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 الفصل الرابع

 نتائج البحث

 وصف البيانات .أ 

 مباه دول لمحة عامة عن المعهد االسالمي السلفي .1

 تاريخ التأسيس (أ 

مباه دول من قبلو  السلفي اإلسالمي ادلعهدتأسس التاريخ ادلختصر 

ن كودوس، جاوة الوسطى. الذي جاء يف األصل م احلاج هارسيد منت امسو

، مل يستطع ابنو وخلفاؤه االستمرار مؤقًتا ولكن استمر حفيده يف رحلتو

 ترماس. السلفي اإلسالمي ادلعهدالذي كان ال يزال يعيش يف 

، ترماس، انتقل حفيده السلفي اإلسالمي ادلعهدبعد عودتو من 

تابع  مؤسس  ، دلاحلاج عبد اذلدي سيد ، يف األصلسومديادلسمى 

حيث كان الطالب ال  عالونج، كان شكل التعليم ىو تعليمي . يف ادلاضي

 .عهديزالون يتنقلون ولكن بعضهم يقضي الليل أيًضا يف ادل

كفاحو   احلاج عبد اذلديسيد ، واصل احلاج هارسيد منتقبل وفاة 

بل ليصبح حارًسا دلدرس  داخلي . بدأت ادلدرس  الداخلي  الرائدة ق
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، الذين احلاج عبد اذلادي سيد بناء وأحفاداالستقالل ويتابعها حالًيا أ

تمع إلحياء اجمل وس إذلام.غو  احلاج عبد اخلالق سيديتولون رعايتهم مباشرة 

 العديد من األنشط . كشكل من، يتم تنفيذ وكذلك القري  اليت يعيش فيها

 .مصلىبُت ادلساجد و  كليووناحلفظ قام بعمل تالوة كل يوم سبت  

 معهد ، وليسالسلفي اإلسالمي معهدمباه دول ىي ادلعهد 

ي، الفي ، طر م، اإلمثل اجلرمي  الًتاثكتب  حديث، تدرس إلسالميا

م الدين و إحياء عل ، فتح القريب، فتح معُت،ملعتاألذكار، تعليم ادل

، فإنو يقرأ القرآن مباشرة بتوجيو من مقدم . إىل جانب ذلكغَتىمو 

 .احلاج عبد اخلالق سيدلرعاي  ا

للطالب، أي كل ليل   بنماط أيًضا يوجد يف ىذا النزل نشاطىناك 

غيديقو يُطلق عليو اختصار  منط ، وىوليالً  00:88يف الساع  

 (،بعد نصف اليلس القران در ي)حرك   GEDEQU BA’NILA\بعنيال

، عورداجيب على الطالب اتباع  صالة العشاء مع  بعداجلوأيًضا كل ليل  

 ةلواصأي قراءة القرآن مًعا وقسمو اجلزء يف اجلزء وقراءة وريدان التهليل وال

 .وغَتىم
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، فإهنا تبدأ بعد ادلغرب حىت نفسها ًتاثبالنسب  لدراس  الكتب ال

، واليت :9:<0 - 88:=0  بدءًا من الساع  على وجو الدقء شاعوقت ال

 ةتزال تفسر الكتاب بادلعٌت اجلاو  والتعلم اليف تنفيذ عملي  التعليم 

وبعد ذلك يتم  (.موردي( مث بعد ذلك تعٍت باالندونيسي  )غاندول)

و  صرفالو  نحوالحول علم  اجلماعي استخدام األمسي  للطالب دلناقش  

، يعتمد ادلوضوع على مستوى الفصل الذي يتم تدريسو. تركز دراس  فقوال

 صرفو  حنو، وربديدًا العربي  قوائدرب على ىنا بشكل أك ًتاثالكتب ال

 اليت مت تدريسها. ًتاثوكيف ديكن للطالب فهم سياق دروس الكتاب ال

، والعديد من بسرع السلفي اإلسالمي  عهددلتطوير ا حىت اآلن،

الطالب الذين ليسوا فقط من مقاطع  جاوة الشرقي  يسعون للحصول 

مباه دول، ولكن ىناك أيًضا  سلفيال اإلسالمي ادلعهدعلى ادلعرف  يف 

 العديد من الطالب الذين يأتون من خارج جاوة.

 مباه دول المعهد االسالمي السلفيالرؤية والرسالة   (ب 

زبليص جيل يعرف ويفهم الكتب الًتاث، وىو قوي ومستقل : الرؤي 

 .ومسؤول، ولديو رؤي  واسع 
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ادلستقل يف الًتبي  الرسال : توعي  الطالب بالطاع  واالنضباط والتعلم 

 الديني  وكذلك يف اجملال العام.

 مباه دول المعهد االسالمي السلفي هوية  (ج 

 مباه دول ادلعهد االسالمي السلفي:   اسم ادلعهد

  ;:مايور سوجادي ادلسريق منرة  شارع:    العنوان

 فلوصوكانداج:    القري 

 كيدونج وارو:    ادلنطق 

 تولونج اجونج:    رجيينسي

 000;;:   الرمز الربيدي

 ;8;8>>:008=8:   منرة ىاتف

 ponpesmbahdul@gmail.com : عنوان الربيد االلكًتوىن

 احلاج عبد اخلالق سيد:  مقدم الرعاي  يف ادلعهد

 

 

 

mailto:ponpesmbahdul@gmail.com
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 مباه دول المعهد االسالمي السلفي هيكل (د 

ق  بُت عمل أو ترتيب يوضح العال ىيكل التنظيمي عبارة عن إطار

، حبيث تكون واجبات وسلطات ومسؤوليات  ادلكونات مع بعضها البعض

 .كل مكون واضح 

الرعاي  يف معهد اإلسالمي السلفي مباه  ، يعمل مقدمويف أدائهم

لداخلي  وادلعلمُت ادلرتبطُت جنًبا إىل جنب مع رللس إدارة ادلدرس  ا دول

أو  مباه دولسلفي ال إلسالميا معهد، سواء كانوا طالبًا من خرجيي هبم

تنفيذ مهم  ، يف باإلضاف  إىل ذلك. مدرسُت من خارج معهد اإلسالمي

من قبل مستشار  ، يتم مساعدة القائمُت على الرعاي قيادة مدرس  داخلي 

،  ، ورللس ادلدرس  الداخليادلدرس  الداخلي ، ورئيس ادلدرس  الداخلي 

وإليكم . عهدوادلعلمُت الذين يقومون بالتدريس وفًقا جملاالت الدراس  يف ادل

 0;:مباه دول ىيكل ادلعهد اإلسالمي السلفي
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 0808ديسيمبَت ;، مي السلفي مباه دول تولونج اجونجيف ادلعهد االسالمصدر بيانات التوثيق  
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 مباه دول في المعهد االسالمي السلفي الطالب حال االستاذ و (ه 

 حال االستاذ (1

ادلعهد ، أعدت   لتحقيق ما أصبح رؤيتها ومهمتهايف زلاول

ادلوارد البشري  اليت مت إعدادىا هبذه  مباه دول االسالمي السلفي

الطريق  ونتائج التوظيف صارم  للغاي . والشيء الذي جيب مالحظتو 

مباه دول  السلفي اإلسالمي ادلهد أيًضا ىو أن الكادر التعليمي يف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مربية ا عهد
  ا جعبد ا ال سيد 

 

 مست ار ا عهد
  وس ا ا  ها  

 

 رئيس ا عهد
 االستاذ فت  الر ن

 

 سكرت 

 االستاذ م صور

 

  ال التعلي 
  االستاذ فت  الرزي
 ي االستاذ ع  ال ج 

 

 

 أم  ص دو 
  االستاذ  يف الدين زهري
 االستاذ زين ا   ي 

 

  طا  ا من
  االستاذ زين ال م ي
  االستاذ علي مواردي
  االستاذ دانيل حا 

  ال ال  ا 
   االستاذ سانديتا احر
  االستاذ  هي  مد

 

  ال ال  افة
   االستاذ ف ر رم ا
  االستاذ اليف فت  الر ن
  االستاذ صادي  وحيودي
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، بل إن معظم الطالب يف ليسوا فقط من خرجييهمونج خا تولونج

، ألن الطالب الذين نفسهمل أىم خرجيون من داخ ادلعهدىذا 

،  قل يف التدريس على األقل سنزبرجوا من ادلدرس  الديني  على األ

خارج ادلدرس   ، يقوم اجملال أيًضا بتجنيد مدرسُت منولكن يف الواقع

حيث اعتاد ادلعلمون أن يكونوا طالبًا يف نزل   الداخلي  اإلسالمي

 .فلوصو االسالميادلعهد و  لَتبويو ميادلعهد االسالكبَتة مثل 

 الطالب حال (2

مباه  ادلعهد االسالمي السلفييف حُت أن بيانات الطالب يف 

 ىي كما يلي: دول

 مباه دول ادلعهد االسالمي السلفي جدول بيانات

 اجلمل  الفصل منرة
 00 )العوامل( 0 0
 >8 )االجرومي ( 0 0
 ;8 )العمرطي( 8 8
 88 )الفي  ابن مالك( 9 9
 = ادلكنون()اجلواىر  : :

 000 اجلمل 
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، فصل حسب اجلدول أعاله. وبالتايل عدد الطالب يف كل

ادلعهد االسالمي ديكن القول أن عدد الطالب يف كل فصل يف 

جيد دبا يكفي ليكونوا قادرين على تنفيذ التعلم  مباه دول السلفي

 االستاذباألىداف ادلتوقع . عدد أعضاء ىيئ  التدريس احلاليُت أو 

ادلعهد االسالمي يتوافق أيًضا مع احتياجات أعضاء ىيئ  التدريس يف 

 .مباه دول السلفي

 المراف  والب ية التحتيةحال  (و 

ادلعهد االسالمي ، ربتوي األخرى ادلعهد االسالمي السلفيمثل 

على مبٌت مدرس  ومرافق أو بني  ربتي   جونجاج مباه دول تولون السلفي

مناسب . وذلك ألن وجود ادلرافق والبني  التحتي  ادلناسب  ىو أحد العوامل 

 اليت تدعم جناح التدريس والتعلم.

 اتايل:مادلرافق والبني  التحتي  ك
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 :ادلعهد تشمل مرافق  (1

 ال ملة حالها ال ئ أسماء نمرة
 : حبال  جيدة 9 السبورة 1
 كثَت حبال  جيدة كتب الدراس  2
 :0 حبال  جيدة عالم  3
 :9 حبال  جيدة >8 مكتب 4

 

 :المعهدت مل الب ية التحتية  (2

 ال ملة حالها ال ئ أسماء نمرة
 0 ربت التجديد ادلسجد 1
 : حبال  جيدة الفصل 2
 0 حبال  جيدة مكتب  3
 0 حبال  جيدة غرف  االستاذ 4

 

 لبياناتاعرض  .2

في تعلي  مهارة القراءة  الم ا  ة ال ماعيةعملية استخدا  طريقة  (أ 
مباه دول  التراث لدى طالب المعهد االسالمي السلفيالكتاب 

 تولونج أجونج

عملي  استخدام طريق  ادلناقش  اجلماعي  يف تعليم مهارة القراءة 

مباه دول  الًتاث لدى طالب ادلعهد االسالمي السلفيالكتاب 



== 

 

 

تولونج أجونج اخلطوات اليت ازبذهتا إحدى مدارس االستاذ ادلعهد،  

رمحن كمدرس مصاحب للمناقش  الكما قال األستاذ أليف فتح 

 :االجرومي  ىي كما يلي 0اجلماعي  ادلركزة يف الفصل 

لتعزيز ربسُت القدرة على قراءة الكتب الًتاث لدى الطالب "

، واليت تبدأ بتقسيم الطالب ادلركزةطريق  ادلناقش  اجلماعي  باستخدام 

، والذي سيكون ىناك الحًقا بدء الدرسإىل رلموعات صغَتة قبل 

 ."يف اجملموع  وسيط وكذلك دقائق يتم تناوهبا كل أسبوع

، يقوم ادلنسق بتعيُت أحد ادلشاركُت يف ادلناقش  بعد ذلك"

كون ، ويستمع ادلشار لك اليوملقراءة الدرس الذي سيتم مناقشتو يف ذ

اآلخرون يف ادلناقش  ويالحظون القراءة اليت ديكن استخدامها الحًقا  

، قام وعندما مت االنتهاء من القراءة. كمواد لألسئل  يف ادلناقش 

الوسيط مرة أخرى بتعيُت مشارك آخر يف ادلناقش  لًتمج  ما مت قراءتو 

 ."إىل اللغ  اإلندونيسي 

 رئيس، يسأل اليح ء من القراءة واعتبارىا صحبعد االنتها"

، وما إذا كان ال يزال ىناك شيء غَت ادلشاركُت يف ادلناقش  عما قرأوه

إىل باللغ  صحيح من حيث احلركات، من حيث معٌت الفظ، الًتمج  
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، من الواضح أن يف ىذه احلال . فهم النص، وغَتىا، اإلندونيسي 

وإذا مل . ىناك العديد من ادلشاكل اليت جيب مناقشتها للمناقش  مًعا

على ادلشكالت  جيد ادلشاركون يف ادلناقش  أيًضا نقط  التقاء لإلجاب 

 رئيس، فهناك طريقتان يتم إجراؤمها، أواًل، يقوم الاليت تتم مناقشتها

رئيس ، دينحٍت الثانًيا. اصلو يف االجتماع التايلبإيقاف النشاط وسيو 

للمشكالت الوقت كمرافق لتقدًن إجابات للنقاط النهائي   ادلناقس 

 8;."اليت سبت مناقشتها

مت تعزيز ىذا من خالل نتائج مقابل  مع رئيس ادلدرس  الديني  

، فإن ووفًقا لو. قش  اجلماعي  ادلركزةحول استخدام أسلوب ادلنا

 :األساليب اليت يتم تشغيلها ىي

، من ش  اجلماعي  ادلركزة أمرًا مهًمايعد استخدام طريق  ادلناق"

الكتب قش  التفكَت النقدي للطالب يف قراءة أجل صقل مهارة منا

، وفهم للغ  اإلندونيسي  حىت يسهل فهمها، وترمجتها إىل االًتاث
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مقابل  مع استاذ الف فتح الرمحن مشريف ادلناقس  اجلماعي  يف ادلعهد االسالمي السلفي مباه دول تولونج اجونج، يف  
 0808ديسيمبَت >يوم االثنُت، 
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الذي خيضع يف . دراس  الكتب اليت مت تدريسها يف مدرس  الديني 

 9;."ىذه احلال  لعملي  طويل  إىل حد ما والوقت ليس قصَتًا

مت تعزيز شيء آخر أيًضا من ادلقابل  مع أحد الطالب ادلسمى 

اجلماعي  ادلركزة حارس زكي فيما يتعلق باستخدام طريق  ادلناقش  

 :، فإن األساليب اليت يتم تشغيلها ىيووفًقا لو. ىذه

ناك العديد ، كان ىطريق  ادلناقش  اجلماعي  ادلركزةباستخدام "

ت سابًقا صعوب  يف قراءة ، حيث واجهمن التغيَتات يف نفسي

م سياق ادلشكالت يف دراس  وأيًضا صعوبات يف فه ًتاثالكتب ال

يف . م ادلناقش  يف الكتاب، واآلن ديكنٍت تدرجييًا فهم وفهالكتاب

العديد من ادلشكالت ، أثَتت الواقع، عندما استمرت ادلناقش 

ل ما ، ولكن من ىناك ديكنٍت أنا وأصدقائي فهم ادلزيد حو دلناقشتها

حىت عندما تبدو عملي  ادلناقش  . مت تعلمو من معلمي ادلدرس  الديني 

 :;."، لذا ستستمر يف يوم آخريانًا مفقودة ألن الوقت قد انتهىأح
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يف ادلعهد االسالمي السلفي مباه دول تولونج اجونج، يف ادلدرس  دني  رئيس  واكلزلمد عُت النجب مقابل  مع استاذ  
 0808ديسيمبَت <، رابويوم 
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 08، اخلميشيف ادلعهد االسالمي السلفي مباه دول تولونج اجونج، يف يوم الطالب  حاريس زاكيمقابل  مع  

 0808ديسيمبَت
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د إبداء ادلالحظات يف ونتائج مالحظات الباحث اخلاص  عن

، رأيت أيًضا بنفسي عملي  استخدام طريق  ادلناقش  ىذا اجملال

 فيذىا بالفعل يف ادلعهد اإلسالمي السلفياليت مت تن اجلماعي  ادلركزة

 ;;.مباه دول

، فإن ما فعلو األستاذ أليف فتح بناًء على شرح البيانات أعاله

للطالب باستخدام  ًتاثالرمحن يف ربسُت القدرة على قراءة الكتب ال

، حيث مت اقش  اجلماعي  ادلركزة كان أواًل، قبل إجراء ادلناقش طريق  ادلن

. م الطالب إىل رلموعات وتعيُت الطالب بصفتهم الشخصي تقسي

. تناوبون الحًقا كل أسبوعالوسطاء ومدوين ادلالحظات الذين سي

بتعيُت أحد ادلشاركُت يف ادلناقش  لقراءة  رئيس ادلناقس ، يقوم الثانًيا

، ويعُت اليت ستتم مناقشتها يف ذلك اليومنص من الكتب الًتاث 

. ا إىل اللغ  اإلندونيسي ًتمج  ما مت قراءتو سابقً ادلشرف مشارًكا آخر ل

ادلشاركُت يف ادلناقش  عما ال ديكنهم  رئيس ادلناقس ، يسأل الثالثًا

 .فهمو من ادلشكالت اليت سبت مناقشتها
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 :0، ثالثاءلفي مباه دول تولونج اجونج، يف يوم ايف ادلعهد االسالمي السلنتائج مالحظات الباحث  
 0808ديسيمبَت
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في تعلي  مهارة القراءة الكتاب  الم ا  ة ال ماعيةالم كلة طريقة  (ب 
 مباه دول تولونج أجونج ث لطالب المعهد اإلسالمي السلفيالترا

كما قال ،  كل يف عملي  استخدام ىذه الطريق ىناك عدة مشا 

 :، وىي كماتايلاألستاذ أليف فتح الرمحن

ال يزال العديد من الطالب خيطئون يف قراءة الفاظ، حيث "

يقدمون االعراب من حيث احلروف واحلركات، والًتمج  إىل اللغ  

د يكون ىذا أمرًا طبيعًيا بالفعل ق. اإلندونيسي ، وفهم نص القراءة

، بل يف الواقع أحيانًا اء التعلم ليست أشياء جيب ذبنبهاألن أخط

 >;."ديكن رؤي  احلقيق  من األخطاء

خرى يف األ تكالفتح الرمحن قال أيًضا إن ادلشاألستاذ أليف 

 :استخدام ىذه الطريق  ىي

قادرون ، فالناس رئيس ادلناقس الليس دائًما عند اختيار 

ند وجيدون يف إتقان ادلناقشات وىذا ما جيب أخذه يف االعتبار ع

، كانت ىناك مشكل  أخرى إىل جانب ذلك .رئيس ادلناقس الاختيار 

لذين مل يكونوا حاضرين تتمثل يف وجود بعض أعضاء ادلناقش  ا
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، ومل يكن من غَت ادلألوف أن ينام ادلشاركون يف ادلناقش  بسبب ألفا

 =;.ادلناقش  أثناء عملي 

مت التعبَت عن نفس الشيء أيًضا من قبل معروف أحد الطالب 

مباه  وكان سانًتي يف ادلعهد اإلسالمي السلفي الذين أداروا ادلناقش 

 .دول

، واجهت رئيس ادلناقس ال صبحت فيها ويف ادلرة األوىل اليت أ

، تتمثل يف عدم كفاي  عدم إتقان مسار ادلناقش  حىت صعوبات

تكوين صداقات حيث يشعر ادلشاركون يف ادلناقش  بادللل  يتمكن من

 <;.والنعاس

شيء آخر نقلو عزيز أحد الطالب الذين شاركوا يف ادلناقش  

 .مباه دول السلفي اإلسالمي ادلعهد وكان سانًتي يف

 رئيس ادلناقس يف البداي  وجدت صعوب  أيًضا عندما عينٍت ال"

د من األخطاء من حيث والعدي، لقراءة النص الذي سيتم مناقشتو
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ك، ومع ذل. ، والًتمج  إىل اإلندونيسي عراب، وحركات االقراءة النطق

، بدأت تدرجييًا أتقن القراءة والًتمج  بعد إجراء ادلناقش  عدة مرات

 8>".وسبكنت من فهم وفهم دراس  النص الذي تتم مناقشتو

في تعلي  مهارة  الم ا  ة ال ماعيةحل الم كلة استخدا  طريقة  (ج 
مباه  التراث لدى طالب المعهد االسالمي السلفيالقراءة الكتاب 

 دول تولونج أجونج

دلشكالت يف ال األستاذ اليف فتح الرمحن احلل كما قا

 :ادلناقش  اجلماعي  ادلركزة ىو كما يلي طريق استخدام 

قدم توجيهات للمنسقُت احملتملُت الذين سيقودون مسار "

اعط األدوار يف قراءة . ادلضي قدًما يف الواقع كمنسق ادلناقش  قبل

تذكَت الطالب الذين مل . مناقش  مادة الكتاب الًتاث أثناء ادلناقش 

وفر احلماس والتوجيو للمشاركُت . حيضروا وناموا أيًضا أثناء ادلناقش 

، يف هناي  االجتماع ديكن أن تستمر عملي  ادلناقش يف ادلناقش  حىت 

 0>".الت واالقًتاحاتتقدًن ادلدخ
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 نتائج البحث .ب 

في تعلي  مهارة القراءة  الم ا  ة ال ماعيةعملية استخدا  طريقة  .1
مباه دول تولونج  التراث لدى طالب المعهد االسالمي السلفيالكتاب 

 أجونج

نتائج البحث من البيانات اليت مت احلصول عليها فيما يتعلق بعملي  

تعلم قراءة الكتب الًتاث  ادلركزة يفاستخدام أسلوب ادلناقش  اجلماعي  

 :قللطالب، وربديداً عن طر 

التحضَت الستخدام طريق  ادلناقش  اجلماعي  ادلركزة عن طريق التقسيم   (أ 

 إىل رلموعات

 .االستاذ بصفتو رفيق ادلناقش  يعُت أحد الطالب كمنسق للمناقش   (ب 

من الكتب  يقوم ادلنسق بتعيُت أحد ادلشاركُت يف ادلناقش  لقراءة مادة  (ج 

 .الًتاث اليت ستتم مناقشتها يف االجتماع

مث قام ادلنسق بتعيُت مشاركُت آخرين يف ادلناقش  لًتمج  ما قرأوه من  (د 

 .مادة الكتاب الًتاث إىل اللغ  اإلندونيسي 

يتحكم ادلنسق بشكل كامل يف ادلناقش  اجلاري  من خالل دعوة  (ه 

 .مادة اليوم ادلشاركُت يف ادلناقش  لطرح أسئل  حول مناقش 
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يكتب مدون ادلالحظات األسئل  واإلجابات والدحض من مجيع  (و 

 .الطالب أثناء ادلناقش 

يعطي الوسيط الوقت يف النهاي  لرفيق االستاذ للمناقش  لتقدًن  (ز 

 .اقًتاحات أو مدخالت من ادلناقشات اليت مت إجراؤىا

اب الم كلة طريقة الم ا  ة ال ماعية في تعلي  مهارة القراءة الكت .2
 مباه دول تولونج أجونج ث لطالب المعهد اإلسالمي السلفيالترا

كانت نتائج البحث من البيانات اليت مت احلصول عليها حول 

زة يف تعلم قراءة ادلشكالت يف عملي  استخدام أسلوب ادلناقش  اجلماعي  ادلرك

 :الًتاث كما يلي الكتب اإلسالمي

ادلختارون إىل الكفاءة ليس من غَت ادلألوف أن يفتقر الوسطاء   (أ 

 .واالفتقار إىل الرباع  يف قيادة ادلناقش 

كان العديد من ادلشاركُت يف ادلناقش  ال يزالون غَت قادرين على قراءة   (ب 

 .وترمج  وفهم النصوص الًتاث اليت نوقشت جيًدا

عدم االىتمام بتعلم القراءة من الطالب وقليل من اإلشارات إىل   (ج 

 .إحضارىاالكتب الًتاث اليت مت 
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، غادروا أثناء ادلناقش  بسبب ألفاكان ىناك بعض الطالب الذين مل ي (د 

 .والبعض اآلخر كان نائماً أثناء ادلناقش 

في تعلي  مهارة  الم ا  ة ال ماعيةحل الم كلة استخدا  طريقة  .3
مباه دول  التراث لدى طالب المعهد االسالمي السلفيالقراءة الكتاب 

  تولونج أجونج

عليها حول فيما يلي نتائج البحث من البيانات اليت مت احلصول 

استخدام طريق  ادلناقش  اجلماعي  ادلركزة يف  تكالاحللول ادلأخوذة من مش

 :للطالب الًتاثتعلم قراءة الكتب 

قم بتوفَت التوجيو للمنسق احملتمل قبل بدء ادلناقش  حىت يكون  (أ 

 .جاىزًا حًقا عند قيادة ادلناقش 

للمشاركُت  الًتاثتباديل األدوار يف قراءة أجزاء من نص مادة الكتاب   (ب 

 .يف ادلناقش  حبيث يرغبون غالًبا يف الدراس  قبل تعيينهم

إعطاء ربذيرات للطالب الذين ال يذىبون إىل أنشط  ادلناقش    (ج 

، وكذلك إيقاظ الطالب الذين عقاب إذا كانوا ال يزالون غائبُتوال

 .دلناقش ينامون عند إجراء ا
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من مساعد رجل الدين قدم مدخالت واقًتاحات بناءة يف هناي   (د 

ادلناقش  حىت يظل ادلشاركون متحمسُت وديكن أن تستمر ادلناقش  يف 

 .غدااليوم 

 تحليل البيانات .ج 

تحليل عملية استخدا  طريقة الم ا  ة ال ماعية في تعلي  مهارة  .1
مباه دول  االسالمي السلفيدى طالب المعهد القراءة الكتاب التراث ل

 تولونج أجونج

إن ما فعلو األستاذ أليف فتحرومان كمدرس مرافق للمناقش  يف 

مباه دول ىو دعوة  لطالب ادلعهد االسالمي السلفي الًتاثتعلم الكتب 

الطالب إىل التفكَت النقدي يف ادلشكالت اليت تواجههم وحلها بشكل 

ق  مناقش  اجلماعي  ادلركزة واليت من مجاعي من خالل ادلناقش  باستخدام طري

يقوم ادلعلمون باختيار الطالب الذين سيتم اإلشراف عليهم  . بينها

كمنسقُت والذين يتمتعون فيما بعد بالسيطرة الكامل  على ادلناقش  اجلاري  

ويساعدىم مدون ادلالحظات الذي يعمل على تسجيل األسئل  واإلجابات 

 .ُت يف ادلناقش وادلدخالت والدحض من ادلشارك

يتمتع ادلنسق أيًضا بسلط  تعيُت أحد ادلشاركُت يف ادلناقش  لقراءة 

ادلواد اليت ستتم مناقشتها يف ذلك اليوم ولو أيًضا احلق يف اختيار مشارك 
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آخر يف ادلناقش  لقراءة الًتمج  إىل اإلندونيسي  من ادلناقش  اليت سبت قراءهتا 

، يعطي ادلنسق وقًتا لرفيق مناقش  االجتماع، ويف هناي  الًتاثمن الكتب 

االستاذ لتقدًن مدخالت واقًتاحات بناءة جلميع أعضاء رلموع  ادلناقش  من 

أجل البقاء متحمسُت للتعلم وحىت يتم تشغيل منتدى ادلناقش  بسالس  

 .وأفضل

ن كمدرس مرافق تح الرمحالذي لعبو األستاذ أليف فلقد سار الدور 

ىذا ما أشار إليو عدد من الطالب الذين بدأوا يف . دللمناقش  بشكل جي

، اليت تتم مناقشتها الًتاثالقراءة والًتمج  وفهم القليل عن مناقش  الكتب 

إىل جانب ذلك قام األستاذ أليف فتح الرمحن بتعليم ادلشاركُت يف ادلناقش  

 .بل جيادل وفق ادلراجع ادلرجعي . أال يكونوا عشوائيُت يف رأيهم

في تعلي  مهارة القراءة  الم ا  ة ال ماعيةالم كلة طريقة  تحليل .2
مباه دول تولونج  ث لطالب المعهد اإلسالمي السلفيالكتاب الترا

 أجونج

، ىناك العديد من ادلشكالت اليت سبت مواجهتها يف بالطبع

، مثل أن الوسيط ادلختار لطريق  مناقش  اجلماعي  ادلركزة االستخدام ادلستمر

نصوص ، أو خيطئ يف الًتمج  من مناقش  وال يتقن سَت ادلناقش  ل كفاءة،أق
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، ىناك فهم من ادلواد اليت تتم مناقشتها، ويفتقر الطالب إىل الالنص الًتاث

ب ناموا بعض الطالب الذين ال يغادرون بسبب ألفا وكان ىناك أيًضا طال

ليف فتح ، فإن ىذه األمور مل تثبط محاس األستاذ أومع ذلك. أثناء ادلناقش 

 .الرمحن كمدرس يرافق ادلناقش 

في تعلي   الم ا  ة ال ماعيةحل الم كلة استخدا  طريقة  تحليل  .3
 التراث لدى طالب المعهد االسالمي السلفيمهارة القراءة الكتاب 
 مباه دول تولونج أجونج

ن كمدرس مرافق للمناقش  للتغلب فتح الرمحأليف  ستاذما فعلو اال

على ادلشكالت يف استخدام أسلوب مناقش  رلموع  الًتكيز ىو تقدًن 

، كمشرفُت قبل قيادة دورة ادلناقش التوجيهات إىل الطالب الذي مت تعيينو  

اختار الوسيط التناوب مع ادلشاركون يف ادلناقش  لقراءة وترمج  نص ادلناقش  

، يكتب مدون رغب اجلميع يف التعلم قبل تعيينوي حبيث الًتاثدلواد الكتاب 

ادلالحظات بوضوح حول مجيع األسئل  واإلجابات وادلدخالت وادلراجع اليت 

ذكرىا ادلشاركون يف ادلناقش ، وادلعلم ادلرافق للمناقش  يعطي ربذيرًا للطالب 

، ادلعلم حيان ويعطون عقابًا خفيًفا أيًضاالذين ال يذىبون يف كثَت من األ

، على دلناقش ظروف ادلناقش  الطالب الذين ينامون أثناء إجراء ا.ادلصاحب
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الرغم من أن ادلشرف لديو سلط  بدوام كامل ولكن يف هناي  ادلناقش  جيب 

إعطاء القليل من الوقت للمعلم ادلرافق لتقدًن اقًتاحات ومدخالت بناءة 

 .حىت تستمر ادلناقش  يف االجتماع الذي يليو

 الم ا  ة .د 
السلفي مباه دول تولونج  اإلسالمي استناًدا إىل نتائج البحث يف ادلعهد

اجونج، تتم عملي  استخدام طريق  ادلناقش  اجلماعي  ادلركزة يف تعلم قراءة الكتب 

مشارًكا  00->ًتاث للطالب من خالل تقسيم اجملموعات اليت تضم حوايل ال

لمناقش ، وكاتب مالحظات  واختيار فريق لكل رلموع  يوجد فيها وسيط كقائد ل

ككاتب لكل سؤال من مشارك يف ادلناقش ، وقارئ للمواد اليت يتم تعيينها مباشرة 

 .رئيس ادلناقس المن قبل 

ببساط  تعريف ادلناقش  اجلماعي  ادلركزة على أهنا مناقش  تتم بشكل  ألنو

اجلماعي  يعّرف إيروانتو ادلناقش  . منهجي وتوجيهها حول قضي  أو مشكل  معين 

ادلركزة على أهنا عملي  منهجي  جلمع البيانات وادلعلومات حول مشكل  معين  من 

 0>.خالل ادلناقشات اجلماعي 
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مت إثبات ذلك من خالل النظري  ادلتعلق  خبصائص طريق  مناقش  اجملموع  

مشارًكا، تتكون كل  00->ادلركزة، واليت تنقسم يف العملي  إىل رلموعات من 

 8>.وسيط ومدوين ادلالحظات وأعضاء رلموع  ادلناقش رلموع  من 

نظرًا ألن طريق  ادلناقش  ىي طريق  إلدارة التعلم من خالل تقدًن ادلواد من 

خالل حل ادلشكالت واليت ستنتج فيها اتفاقي  إجاب  متبادل ، فإن ربليل أنظم  

ضروري  من خالل ادلنتجات التكنولوجي  اليت تكون حلوذلا مفتوح  جًدا يف ادلناقش  

تكييف الطالب يف رلموع  كوحدة واحدة وتوفَت ادلواد لتمت مناقشتو يف اجملموع  

حىت ينشط الطالب يف ربقيق أىداف التعلم باستخدام طريق  ادلناقش  اجلماعي  

 9>.ادلركزة

السلفي مباه دول تولونج  اإلسالمي بناًء على نتائج البحث يف ادلعهد

ام طريق  ادلناقش  اجلماعي  ادلركزة يف تعلم قراءة الكتب اجونج، فإن مشكل  استخد

الذين مت اختيارىم لقيادة  رئيس ادلناقس الالًتاث للطالب ىي أن العديد من 

ادلناقش  كانوا أقل كفاءة ألهنم كانوا يف عملي  التعلم، وكان العديد من ادلشاركُت يف 

ادر على قراءة النص الًتاث الذي ال يزال غَت ق رئيس ادلناقس المت تعيُت . ادلناقش 
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سبت مناقشتو جيًدا وترمجتو وفهمو، وكان ىناك بعض الطالب الذين مل يغادروا أثناء 

ادلناقش  بسبب ألفا، وكان بعضهم نائًما أثناء ادلناقش  ألن الوقت كان متأخرًا 

 .بالفعل

ج السلفي مباه دول تولون اإلسالمي استناًدا إىل نتائج البحث يف ادلعهد

اجونج، فإن احلل دلشكل  استخدام طريق  ادلناقش  اجلماعي  ادلركزة يف تعلم قراءة  

كتب الًتاث ىو من خالل توفَت التوجيهات للمنسقُت احملتملُت قبل بدء ادلناقش  

حىت يكونوا جاىزين حًقا عند قيادة ادلناقش ، بالتناوب يف قراءة أجزاء من نص 

 ادلناقش ، لذلك غالًبا ما يرغبون يف الدراس  قبل كتب الًتاث للمشاركُت يف. ادلادة

تعيينهم، وإعطاء ربذيرات للطالب الذين ال يذىبون إىل أنشط  ادلناقش  والعقاب 

إذا كانوا ال يزالون غائبُت، وإيقاظ الطالب الذين ينامون أثناء إجراء ادلناقش ، من 

  ادلناقش  حىت يظل رفيق االستاذ الذي يقدم مدخالت واقًتاحات بناءة يف هناي

 .ادلشاركون متحمسُت وديكن أن تستمر ادلناقش  يف اليوم غدا
 

 


