علم من " سسطرى"وكلمة " سسطري"اهلندي 
 24.املعلومات

مؤس سة اإلسالم إم ا يف اجلوى وإم ا  رضوان ناسر املعهد هو أحد من إسم وعند
يني ة اليت يعطي الرت  . يف خارج اجلوى والت عليم وارتفاع وإنشار علم بية املعهد هو مؤس سة الد 

كثري من الباحثني , املعهد هو املؤسسة القدمية يف الرتبية اإلسالمية 25.دين اإلسالم
قالت و  26.يبحثون مشكالت ظهرية يف املعهد مث استخدام نتائج البحث ملراجع تورها

من ختطيط وينشاء املعهد , الكلمة األخرى أن  املعهد هو نظام تربي ة اإلسالمية األصلي ة
حياة الت صوف اليت تقد م يف بعض والية اإلسالم كمثل الش رق األوسط واإلفريقي ة 

كلمة األخرى أن املعهد هو مؤسسة تربية اإلسالم اليت نشأت وقبلها الو  27.الشمال
يني ة بطريقة اخلطابة , اجملتمع جبواره بية الد  بالن ظام الفندوقي الذي يتعل م ويتناول الط ال ب الرت 

أوالفصول ال يت حتت إمارة الش يخ أو املشايخ مبمي ز خاص سحر واإلعتماد عليهم يف كل  
 .حال
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وعرفت مؤسسة البحث اإلسالمي عن تعريف املعهد هو , من ذلك الش رح
 28.املكان املتوافر للطال ب يف تعليم الد روس اإلسالمية ومكان االجتمع ومسكنهم"

ب علوم الد ين مع الش يخ واألستاذ وجيمتع الطالب املعهد هو املكان الذي يتعل م الطال
 .مع أصدقائهم من مكان متنو ع وجيعل املعهد مسكنهم

 
 أنواع المعهد(. ب

هو أحد من مؤس سة اإلسالم إم ا يف الدايه  أوالس رو  املعهد أو الفندوق أو
املعهد علي نقسم وعند رضوان ناسر يُ . الفندوق معنه غرفة.  خارج اجلوىاجلوى وإم ا يف
 :هي, مخسة أجناس

/ ويطونان)الت قليدي  هو املعهد الذي فيه نظام التعليم السلفي / املعهد الس لفي   -
 .سلفي  ( مدرسة)النظام التقليدي ( نڳاسورو

( نڳاسورو/ ويطونان)هو املعهد الذي فيه نظام التعليم السلفي  املعهد نصف ناشىء -
 .عموما% ۰۱دينية و  %۹۱ط مدني ة بتخطي( مدرسة)والنظام التقليدي 

هو املعهد الذي مثل معهد نصف ناشىء ولكن متنو ع يف جمال  املعهد الن اشىء -
 .عموما% ۲۱دينية و% ۱۱ختطيطيه يعين 

هو املعهد الذي مثل املعهد الناشىء لكنه يكمل مؤسسة التعليم فيه  املعهد اخللفي   -
واجلامعة ( تطبيق قراءة كتب الرتاث)منها ميارس نظام املدرسة العامة بزيادة الدينية 

اللغة العربية واللغة )والشركة والتخاصص , (اجلامعة الدينية أو اجلامعة العامة)
 (.اإلجنليزية
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خصوصا يف جمال املهارة  , ديث لكنه مؤسسة التعليم كامالكمعهد احل  املعهد املثايل   -
29.كمثل علم الز راعة و علم التقنية وعلم مصايد األمساك وعلم مصريف  

 

 :يُنقسم املعهد إىل قسمني ومها, عم ا
 .املعهد السلفي هو يدافع املعهد التعليم بكتب الرتاث وليس علوم العام. ۰
التعليم الكالسكي وإعطاء العلوم الدينية والعلوم املعهد اخللفي هو يطيف املعهد . ۸

 30.العامة والرتبية املهارة
 

 أهداف تربية المعهد(. ج
بية بية هي بعض تكامٍل من عناصر الرت  أم ا األهداف فهي أساسي  . أهداف الرت 

بية بية, جناح الرت  بية وبيئة الرت  تلك . غري عناصَر أخرى كمثل معل م وطال ب وسيلة الرت 
بية فماد ة وطريقة , فلذالك. العناصر التنفع بدون هدف األهداف مهم ة جد ا يف الرت 
بية تناسب هبدف  31.ووسيلة الرت 

يخ   ٤-٠عقدت أهداف املعهد يف مشاورة مكش فة نشأ املعهد جباكرتا يف الرت 
 :هي ٠٧٩١مايو 

سب األهداف العام ة من املعهد هي يبين اجملتمع لشخصي ة املسلم ال ذي تنا
بشريعة اإلسالم ويثق ف ديني ا يف كل  حياهتم و جيعلهم أشخاصا نافعني يف الد ين واجملتمع 

 .والبلد
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 :وأم ا األهداف اخلاصة من املعهد فهي
يعل م طال ب أعضاء اجملتمع ليجعل املسلم  تقوى إىل اهلل تعاىل واألخالق الكرمية ( ٠

 .أهل البلد األساسي  وميلك ذكاء ومهارة وصح ة ظاهري ة وباطيني ة ك
ليجعلهم ناسا مسلمني كرفيق العلماء والد اعني إخالصا وصّبا يعل م الط ال ب ( ٠

 .وآجال وشغ يال يف تبليغ الت اريخ اإلسالمي  كامال ومتحر كا
يعل م الط ال ب ليتناولوا شخصي ة وزيادة احلم اسة الوطني ة وليستطيع أن يشتد  الن اس ( ٠

 .يَبنوا انفسهم وقابلي ة إىل إقامة اجلنسي ة والبلد ال ذين يستطيعون أن
 (.اجملتمع/القرية)واحملل ي  ( األسرة)يعل م علماء توعية اإلقامة الص غرية ( ٦
 .يعل م الط ال ب ليجعل علماء ماهرين يف كل  قطاع اإلقامة وإقامة الن فسي ة خاصا( ٥
 بيئة اجملتمع يف إقامة اجملتمعة ليساعد ارتفاع مصلحٍة إشرتاكي ة يفيعل م الط ال ب ( ٤

32.اجلنسي ة
 

هدف املعهد يعل م الط ال ب ليجعل إنسانا كرميا وفهم اإلسالم وصاحلا , عم ا
نيا واألخرة  .وعاملا ويستطيع منفعة للن اس ويتناول سعادة يف الد 

, قال زحمشري ظافر أن هدف املعهد ليس الرتفاع فكر الطالب بشرح فقط
وقال  33.األخالق وتدريب وارتفاع احلماسة ويعلم مواقف وأحواال كرميةلكن الرتفاع 

 34.منفريد زمييك أن هدف املعهد يكو ن شخصي ة الطالب ويرتك ز األخالق ويتم ه مبعرفة
أهداف تعليم املعهد هو ليس يتعلم الطال ب علوم الد ين واملعرفة فقط بل يدب ر ويشك ل 

 .نافعا للمجتمع ايضااملعهد طال با ليجعل شخصا كرميا و 
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 عناصر المعهد(. د
( ٠الذي يؤد ب ويعل م  35الشيخ( ٠املعهد كمؤسسة الرتبية ميلك عناصر هي 

: كتب ناظر أن  املعهد ميلك مخسة عناصر هي. املسجد( ٠الطالب الذين يتعل مون 
بل يبد له , كان ناظر اليبني  عنصر القراءة. الشيخ والطال ب واملسجد والفندوق والقراءة

وعند زخمشري ضفري كانت مخسة عناصر أساسي ة  36.بعنصر جمال أو قاعة أو بناء أخرى
اثمن  عناصر املعهد  37.املعهد هي الشيخ والطال ب واملسجد والفندوق وتعليم كتب الرت 

وأما عناصر يف املعهد هو األساتذ املدرسون والطالب . يفرق مبؤسسات الرتبية األخرى
 38.املتعلمون واملسجد ومسكن الطالب

عنصر جهاز تربية املعهد علي اثنني مها األول عنصر عضوي  هو  وحويضم  مست
والثاين عنصر غري عضوي  كهدف وفلسفة . كرئيس وأستاذ وطالب وجلنة. فاعل الرتبية

وأما الباحث األخر فيضم  . ودرجة ومقر ر ومرجع التعليم وطريقة تعليم املتعل م وغري ذالك
األول الفاعل كالشيخ واألستاذ والطالب واجلنة والثاين , عناصر املعهد علي ثالثة أقسام

وبيت وفندوق لألستاذ والطالب ووسيلة أخرى الثالث وسيلة  وسيلة صلب كمسجد
 .رخص كهدف ومقر ر وكتب وتقومي ومرسوم وكيفية التعليم وكفاءة ووسيلة الرتبية األخرى
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 نظام تعليم المعهد(. ز
بية اليت يعمل الطالب أنشطة يومي ة يسكن الطال ب يف . املعهد نظام الرت 

رابطة بني الطال ب واألستاذ والش يخ يف , فلذالك. دمائهمالفندوق جمم عا بأستاذ وشيخ وق
 :منها, كثري من املزايا عن هذا نظام التعليم. تعليم مكث فا

 الشيخ يستطيع أن يفعل مرأى خصوصي ا( ٠
 الت عل م برتدد عميق يقو ي العلم الذي يقبله( ٠
عملي ة ممارسة بتعامل على الد وام إم ا بني الطالب أو الطالب مع األستاذ أو الطالب  (٠

 .مع الشيخ
 

 .مزي ة نظام تعليم املعهد نزاهة بني نظام التعليم حبياة يومي ة, سوى ذالك
جيعل النيب حمم دا . السي ما يُ ت َصل بالد ين احلسنة ويف نظام التعليم جيعل األسوة

جيعل املشايخ اسوة , فلذالك. واملشايخ ورثة األنبياء, وسل م  أسوة إلم ة صل ى اهلل عليه
احد من نظام املعهد هو   39.أفضله يف املعهد جيعل الشيخ أسوة لطال به, ألم ة اإلسالم

ولذلك جيعل , كمثل نيب حممد صل ى اهلل عليه وسل م جيعل أسوة ألم ته. كأسوة حسنة
وحنن كاإلنسان , لش يخ جيعل شريفا لطال به يف يوم القيامةالش يخ أسوة حسنة لطال به ألن  ا

لنا أن يستطيع أن جيعل أسوة حسنة لإلنسان أخر ويأمر املعروف وينهي املنكر لكي  البد 
 .حيصل احلياة أمينا وسالما وسكينة
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 نڠاطريقة باندو( ۲
 تعريف الطريقة( أ    

اخلطوات ال يت تستعد  ليفعل الطالب املنهاج يف اللغة العربي ة هو الط ريقة معناها 
بية فالط ريقة هي املنهاج الذي يعمله األستاذ يف تعل م الطال ب يف . وظيفة إذا يت صل بالرت 
وأم ا الط ريقة اصطالحا فهي الوسيلة ال يت نتبغها , الطريقة لغة هي املذهب 40.الت عليم

قال العامل  , وأم ا اصتالحا 41.ملوادلتفهيم الت الميذ أي درس من الد روس يف أي ة ماد ة من ا
قال عبد الر حيم غنينة أن  الط ريقة مناهُج عملي ة يف حتقيق . كانت الت عارف عن الط ريقة

وقال أمحد تفسري الط ريقة هي منهاج دقيق وسرعة يف تعل م  42.األهدف ومقاصد الت عليم
43.املاد ة

 

ستاذ يف الت عليم ليناصب أن  الط ريقة هي منهاج ال ذي يستعمله األ, فاخلالصة
بية وأم ا الطريقة اليت ُتستعمل يف تعليم كتب الرتاث يف املعهد منها طريقة . هبدف الرت 

 .نڠاباندو
 

 نڠاباندو تعريف( ب
لغة )وقت كلمة ويطونان من كلمة . بويطونانن اصطالحا تسم ى ڠاباندو

اصطالح ويطونان تسم ى . لك الت عليم يف أوقات خمصوصةألن  ذ, تمعناه الوق (اجلوى
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إم ا . ويطونان هو الت عليم الذي جيعل باردة نفس الش يخ 44.ن يف جوى اجلنوبڠابباندو
ال ذي مجاعة  الت عليميُعطى  ألن  , نڠاتسم ى بباندو. يف تثبيت املكان والوقت والكتب

ش يخ يف هذه الت عليم تسم ى وفرقة الطالب الذي يطوف ال. يُتابِعه كل  الطال ب
 45.مبجموعة

يف القاموس و  .ن هي أفضل طرق يف املعهدڠاوطريقة ويطونان أو باندو
 و قال زخمشري أن  طريقة. لغة مبعىن التعليم يف الفصل نڠااإلندونيسي أن طريقة باندو

األوىل يف املعهد هي يسمع الطالب الشيخ أو األستاذ هي طريقة ( نڠاباندو) ويطونان
وكل الطالب . الذي يقراء ويرتجم ويشرح ويبحث الكتب اإلسالمية يف اللعة العربية

 46.عن الكلمات أو الفكرة الصعوبة( من املعىن أو الشرح)يهتمون كتبهم ويصنع كتابة 
ن أعطى األستاذ أو ڠاأحد من عنصر ُيسهل الط ال ب يف تعليم الكتب بباندو

اث يطب ق الط ال ب الش يخ  املاد ة عن القواعد للط ال ب  قبله فإذا يتعل م الط ال ب كتب الرت 
 :مثال. القواعد بإعطاء رموز مناسبة بقواعد

 "م"وحكمه رفع ورمزه " أتوي"مبتدأ ومعناه  -
 "خ"وحكمه رفع ورمزه " إيكو"خّب ومعناه  -
 "مف"وحكمه نصب ورمزه " ڠإ"مفعول به ومعناه  -

فعرف الط ال ب أن ه مبتدأ " أتوي"قول فإذا يسمع الط ال ب أستاذا أوِ شيخا ي
اث إذا يقرأ أو يرتجم أستاذ أو ". م"وحكمه وفع ويعطي الر مز  كذالك يف تعليم كتب الرت 

شيخ الكتاب فيعرف الط ال ب ويستطيع أن يفهم القواعد ويكتب الر موز ويفهم املعىن 
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يقة لتطبيق وأهدفها هي تسهل هذه الطر  .ومقصود الكلمة املناسبة بقواعد صحيحة
 .القواعد العربية ولتعليم قراءة كتب الرتاث وتعجل لتختيم كتب الرتاث

 
 نڠاطريقة باندونقص ( ج
تطبيق هذه الطريقة تسب ب طالبا سابي ا ألن  ارجاح األستاذ أو الشيخ ابتكار ا يف  

ويف هذا التعليم  47.وأم ا الطال ب فيسمعون ويهتم ون وضوحه فقط, التعل م والت عليم
األستاذ ويهتم ون كتبهم ويكتبون املعاين  يسمعون ويهتم ون الطالب بيانا من الشيخ أو

 .حيت جيعل الطالب سابي ا, وليس إبتكار وحرك هلم. فقط
 
 نڠاطريقة باندومزية ( د

يف حتقيق مقدار وُتسارع تعليم  نڠاطريقة باندويشعر إمساعيل أن  فع الي ة 
طريقة ويف  .سوى ذالك هلدف تقر ب الطال ب مع الش يخ أو األستاذ أيض ا, الكتاب

وأم ا احملفوظاات . يتناول الطالب فرصة ليسأل أو يسأل زيادة الشرح من الش يخ, نڠاباندو
 48.التعل م اليت يصنعها الطالب يف كتاهبم سيساعد ملراجعة أو تعليم الكتب بعد إنتهاء

مزية هذا التعليم هي ميلك الطالب وقتا ليسأل إىل الش يخ أو األستاذ حّت  يستطيع أن 
ختتاج أىل وقت قصري سوى ذلك هبذه الطريقة , يفهم بيانا الذي يعل مه الش يخ أو األستاذ
 سيسرع أن خيتم كتبا حّت يستطيع أن يستمر  ليختم الطالبات كتبا ألن هذه الريقة 

 . إىل الدرجة الت الية الطالبات
مكو ن اإلعراب . هي إعطاء اإلعراب نڠاباندواملزايا من طريقة , سوى ذالك

 :مثال. يستطيع أن ُيشرح باملعىن الذي مل يوجد يف الرتمجة اإلندونيسي ة
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حرف اجلر ( يف)حرف ". يف السجد رجل"يف إعطاء املعىن من مجلة  -
تكو ن تويف هذه اجلملة . ة قبلهوأم ا حرف اجلر فتعل ق بكلم. وبعده جمرور

 ."tetep"ومعناه " إستقر  "الكلمة 

مجة بل يوجد الت كيد يف املعىن - لئن : "مثال. ويف توكيد اليوجد الت كيد يف الرت 
-يكّت متني"ويف هذه اجلملة نون التوكيد الث قيلة ومعناه " شكرمت ألزيدن كم

 (.temen-temen/ sungguh)متني 

يف هذه الكلمة تتكو ن معىن متييز ". عشر قلماعندي مخسة "الكلمة  -
 ".مت"والرموز هو ( apane)افاين "معناه 

ن  الط ال ب ليُسوا يفهمون القواعد فقط لكن يستطيعون أن فإ, وأم ا اخلالصة
يكتبوا الرموز ويفهموا معىن اجلملة مبناسب إعراهبا أو تكوينها بقواعد صحيحة أيضا ألننا 

 .ألنه اليوجد يف الرتمجة ب القواعدوالرتمجة غري كامل مبناس. نكوُن نستعمل ترمجة
 

 ةاءمهارة القر ( ۳
 اءةالقر  مهارة تعريف ( أ

وهي قدرة توجد عند  49.مهارة القراءة هي مصدر من مهر مبعىن احلذق
وتكيف مع تغري  ,اإلنسان هبا يستطيع القيام بأعمال حركية مقعدة يف سهولة ودقة

 .واملهارة استعداد الكتساب شيئ معني 50.الظروف
والقراءة حاجة الزمة حلياة . القراءة مفتاح املعرفة وأساس لكل  عملي ة تعليمي ة 

والقراءة إحدى املهارات . القراءة هي مهارة من املهارات اللغة العربية 51.الفرد واجملتمع
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وهي مصدر  52.القراءةوالقراءة مجعها قراءات وهي مصدر من قرأ مبعىن كيفية . املهمة
وهي  53.فعال-يفعل-على وزن فعل" قراءة-يقراء-قراء"الفعل الثالثي اجملرد كما يف كتابة 

 (.سرية أو جهرية)نطق باملكتوب فيه 
وأما . غري  عنوان الكتابة إىل صوتاألول ت. ومهارة القراءة تتكون على تعرَفني 

واألهم  من . عنوان الكتابة وصوتالثاين فيفهم املعىن من كل حال الذي مُيَثل بذلك 
كانت ثالثة عناصر هي , ولتعريف املعىن من الن ص. مهارة القرأة هي ماهر تعريف الن ص

مهارة القراءة قدرة على التعرف وفهم  54.عنصور الكلمة وعنصور اجلملة وعنصور الفقرة
ك بعض يف عملية القراءة هنا, ولذلك 55.احملتوى املكتوب بالنطق أو فهم يف القلب

. العناصر املرتابطة بني القارئ والكاتب حلصول على املعلومات املناسبة مبا تريد الكاتب
والقراءة مهمة حلياتنا بالقراءة نستيطيع أن يعرف شيئا الذي مل يعرف قبله ونستطيع أن 

فهم الكتاب من الكتب ومادة من مواد ستطيع أن نوبالقراءة حنن ن. يزيد علما ومعرفة
ويف تعليم اللغة العربية خاصا البد لنا أن جند  القراءة لكي نستطيع أن نفهم . ءهالذي نقرا

يف عملية القراءة ميكن الطالب أن جيد املعىن الذي  .العربي ة من معىن الكاملة ومقاصدها
 .يريده املؤلف بالقراءة يف الذهن الصوت فيها وال حتريك شفة
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 أهداف القراءة ( ب

وقادر على , علي قراءة النصوص العربية بالفصيح أهداف تعليم القراءة قادر
ومن أهداف تعليم القراءة من مرحلة . وقادر على فهم تلك النصوص بصحيح, ترمجتها

 :التعليم األساسيي كما يلي
وتعريف الكلمة , كتعريف الكلمة من شكلها, اكتساب عادات تعريف الكلمات. ۰

 .يل بنيتها وفهم مدلوهلامن حتل
 .الكلمة واجلملة والنصوص البسيطةفهم . ۸
بناء رصيد مناسب من املفردات اليت تساعد على فهم القطع اليت قد متتد إىل . ۰

 .عدة فقرات
 .والبحث عن املواد القرائية اجلديدة, تنمية الرغيبة والشوق إىل القدرة واإلطاع. ٦
وصحة , ونطقها, سالمة النطق يف القراءة اجلهرية ومعرفة احلروف وأصواهتا. ۰

 .القراءة
 56.ةمات الرتقيم ووظيفتها يف القراءالتدريب على عال. ٤
 :وأما األهداف األساسية يف مهارة القراءة عند عبد العليم إبراهيم فهي  

 جودة النطق وحسن األداء ومتثيل املعىن. ۰
على ةالقدرة , واإلستفالل بالقراءة, كسب املهارات القرائية املخنلفة كالسرعة. ۸

ورد املقروء إىل أفكار أساسية , وإحسان الوفق عند اكتمال املعىن, حتصيل املعىن
 وما إىل ذلك من املهارات

 تنمية امليل إىل القراءة. ۰
 وتنمية حصيلة الطالب من املفرادات والرتاكب اجلديدة, الكسب اللغوي. ٦
 على التعبري الصحيح عن معىن ما قرأه تدريب الطالب. ۰

                                                           
 ۰۸۰. ص......., تدريس فنون اللغة العربية, أمحد مدكر56



. 

وهو غرض متعدد النواحى فمنه الفهم لكسب املعلومات وزيادة الثقافة  الفهم. ٤
ولنقد , للمتعة والتسلية والتذوق, لالنتفاع باملقرروء يف احلياة العملية, واملعرفة

 املوضوعات
 

 لقراءةعناصر ا ( ت

هي عملية يراد هبا إجياد الصلة بني لغة الكالم , والقراءة عند عبد العليم إبراهيم
وعناصر . الكتابةوتتألف لغة الكالم من املعاىن واأللفاظ اليت تؤدى هذه املعاينوالرموز 

 :القراءة ثالثة هي
 املعىن الذهين. ۰
 اللفظ الذي يؤديه. ۸
 57الرمز املكتوب. ۰
 

 أنواع القراءة  ( ث

 :تنقسم القراءة العامة إىل عدة أنواع إلعتبارات خمتلفة منها
 األداءأنواع القراءة من حيث طبيغة : أوال
 أنواع القراءة من حيث األغراض: ثانيا
 58أنواع القراءة من حيثالتهيؤ الذهىن للقارئ: ثالثا
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 نوع من حيث طبيعة األداء. ۱
مها قراءة الصامتة وقراءة , تنقسم القراءة من حيث طبيعة األداء إىل نوعني

 .اجلهرية
 القراءة الصامتة ( أ

ا حل للرموز املكتوبة هي عملية فكرية الدخل القراءة الصامتة  للصوت فيها ألهن 
لعني فوق الكلمات وإدراك مدوا فهي قراءة حتدث بانتقال ا .وفهم ملعانيها بسهولة ودقة

القراءة الصامتة هي القراءة مبجرد  59.ا دون صوت أو مهس أو حتريك لسان أو شفةالهن
 60.النر دون النطق باأللفاظ فهي قراءة خالية من اهلمس وحتريكالشفة واللسان

, تلخص الباحثة أن القراءة الصامتة هي يظهر فيها انتقال العني فوق الكامات
 .وليس فيها صوت والمهس وال حتريك لسان أو شفة

 :أما مزايا من هذه القراءة فهي
 .ّب من الناحية االجتماعية أعم وأكثر انتشارا من القراءة اجلهريةتعت. ۰
 .توفري الوقت لكوهنا أسرع من القلراءة اجلهرية لتحررها من أعباء النطق. ۸
تعيني على الفهم وزيادة التحصيل أكثر من القراءة اجلهرية ألن الذهن يكون . ۰

 .اجلهريةمتفرغا من األعمال العقلية األخرى اليت يف القراءة 
 .تعتّب أيسر من القراءة اجلهرية. ٦
 .تعتّب أدعى إىل سرعة التفكري بااملقروء. ۰
 .تعتّب أجلب للسرور واالستمتاع ألن فيها انطالقا وحرية. ٤
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61.فيها تعويد للقارئ على االطالع واالعتماد على النفس. ۱
 

 القراءة الجهرية (ب
األول لتعليم اللغة ألهنا تتيح فرصة كثرية اجلهرية مفيدة جدا يف املراحل القراءة 

للتدرب على النطق الصوت ورمزه املكتوب ولذلك يقال إنه ينبغي أن تقتصر مرحلة 
القراءة اجلهرية هي قراءة تشتمل  62.القراءة اجلهرية على املراحل األوىل فقط من تعلم اللغة

وإدراك عقلى ملدلولتها , ابيةمن تعرف بصرى لللرموز املت, على ما تتطلبه القراءة الصامتة
بنطق الكلمات , وتزيد عليها التعبري الشفوي عن هذه املدلوالت واملعاىن, ومعانيها
 63.كات القراءة اجلهرية أصعب من القراءة الصامتة, واجلهريها

وتستمد القراءة . للقراءة اجلهرية موقع هام يف أي برنامج لتعليم مهارات اللغة
والقراءة اجلهرية وظائف . موقعها يف احلياة اإلنسان ونشاطته يف اجملتمعاجلهرية هذه األمهية 

إكتشاف , تذكر منها تشخيص الصعوبات اليت يوجهها الطالب يف تعريف الكلمات
 64.مشطالته يف النطق

ختلص الباحثة أن القراءة اجلهرية هي عملية اليت تتم فيها ترمجة الرموز الكتابة 
 .وأصوات مسموعة متباينة الداللة حسب ما حتمل من معىنوغريها إىل ألفاظ منطوقة 

 :أما مزايا من هذه القراءة فهي
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وخصوصا يف , ومتثيل املعىن, وإجادة األداء, هي أحسن وسيلة إلتقان النطق
فيتسىن . كما أهنا وسيلة للكشف عن أخطاء الطالب يف النطق, الصفوف األوىل

بتعرف نواحى , لراقية على تذوق األدابتساعد يف الصفوف ا –أيضا  –وهي , عالجها
وذوى احلرف , وهي وسيلة لتشجيع الطالب اجلبناء, األنسجام الصوتى واملواسقا اللفظية

وال غىن عن القراءة اجلهرية يف املوافق اليت تستدع رفع , عالج هذا الداء فيهم, التهيب
واحلديث إىل , هريوملواجهة اجلما, كما اهنا تعد الطالب للمواقف احلطابية, الصوت
فهما القراءة اجلهرية والقراءة , وأما الكلمة األخرى تبني  أن أنواع القراءة إثنان 65.اجلماعة
وأهدافها لكي . والقراءة اجلهرية هي القراءة بنطق الكلمة أو اجلملة اليت يقراءها. الص امتة

وأما القراءة  .يستطيع أن ينطق الطالب قراءة بصحيحة ويناسب بالنطق اللغة العربية
وأهدافها  أسرع من القراءة . الصامتة فهي القراءة بالنطق اللفظ من الكلمة أو اجلملة

 66اجلهرية يف فهم املقروء
 نوع من حيث األغراض.۲      

 :وهي, تنقسم القراءة من حيث األغراض إىل ستة األنواع
بشكل  القراءة السريعة العاجلة وهي القراءة اليت يقصد القارئ حبث شيئ ( أ

وتفيذ يف .وهم يقرؤون كقراءة فهارس الكتب وقوائم األمساء, عاجل
والكشف عن معاين , البحث عن املصطلحات واستعراض املادة ومراجعتها

املفرادات من املعاجم وللتدريب عليها يكلف املعلم طالبه بالبحث عن 
 .املضوع امللوب من خالل الفهرس أوالبحث عن الكلمة
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فكرة عامة عن موضوع متسع وهي أكثر دقة من القراءة القراءة لتكوين   ( ب
وتفيد يف , واستيعاب احلقائق, وُتستعمل يف قراءة التقارير. السريعة

: وللتدريب عليها. وكتابة املالحظات, واستخالص األفكار, اإلستذكار
 .يكلف املعلم طالبه بتخليص ما يقرؤون يف مكتبة املدرسة أو الفصلية

ويشرتط يف هذه القراءة الرتيث , ة هي يقصد هبا الفهمالقراءة التحصيلي  ( ت
وتستعمل يف استذكار الدروس . والتأين لفهم ما يقراء إمجاال وتفصيال
 .واستخالص األفكار من املقروء, لتثبيت املعلومات واحلقائق يف األذهان

وجيمع منها ما , قراءة جلمع املعلومات وفيها يرجع القارئ إىل عدة مصادر( ج
مثل قراءة الطالب الذي يعد رسالة , حيتاج إليه من معلومات خاصة

أوحبثا ويتطلوب هذا النوع من القراءة مهارة يف التصفح السريع وقدرة 
والتصفح , وتستعمل يف الرجوع إىل املصادر املتعددة. على التلخيص

 .السريع والقدرة على التلخيص والتحليل
الفراغ هي القراءة خالية من التعمق قراءة للمتعة األدبية يف أوقات  ( د

كالقراءة األداب والفكاهات , والتفكري وقد تكون متقطعة تتخللها فرتات
 .وقد يقراء الشخص خالهلا الصحف واجملاالت, والطرائف

القراءة النقدية التحليلية هي القراءة املتأنية اليت يتولد لدى الشخص من ( س
من خالهلا احلكم على األشياء من ممارستها نظرة نقدية نافذة يستطيع 

مثل نقد قصة أدبية أو قصيدة . خالل املوازنة والربط واإلستنتاج
 67.شعرية
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 نوع من حيث التهيؤ الذهنى للقارئ. ۳

 :ومها, تنقسم القراءة من التهيؤ الذهىن إىل نوعني
 القراءة للدرس ( أ

قراءة الدرس تستخدمها قطاعات كبرية يف اجملتمع خاصة الطالب 
فالطالب يقرؤون للدرس والتحصيل . واملثقفون وذووا املطالب املختلفة

وبعض الناس يقرؤون املذكرات والتقارير ملعرفة ما فيها . للمعرفة واملعلومات
 . والبعض األخر يقرؤون اخلرائط والالفتات وحنو ذلك. واإلستفادة به

 القراءة لالستمتاع ( ب
. راءة املرتبط بقضاء وقت الفراغأما القراءة لإلستمتاع فهي النوع من الق

وقد أصبح هذا النوع من القراءة متلك أمهية خاصة يف الوقت احلاضر نظر 
لتزايد وقت الفراغ الناجتعن إحالل االلة حمل اإلنسان يف شيء أنواع 

 68.األعمال
ألن  األستاذ أو  كتب الرتاثالقراءة اجلهرية يف تعليم   نڠاتستخدم طريقة باند

الشيخ يقراء ويبني  بصوت عال لكي يستطيع أن يسمع الطالب صوت األستاذ أو 
 .حّت يفهم الطالب بيانات األستاذ أو الشيخ جيدا, الشيخ

 
 كتب التراث .٤
 تعريف كتب التراث ( أ

كتب الرتاث هي الكتب الدينية باللغة العربية واملاليوية واجلاوية أو اللغات 
اليت يكتبها علماء يف الشرق , األخرى يف إندونيسيا باستخدام حروف العرب

                                                           
68

 ۰۸۸-۰۸۰. ص, (۰۹۲6, مكتبة الفالح: بريوت) ,تدريس فنون اللغة العربية, الدكتور أمحد مدكور  



. 

قال . كتب الرتاث مطبوعة على القرطاس األصفر. وعلماء إندونيسيا أيضا, األوسط
Martin Van Bruinssen ب الكالكسية املكتوبة حبروف أن كتب الرتاث هي الكت

 69.العرب ويستعمل يف املعهد
تعليم كتب  70.تعليم كتب الرتاث بدون شكل معروف بالكتب األجرادة

يُورِط التعليم . الرتاث هي عملية التعليم اليت تستخدم كتب الرتاث كالدرس الرئيسية
راسية واللغة املقدمة العناصر منها الطالب واملعلم واملادة الدراسية والطريقة ومنهاج الد

ومن التعارف السابقة أن تعليم كتب الرتاث هو عملية التعليم اليت  71.والتقومي
تستخدم كتب الرتاث كالدرس الرئيسية لنيل اخلّبة وخزانة العلوم الدينية من العلماء 

 .ويستخدم املعهد كتب الرتاث بكتابة عربية وباللغة العربية.  القدمية
 

 التراث أهداف تعليم كتب  ( ب
تعليم كتب الرتاث هو التعليم الذي يستعمله كتب الرتاث ويبحث يف علوم 

ث إىل الطالب هدف تعليم كتب الرتاث هو إعطاء االسهام واحلو . الدين
ليمارس ويطبق األحكام اإلسالمية يف حياة اليومية كوجود تالؤم وانسجام 

 72.والبيئة وتوازن ارتباط الناس إىل اهلل وبني الناس والناس األخر
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 .يهدف تعليم كتب الرتاث يف املعهد هو يتعلم حمتوي الكتب ويتعلم اللغة العربية 
حّت يستطيع الطالب , فلذلك خيرج الطالب من املعهد سيستطيع أن يعرف اللغة العربية

 .أن يفهموا حمتوي الكتب ويطبق اللغة العربية
 أهمية تعليم كتب التراث  ( ج

خصائص املعهد حت منظور   جتعلكتب الرتاث هي العامل املهم الذي 
وهذا . كإحدى العناصر الذي يكون املعهد منها املعلم والطالب واملسجد واملعهد

وهي كاخلّبة وخزانة العلوم . أن كتب الرتاث معم يف املعهداحلال يستطيع أن يثبت
 73.حلوجتعل كتب الرتاث مؤشر العلوم والصا. ونظرية احلياة

فلذلك أن تعليم كتب الرتاث هو العملية اليت تنتج تغيري قدرة القراءة والكتابة والرتمجة 
اوال (. املعريف والشعوري والنفسي)وتغيري املوقف وحيقق القيم احملتوية يف املادة الدراسة 

يدرس تعليم كتب الرتاث يف املعهد فقط ولكن اآلن كثري من مؤسسات الرتبية الرمسية 
 .املدرسة الثانوية اليت تدخل يف منهاج الدراسة وتعليمها كالدراسة الزيادة خاصة

 
 تعليم كتب التراث خصائص (د
تنبغي  . للنسق الوحيد يكون منت مث مكمل بشرح أوحشية مواصفة كتب الرتاث 

حّت تسهيل القارئ  korasan كتب الرتاث جتليد غري إكمال وقصد بتصميم
 :قال موجام القمر أن خصائص كتب الرتاث وهي. جبزء لوازم ليحمل كتب الرتاث

فصل , باب, كتاب"مرتب املعىن األكّب إىل األصغر تفصيال على سبيل املثال  ( أ
 وغريها
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الستخدام عالقة الرتقيم الالزم هو غري نقطة وشولة وعالمة نداء واالستفهام  ( ب
 وغريها

ي باستخدام اصطلح تستخدام مصطلحات والرموز املعينة ليظهر الرأي القو  ( ت
 املذهب والصاحل والرجة وغريها

 

 الّدراسة الّسابقة. ب
بي ة , نڠاباندوكثرية من البحث عن طريقة وهذه الط ريقة إحدى من قدوة الرت 

 :هي, وليدافع هذه البحث كانت البحوث ال ذي عمل وقر ب هبذا البحث. املعهد
ن ڠاوباندو نڳااملقارنة بني طريقة سورو"حتت املوضوع البحث ال ذي كتبه ريز أمام . ۰

والنتيجة . سيكڳر" اإلحسان"مع تناول نتيجة الط ال ب مبعهد ودار األيتام  وفع الي تهما
ن مع الط لب ال ذي يت بع ڳالبحثه هو تناول الن تيجة للطالب الذي يت بع طريقة سورو

أن  , "سيكڳر أنوم ڠناإلحسان ليبانيكو وير"مبعهد ودار األيتام  نڠاباندوطريقة  
ن مع الط لب ال ذي يت بع ڳاليس فرق تناول الن تيجة للطالب الذي يتبع طريقة سورو

بل الن تيجة اإلجتمايل  للط ال ب الذي . اإلحسان"مبعهد ودار األيتام  نڠاباندوطريقة 
من الن تيجة اإلجتمايل  للط ال ب الذي يت بع طريقة ( ۲۱) أكثر نڳايت بع طريقة سورو

 (.۰۰, ۲۶) نڠاندوبا
 ن وفع الي تهماڠاوباندو نڳاهذا البحث يبحث عن املقارنة بني طريقة سورو

حيتلف ببحثي وهو . سيكڳر" اإلحسان"مع تناول نتيجة الط ال ب مبعهد ودار األيتام 
 .ڠاجلامعة مسار ڠاسالتعليم الكتب العربي ة مبعهد وايل  نڠاباندوإستخدام طريقة 

 نڠاوباندون ڳاه هجيفة حتت املوضوع فع لي ة إستخدام طريقة سوروالبحث ال ذي كتبت. ۸
أن   والن تيجة لبحثها. رڳوبو" احلسنة"حبث املسألة مبعهد نور الت قوى : يف تعليم املتعل م
فع لي ة يستعمل يف تعليم املتعل م وأفضله  نڠاوباندون ڳاطريقة سورو, يف إستخدامهما

اث يتكو ن من ختطيط  نڠاوباندون ڳاطريقة سورو, ويف تطبيقهما. يف تعليم كتاب الرت 



. 

ال ذي ُعمل مقبول وتناول  نڠاوباندون ڳاوبعد جتربة طريقة سورو. وإستخدام وتقومي
 .إجابة مقبولة أيضا من الط الب

يف تعليم  نڠاوباندون ڳام طريقة سوروهذا البحث يبحث عن فع لي ة إستخدا
ببحثي وهو إستخدام  حيتلف. رڳوبو" احلسنة"حبث املسألة مبعهد نور الت قوى : املتعل م
 .ڠمساراجلامعي  ڠاسالتعليم الكتب العربي ة مبعهد وايل  نڠاباندوطريقة 

حتت املوضوع تعليم القواعد ( ۰۱۱۰۰۸۰۴۱)البحث ال ذي يكتب عبد الفتاح . ۰
وأما نتائج هذا البحث فهي أن كتاب . ثوية لفهم القرآن وكتب الرتاالنح

ألن املؤل ف , ألمني فوزان بدري هو كتاب حيتوي علي شديد االختصار" اإلختصار"
جزء من األمساء وما يتعلق هبا يف املممجلد األول وجزء من , يكتب فيه جزئني

لطريقة القياسية يعين يبدأ املعل م وكنت ا. األفعال وما يتعل ق هبا يف املممجلد الث اين
ألن املؤل ف يبدأ بالقواعد أوال مث باألمثلة , بذكر القاعدة مث  يعطي األمثلة عليها

 .والت وضيح اليت تتعلق بالقواعد املذكورة
. ثتعليم القواعد النحوية لفهم القرآن وكتب الرتاهذا البحث يبحث عن 

 ڠاسالتعليم الكتب العربي ة مبعهد وايل  نڠاباندوخيتلف ببحثي وهو إستخدام طريقة 
 .ڠمسار اجلامعي
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 
والغرض , مناهج البحث هي طرق البحث العلمي لتناول البيانات الصحيحة

وتظهرها ببعض , من مناهج البحث هو أن متكن الباحثة ان تكتشف البيانات وتتطو رها
وبعد أن تشرح الباحثة  74.وحلل  ولتطل ع إىل املشكالت يف جمال الت عليماملعرفة املعي نة لفهم 

فأخدت الباحثة املناهج املخصوصة حملاصلة على  نڠانظرية تعريف املعهد وتعليم باندو
وحبثت الباحثة فيه  .فيه والقراءة وتطبيق القواعد. ڠمسار اجلامعي ڠاساالبيانات مبعهد واىل 

بيانات وطريقة مجع البيانات وطريقة لقت واملكان جلميع اأحباث وهي نوع البحث والو 
 .حتليلها

 نوع البحث( أ
وحبث نوعي  هو حبث ال ذي حيصل  75.حبث نوعي  يسم ى أيضا ببحث طبيعي

هو البحث الذي , يسم ى بالبحث الص ناعي   ومن نوعه يستطيع أن, البيانات الوصفي ة
وأم ا هذا البحث  76.ملعني  بتعليمه كاملسألةيُعمل مكث فا ومفص ال ومعم قا إىل املفعول ا

 77.يسم ى الوصفي  ألن ه حيل ل ويقد م البيانات منظ ما عن حالة املفعول حق ا
البحث الن وعي  هو عملي ة حل  املشكلة ال يت  ڠوعند هيدر الن ووي يف مولي

شخص أو مؤس سة أو جمتمع أو )تُتبح ث املشكلة بتصوير حال الفاعل أو مفعول البحث 
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وينقسم حبث نوعي  إىل قسمني  78.يف هذا احلال مبناسب البيانات املوجودة( غري ذالك
. ميداين وصفي  وهذا البحث حبث نوعي  , يعىن حبث نوعي ميداىن وحبث نوعي  مكتيب

وحبث وصفي  79.مجع البيانات بشكل الكلمات والصور وليست األرقام وهو إذا كان
هذا البحث حبث نوعي  ألن ه  80.يشرح البيانات كما هي موجودة ىف حمسوس البحث

 .يتأسس على الظواهر الطبيعية

 

 بؤرة البحث( ب
 ي  اجلامع ڠاسا ن مبعهد وايلڠاالبؤرة يف هذا البحث هي استخدام طريقة باندو

 ڠمسار

 

 مصادر البيانات( ج
 ڠاساوالشيخ  مبعهد واىل  لجنةيف هذا البحث هي الطال ب والمصدر البيانات 

 ڠمسار ي  اجلامع

 

 مكان ووقت البحث(د
 مكان البحث. ۰

الذي يقع يف  ڠي  مساراجلامع ڠاساأخذت الباحثة مكان البحث يف معهد وايل 
 ڠاإلسالمي ة احلكومي ة مسار ڠاساوايل احلرم اجلامعي الثاين جامعة , الشارع بروفيسور هامكا

۰۱۰۲۰. 
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 وقت البحث. ۸
حتت  ۸۱۰۲مايو  ۰٤ -أبريل  ۰٤ قامت الباحثة ببحث نوعي  من الت اريخ
 .ڠمسار ياجلامع ڠاساإشراف الشيخ فضالن مشفع كمدير معهد وايل 

 
 البياناتطريقة جمع (ه

ألن  اهلدف األو ل يف , طريقة مجع البيانات هي الطريقة األوىل يف البحث
 :وأم ا الطرق اليت تستخدمها الباحثة جلمع البيانات كما يلي 81.البحث تناول البيانات

 املشاهدةطريقة .أ
هي الطريقة اليت تستخدمها الن اس لنيل اخلرية واملعرفة بناء على ما ينظر اليه 

قال نسوسيان  83.الطريقة هي اسلوب إجتماع البيانات الذي حيصل للباحثة 82.ويستمعه
املراقبة ( ۰۹۹۱)ويفصِّل سفنة فيصل . هي أساس مجيع املعلوماتأن  املراقبة  (۰۹۲۲)

وقال حممد علي  84.املراقبة واضحة وخفية واملراقبة غري مرت بة, على املراقبة اإلشرتاكة
(Muhammad Ali )قة املشاهدة هي إحدى الطرق املستخدمة جلمع البيانات أن طري

وهذه الطريقة تستخمها  85.ومباشرة أو غري مباشرة, اليت يقوم هبا السؤال واجلواب
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 وايللتعليم كتب الرتاث مبعهد  نڠاطريقة باندوالباحثة الكتساب البيانات عن استخدام 
 .ي  اجلامع ڠاسا

 طريقة املقابلة. ب
وتفعل  86.البيانات بتقدمي األسئلة لسانا وجياب لسانا أيضاهي طريقة مجع 

طريقة الطالب لتناول البيانات عن استخدام و  اللجنة الباحثة املقابلة مع الشيخ وبعض
 .   ي  اجلامع ڠاسا وايلمبعهد  نڠاباندو

 طريقة الت وثيق. ج
من ويستطيع الت ثيق كتابة أو صورة أو حماولة . هي ورقة الوقائع املاضي 

طريقة  87.الت وثيق هو متم م استعمال طريقة املراقبة واملقابلة يف البحث الن وعي  . الش خص
التوثيق هي تقرير مكتب عن احلادثة اليت تدل على البيانات والتفكري عنها ويكتبها القائم 

تستخدم الباحثة طريقة التوثيق  لطلب البيانات عن  88.به بالقصد حلفظها وإليصاهلا
ات من املذك رات والنسخة والكتب والصحف واجملالت والنقش ومذك رة األشياء  أو املتغري 

استخدمت الباحثة على هذه الطريقة حلصول . االجتماع وجدول األعمال وغري ذلك
والتنظيم فيها وعملي ة تعليم   ڠي  مساراجلامع ڠاسا وايلالبيانات عن صورة جانبية مبعهد 

 . كتب الرتاث

 
 

 

 

                                                           
86

 Margono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: RenikaCipta, 2000), 

hlm. 165 

87
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, hlm. 329 

88
 Winarno Surakhmadi, Dasar-dasar dan Teknik Research, 

(Bandung: Tarsinto. 1972), hlm. 215 



. 

 يل البياناتطريقة تحل( و
تقوم هذه الطريقة لوجود املعىن وعالقة البيانات بعضها بعضا يف حاهلا  

. ويُفعل حتليل البيانات يف البحث الن وعي  منذ قبل دخول امليدان حّت  اإلنتهاء 89.كامال
أن  العملية يف حتقيق البيانات الن وعي ة تُفعل تعامال ( ۰۹۲۴)وقال ميلس وهوبرامن 

 90.انتهاء ومنهكوإستمرارا حّت  
البيانات اليت تناوهلا سُتحل ل البيانات باستعمال طريقة , ويف هذا البحث

ن لتعليم كتب ڠاألهنا تُبني  البيانات والوقائع اليت تناسب باستخدام طريقة باندو, الوصفي ة
 .ڠاجلامي  مسار ڠاساالرتاث مبعهد وايل 

 :فمنها, وأم ا طرق حتليل البيانات
 تقليل البيانات ( أ

تقليل البيانات هو املعانقة وإختار البيانات األساسي ة وترتك ز إىل الشيء املهم  
مث  تُقل ل البيانات يف الت قرير املنظ م وترتك ز إىل الشيء  91,من كل  املرجع الوثيق بالبيانات

اجلامعي   ڠاسان لتعليم كتب الرتاث مبعهد وايل ڠاالذي يناسب باستخدام طريقة باندو
 .ڠمسار

 عانقة البياناتم ( ب

فكرة أساسي ة مث  يُفصَّل الباحثة البيانات يف خالصة و معانقة البيانات هي تعانق 
92.وصفي ا منظ ما حّت  تستطيع أن تسه ل يف طلب املشكلة

 

                                                           
89

 Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajah mada 

University, 2005), hlm. 190 

90
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2016), hlm. 336-337 

91
 Sugiyono,Metodologi Penelitian Pendidikan, hlm. 338 

92
 Sugiyono,Metodologi Penelitian Pendidikan, hlm. 341 



. 

 اختمام البيانات ( ت

واحلاصل . اختمام البيانات هو تطلب الباحثة معىن البيانات اليت جُتمع دقيقا
وهي استخدام طريقة  93اليت جتيب من املشكلة اليت تُثب تهمن هذا االختمام خالصة 

 .ڠاجلامعي  مسار ڠاسان لتعليم كتب الرتاث مبعهد وايل ڠاباندو
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 الباب الرابع
 وصف البيانات وتحليلها

 
كتب ن لتعليم  ڠايقدم هذا الباب نتائج البحث عن استخدام طريقة باندو

وجائت الباحثة بتقدمي البيانات عنه اليت حتتوي . ڠمساراجلامعي  ڠاسامبعهد وايل الرتاث 
, األول تبحث فيه توصيف البيانات, ان واستخدامهڠاعلى األشياء املتعل قة بطريقة باندو

 :وهي ما يلى, والثاين تبحث فيه حتليل البيانات
 ڠاساوالي  ةالجامع اللمحة عن معهد . أ

 ورسائله وأهدافه اإلسالمي الحكومي ڠاساوالي  ةالجامع رؤية معهد. ۱

أما . حصوال على ما أرادها املعهد وفقا هبدف اجلامعة فعني  الرؤية والرسالة
اإلسالمية احلكومية اليت هلم شخصية  ڠاساموافقة حتقق علماء جامعة وايل : رؤيته فهي

 .إسالمية والقدرة على اللغة العربية واإلجنليزية
 :ورسائله

 تنشيئ احلالة األكادميية التفضية ( ۰
 تعزيز تدخيل القيم اإلسالمية( ۸

 اإلجنليزية ةغة األجنبية من اللغة العربية واللغتنمية كفاءة الل( ۰

وتنمية العلوم  الباتاجلامعي له وظيفة كمركب تدريب الط ڠاسامعهد وايل 
الدينية واللغوية وترقية التقليد الدينية وحفظها للحصول على رؤية اجلامعة ورسالتها 

 .هدفها
 :وأما أهدافه فهي

 استحقاق الكفاءة األكادميية التنافسية( ۰
 استحقاق الكفاءة يف اللغة العربية واللغة اإلجنليزية شفهيا كان أو حتريريا( ۸
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 كتب القدمية والعصريةالقدرة على قراءة ال( ۰
 ن واحلديث وحفظهماآالقدرة على قراءة القر ( ٦
 األخالق الكرمية( ۰

 :شخصية اخلرجيات
 استحقاق الصالح والروحانية العليا( ۰
 النشاط واملستقل والتكفري املكشف والصدق واملسؤول( ۸
 استحقاق العلوم اإلسالمية( ۰
 اإلجنليزية استحقاق الكفاءة يف اللغة العربية واللغة( ٦
 94تطبيق العلوم والعلوم الدينية لتقدم اجملتمع والشعب( ۰
 

 هيكل التنظيم. ۲

 :ڠاحلكومية مسار ةاإلسالمي ڠاسامكانة املعهد عند املؤسسة اجلامعة وايل 
املعهد مركب تدريب الطلبة يف تنمية العلوم الدينية واللغوية وإثبات التقليد الروحية ( ۰

األنظمة الفرعية األكادميية وتدريب الطلبة لتحقيق رؤية الدينية وحفظها ومن 
 .الدراسة اإلسالمية العليا

من مث ليس املعهد , ڠاإلسالمية احلكومية مسار ڠاسااملعهد من عماد جامعة وايل ( ۸
فتكون األنشطة جتري مبداعمة , مؤسسة مستقلة ختلو من اجلامعة اإلسالمية

 .امعةبعدمها بعضا بعملية التعليم يف اجل
وحدة منفدة تقنية تكلف أن  ڠمسار احلكومي   جلامعي  اإلسالمي  ا ڠاسامعهد وايل ( ۰

اإلسالمية احلكومية ورسالتها وهدفها  ڠاسايداعم حصول رؤية جامعة وايل 
مبحاولة اليت سوف تنتهي إىل تدريب الطالبة ومواصلتهم حيث يستحقون ثبات 
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سعة العلوم ااألخالق والكفاءة اللغوية وو العقيدة والطاعة يف العبادة ومكارم 
 .وثبات املهنة والقدرة على كشف الكتب القدمية

جزءا  احلامي هو مدير اجلامعة الذي يقرر تصميم إدارة املعهد حيث يصري املعهد( ٦
 .اإلسالمية احلكومية املتكامل ڠاسا متكامال من نظام جامعة وايل

ث لشؤون الطلبة الذي يدور كمشرف ومقوم املؤسس هو وكيل مدير اجلامعة الثال( ۰
 .على إجراء أمناء املعهد

املستشار هو املشرف الذي يؤهل يف العلوم الدينية إلعطاء اإلسهام الذي يتعلق ( ٤
 .بتنفيذ األنشطة قلدها املعهد شعائريا كان أو أكادمييا

وهيكلة حتته نصبه مدير اجلامعة , هو يتوىل يف اإلدارية, املدير هو رئيس املعهد( ۱
 .ووكالء مدير اجلامعة

 .وهيكله حتته ووكالء مدير اجلامعة, مريب هو الرئيس املسؤول يف جمال أكادميي( ۲
أمينة الصندوق هي مساعدة مدير املعهد نصبه مدير اجلامعة ومنزلته حتت مدير ( ۹

 .املعهد
املعهد  كوهنم تشجيع نظام أنشطة. ڠاسااألقسام هي مجيع موظفي جامعة وايل ( ۰۱

 .يف تنفيذ الوظيفة اإلدارية واملالية والرفاهية والصحية وأمن الطلبة
املخاضر هو معلم يف احملاضرة اللغوية وتنصيبه من اقرتاح املدير حيث قرره مدير ( ۰۰

 .اجلامعة
املشرفة هي الطالبة اليت تريب طلبة املعهد يف اجلال األكادميي واللغوي ووظيفتها ( ۰۸

 .حيث قررها مدير اجلامعة مساعدة املدير
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املساعدة العامة هي مناسقة األقسام اليت تساعد املشرفة يف إقامة تعليم ( ۰۰
 95.وكيفية تنصيبها باقرتاح املدير حيث قررها مدير اجلامعة. وتدريبهم طالباتال

 :ڠاجلامعي  اإلسالمي  احلكومي  مسار ڠاساهيكل معهد وايل 
 اإلسالمية احلكومية ڠاسامدير جامعة وايل :   احلامي

 وكيل مدير اجلامعة الثالث لشؤون الطالب:   املؤسس
 أمحد صاحل املاجستري:   املستشار

 الدكتور فضالن مشفع املاجستري:    املريب
 الدكتور طلحة اخلري:    املدير

 أكوس مشس اهلدى املاجستري. ۰: حماضر اللغة العربية
 حممد حمرتز احملاسن املاجستري. ۸ 
 سيف العمر املاجستري. ۰ 

 أريفنا نور خالق املاجستري. ٦
 شفعي جوهر املاجستري. ۰
 حممد نور حنيف املاجستري. ٤ 
 حممد عبد واحد زهد املاجستري. ۱ 

 ليلة الز كي ة املاجستري. ۲
 شريف األنام املاجستري. ۰:  حماضر اللغة اإلجنليزية

 نور خالص املاجستري ڠنن. ۸  
 املاجستريحممد فائق . ۰
 حريسما فوسفتاسري املاجستري. ٦
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 عبد الفتح املاجستري. ۰
 ايلس جنحة املاجستري. ٤
 حممد سيف اجملب املاجستري. ۱
 نور أمحد املاجستري. ۲

 توفق عابدين:   قسم تقين
 عارف. ۰ :  قسم التنظيف

 بانكيت بودي تشاهبو. ۸  
 ريتنو وايت. ۰:   قسم األمن

 دوي يونيتا. ۸  
 سيت منظرة. ۰:  املشرفات

 ارفع عمليا. ۸  
 هناية اهلمة. ۰  
 امي حبيبة . ٦  
 اروم استقامة. ۰  
 شفاء حلية الن ساء. ٤  

 سيت مطيعة. ۰ :  املساعدات العامة
 رحن اسري نوفيتا ساري. ۸  
 علما عمالنا. ۰  
 نوزوليا رمحة. ٦  
 زوليانا. ۰  
 امي امرية. ٤  

 حيب اد ين. ۱
 حنيفة ازقي. ۲
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 بينج سيت منتمة. ۹
 أحوال المعّلمين والطّالبات. ۳

يكون املعهد عنصرا  .ديث بأساس سلفي  احلعهد امل هو ي  اجلامع ڠاسامعهد وايل 
اإلسالمية  ڠاسامهما ملدافعة حتقيق رسائل اجلامعة وترقية جودة خريج جامعة وايل 

عنصرا ليعزز على تشكيل  ي  أن يكوناجلامع ڠاساويرجى وجود معهد وايل . احلكومية
فلذلك يُطب ق املعهد لغتني يومي ا يرجى أن , العلماء املهنيني اليت تستطيع اللغة األجنبية

ويُ َوفر الطالبات علوم الد ين واللغة األجنبية وأخالق . يستطيع الطالبات يف اللغة األجنبية
احملادثة واحملاضرة الليلة وكل يوم يعمل الطالبات أعماال لغوي ة مثال . الكرمية يف كل يوم

 .لتحقيق الكفاءة يف اللغة األجنبية
يكون حماضر اللغة العربية  . اختار مدير املعهد املؤهلني يف جماهلم, ألجل ذلك

بعض من مثانية احملاضرين كلهم  .كلهم متخرجني من اجلامعة يف الشرق األوسط
جهد املعهد يف حتقيق  هذه تؤكد على. متخرجون من جامعة األزهر الشريف بالقاهرة

 .رؤيته ورسائله وكل احملاضر الزم أن حيصل على درجة املاجستري على األقل
واملعلومات يف احملادثة واألنشطة اليومية هن من يستحققن التأهيل يف اللغة 

هن املشرفات واملساعدات العامة الاليت يأتني من الطلبات القدميات وهلن القدرة . العربية
. من اللغة العربية واللغة اإلجنليزية واألخالق الكرمية وقدرة التفكري جيدايف اللغتني 

واختار املساعدة العامة أقام به مدير املعهد حبساب . وأصغارها يف املستوى الرابع
أما تنصيب املشرفات الاليت منزلتها فوق املساعة العامة بتعيني مدير املعهد , املشرفات

ألنه قد عرف مدير املعهد شخصية مرش حات واحدا . ومستقال اجلامعي  مباشرة ڠاساوايل 
وأهدافها لتبديل املشرفات واملساعدات العامة . واملرشحة هي املساعدة العامة .فواحدا
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القدمية الاليت قد خرج قد خرجت من املعهد بأسباب مواصلة الدراسة العليا والتزويج 
96.وغريمها

 

هناك من خترجت من املعهد , التعليمتأيت طالبات املعهد من خمتلف خلفية 
كلهن متلك كفاءة علم الدين وكفاءة اللغة . السلفي واملعهد احلديثي واملدرسة احلكومية

متلك كفاءة الدينية هلن من املعهد الس لفي ومتلك كفاءة اللغة هلن من . املختلفة ايضا
 .املعهد احلديث عاما

. املعهد مكان طيب للدراسةومن أسباب تسجيلهن يف املعهد هي رأيهن بأن 
وألهنن سيستحققن احلماسة واجلد , هذا احلال من أسباب قوي ة على قبول طالبات املعهد

سوى ذلك كثري من الطالبات قد تناولت املعلومات عن املعهد ممن حول . عند التعليم
 من طولوأ هم عرفن املعهد كمكان مطمئن  . املعهد من موظفي املعهد ومتخرجات املعهد

الت عليم وفرصة ذهبي ة  لوتُقبل الطالبة وأوصوا بأن تتعل م فيه ولو كان فيه سنة واحدة 
97.فقط

 

 

 الوسائل المستخدمة. ٤

يدور يف جمال  . اإلسالمية احلكومية ڠاسامعهد هو من وحدة جامعة وايل 
يسهل املعهد الطالبات لتنفيذ . أكادمي يف ترفية جودة طالب اجلامعة خاصة لبناهتا

اجلامعي  باملكو نات  ڠاسافأكتمل معهد وايل , الّبامج فيحتاج إىل الوسائل الدافعة
 ڠاساالفندوق هو مبىن لتمكني طلبة معهد وايل . ومن األساس هو الفندوق. الظاهري ة

مها جو الت عليم مشوال ومكان تربية الطالبة بشكل رعاية , واظفتني األساستنياجلامعي  مب
أما الوسائل املستخدمة فتقصد لتزييد القيمة الز ائدة متاعدة على حصول هدف . وتربية
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إذن ميكن للطالبة استيفادها , وبعض الوسائل موحد يف مبىن املعهد. التعليم قررته اجلامعة
 :بشكل عامتوصيف الوسائل . عظيما

القاعة والفصول واألداوات التعليمية من السبورة : الوسائل األكادمي ة  ( أ
 .وجهاز السالييد وكّب الصوت

الوسائل األخرى من الت سهيالت واخلدمات للطالبات والضيوف حنو  ( ب
 .املطعم وموفق السيارات واألجهزة الصحية وغريها

وتعمل طالب . اجلامعي  له مبنان مها املبىن األول واملبىن الث اين ڠاسامعهد وايل 
واملبىن األول يتكون على أربع طبقات هي . الّبامج يف املبىن األول ألنه وسائل كاملة

واثناهنا لغرفة شركة الطلبة , وواحدها لغرفة الضيوف, غرفة۰۱الطبقة األوىل تتكو ن من 
وغرفة املدب ر أي . وكل الغرفة ستة أشخاص. غرفة ۰٦إذن عدد غرفة النوم . واإلدارة

. غرفة ۸۰والطبقة الثانية إىل الرابعة تتكون من . املشرفة واملساعدة العامة يف وحد الغرفة
وجبانب الغرفة هناك قاعة إلقامة كل برنامج من صالة اجلامعة والدعاء وقراءة الكتب 

 98.سبورة واجلهاز والتجامعات األخرىواحملادثة إذا حتتاج إىل الوسائل املستخدمة من ال
. أدار املعهد املوجودات بإجراءات معينة اليت قد حللها مؤهلون ألن تكون نافعا يف التعليم

 .فاإلدارة هنا تستفيد منه من بدايته إىل هنايته أي ختطيط وتنظيم وتنفيذ
 

 ڠالجامعّي سمار ڠاسااألنشطة التعلمّية بمعهد والي  .۵
كان املعهد احلديث واملعهد الس لفي  واملعهد , كثري من املعهد يف اإلندونيسيا

. وهذا املعهد ميلك مي زة متنو عة من التعليم والن ظام والطريقة. احلديث بأساسي  سلفي  
ميلك املعهد احلديث نظاما . بتلك ممي زة كل املعهد ميلك النظام املتنو عة من املعهد األخر
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أما املعهد الس لفي ميلك الن ظام . تقد م الكفاءة اللغوي ة من الكالم خاصةهو ي, لغاوي ا
اث خاصة, الت قليدي وكان . هو يتقد م فهم الن حو والص رف وكفاءة قراءة وفهم كتب الرت 

كمثل معهد وايل . املعهد ال ذي يضم  طريقتني من نظام املعهد احلديث واملعهد الس لفي  
هو أحد من املعهد احلديث  ڠاجلامعي  مسار ڠاساهد وايل مع. ڠاجلامعي  مسار ڠاسا

بأساسي  سلفي  الذي يطبق طريقتان من املعهد مها من املعهد احلديث يطبق املعهد لغتني 
ومن . يومي ا واألنشطة اللغوي ة من احملادثة وحماضرة ال ليلي ة واإلداعة اللغوي ة واملشاورة الل غوي ة

اثهد أنشطة تعليم كتب الاملعهد الس لفي  يطبق املع سوى يطبق لغتني وتعليم كتب  .رت 
 .الرتاث ميلك العمهد ممي زة وهي يتقد م املعهد جودة العقل واألخالق الكرمية

 :فهي ڠاجلامعي  مسار ڠاساأما األنشطة اليت يقوم هبا معهد وايل 
اللغة العربية من املفردة عن البات يتعلم الط. يقوم املعهد حمادثة كل  يوم, احملادثة العربي ة. ۰

 .والكالم والقراءة والقواعد النحوية
. ديث بأساس سلفي  هو املعهد احل ڠاجلامعي  مسار ڠاساوايل  نوع معهد, اللغة اليومية. ۸

, يسمى حبديث ألنه يستخدم اللغة العربية يف االتصال اليومي  مثل املعهد احلديث
فالتعليم باللغتني األجنبي تني من اللغة , مهما يكون التعليم فيه يقدم كتب الرتاث

 .العربية واللغة اإلجنليزي ة
هذا الّبنامج . اخلطابة العربية هي برنامج يلزم الطالب أن ميارين اخلطابة أمام اجملتمع. ۲

وميكن الطالب تنمية املواد اليت قد حصلت عليها من برامج , يدرب قدرة اخلطابة
هذا فرصة ووسيلة لتنمية الكفاءة . والكالم( اإلنشاء) حمادثة وحماضرة لوي ة فيالكتابة

(. استماع)ومستمعات ( الكالم والكتابة)سواء كانت خماطبة  الباتاللغوية لدى الط
فللمخاطبة أن ن حتاول يف إرسال اللرسالة عن ما تتعلق مبحتوى اخلطابة بعبارهتا 

 .وللمستمعات أن يستمعن الكالم العريب  ويفهمنها. العربية وإجراءات إلقاء اخلابة
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 احملاضرة اللغوي ة. ٦
خاصة يف تعليم اللغة األجنبية يعقد هذا الّبمنج مر تني يف  احملاضرة اللغوية هي حماضرة

 .مرة للعربية ومرة لإلجنليزي ة, األسبوع
 قراءة الكتب. ۰

 .ما قراءة الكتب الرتاث عقدته برئاسة الش يخمن خصائص تعليم املعهد عا
يقوم . ومها امتحان احملادثة وامتحان احملاضرة الليلية اللغوية, يف املعهد إمتحانان .٤  

 . االمتحان مر تني مها يف مستوى األوىل ومستوى الث انية يف كل سنة
 :وأما األنشطة اإلضافي ة فهي

هو برنامج عقده املعهد كوسيلة لتحقيق كفاءة ". معهد"برنامج اإلذاعة يف الراديو . ۰
للمذيعات  .وهذا برنامج يعطى الطالبات الفوائد الكثرية. الطالبات يف الكالم لغات

اليت جاءت من فصل متقدم هي وسيلة لتصحيح الفكرة بأهنن ممتازات عربي تهن 
وجود , وأما للطالبات األخريات. والوسيلة لرتقية مهارهتن يف الكالم العريب وتنميها

 .أكثر وميارسهن يف استماعهن املذياعيحثهن على تعلم اللغة العربية
 يف اللغاتڠاسانادي معهد وايل . ۸

يف اللغات هو نادي لطالبات املعهد الاليت ترغب يف اللغة  ڠاسانادي معهد وايل 
مثال , يتعلم الطالبات تنمية كفاءة لغتهن وإجراء حُيتاج يف املسابقة. األجنبية من لغتني

وهنا يدرهبن , لعيون وحركة اجلسم والتنغيمالعاملة احملتاجة يف اخلطابة من اتصال ا
 99.ملمارستهن يف استعمال اللغة العربية خاصا

 :فهي ڠاجلامعة مسار ڠاساوأما عملية تعليم كتب الرتاث مبعهد وايل  
 الكتاب الياقوت النفيس وخططه الدراسي -

 الكتاب تعليم املتعلم وخمططه الدراسي -
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 الكتاب موعظة املؤمنني وحمططه الدراسي -

 الكتاب فتح اجلواد وخمططه الدراسي -

100الكتاب تفسري اجلاللني وخمططه الدراسي -
 

 نڠابطريقة باند ڠسمار يّ الجامع ڠاكتب التراث بمعهد والي ساتعليم  . ب
 نڠابطريقة باند ڠسمار يّ الجامع ڠاسابمعهد والي  عملّية تعليم كتب التراث. ۰

النفيس وموعضة املؤمنني وتعليم الياقوت )تُعقد قراءة كتب الرتاث أربع مر ات 
الياقوت النفيس )يف األسبوع لكل  الطالبات ومخس مر ات ( املتعلم وتفسري اجلاللني

. للطالبات القدمية خاصا( وموعضة املؤمنني وتعليم املتعلم وتفسري اجلاللني وفتح اجلواد
وتكتب الطالبات ب ويرتمجه لشيخ الكتحيث يقراء ا نڠاتعليم كتب الرتاث بطريقة باندو

 .معناه
 101:أوقات تعليم الكتب الرتاث

 الوقت اليوم الكتب النمرة
 بعد العشاء األربعاء الياقوت النفيس ۰
 بعد العشاء اخلميس موعظة املؤمنني ۸
 بعد العشاء اجلمعة تعليم املتعلم ۰
 بعد اعشاء السبت تفسري اجلاللني ٦
 بعد العصر اإلثنني فتح اجلواد ۰
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ويُعمل الطالبات تعليم كتب الرتاث يف القاعة بعد صالة العشاء مجاعة يف يوم 
ويعل م . وبعد العصر يف يوم اإلثنني للطالبات القدمية خاصا, األربعاء حّت  يوم األحد

 . وإذا اليستطيع أن يعل م الشيخ فتعل م املشرفة بدال. الش يخ تعليم الكتب الرتاث مباشرة
هو املعهد  ڠمسار ي  اجلامع ڠاساوايل ألن معهد  نڠاة بانديستخدم املعهد طريق

طريقة )لتبارك املعهد السلفي  نڠااحلديث بأساسي سلفي فلذلك بتطبيق طريقة باند
اليت ( اجلوى)لتبارك ثقافتنا  نڠابتطبيق طريقة باند 102(.التعليم كمثل العلماء السلفي

كانت اللغة العربية يف كتب , (pegon)يتعلم الكتب الرتاث سحيقا بوسيلة حرف فيغون 
نقراء ونعرف حمال تركيبه أيضا حّت هبذه الطريقة  نڠاالرتاث مبعىن اللغة اجلوي ة وبطريقة باند

والشيخ كمعل م والطالبات تسمع وتتتاول علوما . عن القواعد فعالية إلعطاء فهم الطالبات
 103.من الشيخ

املادة من أربعة  التعليم تتناول الطالباتويف هذا  .يُعمل هذا التعليم يف أربع ليال
الكتب املتفرقة يعين كتاب الياقوت النفيس عن علم الفقه وكتاب املوعظة املؤمنني عن 
علم التصوف وتفسري اجلاللني وتعليم املتعل م عن األداب واألخالق ويزيد كتاب فتح 

تتعلم الطالبات يف تعليم  .اجلواد عن علم الفقه يف أربعة املذاهب  للطالبات القدمية خاصا
تتعلم الطالبات عن . الكتاب الياقوت النفيس عن العبودية واملعاملة واملناكحة واجلناية

والربا والقرض  واملعاملة منها البيع. الط هارة والصالة والزكاة واحلاج والتيمم العبودية منها
واجلناية منها الدية . قواملناكحة عن النكاح والصداق والنشوز والطال. واإلجارة والصلح

وأما كتاب املوعظة املؤمنني تتعلم الطالبات عن . وحد الزنا والسرقة تارك الصالة والعقيقة
التصوف منها فضيلة العلم وفضيلة التعليم وأسرار الطهارة وادام احلمام وأسرار الصالة 

علم والفقه فصل ماهية ال وأما كتاب التعليم واملتعلم تتعلم الطالبات عن. وغري ذلك
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وفضله وفصل النية يف حال التعليم وفصل تعظيم العلم وأهله وفصل اجلد واملواظبة واهلمة 
وأما كتاب تفسري اجلاللني تتعلم . وفصل وقت التحصيل وفصل اإلستفادة وغري ذلك

 .نن تفسري سور القرآالطالبات ع
والطالبات تستمع ويقراء الشيخ الكتاب واملعىن , جتتمع الطالبات يف القاعة

ويُعلم ذلك  104.وهتتم وتعطي املعىن يف كتبهن مث يشرح الشيخ مقاصد من ذلك الكتب
, ولو حنن نكتب املعىن يف الكتب كان الرتكيب. وتنفيذه جي د, نڠاالكتب بطريقة باند

 الطالبات اليت تعلمن يف املعهد قبله فيت بعن فقط بل الطالبات اليت مل تتعلمن ومل يعرف
فقط ألهنم مل يفهمن القواعد  نڠاالرتاث التكفي أن تتعلم الطالبات بطريقة باندنكتب 

فلذلك تعطي املشرفات واملساعدات , النحوية ومل يعرفن كيفية إعطاء املعين يف الكتب
وللطالبات اجلديدة اليت مل تستطيع كتابة فيغون . العامة التدريب عن القواعد يف احملادثة

(pegon)  فات واملساعدات العامة كيفية إعطاء املعىن يف كتب الرتاث يف فتتعلم املشر
كمثل . تتعلم املشرفات واملساعدات العامة عن رموز املعىن يف كتب الرتاث. أول السانة

تتعلم املشرفات واملساعدات العامة  سوى ذلك. هو اخلّب" خ", هو املبتداء" م"الرموز 
( لفص")حّت حينما يقراء الشيخ املعىن كمثل  105.عن القواعد النحوي ة أيضا يف احملادثة

الطالبات يف القواعد النحوية وتستطيع  تفهمت و عرفف" أتوي كي إكو أنا فصل سوجيي
 .  أن تكتب املعىن يف كتاهبن مباشرة

تستطيع أن ترفع الطالبات فهم القواعد النحوي ة  نڠاوقال الشيخ أن طريقة باند
سيظهر الرتكيب أو احملال من كل  الكلمة أو اجلملة ويف قراءة بطريقة  نڠاألن بطريقة باند

وهناك تطبيق تعليم القواعد وتستطيع أن تفهم  , كان الرتكيب من كل الكلمة  نڠاباند
وال تتعلم القواعد فقط لكن تستطيع أن تتعلم فهما . الطالبات املعىن من كل قراءة الكتب
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م عن الكتب يف املعهد عادة وفه 106.تطيع أن نتحللهمن كل فكرة وفقرة من القراءة ونس
هو يقراء  ياجلامع ڠاساالشيخ الكتب ويطعي بيانا قليال ولكن ضد  مبعهد وايل  يقراء

ويشرح كثريا حّت تتناول الطالبات فهما بذلك الشرح ألن الطالبات ليس الشيخ قليال 
جني من املدرسة العالية متخرجني من املعهد السلفي فقط ولكن كثري من الطالبات متخر  

تستطيع أن تفهم كتب الرتاث للطالبات الذي  نڠاوبطريقة باند 107.احلكومية أيضا
 108.تسمع وتفهم جي دا ألن  يشرح الشيخ شرحا وضيحا

, وهذه الطريقة هي الطريقة الفع الية لفهم كتب الرتاث ألن ستحذر الطالبات
وإذا " ضرب زيد كلبا"اهلا كمثل كلمة ألن تُعطى كل الكلمة حمال اإلعراب وال خيطأ حم

, "ضرب كلب زيدا"فتستطيع أن جتعل ضد  املعىن يعين  نڠاتعطى املعىن بدون طريقة باند
ليست يتعلم الطالبات  نڠاسوى ذلك طريقة باند, ألن ليست احلركة فتقراء بدون القواعد

تُعج ل قراءة  وهذه الطريقة تستطيع أن. عن القواعد فقط لكن تفهم كتب الرتاث أيضا
الكتب ألن قد تعلمن الطالبات عن  املعىن والقواعد حّت قد عرفن الطالبات حمال 

وأما كفاءة قراءة الكتب متعل قة بنفس . اإلعراب وتستطيع أن تقراء الطالبات الكتب
وقد رعفن  نڠاالطالبات ألننا نعطي سهولة بتعليم كتب الرتاث باستخدام طريقة باند

للقراءة وفهم كتب الرتاث  وإذا تريد أن تدرب الطالبات, احملادثة أيضاالكفاءة بأنشطة 
وقالت ليلي علوية إحدى من  109.كتب الرتاث بكيفيتهن فتستطيع أن تقراء الطالبات

تستطيع أن تعجل كفاءة قراءة كتب الرتاث للطالبات اليت  نڠاالطالبات أن طريقة باند
 .تستمع وتفهم جي دا
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اليقراء ويشرح الشيخ فقط ولكن تعطي الشيخ سؤاال  ويف تعليم كتب الرتاث
كانت بعض , للطالبات عن عملية الطالبات يومية أو شرح الكتب أو القواعد وغري ذلك

يف . الطالبات تتحم س وتتجاوب من األسئلة اليت يعطىها الشيخ وبعض األخرى معتاد
ث مرات وإذا التسأل ثال" موجود السؤال ؟"التعليم ويف كل اخر التعليم يسأل الشيخ 

" نعم"وجتب الطالبات " نعاس ؟, ملاذا تسكت مجيعا؟ أيووه"الطالبات ويسأل الشيخ 
وقال . وتسكت الطالبات فقط" تنعس دائما عند التعليم"مث قال الشيخ  ويضحك الشيخ

ألن قد عرف الشيخ أن الطالبات تنعس . مث يسلم الشيخ" واهلل أعلم با الصواب"الشيخ 
فلذلك ال يشرح الشيخ عن القواعد والكتب فقط لكن يتحد ث . كتب الرتاث  عند تعليم

الشيخ عن معلومته يف خارج البلد ليحذف نعاسا مثال يتحدث الشيخ عند يف مصر ويف 
وتفهم الطالبات  ولو تنعس الطالبات بل تستسيع. السفارة العربية ويف سودان وغري ذلك

 .املادة
ليس القواعد , من العلوم عند تعليم كتب الرتاثفلذلك تتناول الطالبات كثري 

وشرح الكتب فقط بل تتناول الطالبات املعلومة األخرى ويعطي الشيخ حتفيزي ة ويذكر 
الشيخ عن وسيلة بركة العلم ويذكر لتذك ر الطالبات عن ثالثة أحكم حلصول احلياة يعين 

 .أحكم الوقت وأحكم األفضلي ة وأحكم تقر ب إىل اهلل تعاىل

 
 في تعليم كتب التراث نڠامزايا طريقة باندو. ۲

 تطب ق الطالبات القواعد النحوي ةفهي تستطيع أن  نڠاوأما املزايا عن طريقة باندو
تتعل م الطالبات عن كتابة و  عن كتب الرتاث اميتفهو  تتعلم الطالبات قراءةويستطيع أن 

110املعهد الس لفيحتفظ الطالبات عن كون طريقة تعليم ويستطيع أن  فيغون
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اخلّبة اجلديدة للطالبة من خارج اجلوى  نڠاتعطى طريقة باندو, سوى ذلك
هي الطريقة  نڠاوطريقة باندو. وتزيد املعلومة واملفردة اجلديدة وتقوي فهم القواعد

يستطيع أن يُعلم املعلم علوما إىل الطالبات ويف كل إنتهاء الفرصة يعطي  فلذلك, اجلامعي ة
ويف كل أخر . مباشرة الطالبات اليت تريدين أن تسأل شيئا الذي تفكرهالشيخ فرصة 

. اليت ُتشارك بعض الطالبات" افيسالياقوت الن"ة الكتب مسابقة قراءالسانة تكون 
على اثنني مها املسابقة األوىل تنقسم املسابقة . الطهارة حّت باب اإلجارة مادهتا من بابو 

  وهذه املسابقة كانت ثالث مشرفات, سكناليت تشارك بعض الطالبات من كل امل
تعطي بعض املشرفات األسئلة مث الطالبات الباب الذي ختتاره املشرفة  كممتحن مث  تقراء

وبعض األخرى تسأل عن  مث تشرح الطالبات عن ذلك الباب إلجابة سؤلتها عن املادة
يف الثانية السابقة  ختتار مخس عشرة طالبات لتتقد ممن تلك املسابقة و . القواعد النحوي ة

ختارة أمام الشيخ وبعض املطالبات التتقدم فوأما املسابقة الث اني ة . حفلة أخر السانة
جد ا عن كفاءة قراءة الكتب  ةكما عرفنا أن هذه املسابقة مهم  . كممتحن وحمك ماحملاضر  

 .وفهم القواعد
 

 في تعليم كتب التراث نڠانُقَصان طريقة باندو.۳
عن هذه الطريقة فهي للطالبة السلبية التستطيع أن تتناول وتفهم  نقصانوأما ال

وتنعش بعض  111.التعليم جيدة ألنه اليوجد اإلمتحان والتتناول احلاصل الكامل
ن تتقد  ڳان خمتلف ألن طريقة سوروڳاوإذا يٌقارن بطريقة سورو. الطالبات عند التعليم

ودرجة فهم  ات يف قراءة الكتبالطالبات واحدة فواحدة فيعرف الشيخ كفاءة الطالب
ألهنا يقراء الشيخ الكتب وينتقل الشيخ علوما فقط  نڠاالطالبات بل إذا طريقة باندو

فلذلك ينقص أن يستطيع أن يعرف , بدون متبادل القراءة من الطالبات يف أمام الشيخ
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وأما  .112الشيخ كفاءة الطالبات يف قراءة الكتب ودرجة فهم الطالبات عن القواعد
والفهم  ,الطالبات يف التعليم الشيخ هَتم  اليحّت ,قبتها فهي ليس اإلمتحان ومجلة كثريةع

وجتعل الطالبات  نڠاواخللفية املتنو عة ستعقب فهم الطالبات يف تعليم باندو .غري منتظم
سلبي ة وجتعل الطالبات نعاسا

113
 

بت اتا ولكن جتد املعقبة من الطالبات اليت مل تعرفن كتب الرتاث , سوى ذلك
مع الشيخ فتعلم  نڠاطلبنا احمللول هو يف كل أول السانة قبل أن تبدأ الطالبات تعليم باندو

ر ف عوتُ ( memaknai)املشرفات واملساعدات العامة الطالبات عن كيفية اإلعطاء املعىن 
ت عن القواعد النحوي ة حّت تستطيع أم تفهم الطالبا نڠاإصطالحا يف املعىن بطريقة باندو

فلذلك معقبة هذه الطريقة منها خلفية الطالبات . حينما تتعلم الطالبات مع الشيخ
ويستطيع تعليم كتب الرتاث جيدا حّت  114.آلن جُتاَوز هذه املعق بةاو . وتعر ف التعليم

حتصل أن تطب ق الطالبات القواعد النحوي ة  ويستطيع أن ترتفع الطالبات كفاءة قراءة كتب 
 . االرتاث وتفهمه ايض
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 الباب الخامس
 االختتام

 الخالصة . أ

وبعد أن تلقي الباحثة املسائل كما قد كانت مذكورة من الباب األول إىل الباب 
 :وهي, فينبغى له تقدمي النتيجة, الرابع

يتكون  ڠمسار ڠاساوايل  اجلامعة مبعهد نڠاتنفيذ تعليم كتب الرتاث بطريقة باندو
م الد ين فيها الفقة والتصوف و عل الرتاث تبحث يفوكتب . من العملي ة واملزايا والنقص

, هي الطريقة للمرحلة االبتدائية والوسطى نڠاوطريقة باندو. والتفسري وأداب تعليم املتعلم
حّت تسهل الطالبات على تعلمها واستيعاهبا وتطبيقها يف قراءة  , وتصنيفها تصنيفا بسيطا

ى تطبيق القواعد النحوية مباشرة عل نڠاتعليم طريقة باندو, أو بعبارة أخرى. كتب الرتاث
اب موعظة املؤمنني وكتاب مثل كتاب الياقوت النافيس وكت)وتدريب قراءة كتب الرتاث 

ن وترمجتها وفهمها باملعىن اللغة اجلاوية بكتابة فيغو , (تعليم املتعلم وكتاب تفسري اجلاللني
هي الطريقة التقليدي ة اليت يستخدمها املعهد  نڠاوطريقة باندو. إىل اللغة اإلندونيسية

املعهد تعليم كتب  مستخداجلامعي  ي ڠاساوكذلك معهد وايل . تعليم كتب الرتاثلالسلفي  
وكل الطالبات , تعليم كتب الرتاث اربع مراتيستخدم , ايضا نڠاالرتاث بطريقة باندو

, يقراءة ويشرخ الشيخ الكتب, جتتمع يف القاعة ويُعلم الشيخ أو تُعلم املشرفات بدال
تعلم الطالبات أربعة كتب للطالبات . ويعي الشيخ فرصة لتسأل الطالبات الذي مل تفهمه

. ديدة ومخسة كتب للطالبات القدمية عن علم الفقه والتصوف واألداب والتفسرياجل
هي الطريقة السهولة لتعليم كتب الرتاث ألن تستطيع أن تعرف  نڠاوطريقة باندو

الطالبات القواعد النحوية بإعطاء املعىن  طب قالطالبات حمال اإلعراب وتستطيع أن ت
هذا التعليم يقراء الشيخ مبعىن فيغون ويشرح الشيخ  ويف. ملساعدة قراءة وفهم كتب الرتاث

عن الباب يف كتب الرتاث مث يسأل الشيخ إىل الطالبات عن القواعد املوجودة وشرح 



. 

, وقد عرف أن تنعش بعض من الطالبات عند التعليم. الكتاب الذي يقراءه الشيخ
 ت العلوم يعين تتناول الطالبا نڠافلذلك بطريقة باندو. فيتحدث الشيخ عن معلومته

 القواعد النحوية وتتناول الطالبات عن غري معلومة تطبيقتستطيع الطالبات قراءة الكتب و 
 .أيضا

 
 اإلقتراحات . ب

فتقدم , لرتقية جودة الطالبات يف كفاءة قراءة كتب الرتاث وفهم القواعد النحوي ة
 :الباحثة االقرتاحات التالية

ينبغي للشيخ أو املشرفات أن يهتم كفاءة الطالبات لفهم القواعد النحوي ة وكفاءة . ۰
 قراءة كتب الرتاث 

وسوى . ينبغي للطالبات أن هتتم  القواعد النحوية وتطبيقها يف قراءة كتب الرتاث. ۸
 .ينبغي للطالبات أن تكون جمتهدين يف تدريب قراءة كتب الرتاث, ذلك
 

 االختتام . ت
ا هلل الذي أعطانا نعمة اإلسالم وقوة اإلميان ووقفنا إىل دين اإلسالم محدا وشكر 

ث بكل الطاقة واالستطاعة ل السليم حّت تستطيع الباحثة أن تتم هذا البحورزقنا العق
, نرجو أن نفيد هذا البحث للقراء حّت ميكن أن يساعدهم على قراءة كتب الرتاث

 .وفهمها
ولذلك نرجو من , بحث بعيد عن الكمال والتمام تعرتف الباحثة أن هذا ال, وأخريا

أن الباحثة إنسان . القراء االقرتاحات والنقد الباين ليكون هذا البحث صحيحا جدا
عسى اهلل أن يوفقنا إىل رشد . عادي  فال ختلو من خطاء ونسيان والكمال هلل وحده

 .إن اهلل أعلم بالصواب. السبيل
 



. 
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