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 (.اجلودة)ظاهرا و إما ابطن يوجه شخصية حسن 
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تعلم الباحثة احملفوظات وتفعل البحث يف معهد الروضة احلسنة، وجد الباحث القيم الرتبوية 
التعّلقة تعليم احملفوظات   كيف تطبيق القيم الرتبوية يف معهد الروضة احلسنةفوظات  يتضم يف احمل

الصدق، اجلد، النصر، الصرب، : تتضمن القيم  الرتبوية منهتعليم احملفوظات فصل األول . فصل األول
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ABSTRAK 

Nama   : Siti Fatimah Nasution 

NIM   : 32.13.3.089 

Fakultas  : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan   : Pendidikan Bahasa Arab 

Pembimbing I  : Dr. Sahkholid Nasution, MA 

Pembimbing II : Drs. Abu Bakar Adnan siregar, MA 

Judul           : Analisis Nilai-nilai Pendidikan Dalam Pembelajaran Mahfuzhot di  

Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Paya Bundung 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja nilai-nilai pendidikan yang ada 

dalam pembelajaran Mahfuzhot kelas I  . Nilai adalah sesuatu yang bersifat tidak konkrit yang 

berhubungan dengan sikap seseorang .Pendidikan merupakan usaha sadar untuk 

mengembangkan kepribadian dan potensi yang berlangsung seumur hidup pada lembaga-

lembaga pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan juga merupakan sebuah proses yang 

sangat membantu setiap individu, baik jasmani maupun rohani menuju kepribadian yang 

lebih baik (berkualitas).  

Untuk pengolahan dan pengaturan data, peneliti menggunakan metodologi penelitian 

metode analisis deskriptif, dan untuk pengumpulan data metode yang digunakan adalah 

metode wawancara dan observasi,  dan dalam menganalisis data digunakan metode content 

analysis. 

Setelah penulis mempelajari mahfuzhot dan melakukan penelitian di Pondok 

Pesantren Raudhatul Hasanah tersebut, dapat disimpulkan  bahwa penulis dapat menemukan 

beberapa nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam mahfuzhot dan bagimana penerapan 

nilai-nilai pendidikan pada pembelajaran mahfuzhot di Ar-raudhatul Hasanah Kelas 

I.Pembelajaran Mahfuzhot Kelas I mengandung beberapa nilai-nilai pendidikan seperti: 

Bersungguh- sungguh, menolong, sabar, jujur, menepati janji, berbuat baik, adab, memilih 

teman, pentingnya ilmu, dan sebagainya. Dan adapun hasil penelitian si peneliti di Pondok 

Pesantren Ar-raudhatul Hasanah tersebut bahwasannya siswa/I benar menerapkan nilai-nilai 

pendidikan yang terkandung dalam pembelajaran mahfuzhot dalam kehidupan sehari-hari di 

lingkungan sekolah. 
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 هيدمالت

احلمد هلل الذي علم اإلنسان مامل يعلم، والصالة والسالم على سيد األانم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى 

 . أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن دمحما عبده ورسوله. آله وأصحابه خري األمام

القيم الرتبوية يف تعليم حتليل " بعناية هللا ورمحته أكلمت الباحثة هذا البحث بعنوان 

ابجلامعة ( SI)، لنيل الشهادة يف املرحلة اجلامعية "احملفوظات مبعهد الروضة احلسنة اباي بندونج

 .اإلسالمّية احلكومّية سومطرة الّشمالية ميدان

البحث اجلامعي ولكن مبساعدة هؤالء الصاحلني، ما قامت الباحثة بنفسه يف كتابة هذا 

 :والبد للباحثة أن تقدم الشكر هلم، وهم

نسوتيون وأمي نور عني قد ربياين منذ طفلة تربية حسنة  ذوالكفليوالدين احملبوبني أيب  .1

     .وقد ربياين برتبية حسنة. حفظهما هللا

ى نسوتيون، أمريل حسين بنددمحم درويس نسوتيون، رمحد إي: هنا  ألخي و أحيت حمبوابن .0

 .داية عمري نسوتيون، خرياين نسوتيون، أدى فطرأين نسوتيوننسوتيون، ه

املاجستري املشرف األول واألستاذ الدكتورندوس أبو  األستاذ الدكتور شاه خالد نسوتيون .1

 .بكر عدانن سرجيار املاجستري املشرف الثاين يف كتابة هذا البحث

 .اللغة العربيةتدريس شعبة ستري رئيس اجاألستاذ سالم الدين امل .1



الرازي  فخراألستاذ احلاج ذوالفهم املاجستري،األستاذ عبد اخلالق لوبيس، األستاذ .8

اللذان قد ربتان ومساعداتن يف وأستاذاتن مها أمي هداية فورىب وفطري هداية حسيبوان 

 .هذه الرسالة إمتام

 .ة الذين قد علموين دائماشعبة تدريس اللغة العربياألساتيذ واألستاذات يف  .1

ذكر أمساءهم، أعضاء الذين ال ميكن للباحثة أن ت أصدقائي يف شعبة تدريس اللغة العربية .0

 .أمساءهم ذكرت أن للباحثة الميكن املسكن العادلة الفرايب الذين

ولنجان، هندريك خييا معمور محدان بدمحم الياس سفاهوتر، : إلخواين حمبوب هنا  .0

ن اسكندار، ادريس رامريو، عريف مولنا متبول عرفة منيت، توب جهري،شبرتى، دمحم 

 . عرابن، رمحد أبندي، وحدي

ابئق هوت نيدا، النساء، لينا هوجتلونج، أمينة رميب، رقية، زورعني، : إلخوايت حمبوبة هنا  .0

 .  هرلندا شوارا، ارلينا يولينىت

وتسأل الباحثة أن . جيزيهم جزاء كثرياعسى هللا تعاىل أن جيعل أعماهلم خالصة لوجه هللا وأن 

 .تكون هذا البحث انفعا لنفسه ومن قرأه، آمني ايرب العاملني

داخالت والتعليقات نقدا وإصالحا هلذا البحث ألنه الباحثة للقراءة االقرتاحات وامل وترجوا

 .مازال بعيدا عن الكمال

 



 0910ابريل  19ميدان، 

 الباحثة

 

 سيت فاطمة نسونيون
 10111900: القيد رقم 
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 الباب األول 

 املقدمة

  أسباب اختيار املوضوع . أ

التعليم هو أحد اجلوانب اهلامة اليت جيب أن تنفذها كل إنسان منذ والدته إىل سن الرشد 
التعليم هو جهد واعي لتطوير الشخصية واإلمكانيات اليت تستمر مدى احلياة على . ومات

التعليم هو عملية مفيدة جدا لكل فرد، إما ظاهرا و إما ابطن . الرمسي وغري الرمسيمؤسسات التعليم 
على أمهية التعليم وطلب العلم هو ضرورة  األولويةالدين اإلسالمي  1(.اجلودة)يوجه شخصية حسن 

وبعبارة أخرى، يفرتض على تعليم جيد  0.أن جيب أن يتم تنفيذ كل إنسان، وخاصة على كل مسلم
 .رمزا لتثقيف اإلمكاانت البشرية والنبيلة يف حياة اجملتمع واألمة والدولة

شخصية  الرتبية اإلسالمية هي كسب عمل لتطوير كل قدرة اإلنسان ظاهرا وابطنا لتكوين
ي دون اإلنسان هو خملوق حيتاج املساعدة من شخص آخر،ال يستطيع أن حي. املسلم الكامل

إذا يعطي والداه املساعدة أول املرة إليه، . املساعدة منذ األول جزء من الرتبية. مساعدة شخص آخر
 .فأول الرتبية له بعد الوالدة

األول، متريض اجلسم، والثاىن، مساعدة تكوين : املساعدة الىت تعطى إليه تنقسم إىل قسمني
والتمريض، إعداد املسكن الالئق، اللباس  مساعدة ىف شكل اجلسم خبري، فحص الصحة. الروحاىن

 .املناسب الستعماله، وغريها، وبعد ذاك إعطاء الرتبية ىف نفسه

                                                           
1
Tohirin, Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Madrasah Berbasis Interagsi, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2007),h.5. 

 
   .81.، ص0، ج (دار اإلحياة: ثوراباي)، اجلامع الصغرياإلمام جاللدين بن عيد الرمحن بن اىب بكر السيوطى،  



قوة . من انحية روحاىن اإلنسان، فاهتم يعىن الرتبية إىل كل روحاىن اإلنسان الذى أعطاءه هللا
لكون املسلم رابع هذه القوة حتتاج أن يرىي . عقل، قلب، نفس وروح: روحاىن اإلنسان أربع

 . احلقيقى

وظيفة الرتبية هي لتطوير كل القدرة ميلك اإلنسان، عقل اإلنسان يوجه إلجياد طبقة الدكاء، 
كما قال هللا تعاىل ىف   1.ميأله علوما ومهارات، حىت اإلنسان ىف أول الوالدة ال يعرف شيئا مث عرف

وجعل لكم السمع وألبصار واألبئدة  وهللا أخرجكم من بطون أمهتكم ال تعلمون شيئا: القرآن الكرمب
 1(.00: النحل)لعلكم تشكرون 

ىف هذا العصر خصوصا ىف إندونيسيا، قيمة الرتبية اإلسالم مل يدخل ىف تقليد اإلسالم  
أزبومردى أزرى أحد شخصية الرتبية اإلسالمية يف إندونيسيا أيضا أن التآليف عن الرتبية . احلقيقى

ليم التفكري ونظرية تعليم اإلسالم ىف إندونيسيا ميلك بعض اإلحنراف، اإلسالمية تدل أن تصميم تع
يتبىن فلسفة، ( 0. )تقريبه مذهب، معيايري وفكري، أحياان يهم عالقة ابلرتبية اإلسالمية( 1: )يعىن

يعطى الشرعية إىل التفكري وفلسفة ( 1)الفكرة ونظرية تعليم الغرب دون اإلنتقادي الذي يكفى؛ 
تفكري تعليم ( 1)مل يثبت عالقة ومتشابه بتفكري تعليم اإلسالم ( ليس تفكري اإلسالم )تربية الغرب 

 8.اإلسالم أو متشابه به الذي يتطور العلماء واملفكر ومفلسف املسلم قليال جدا يعرب ويبحث

تقوية الرتبية اخللقية ىف قرينة اآلن مناسبا جدا إلهناء أرمنة األخالق الذي حدث ىف 
ف أو ال يعرتف األن حتدث أزمة ظاهرة ومقلقة ىف اجملتمع بتوريط ملكنا األمثن يعىن  يعرت .بلدتنا

تلك األزمة منها كرتقية معاشرة جنس احلر، عدة تصلب الولد والبالغ، شيئة إىل الصديق، . األوالد
ب، سرقة البالغ، عادة اإلقتباس، إساءة إستعمال األدوية، الفن اإلابحي، إنتهاك احلرمة واإلغتصا
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سلوك شبابنا . وسلب وتدمري ممتلكات اآلخرين أصبحت مشكلة إجتماعية حىت اليوم مل حتل متاما
تسبب قدرا كبريا من اإلجاد . أيضا املشوب مولعا من الغش، العادة من البلطجة يف املدارس وترصم

وك الكبار سل. والنتيجة ميكن يعد يعترب كقضية بسيطة نظرا إلن هذه اإلجراءات أدت إىل اجلنائية
 .أيضا املال حبل ثالثة، سعيدة ابلصراع أو املشاجرة العنيفة، سلوك الفساد املستشري واخليانة

حالة األزمة واألحنطاط األخالقى تشري إىل أن كل املعرفة كامل الدبن واألخالق الذي 
اراكن حصل يف على مامل يبدو تؤثر على سلوك اإلنسان التغيريات يف أندونيسيا ال تتفق، ديبك

يعتقد كثري من الناس أن الشرط التايل يدعى نشأت من ما يقدمه عامل . األخرى الغري اإلجراءات
اإلحباط حيدث ألن عملية التعليم مييل إىل تدريس الرتبية األخالقية وحرف حمدودت نص . التعليم

ة جتاه هذا الرتبية معظم إعطاء مسامه. وأقل الطالب مستعدين ملعاجلة ومواجهة احلياة متناقضة
  1.الوضع

القيمة هي جوهرة مثينة احلياة الذي مييز اإلنسان عن . نتحدث عن القيم مهم وأساسي جدا
الناس الذين لديهم قيم قوية  .الناس غري ذو قيمة الناس الذين ليس هلم قيمة يعىن .خملوق أخرا

 .وفرادى واجتماعيا هم الذين لديهم اخللق احلسن واألخالق احلسن

مقاطع يست جمرد حفظه الطالب الروضة احلسنة، ولكن هناك هو مكتوب  احملفوظات
عمدا يف أماكن يسهل الوصول إليها لدوافع ذلك، وتذكري ابستمرار الطالب عندما يقرأون، وكان 
التطبيق احلقيقي لذلك، عندما يكون الطالب تواجه فيه على املشكلة، فإنه كثريا ما يقال إن إهلام 

وردا على الطالب مشاكل الطالب وأتثري هذه مقاطع ميكن أن تؤثر على اجتاهات الطالب اللؤلؤ، 
يف جمموعة متنوعة من الطرق، مبا يف ذلك التأثري على موقفهم منضبط، ألن موقف واالنضباط 

 .الذايت ميكن أن تتأثر أشياء كثرية
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وخاصة املعلم، يف  األخالق اليوم وعقلية الطالب هم أقل جدا بعد خترجه من املدرسة، 
 "من جّد وجد: "مثل .احملفوظاتحني أهنا تغرس يف الصعود قيم جيدا العقلي والروحي يف تعلم 

ولكن احلقيقة هي، وقيم األخالق العقلية واملعنوية اليت تفتقر، جيب أن تغرس الطالب والصلب 
 .التفكري

يطبق ويكون مثاال لنموذج احملفوظات فرية الكثري القيم الرتبوية الذي جيب أن  تعليميف 
الطالب يدرسون يف املدارس الداخلية واملدارس األخرى على أساس الدين، وهكذا الباحثني املهتمني 
يف حتليل القيم الرتبوية يف تعليم احملفوظت حيث يتم ابلفعل استخدام الكتاب على نطاق واسع 

ية الداخلية واملدارس الدينية على حد الرتبية اإلسالمية رفعها، كما هو احلال يف املدارس اإلسالم
اخلصوصا يف املعهد الروضة احلسنة ألن املعهد تكون معروفة  .سواء الثانوية واملدارس الدينية عاليه

 .للكثريين الناس اخلصوصا يف املدينة ميدان

يشعر واضعو جمربة على دراسة وحتليل القيم الرتبوية يف  ةبعد أن نظر تلك  املشكلة، الباحث
حتليل القيم :"الدرس الذي جيب أن تبىن كباحث املرجع األساسي يف املبحث املوضع . اإلسالم

 "الرتبوية يف تعليم احملفوظات مبعهد الروضة احلسنة اباي بندونج 

 حتديد املسألة . ب

حمفوظات فينال الباحثه بعض عن القيمة الرتبية ىف تعليم بعد أن يقرأ بعض الكتابة ىف تعليم 
 .احملفوظات

 أسئلة البحث. ج    

 :أما أسئلة البحث ىف هذا البحث فهي

  ما القيم الرتبوية يف تعليم احملفوظات مبعهد الروضة احلسنة ؟.  1

 ؟التعّلقة تعليم احملفوظات   كيف تطبيق القيم الرتبوية مبعهد الروضة احلسنة. 0



 أهداف البحث. د

 : هذا البحث بقصد إلعطاء اجلواب على املشاكل، يعىن

 .ملعرفة القيم الرتبية من تعليم احملفوظات. 1

 .ملعرفة التطبيق القيم الرتبوية مبعهد الروضة احلسنة التعّلقة تعليم احملفوظات. 0

 فوائد البحث. ه

 : أما فوائد البحث فهي كما يلى

 نظرية. أ

 العلم للقراء عن القيم الرتبوية اليت يتضمن يف كتب احملفوظاتزايدة . 1

يرجي ان يكون وسيلة تطور خزتة الرتبية النافعة، كدفع القيس املراجع إلهنا املشكلة . 0
 .خصوصا يتعلق ابلقيم الرتبوية

 عملية . ب

 كمدخل لطالب معهد الروضة احلسنة، ليكونوا قادرين على تطبيق القيم الرتبية يف. 1
 الدرس احملفوظات

 .وكمدخل الباحثة لتكون قادرة على تطبيق القيم الرتبوية يف الدرس احملفوظات. 0

 هيكل البحث. ف

كانت الباحثة جيعل هيكل البحث ىف خذا البحث العلمي كي ترتتب الكتابة مرتبة، و   
 : تنقسم إىل مخسة أبواب



وأسئلة البحث وأهداف البحث  مقدمة فيها خلفية البحث وحتديد املسألة: الباب األول
 .وفوائد البحث وهيكل البحث

 . اإلطار النظري فيها تعريف التحليل والقيمة والرتبية والتعليم احملفوظات: الباب الثاىن

منهج البحث فيها نوع البحث ومصادر البياانت وطريقة مجع البياانت : الباب الثالث
 . وطريقة  حتليل البياانت

تائج البحث الذي حيتمل على النتيجة العامة، النتيجة اخلاصة، القيم الرتبوية  الن: الباب الرابع
 .التعّلق تعليم احملفوظات  يف تعليم احملفوظات، تطبيق القيم الرتبوية  مبعهد الروضة احلسنة

 .اإلختتام فيها اخلالصة واإلفرتاحات: الباب اخلامس



 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 تعريف التحليل  . أ

حتليال مبعىن حتقيق على كل  –حيلل  -التحليل مشتق من اللغة العربية حلل
حل ابملكان حيل حلوال و : حلل. حدث مقال و أفعل شيئا آخر ملعرفة احلالة الفعلية

و هو نقيص , و ذلك نزول القوم مبحلة: بفك التضعيف اندر, حمال و حال و حالال
)  ىف قاموس اتم اللغة اإلندونسية مبعىن التحري إىل احلدث "التحليل"كلمة  0.اإلرحتال

 .0(سبب، جلوس املشكلة، وغريها)، ملعرفة احلالة احلقيقية (أتليف، عمل، وغريها

شكل واحد من حتليل البياانت هو تلخيص كمية كبرية من البياانت العام إىل 
املكوانت أو األجزاء ذات الصلة من تصنيف أو فضل . املعلومات اليت ميكن تفسريها

. أسهل يف إرادهتا  جمموعة البياانت هو أيضا شكل من أشكال التحليل ليجعل البياانت
مجيع أشكال التحليل لوصف أمناط ابستمرار يف حبيث تكون نتائج ميكن دراستها 

 0.وترمجتها بطريقة موجزة وذات مغزى
مث   19حتليل الواقعى ملعرفة احلقيقة وتعريف حتليل يف قاموس إندونيسيا هو دراسة

أيتى ابلتعريف االخر يف القاموس اإلندونيسية التحليل هو العنصر الرئيسي يف األجزاء 
املختلفة ومراجعة اجلزء نفسها فضال عن العالقة بني األجزاء للحصول على الفهم 

 11.الصحيح للمعىن الكلي والتفاهم
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 :أما تعريف التحليل عند حتليل احملتوى 
عند بريلصون أن حتليل احملتوي هو طرق البحث املستخدم بتجرد ونظامي  .1

 .كّمي من حمتوي املعلومات امللحوظة, ووصفي

عند هولظي أن حتليل احملتوي هو طرق البحث ليجعل اخلالصة املستخدمة   .0

 .بتجرد وتعّرف ونظامي ومزية الرسالة

خالصة أن يقدر  عند كريفيندوف أن حتليل احملتوي هو طرق البحث ليجعل .1

 .حيتذى وصحة البياانت مبالحظة سياق

عند ويبري أن حتليل احملتوي هو طرق البحث ابستخدام اإلجراء ليحتذي صحة  .1

 .من النصوص

عند ريفي والجي وفيقو أن حتليل احملتوي هو اختبار نظامي وحيتذي من رموز  .8

ح وحتليل املعلومات، هذا رموز يعطي القيمة العديدة تستند القياس الذي ص

استنتج ويعطي السياق , املستخدم بطريقة اإلحصائية لتصوير احملتوي املعلومات

 .اإلنتاج أو اإلستهالك

عند الباحث، التحليل هو إختصار البيان الكبري لبيان صحيح الذي يلحق  أو 
 .إنفصال أو اجلزء املناسب

جية تقود إىل و متكن أمهية حتليل الكتب الدراسية يف أهنا عملية تشخيصية عال
و هلذا جند أن كل دول العامل ختضع , و حتسني مستوى الكتب الدراسية, تطوير املناهج



و هتدف من وراء ذالك إىل , املناهج ممثلة ابلكتب الدراسية لعمليات التحليل املستمر
حتسينها و تطويرها؛ ألن املناهج الذي ال يطور و ال يعدل سوف ينظر إليه بعد حني 

على أن الكتاب املدرسي يف أحسن  0991فقد أكد مرسي . اهج خمتلفعلى أنه من
حىت , تصور له جمموعة من اخلربات النامية اليت يتطلب األمر مراجعتها من حني إىل آخر

و الكتاب املدرسي الذي الذي ال يتغري يفرتض أن احلياة جامدة , تواجه حتدايت احلاضر
 10.اثبتة و العكس صحيح

 القيمة. ب

 تعريف القيمة  .0

والقيمة مثن الشيء . القيمة هي واحده القيم، وأصله الواو، ألنه يقوم مقام الشيء
تقاوموه فيما بينهم، وإذا انقاد الشيء واستمرت طريقته فقد استقام : تقول. ابلتقومي

 11.لوجهه

: كلمة القيمة ىف قاموس اتم اللغة اإلندونيسية مبعىن السعر ىف املعىن ختمني السعر
و ىف قاموس املنجد،   11.سعر الشيء، عدد املهارة، املقدرا، اتكيفية، كثري قلة املالء

وفقا لسيدي غذيل اينغ نقلت  18.كليمة القيم مفرد القيمة مبعىن الثمن الذي يعادل املتاع
القيمة كانت شيئا جمردة، القيمة ليست كائناً ملموساً، : خبيب طاه حيدد القيمة كما يلي
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وليس قضية وحيدة صحيح وطالب لصالة األدلة التجريبية، وإمنا وليست حقيقة، 
 .11التقدير ما هو املطلوب وال املطلوب

فروع العلم . اصطالح القيمة متساوية بعلم املعرفة يعرق وينال من املرجع املوضعي
هذا الفكر يشكل عن . الفكر، األدب، اجلمال: الذي يشكل خصوصا عن القيمة، مثل

األدب يشكل عن قيمة . ىت وجد منها نظام الفكر الصحيح و املرتبقيمة احلقيقة، ح
واجلمال هو . احلسنة، يعىن عن أدب حسنة اإلنسان ىف احلياة اليومية، اليت تتعلق بغريه

 . يشكل عن القيمة اجلمالية، إما مجال عن العامل أو اجلمال الذي يصنع اإلنسان

وهذه . نيل حقيقة القيمةيدرس ىف الفلسفة، أي ل" القيمة " مشكلة هذه 
" القيمة"الكتابة أضيق البحث من انحية الفلسفة الرتبوية، يعىن إرادة الشرح عن مشكلة 

من جمال الفلسفة الرتبوية كي يقدر املدرس انجحا يبلغ هدف الرتبية، ووقفا ملا قد أنشأ 
 . ىف خطوط كبرية الدولة حول التعليم، وخاصة التعليم ىف اندونيسيا

اليت يتم طرحها كثريا ما هي القيمة اليت حدث أو كيف مطلوب من  املشكلة
املعلم كمرب، الستخدامها كقاعدة أو دليل ىف أنشطة التدريس والتعلم ىف الفصول 
الدرسية؟ مدى أمهية هذه املسألة  كشف واضح على الرغم من اخلام قليال، دراسة 

احلصول عليها من املعلومات الواردة  ابحلياة يف أنشطة عملية التدريس والتعليم وهذا ميكن
وقال أنه "  مؤسسة فلسفة القيمة" ح أوسبورن، ىف كتابة الثاين والعشرون ص. أدانن

فيلوسوىف هو املربر أو مسعة هذا اإلميان يف نظام الفكرية مثل االتساق ..." يكشف عن 
) أي " لوسوف وقابلية تطبيق نظام كامل للفلسفة ولذلك جيب يف هناية املطاف قيمة في

الفلسفة هو املربر أو السمعة من الثقفة يف النظام العلمي الفكر الذي هو مستقيم أفكار 
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التفكري العلمي متماسك وسهولة تطبيقها، وهكذا نظام فلسفي كامل جيب أن تكون 
 . بلغت ذروهتا يف فلسفة القيمة

يعلق أبمه، ىف  من وجهة نظر التدريس، حاول املؤلفون" القيمة " ملراجعة مفهوم 
كسولوجيا . بينما فرع الفلسفة اليت يدرس حقيقة هذه القيمة اكسولوجيا. هذه الفلسفة

ذلك هو علم . يؤخذ من األتنية، إال وهو أكسيوس هو قيمة، بينما العلم هو معرفة
مصطلح يفرتض أهنا أقل دقة، النظر يف مسألة فلسفة خمتلفة إىل أن . اكسيولوحيا القيمة

" ولذلك، فإنه ميكن أن األنسب يسمى اكسولوجيا . لشكلية للعلم يف السؤالاجلوانب ا
 (. فيلوصويف قيمة) فلسفة القيم 

كل شيء موجود ىف هذا الكون، الثقافة، اجلمارك، وغريهم، هو اجلنس البشرى  
واملعلم سوف تكون قادرة على نقلها إىل الطالب املستهدب،  . كنقطة مركزية لالهتمام

ألن املعلمني هم على دراية حول . درسون كثريا اينج ومعرفة أكثر مما ربيباكما يعلم امل
هذا املوضوع، مث املعلم سوف يعيش ىف الفصول الدراسة أثناء القيام بعملية التعليم 

معىن احلياة هنا هي إشارات ذات مغزى، ذلك العلم كشخص ينقل، . والتعلم للطالب
راءات، والسلوكية واإلجراءات للمعلني أن هناك يف كل حركة، واإلج. القانون، وتتصرف

كان مدرس يفعل لشيء ما يريد، وإذا كانت . دائم أساسى الدافع أن حمركات األقراص
اإلرتياح للمعلمني سيحدث إذا كان . رغبته يف الوفاء أو الوفاء مث املعلم سيكون راضيا

املدرسني، املعلمني وهكذا، كل عمل أو سلوك . شيء املنجز الذى حيتوى على القيمة
دائما جيب أن يكون مدفوعا ابلقيمة الىت ينبغى أن تطابق مع حياة هدف احلياة 

 .الطالب، يف حماولة جللب الطالب جهة يستهدف أو املقصود



املصطلح الذي يستخدم غالبا يف قيمة ضيق يف احلياة اليومية على التمييز بني 
من هنا فإنه ميكن أن يكون معلوما، . القضيةاألشياء اليت  املفرتض أن تكون خمتلفة عن 

يف هذه املسألة، وهو مهم عالقة اجليدة . أن املصطلح لديه شعور مماثل من القيم بلطف
املدرسون يف اللمس، التواصل مع التلميذ جيب أن يكون قيمة جيدة، . مع اإللتزام

فال سوف يكون الرتتيب فيما يتعلق ابإللتزامات الواجبة أهنا كمدرس، حيث أن األط
دائما أهنا غري مباشر سوف حتتوى قيمة نظام احلياة تعل ترتيب املعلمني يف احلياة اليومية 

ابإلضافة إىل املعلم جيب أن . يف املدرسة حيث كان على واجب اإلضطالع ابلتزاماهتا
رد فعل لطبيعة عاطفية جتاه  يعرف ما إذا كان جوهر قيمة هذه املمارسة؟ هل ذلك تكون

أو أهنا دليل على أن الفعل قد أمر قيمة هو إحدى الوسائل لتحقييق هذا . ت معينةحاال
اهلدف، كما أنه مث كشف من أي وقت مضى من جون ديوي، أي القضااي اليت تنشأ 
فيما يتعلق بكيفية معرفة القيمة، فضال عن املرتبطة من أجل إلستهداف هلم لإلرتقاء 

يف هذه الفئة جيب . وفقا ترتيب قيمة ما أجنزه املعلموغري مباشر يعكس أيضا يف حياهتم، 
أنواع من  1وخلص إىل أن لديها " عنصر فلوسوىف"وفقا لويسس كتسوف، . معرفته املعلم

 :معىن، بني

 .القيمة املفيدة(. أ         

 .القيمة هي حسن أو صحيح أو مجيل(. ب

رغبة أو حيتوي على قيمة، هو موضوع ال. جيد أو مجيل أو ليصحيح(. ج
 . الطبيعة أن خيلق موقفا فضال عن دالة موقف اإلتفاق

 .تعطي القيمة، مبعىن أنه قرر أن شيئا ما رغب فيه أو إظهار قيمة(. د



الشيء الوحيد الذي حيتوي على القيمة؛ كما ترى ميكن أن تعطي قيمة، منذ 
قيقة، جيدر أبلغ اها البياانت واجلمل األخبار حيتوي على القيمة املرتبطة ابحل. قيمة أو قيم

فعلى سبيل املثال الصور اجلميلة اليت . ونشرها لآلخرين، خاصة للطالب املستهداف
حتتوي على القيمة اجلمالية، فيما يتعلق ابحلاجة إىل احلصول على هذه اجلائزة، خاصة 

. خلقي، توفر قيمة ألعمال اخلري. الذي لديه روح الفن( أهداف املتعلمني)ابلنسبة لتلك 
املعلم أيضا التمشك يف حياتى الذي سوف تعطي دائما اإلحرتام، الثناء ضد ربيبة الذي 

حال يدل   كل. خمالطة مع صديق له، وخارج املدرسة بشكل جيد يف املدرسة، بينما
 . كيف أن معلم قيمة املدة، واستخدامها يف حياهتم عند تنفيذ التزاماهتا، وأي دليل ربيبة

د من أنواع متعددة، وفقا للنظارية أو وجهة النظر اليت تعريف عن القيمة العدي
وهناك الفالسفة الذين يقولون، أن القيمة هي شيء أن القيمة . جتري على نطاق واسع

حساابت أخرى تقول أن القيمة هي شيء . تربز، أو الكائن لشيئ من االهتمام
 . والرغبة يف النعمةعلم النفس القيد ومنط فردى يعادل القيمة من اإلرتياح . واملفصل

: ذكر أن( ب)رونسيك وروانلد وارن . وأكثر ثباات ومرة أخرى، جوزيف آر
هذه هي يقني قدرة مرضية  كل الشرية رغبة كخاصية لشيء، حمتوى الفاكهة " قيمة"

: يف كتااها اخلطوط العريضة للجمالية، أن" ليانغ جي"كما عززهتا . العقل أو حتربة شيء
حيث تظهر احلقائق الستحضار املسار التقدير، ( جتربة) قيمة كتجربة يف الفلسفة، ويعرت"
املعلم، وينبغ أن تعرف أفضل ضد األعراض ". واإلهتمام اهذا املوضوع للناظر( التقدير)

اليت من قبل الطالب، حيث أن أهداف املدرسني بسرعة وسهولة تقدمي جائزة على 
يعطون اجلوائز واالهتمام فقد ضد أهداف املعلمون . أساس الواقع وخلربة من املعلمني

للطالب  املتعلمني، ولكن أيضا جيب أن يكون هناك نظر آخر العتبارات الئقة



للمعلمني يف . املستهداف الذين يعتربون أن القيمة يف سلوك أعماهلم يف بيئة املدرسة
 :مناقشة مشكلة القيمة، ثالثة أمور هامة ملالحظة، أال وهي

 مفهوم القيمة نفسها (. أ

 الكائن هو إعطاء القيمة(. ب

 موضوع قيمة األعضاء (. ج

. كائن تصنيفا تؤثر على انتباه الشخص املعين للتعرف إىل مفهوم القيمة املشرتكة
جيب أن املعلمني يف قيمة إيصال يعرف جوهر منح هذه القيم ويعرف الغرض منه مع 

على األرجح قيمة من قبل الطالب . الطالب واملواضيعالقيمة اليت مت تعيينها الستهداف 
املستهدفة تلقت ال عالقة هلا ابلقضااي الفنية اليت متلكها والدين، ألن القيمة يف التكامل، 

قيم عمق معني من قبل املعلم جيب أن تطابق املهارات واخلربات . على هيكل موضوعي
 .ة جدا وتلعب دورا يف ذلكعناصر من اخلربة من جانب املعلمني مهم. للمعلمني

يف واقع، فإن األمرين بني املدرسني واملوضوع واهلدف الطالب ككائن ال ميكن 
وبلغت القيمة فقط هناك بعد أي طالب اهلدف ككائن ينظر إليها . تقسيم بني البلدين

العالقة بني الطالب اهلدف ككائنات مع املعلم كموضوع هذا . من قبل املعلم كموضوع
هذا جيب . يف مثل هذه احلالة سيكون هناك نوع من القيمة. إىل مفهوم القيمةما يؤدي 

أن يكون معروفا من قبل املعلم، ألنه يقوم على العالقة بني هذا املوضوع وموضوع ستنشأ 
 .يف هناية املطاف القيمة هو ذايت وقيمة موضوعية

إذا   .اجلاينستظهر قيمة ذاتية أو سوف تنشأ من ردود األفعال اليت يقوم اها 
كانت القيمة الذاتية اليت تنشأ يف البيئة املدرسية، مث القيمة اليت ستنشأ من املعلم استنادا 



يف حني بلغت قيمة هدف تتألف من العناصر املقابلة للحالة أو  .إىل خربة املعلمني
 املوقف، يف الواقع، واقع الدولة للطالب اهلدف يف النقاش الفلسفي حول هذه القضية يف

القيمة اجلوهرية هي القيمة اليت  .احلديث العام حول قيمة قيمة جوهرية وقيمة مفيدة
القيمة اجلوهرية هنا هي تقريبا  .هتدف بطبيعتها جيدة لنفسه، أو لغرض املصلحة الذاتية

أي تشابه يف ما يسمى قيمة موضوعية، وهو القدرة احلالية على القضية نفسها بصرف 
هذا ويذكر والىت ميتلكها كل مرب يف حماولة لتوجيه الطالب  .النظر عن آراء اآلخرين

يف حني بلغت قيمة مفيدة ذات طبيعة  .واملباشر وفقا الجتاه األهداف املراد حتقيقها
  10.جيدة من شيء وسيلة لتحقيق أهداف أخرى واإلجتاه واهلداف منه

 أنواع القيمة  .8

القيم تستخدم كمرجع ابلنسبة  حتديد القيمة املعينة بنظرية سافارنك لوصف اجتاه 
 :للرجال يف حياهتا، مبا يف ذلك

 قيمة الدين (. أ 

. هو أساس جوهري هلذه القيمة احلقيقة اليت قد تكون أقوى من القيمة السابقة
 10.أن القيمة احلقيقية أتيت من هللا

 القيمة اإلجتماعية(. ب

تراوحت من حياة وقمت ينقل هذا الشكل . هي أعلى قيمة يف املودة بني البشر
األفراد ابإليثار، القبيح ضد اآلخرين، البيئة اإلجتماعية، والضيافة، رمحة، والتعاطف هو 

  .سلوك مفتاح النجاح يف حتقيق القيم االجتماعية
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 القيمة الساسية(. ج

أثر اخنفاض .معدل نقلولذلك، فإهنا . هي أعلى قيمة ىف هذه القيمة هي السلطة
امللمس هو عامل مهم يؤثر على القيمة  . مستوى تقييم خطورة ذات األثر الكبري الدولة

 .السياسية للملكية املباشرة

 القيمة النظرية (. د

هذه القيمة هي اإلعتبارات املنطقية والعقالنية املشاركة يف التفكري وإثبات احلقيقة 
وبشكل كامل وفقا ملعايري الشعور من  واعتمدت نظرية خاطئة من قيمة .يف كل شيء

 .العقل

 القيمة اجلمالية(. ه

عند  .للحصول على القيمة اجلمالية لقيمة أعلى يف شكل تنمية واالتفاق والرفاء
القيمة اجلمالية  .البحث عن املواضيع اليت هلا قيمة، يبدو االنطباع الرائع التأثري مجيلة

اجلمالية تعكس التنوع، يف حني أن قيمة اخلربة ويعكس القيم  .ختتلف عن نظرية القيمة
    .من هوييت

 القيمة اإلقتصادية(. و

 .هذه القيمة تتوافق خسارة يف األرابح، واليت حتتوي على حكم قيمة

 

 

 



 الرتبية . ج

 والرتبية اإلسالمية تعريف الرتبية .0

فإذا ): قال هللا تعاىل عن األرض. منا وزدا: راب الشيء ربوا وربوا: قالت العرب 
زادت وانتفخت بسبب ما يتداخلها من املاء : أي(. أنزلنا عليها املاء أهتزت وربت

 .غذاه ونشاء: ويقولون رىب فالان. زدا: راب املال: ويقولون. والنبات

 : والذي يظهر لنا من هذا معنيان

معىن النوم الزايدة، وهذا أوضح ما يطلب من الرتبية، وهو تنمية اجلانب : األول
توجه إليه؛ فالرتبية العقلية هتدف إىل تنمية القدرات العقلية، والرتبية الروحية هتدف الذي 

 . إىل تنمية القوى الروحية

فهو التدرج؛ فالرتبية جهود تركمية، يرفد بعضها بعضا، والزمن : أما املعىن الثاين
ف؛ فالتنشئة ترىب، وتنشا، وتثق: وهذا واضح يف قوهلم. عامل مهم يف بلوغ الرتبية غاايهتا

وعلى . والتغذية والتثقيف ال تكون أبدا طفره ومرة واحدة، وإمنا تتم على مراحل متتالية
فإذا وجدان تربية . هذا فاإلمناء والتدرج ميثالن أهم قانونني حبكمان طبيعة األعمال الرتبوية

لكنها ال  وإذا رأينا جهودا تستهدف تنمية شيء ماء،. ال تثمر منوا عملنا أهنا تربية عقيم
 (. تربية)تتسم ابلتدرج والتعاهد املتتابع، عملنا أن تلك اجلهود ال تستحق أن تسمى 

الدائمة على كل أشكال األحنراف والتبليد والقصور ( احلرب)أن الرتبية نوع من 
الذايت، وإن الرتبية كاحلرب حتتاج إىل الرجل املكيث الذي ميلك فضيلة الصرب على بذل 

 . مع التطلع إىل الفرص املواتيةاجلهد املستم، 



وأعتقد أن أصل الوضح اللغوي على درجة عالية من الشفافية والوضوح، وهو 
 .يعفينا من كثرة التعريفات اإلصطالحية

سياق يقوم يف أن تتطور وظيفة أو عدة : "الرتبية أبهنا( الالند)وقد عرف معجم 
 ".ياقوظائف تدرجيا ابلتدريب، وأن تتحسن نتيجه لذالك الس

وعلينا أن حناول الكشف عن جوهر الرتبية من خالل استعراض بعض األدبيات 
واخلربات واإلنطباعات اليت تكونت لدى املهتمني ابلشأن الرتبوى، ومن خالل عالقة 

   10.الرتبية ابلتكوينات الثقافية األخرى

والروحية وحنو الرتبية عملية مقصودة هتدف إىل تربية اإلنسان الصاحل والعقلية  
أفضل واألفضل واألكمل، ويهدف أيضا إىل تنمية اجملتمع والرتقيات لتلبية االحتياجات 

 .قيمة أتيت من هللا09.املختلفة

وفقا لبصري، الرتبية هي العمل الذي قامت عمدا وبشكل منهجي لتحفيز  
الذات  ورعاية ودعم وتؤدي بصاحبها إىل تطوير مجيع إمكاانهتا، حبيث يصل إىل نوعية

، إما بنفسه (الداخلي واخلارجي)جوهر التعليم هو رجل حماولة النضج  .على حنو أفضل
أو غريهم، مبعىن أن الطالب لديهم حرية التفكري، والشعور، والتحدث، ويتصرف وثقة 

لذلك إعتقدة الباحة أن 01 .مع املعىن الكامل من املسؤولية يف كل عمل وسلوك كل يوم
تعلم والتعليم بني املعلمني والطالب واليت تشمل مجيع جوانب التعلم التعليم هو عملية ال

 .مثل ينبغي هلا أهداف التعلم واملواد واألساليب، وأدواته، والتقييم، وغريها
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الرتبية اإلسالمية تستمد قوهتا و تثبتها من كتاب هللا تعاىل و سنة رسول هللا عليه  
و تعاجل قضااي , يف جوانب شخصية املختلفةو هي تربية متصلة برتبية اإلنسان , و سلم

و الرتبية اإلسالمية هي . أساسية للفرد و اجملتمع مبا تقدمه من أهداف و غاايت سامية
تلك اجلهود املربون لتنمية املريب و تنشئته و رعايته حىت ينمو و يرتعرع و يبلغ كماله 

اإلجتماعية و اإلرادية و البدنية  الالئق به يف مجيع اجلوانب الروحية و الفكرية و اخللقية و
و يكون إجيابيا يف جمتمعه الذي يعيس , ليعيس سعيدا يف دنيا و آخرته, و اجلنسية

 00.فيه

والرتبية اإلسالمية والتعليم واليت هتدف إىل العموم الشخصية للمسلمني، وتطوير 
من كل شخص اإلمكاانت البشرية كلها يف شكل املواد والروحية، تسميد عالقة متناغمة 

 .الرتبية اإلسالمية بدءا من وجهة النظر اإلسالمية من الناس .مع هللا، الرجل والكون
ويوضح القرآن أن اإلنسان هو املخلوق الذي لديه وظيفة مزدوجة تشمل ايضا املهام 

: سورة البقرة)الوظيفة األوىل ابعتباره نياب هللا على األرض  .األساسية على أي حال
 .اإلنسان أعطيت له والية حلفظ وصيانة واستخدام واحلفاظ على الكون ؛ يعين أن(19

من أجل ضمان وظيفة اخلالفة بشكل صحيح، مث جيب أن يكون الرجل اثنني 
جيب أن يكون  .األوىل، املصطلحات العلمية .من املتطلبات األساسية على أي حال

الشرط  .ستفادة من ذلكالبشر العلم انه ميكن أن تزدهر الكون وصون وحفظ وكذلك اال
ويعهد الكون لإلنسان للحفاظ على، واحلفاظ،  .الثاين، أن يكون أخالقيا أو حرف

مدى الضرر حيدث نتيجة لفعل الطبيعة  .واستخدامها جيب أن يكون االلتزام األخالقي
 .وتدمري الطبيعة يكون هلا أثر سليب ابلنسبة لناس .يد اإلنسان ليست مسؤولة
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ة، الناس هو خملوقات هللا املخصصة للعبادة وخدمة له يعبد إليه والوظيفة الثاني
عالقة اإلنسان مع هللا هي  .الناس هنا جيب أن يقدم ويستسلم إىل هللا(.  8: اجلرية)

لذلك، جيب أن يكون البشر  .هللا اخلالق وخلق اإلنسان .عالقة له صانع واملخلوقات
جيب البشر يكون منقاد ومطيع خلالق،  الوعي هو ما جيعل .على علم حول هذا املوضوع

وكدليل على هذا املوضوع اإلنساين ومطيعا له يتفرغ لتنفيذ  .أي هللا سبحانه وتعاىل
 .األوامر وجتنب نواهيه

حيفظ الناس موازنتان يف العامل دائما، عالقة ابلعامل فالناس كرائسته اليت يتوىل، 
لوجود الوظيفتني . بد يعبد ويطيع إىل هللاينتفع، حيفظ وهيئه، عالقة ابهلل، فالناس كالع

إدماج هاتني يف شخصية مسلم، وأيخذ مفهوم التعليم الشامل الذي ميكن أن حيقق 
 .مسلم شخصيا إىل اهلدف النهائي املتمثل يف التعليم هو املراد حتقيقها

وقد أعطى هللا سبحانه وتعاىل إمكاانت  .مجيع اإلمكاانت الناس جيب متكينها
عاجلة، وتعليما، املزروعة، ومتطور من غري تلك، والناس خملوقات اليت لديها للناس م

يف . اإلمكاانت  الوالدة هي العنصر املادي اليت لديها الناس. إمكاانت روحيا وبطنيا
حني أن إمكاانت البطن هي العناصر الروحية اليت توجد يف الناس اليت ميكن تطويرها حنو 

 .الكمال

الناس، وفقا لتفسري القرآن  .ي هذا اجلهد من خالل التعليموأجر  .قدر اإلمكان
الكرمي، ولدت يف والية حالة من عدم معرفة أي شيء، ولكن الناس كان منذ والدته 

وسيتم  .حيمل اإلمكان العقل، قلب، والعاطفة، والروح ابإلضافة إىل املادية احملتملة املادية
ان العقل البشري أن  .قدمة من خالل التعليمتطوير كل تلك اإلمكاانت وفقا الحلوافز امل



يكون ذكي، وميكن استخدامها ل، حل مشاكل احلياة عندما يتم تثقيف العقل، ونظرا 
 .التمارين الفكرية ومليئة جمموعة متنوعة من العلوم، ولدت الفكر

كان قلب الناس وابملثل سوف تواجه الذكاء العاطفي والروحي عند ابلنظر إىل 
يتطلب  .عليمية، حبيث ان االنسان سيصل اىل الذكاء العاطفي وروحيةاجلهود الت

ليس  .ويعرف شهوة ابعتبارها قوة دافعة لتحقيق الرغبة .العواطف البشرية أيضا التعليم
شهوة كقوة دافعة ميكن أن تفسر على أهنا إجيابية،  .دائما فهم الشهية اليت حددها سلبية

 .حبيث يكون شهوة ال ميكن السيطرة عليها طاملا أن الرغبة أيضا يف التعليم،

هكذا من نظر الرتبية اإلسالمية لإلنسان الذي يريد أن تكون ولدت من قبل 
الرتبية اإلسالمية هو اإلنسان الذي لديه توازن واجلسدي، والنفسي، تستدامة بني العلم 

 .واألخالق والذكاء الفكري والعاطفي والروحي، الفرد واجملتمع

لتطبيق املفهوم اإلسالمي لناس متاما مع مفهوم الرتبية اإلسالمية، واليت واستنادا ا
يف هذا الصدد يبدو أن التعليم اإلسالمي هو التعليم الذي يهدف إىل تشكيل إستدامة 

لذلك، جيب  .اإلنسان أن يتمثل يف اجلبهة كما أن اهلدف النهائي ملادة الرتبية اإلسالمية
ية حبيث يظهر الناس املثايل وفقا ملفاهيم إسالمية من حيث أن تكون حزم الرتبية اإلسالم

 .اآلخر يسمى ابلناس الكامل

 

 

 

 



 مصطلحات تربوية .0

إن هناك مصطلحات تربوية، مرادفة لكلمة الرتبية، وأخرى تؤدي بعض معىن 
الرتبية، جيدها القارئ يف كتب الرتبية احلديثة، أو ضمن كتب الرتاث، وميكن إيضاح 

  01:يلي بعض منها فيما

وهو ضد الفساد، وقوبل يف القرآن الكرمي اترة ابلفساد واترة : اإلصالح(. أ 
وال يفسدوا يف : )وقال تعاىل( خلطوا عمال صلحا وءاخر سيئا: )ابلسيئات قال تعاىل

واإلصالح يقتضي التعديل، والتحسني، ولكن ال يلزم أن حيصل (. األرض بعد إصلحها
 .زء من مدلول الرتبيةمنه النماء والزايدة، فهو إذا يؤدي ج

أي الذي يتأدب به األديب من الناس، ومسى أداب ألنه : األدب: التأديب(. ب
 .أيديب الناس إىل احملامد، وينهاهم عن املقابح

أدبته من ابب ضرب، علمته رايضة النفس وحماسن األخالق، قال أبو زيد 
. من الفضائل األدب يقع على كل رايضة حممودة يتخرج اها اإلنسان: األنصاري

 .والتأديب يتضمن اإلصالح والنماء

أي : أي نقاه، ورجل مهذب: التهذيب كالتنفية، وهذب الشيئ: التهذيب(. ج
 مطهر األخالق

التنزه والكف عن اإلسم؛ وما ال جيمل، ورجل طاهر الثياب أي : التطهري(. د
 . منزه
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 08-01. ، ص(0999املدينة املنورة، )، ، أصول الرتبية اإلسالميةخالد بن حامد احلازمي 



أرسلنا فيكم  رسول  كما: )أتيت التزكية ميعىن التطهري، قال تعاىل: التزكية(. ه
منكم يتلوا عليكم ءايتنا ويزكيكم ويعّلمكم البكتب واحلكمة ويعّلمكم ما مل تكونوا 

 .تعلمون

يطهرهم من رذائل األخالق، ودنس النفس، وأعمال : قال ابن كثري، رحكة هللا
أي (. قد أفلح من تزكى: )قال تعاىل. اجلاهلية، وخيرجهم من الظلمات إىل النور

 . من األخالق الرذيلة، واتبع ما أنزل هللا على الرسولطهر نفسه 

أتيت التنشئة ميعىن الرتبية متاما، يقال نشأ األدب ولده على اخلري، : التنشئة(. و
ومنه  01.أي ترىب وترعرع بينهم: نشأ يف بين فالن: أي رابه وعوده إايه، ويقال

 :قول الشاعر

أومن ينشؤا يف احللية : )وه قال تعاىلوينشأ انشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أب
 . أي جعالوا له، أو اختذ من يرتىب، يعين البنات(. وهو يف اخلصام غري مبني

 أهداف قيمة الرتبية اإلسالمية  .3

واهلدف هو الشيء الذي من املتوقع أن يتم حتقيقه بعد االنتهاء من األنشطة 
الغرض من التعليم هو التغيري املتوقع فهم  .وتتطلب املزيد من اجلهد لتحقيق هذا اهلدف

يف الطالب ختضع بعد خضوعه لعملية التعليم سواء يف السلوك الفردي واحلياة الشخصية 
أما اهلدف من الرتبية   08.وحياة اجملتمع والبيئة احمليطة الطبيعية اليت يعيش فيها الناس

ألمحدي، والغرض من الرتبية ووفقا  .اإلسالمية ال خيتلف كثريا لتلك اليت اقرتحها اخلرباء
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 801. ، صمعظم األلفاظ واألعلم القرآنيةدمحم إمساعل إبراهيم،  
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Zuhairini, et. al. Filsafat pendidikan Islam, (Jakarta : Bina Aksara, 1995) h. 159.  



اإلسالمية يتماشى مع تعليم حياة اإلنسان ودورها بوصفها خملوق من هللا هو جمرد 
 01.خيدمونه

   :هللا تعال يف القرآن الكرميكما قال 

("81:الذارايت )وما خلقت اجلن واالنس إال ليعبدون "  

 :يوسف أمري الفيصل يفصل أهداف تعليم اإلسالم على النحو التايل 

 .الذي ميكن القيام عبادة احملضه امرئ مسلموضع (. أ

الشكل البشري اإلسالمي، إضافة إىل أداء عباداة احملضه ميكن أيضا اداء (. ب
  .عبادهتم معاملة بصفته األفراد أو كأعضاء يف اجملتمع يف بيئات معينة

 .مواطنا مسؤوال ابهلل خالقه تشكل(. ج

املهنيني الذين هم على استعداد العمل والعمال املهرة وشبه املهرة  اقامة وتطوير(. د
 .للسماح للجمهور للدخول

 00.املطابقخرباء يف جمال املعرفة والعلوم اإلسالمية الدينية  انمية(. ه

قا ميكن أن استنادا إىل تفسري وتفاصيل عن الغرض من التعليم كما ذكر ساب
 :خنلص إىل أن اهلدف من القيمة الرتبوية لإلسالم كما يلي

إعداد وتعريف األطفال مع تعاليم اإلسالم منذ الّصغر ليصبحوا خادما هلل الذين (. أ
 .آمنوا به
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الطفل املسلم مع الرعاية والتوجيه والرعاية والتعليم منه قبل الوالدة حبيث يتم  تشكل(. ب
 .املطابقةم اإلسالمية الفطرة راسخا يف نفسه القي

 .أهنم الشخصية اإلسالميةحبيث ميكن مواهب وذكاء األطفال  النامية(. ج

 .توسيع منظور احلياة وعمق املعرفة لألطفال كأفراد وكائنات اجتماعية(. د

 حمتوى الرتبية . 1

القضية اليت جيب إن تبحث هنا، هي ماهية املواضع اليت يفرتض بنا تعليمها للطفل     
يف سبيل تربية ابلسكل الصحيح، وما نوع املواضيع اليت جيب علينا تدريسها إايه؟ 
ويستنتج من دراسة الفكر اإلسالمي وجوب تعليم الطفل جمموعة ممن األمور اليت تنفعه 

 .قت تدعوان للتأمل يف األبعاد واجلوانب التاليةيف الكرب، وهي يف نفس الو 

 .احتمام األسالم ابألهداف الرتبوية، ووحوب معرفة ماذا جيب تعليمة للطفل(. أ

إن السالم حّيث على طلب العلم يف أي مكان، وعلى يد اّي كان، ومن املهد (. ب
 .اىل اللحد

إن اإلهتمام برتبية اجليل اجلديد ال يقتصر ابلضرورة على نفس األساس الذي (. ج 
 .وفقه الوالدان

 .اإلستعداد للدفاع عل النفس واجملتمع، وكذالك عن الدين، وأبفضل وجه ممكن(. د

يؤّكد الدين على ضرورة استثمارنعم احلياة املتاحة أمام اإلنسان، وكل ماهو متوّفر (. ه
 وجديف عامل ال



اإلرتباط مع اخلالق من ابب احلمد والثناء والعبودية، له ويهدف بلوغ مرحلة (. و
 .الكمال

اإلطالع واملعرفة ابلتعليمات والضوابط الالزمة الستمرار احلياة الفردية واجلماعية، (. ز
وعلى هذا فإّن حمتوى الرتبية يشمل مجيع املسائل واجملاالت اليت حنتاجها يف حياتنا 

فالطبيعةى وهي كتاب . ة، وال تناقض يف هذا احملتوى مع رؤية للجوانب املختلفةاليومي
وال . هللا الواسع ال تتعرض مع كتابه املنزل، وال مع السنة، وال تنطق مبا يتناقض معه

يالحظ تنافر مع اهلدف، أو اإلجتاه املؤدي اليه، وبراجمه يكّمل أحدها اآلخر طوليا ال 
 00.عرضيا

 احملفوظان تعليم. د

 تعليم. 0

تعليم هو ايصال املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ، بطريقة قومية، وهي 
طريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم واملتعلم الوقت واجلهد يف سبيل احلصول على 

  .املعلم واملتعلم واملادة والطريقة: العلم واملعرفة، فالتعلم أركان أربعة هي 

سبق يتضح لنا أن العلم نشاط إنساين يهدف إىل فهم الظواهر و األحداث مما 
 00.مث إجياد الطرق املناسبة لضبطها و التحكم اها
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 10: ص, (0991, غزة: فلستني), مناهج البحث العلمي ,سهيل رزق دايب 



فبني الرتبية والتعليم . ايصال العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ هو الرتبية العقلية
تدريس، فاملعلم على ال" التعليم"ويطلق لفظ . عموم وخصوص، فالرتبية أعم من التعليم

 .هو املدرس

وألن جماالت التعليم قد تعددت، فلم يقتصر على املعلومات فقط، بل يكاد 
أصبح التعليم . إخل...يشمل اجلميع نواحى الشخسية من عقلية وجسمية وإجتماعية

مرادفا للرتبية، فاملعلم هو املرىب ، ورجال العليم هم رجال الرتبية، وزارة املعارف قد 
 19.وزارة الرتبية والتعليم أصبحت هي

 مفهوم احملفوظات. 0

مفهوم احملفوطات أدبية  موجزة تكون على شكل شعر أو نثر قرآن أو حديث، 
وتتضمن احملفوظات . ويكلف التالميذ حبفظيها، أو حفظ جزء منها بعد دراستها وفهمها

عن عادة أفكارا قيمة وهي مصوغة أبسلوب مجيل ذي إيقاع موسيقى مؤثر، ويعرب 
الوجدان الفردى بصورة مباشرة، أى أن كل تلميذ يقرأ احملفزظات جيد نفسه فيها، وتعرب 
عن الوجدان اجلماعي أيضا، ولكن بصورة غري مباشرة ألن األفراد فيها يتفاوتون يف 

 11.فهمهم وإدراكم لتلك احملفوظات

اليت -أم نثرا شعرا كانت-ويقصد على أمحد مدكور ابحملفوظات هي القطع األدبية املوجزة
 10.يدرسها التالميذ ويكلفون حبفظها بعد دراستها وفهمها
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 10:ص, (1001: دار املعارف )، ، التوجيه يف التدريس اللغة العربيةحممود على السمان 
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 108.، ص(0998: دار الشروق: عمان. )تدريسهااللغة العربية مناهجها وطرائق طه علي حسني الداليمي ةآخرين،  
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   100. ، ض(1001مكتب الفالح، : الكويت. )تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور،  



عرف حممود على السمان أن احملفوظات هي قطع األدب الرفيع من الشعر أو 
النثر اليت يكلف املدارس تالميذ يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية حيفظها كلها أو بعضها، 

قهم األدبية وسلوكهم اخللقي ولتدريب ذاكرهتم لتنمية لغتهم وترقية أسلواهم وهتذيب أذو 
ابحلفظ، وارهاف امساعهم مبوسقى الشعر وإليقاظ عواطفهم ابملعاين النبيلة وتوسيع 

  11.خياهلم ابلصور الفنية الرائعة

أشار علي جماور احملفوظات هي ألوان من الشعر أو النثر السهل، حيفظها 
ئدي بطريقة مجعية أو غنائية، إهنا أبيات من التالميذ ولكنها يف كثري من األحيان ال ت

 . الشعر، ترتبط مبوضوعات أوسع دائرة من األطار الذي تدور فيه األانشيد

. إن احملفوظات ختتلف عن األانشيد أبنه ال يقصد إىل تلحينها أو أدائها مسرحيا
على فهم  ويهدف تدريس احملفوظات إىل زايدة الثروة اللغوية والفكرية، وتدريب التالميذ

وإهنا تنمي املعاين السامية، وتوقظ احلماسة . األساليب األدبية وتربية الذوق األديب
وإهنا تدريب التالميذ أيضا على . والشعور، وتثري الوجدان، وهتذب السلوك واألخالق

حسن األداء، وجوداة اإللقاء، ومتثيل املعىن، وتوسيع اخليال، فضال عن أهنا متين مهارات 
 .الفهم واإلستيعاباحلفظ و 

إن اختيار احملفوظات خيضع إىل جمموعة من األسس اليت جيب مراعاهتا، ومن 
هذه األسس إتصاهلا ابملناسبات الدينية والوطنية واإلجتماعية، وتالؤمها مع أفكر 
التالميذ ومستوايهتم العقلية، إذا جيب أن تكن بعيدة عن التعقيد وخالية من األلفاظ 

جيب أن متين اإلحساس ابجلمال، وأن تكون مناسبة من حيث الطول الغربية، وإهنا 
 . والقصر والوزن الشعري املختار
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 أمهية و فوائد تدريس احملفوظات . 3

 : عرف علي أمحد مدكور عن أمهية تدريس احملفوظات، فيما يلي

 .إمداد التالميذ ابلثروة اللغوية والفكرية (. أ

 .اليب األدبية مبا فيما من مجال البيانتدريب التالميذ على فهم األس(. ب

 .ننسية األجتاهات اإلجتماعية الشائعة يف القطع األدبية(. ج

 .تدريب التالميذ على حسن اإللقاء ومتثيل املعىن(. د

 .تربية الذوق األديب واألحساس ابجلمال وتقدير لدى التالميذ(. ه

 .ر خيالةتوسيع خيال التالميذ مبا يف القطع األدبية من صو (. و

 : عرف دمحم علي السمان أن فوائد احملفوظات فيما يلي

تعود التالميذ على إجادة للكلمات، وإخراج احلروف من خمارجها الصحيحة (. أ
وتزودهم بزاد لغوي كبري وأبساليب رقيقة ومعان سامية وأفكر جديدة، تفيد التالميذ 

 . يف تعبريهم الشفهي والكتايب وتزيد عملهم يف احلياة

تعود التالميذ حسن اإللقاء ومتثيل املعاين وهي توسع خياهلم وتنمي فيهم احلس (. ب
 .األديب

 11.تريب أخالقهم وهتذب سلوكهم وتوقظ فيهم العواطف النبيلة(. ج

 

                                                           
 101. ص املراجع السابق،حممود علي السمان،  11



 تدريس احملفوظات  . 1

أن اتكون مناسبة لزمن الدرس ومستوى التالميذ العقلي والزمين، وأن ترتبط بواقع 
واإلجتماعي، ويتجاراهم ومبشاهداهتم واألهداث اليت متر اهم، وأن تكون  التالميذ الفسي

مشتملة على أجود األلفاط واملعاين، وأمسى األخيلة وأنبل العواطف وأن تكون ذات 
 .مغزى مفيد

 : عرف علي جماور أن تدريس احملفوظات جيب أن يكون مركزا على األسس اآلتية

 . ، حبيث يثري هذا النص مشاعر الطفل وإحساسهاإلختيار املالئماملناسب للطفل(. أ

 .أن يعتمد اعتماد كامال على تلحني النشيد وغنائه(. ب

جيب أن يفرق املعلم بني تالميذ السنتني األوليني من املرحلة اإلبتدائية وغريهم (. ت
  18.نت تالميذ السنوات التالية

دبية ما جيده مناسبا وعلى املدرس أن خيتار لتالميذه من األانشيد والنصوص األ
هلم من حيث الطول أو القصر، ومن حيث اللغة واألسلوب واملعىن والفكر، ومن حيث 
الوزن اشعري، ومن حيث ارتباط األانشيد حبياة التالميذ وواقعهم النفسي واإلجتماعي 

 .ليقبل التالميذ عليها ويستفيدوا منها

ية، ففي الصفوف الثالثة تدريس احملفوظات بطرئق تتالءم هي واملرحلة الدراس
األول من مرحلة التعليم األساسي اليت يكون فيها التالميذ غري متمكنني من مهارات 

 . القرءة تكون خطوات تدريس احملفوظات على ما أييت
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أي أن ميهد املعلم للمحفوظة أبسئلة عامة حول فكراهتا وموضوعها، أو : التمهيد(. أ
قيلت فيها، أو احلديث عن حياة الكاتب أو األديب حبديث قصري عن املناسبة اليت 

 .صاحب احملفوظات

 . قراءة النص قراءة منوذجية يراعي فيها املعلم اإللقاء اجليد وتصوير املعىن(. ب

يكلف بعض التالميذ اجليدين الذين ميكن أن حياكون املعلم يف القراءة أبن (. ج
 . يقرؤوا بعض أجزاء احملفوظات

 . يناقش املعلم مع تالميذه املعاين واألفكار اليت وردت يف احملفوظة بشكل مبسط(. د

يطلب املعلم من التالميذ قراءة احملفوظات قراءة جهرية بشكل فردي، وإعادة (. ه
 .التعامل مع مضموهنا، واإلجابة عن األسئلة أو التمرينات أتيت يف هناية احملفوظة عادة

 ظات طريقة تدريس احملفو . 8

:عرف حممود علي السمان أن طريقة تدريس احملفوظات فيما يلي   

وهي كطريقة تدريس األانشيد فهي تشتمل على املقدمة وعرض النص (. أ
 . والقراءة النموذجية

على املدرس أن يقرأ التالميذ بعد ذلك قراءة فردية لإلطمئنان على (. ب
 إجادة القراءة

طع إىل ما بعد التدريب على القراءة على املدرس أن يؤخر شرح الق(. ج
الصحيحة، حىت ال ينقضي الوقت قبل متام هذا التدريب، فيحفظ التالميذ 

 القطعة ملحونة



ويف شرح القطعة يناقش املدرس التالميذ يف األفكار العامة، قم يقسم (. د
القطعة إىل وحداث معنوية، متثل كل وحده فكرة جزئية مث أيخذ يف شرح كل 

 .سري مفرادهتا اللغويةوحده بتف

على املدرس أن يلفت أنظار التالميذ وأفهامهم إىل ما يقنعهم يف (. ه
القطعة بقيمتها الفنية واستحقاقها للحفظ واالستنكار من ألفاظ ومعان 

 مجيلة ومبادئ سامية

يضع املدري عناوين جزئية لوحدات القطعة، قم يعود التالميذ إىل قراءة (. و
متمهلني يف القراءة ليتصوروا ويتمثلوا معانيها وليتدربوا  القطعة بعد فهمها

 على فن التمثيل وإجادة اإللقاء

أيخذ املدرس يف مناقشتهم يف معانيها اجلميلة، وأخريا يشرع يف حتفيظهم (. ز
 . إايها كلها أو بعضها ما اتسع الوقت لذلك

بني كل وحدة  وينتقل املدرس هكذا من وحدة إىل وحدة حىت هناية القطعة، رابط
وسابقتها والحقتها مع التوقف عند األلفاظ املوحية واملعاين الرفعة واألخيلة الرائعة 

 .إلجالئها للتالميذ

 أمهية احملفوظات يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا   .6

بعد أن أمعن الباحث أنظاره يف مدى اهتمام املفسرين واحملدثني والشعراء 
واللغويني يف البيان السابق جيول يف مشاعر الباحث وأفكاره أن احملفوظات أمهية كبرية يف 
جناح تدريس مهارات اللغة األربع وخاصة يف ترقية مهارة القراءة والكالم لغري الناطقني اها 

يف حتسني تدريس اللغة العربية يف هذه املهارة، وكذلك يف ترقية سلوك  إذا أعطى هلا جماال



وذلك لعدة . الطلبة ألهنا خربة عملية ابحلياة وتكون صاحلة لالسفادة منها يف كل حني
 : أسباب منها

أن احملفوظات هي أسلوب من األساليب املختارة يف أنواع اللغة، وتكون على (. أ
وعلمنا أن القرآن ارتقى وارتفع أسلوبه على سائر . قرآن شكل شعر أو نثر أو حديث أو

 .أساليب اللغة العربية

أدابء العرب وشعرائهم ملؤوا آدااهم وأشعارهم ابحملفوظات بل أدخلوها من (. ب
وهذا يذكران أن احملفوظات تعدل زالت اللسان وتقرب مفاهيم األذهان . مواضع النثر

وهذا ما نسمية . يلة جتارب اخلواص واألعواموتؤثر يف نفوس اإلنسان ألهنا من حص
 .بفصاحة اللسان وروعة البيان

وكما يف اللغة العربية، ففي مجيع لغات العامل، ولدى كافة الشعوب جند (. ج
احملفوظات تفوه اها جمربون وحكماء، فيتناقلها العامة واخلاصة متمثلني اها ومتنوربن 

 .مبدلوهلا

عيها إىل معرفة مشاعر الشعب، وتقاليده، وعاداهتا، إن احملفوظات تدعو سام(. د
وثقافاته، وحضارته، لتوسيع خيال التالميذ اها يف القطع األدبية من صور خيالية، لرتبية 
الذوق األديب واإلحساس ابجلمال، للكشف عن آراءه يف خمتلف شؤون احلياة وموقفه 

والكالم . إلنسان يقرأ ويتكلم أكثروهذا جيعل ا. منها ونظرته إىل الكون، وتفسريه ملظاهره
11.الكثري ابلطبع يؤدى إىل طالقة املتكلم
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 معهد الروضة احلسنة اباي بوندونج. ه

، كان 1191حمرم  1، ابلضبط السنة اهلجرية 1000أكتوبر  10أتسس هذا املعهد يف 
بين قرية   11110.8م . أرض هذا معهد من مواقف حاج حمدين اترجيان، حىت واسعه

 .كارو، شارع فرجانديغان، يف هذه القرية موقع يسم بِبااي بندونج

 الشيخ أو الرعاية  .0

أكثر املعهد تطور يف . همة للمعهدالرعاية يف املعهد هي إحد العناصر اليت امل
بسبب حيظي إبحرتام اجملتمع اىل بيئة .جاوا و مادورا و هم مكرَّمون، موثوقون، و أتثريجدا

ولذالك املعقول يف منو .لك، الرعاية يكون مؤسس يف املعهد املعنيةابإلضافة ذ. املعهد
الشيخ هو اسم الذي مسََّه  اجملتمع اىل رجال اهل الدين أو ان .  معهد  يعتمدتكرمي

.يكون مدير يف املعهد

  

 مسكنكوخ أو    .8

مجيع التالميذ يعيشون معا فيه و  tradisionalمعهدهو تربية إلسالمية يف العامه  
كان مسكن التالميذ يف بيئة املعهد، يتكون على .التالميذ يتعلم حتت إشراف الرعاية

 .بيت الشيخ، املساجد، غرفة للتعلم، و األنشطة الدينية األخرى

هو السمة املميزة للتالميذ،  اما اليت تفرقها هيئةأنظمة املعهد ابملدرسة املسكن 
توفر السبب املعهد يقوم . التميزه اليت تتطور يف معظم البالد اإلسالمية األخرى هي

.املسكان للتالميذه

  



املشهور الشيخ، ومعرفته  ابإلسالمية، نداءمنالتالميذ ليكون قادرا على  . أ

 .استكشاف علم الشيخ مستمر بطول الزمان

ب املعهد يف القرى النائية بعيدا عن احلشد و عدم توافر السكن إلستيعا . ب

 .التالميذ

التفاعل بني التالميذ و الشيخ، حيث التالميذ  تتحمل شيخ كما  . ت

هذه الصفة متبادلة يكون . حني الشيخ يعامل التالميذه كواَلَده ايضا.واِلَدهم

 10.حيتاج الىمتقرِّب مبستمر

 املسجد  .3

كان املسجد مركزا للتعليم يف التقليد اإلسالمي يعين مظاهر  العاملي من النظام 
مبعىن  املسجد كمركز . تعليمي إسالمي الذي يعمل النيب دمحم صلى هللا عليه وسالم

للنشاط مسلم احملالة من الصحابة و اخلليفة املستقبل، املسجد تستخدم كمكان للتعليم 
 .و حتتوي على القيمة العبادة

 التالميذ .1

. فئتني، اوال التالميذ ينقسم اىل.التالميذ مهالولد الذي يتعلم يف املعهد الدين
اي التالميذ الذين أيتون من املناطق البعيدة من املدرسة واستقر يف املعهد، مقيمو التالميذ 

و التالميذ الذين يعيشون األطوال يف املعهد يعين جمموع منفصل له مسؤول  و رعاية 
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الثاين، التالميذ اخلفافيش يعين التالميذ أيتون من القرى حول . مصاحل املعهد يوميا
كانوا يرجعون اىل بيتهم يف كل يوم، التالميذ اخلفافيشذهب اىل املعهد عندما . املعهد

 10.التعلم و أنشطة معهد أخر

 الدراسة السابقة. و

املعلم الدين اإلسالمي يف بناء األخالق الكرمبة لدى  0919نور القمرية، سنة 
والثقافة جامعة موالان مالك  شعبة اللغة العربية وأداها كلية العلوم األنسانسية. املتعلمني

 .إبرهم اإلسالمية احلكومية مباالنج

البد لدى املعلم . األهداف يف هذا البحث هو بناء األخالق الكرمية للمتعلمني
ألن أبساليب املناسب ومطابق . الدين اإلسالمي أساليب التدريس املناسب ومطابق

 . لغايةيسري بناء األخالق الكرمية سريا مجيال، ويصيل إىل ا

شعبة اللغة العربية . الرتبية العقيدة األخالق والصفة 0910حمفظة أمحد دور   
وأداها كلية العلوم اإلنسانية والثقافة جامعة موالان مالك إبرهم اإلسالمية احلكومية 

 .مباالنج

األهداف من هذا البحث هو لبناء األخالق الكرمية يف النفس املتعلم حىت يكون  
وجبنب هذه احلجة األخالق أو الصفة احلسنة أمر من رسول هللا . لى نفسهالصفة انفع ع

 .ملسو هيلع هللا ىلص ليتم مكارم األخالق رسوال يف هذه الدنيا
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث .أ 

أو ما   (Content analysis)وضعت الباحثة هذا البحث يف دراسة حتليل احملتوى 
يسمى أيضا بتحليل املضمون، ألن البياانت املوجودة يف هذا البحث كلها بياانت 

طريقة وهي حتليل لتصور .تخدمة الباحثة طريقة حتليل املضمون الوصفيال. وثيقية
هذا التحليل اليقصد الختبار فرض أو املتعلق بني . املضمون أو نسخة املعينة تفصيال

 .10ف وتصوير النواحي واخلصائص من اجلملة مطلقاهذا التحليل لتوصي. متغري
البحث التصفح هو يعقد . أما من انحية أهدافه فالبحث هي حبث التصفح

لكن عندما ينظر إىل موضوع البحث هذا . 19البحث تصفحا ملظاهر املوضوع يف البحث
ألن موضوع البحث كتب الذي يتعلق مبسألة (Library research)  هوا البحث املكتىب

 البحث املكتيب هو البحث يعقد ابستخدام املراجع إما الكتب و سجل و. لبحثا
 .11البحثية من الدراسة السابقة التقارير كذلك

ووجهة النظر يف هذا البحث وجهة علم اللغة وعلم احلديث ألن موضوعه عنصر 
 .كتاب احملفوظات   من عناصر قواعد اللغة العربية يف

 موضوع البحث .ب 

ا الطالب يف معهد الروضة هكتاب احملفوظات الذي تعلمموضوع البحث هو  
 . احلسنة
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 مصادر البياانت .ج 

البياانت وصفية مذكرة األدلة املقابلة من احلقيقة، املواد املستخدمة كما دعم 
 .البياانت األلوية و البياانت الثانوية: ينقسم مصادر البياانت إىل قسمني. البحوث

. ن جمال احلصول على املالحظة، واحلوار و اإلستبانةالبياانت األلوية هي مأخوذ م(. 1
املثال متغري العمر، التعليم، الوظيفة واآلخر يسمى . البياانت تتعلق ابملتغريات املدروسة

 .10البياانت الدموغرافية أو اإلجتماع اإلقتصادي

 غري بشكل البياانت الثانوية هي مصدر البياانت البحثية اليت حصل عليها ابحثون(. 0
 .11(حصلت وسجلت املؤسسة املرتبطة أو الطرف األخر)مباشر من خالل الوسيلة 

هذا البحث هي كتب احملفوظات اليت تعّلما الطالب يف معهد  يفالبياانت األلوية 
 :وأما البياانت الثانوية فهي كما يلي. الروضة احلسنة

، سيف التالميذتطوير مادة اللغة العربية من خالل احملفوظات لتنمية سلوك  .1

 0.م 0918/  ه  1118:املصطفى، ماالنج

 (1110دار املعارف، : كورنيس النيل القاهرة) ، البن منظور، لسان العراب .0

 (0911داراملشرق، : لبنان)، لويس معلوف، املنجد يف اللغة واألعلم .1

، ذواهلادى بن احلاج بن أكدان، تطوير مناهج اللغة العربية وطرق تدريسه .1

 (0919اجلامعة اإلسالمية احلكةمية، : ميدان)
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 .(0999املدينة املنورة، ) ،، خالد بن حامد احلازميأصول الرتبية اإلسالمية .1
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 طريقة مجع البياانت . د

رأى أريكونتو أن طريقة الواثئق . هذا البحث طريقة الواثئق الطريقة املستخدمة يف
هي حبث البياانت عن األشياء أو متغري السجل واجلدول والكتب واجلرائد واجملالت و 

 .11اللوحة التذكارية والنقوش و كاتب الشورى وجدول االعمال وغريه
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Suharsimi Arkunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineke 

Cipta, 1992), h. 200 



املعهد الروضة  حتليل القيم الرتبية يف التعليم احملفوظات يفوهكذا سيوثق الباحث 
 .احلسنة
 :أما اخلطوات املعقدة اها فهي. 
مجع البياانت املتعلقة ابلبحث، يف هذه املرحلة سجل الباحث مصادر البياانت  .1

 .املتعلقة مبسألة البحث

تنقيح البياانت اجملتمعة، عمل الباحث إختار كل البياانت املطابقة مبسألة  .0

 .البحث

 .البياانت املختاراتعرض البياانت املنقحة، تقدم  .1

 .حتليل البياانت املعرضة .1

 .تلخيص البياانت .8

 طريقة حتليل البياانت . ه

استخدم البحث التحليل . مجعت البياانت بطريقة الواثئق مث حتليل البياانت
البياانت الوصفيات حتلل مبضمونه، لسبب ذلك هذا التحليل . (Content analysis)الضمين 

 .18يسمى ابلتحليل الضمين
أن التحليل املضمون هو تقنية ( Klaus Krippendorf)قال كلوس كريفيندورف 

وقال . 11و صحيح البياانت ابهتمام سياقها   (replicable)البحث جلعل االستدالل املمثل
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  Klaus Krippendorf, Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi (Jakarta: Rajawali 

Pers, 1991), h. 15 



أن التحليل املضمون هوطريقة البحث لتعليم و تلخيص النتيجة عن ( Eriyanto)ايرينتو 
 .10ة مظاهر ابنتفاع الواثئق أو النسخ

 :أما اخلطوات اليت تضع الباحثة يف حتليل بياانت البحث فهي كما يلي
 اختيار البياانت، هو سعي لفرز  وحدة إىل األجزاء املتشابه -1

تنقيح البياانت، أوله حتديد وحدة األجزء األصغر املوجودة يف البياانت .  -0

بعد أن . اليت متلك املعىن عندما يرتبط  برتكيز و مشاكل البحوث

جعل الرتميز هو توفري . لت وحدة، اخلطوة التالية هي جعل الرتميزحص

 رمز على كل وحدة لكي تبقى أن تبحث البياانت من أي مصادر

حتديد وإعداد وتفسري البياانت منهجية  :عرض البياانت اليت تشمل -1

 .وموضوعية و شاملة ومعنوية

 .املضمونحتليل البياانت، يف هذا البحث تستخدم الباحثة حتليل  -1

 .تلخيص البياانت، خلصت الباحثة نتائج البحث وفقا فيئة واملعىن -8

 ضمان صحة البياانت . و

ملا كانت البياانت اليت مجعت الباحثة متوفرة كاملة ال بد هلا ضمان على تلك 
 .البياانت اجملموعة قبل أن حتلل وتفسرها لتكون نتائج البحث صاحلة ضابطة

أثناء عملية التحليل ال بد للباحثة أن تقوم بعملية ضمان صحة البياانت لتقرير 
. صحة البياانت يف هذا البحث فللحصول على البياانت واإلكتشافات الصحيحة

استخدمت الباحثة طريقة املقارنة هي من إحدى طرق لضمان البياانت ابستخدام عامل 
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 Eriyanto, Opcit, h. 10 



لبياانت أو للموازنة واستخدمت الباحثة أو الشيء خارج البياانت نفسه لضمان تلك ا
 . 10هذه الطريقة املقارنة بني البياانت املوجودة عندما وجدت االختالفات بينهن
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Masganti Sitorus, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam (Medan: IAIN PRESS, 

2011), h. 222 



  1 

 

 الباب الرابع 

 عرض البياانت وحتليلها

 النتيجة العامة . أ

 التارخيية عن معهد  الروضة  احلسنة اباي بوندونج .0

م تناول الدراسة الثقافية فضااي اإلسالم وقراءة يس لقد أصبحت  1009منذ 
يف ذلك الوقت، الناس الذين . ثقافة الروتينية األسبوعية يف اجملتمعات اباي بوندونج

يعيشون يف اباي بوندونج ال يزال قليال جدا، وقد أجريت العبادة يف املنازل والعبادة يف 
املرت  081،8ام اترجيان يبدأ ابلوقف أرضه ابلواسعة السيد احلج أحك. مجاعة ايضا

اترجيان الوقف أرضه يف نفس الوقت تقريبا، السيد حمداين . 1000املكعب يف سنة 
على أرض الوقف شيدت مكان للصالة ملساعدة . املرت املكعب 011أيضا ابملسحة 

، وذلك مكان لتعزيز احمليطة اها واجملتمعاتكمركز للنشاط الديين اباي بوندونج اجملتمع،  
 .والتعلم ألطفاهلم

أول شخص بدأت منظمة الصحة العاملية إلنشاء معهد الرتبية اإلسالمية يف 
برجندجيان مفرتق بلدة كارو األرض، موقع اباي بوندونج األهوار، هو عائلة نيين سيدوا 

دين حاج فخر ال 1000اترجيان سليل من حاج دمحم صاحل أمحد بدوي اترجيان ، يف عام 
اترجيان يوقف أرضه يف الطريق بنجاي إىل الشامان كسر مؤسسة عائلية برجندجيان، مث 

ه إنشاء من الكليات اإلسالمية، يف عام  املثل العليا اليت تتحقق تقريبا مع   1001موجِّ
 .إنشاء مدرسة على األرض الوقف اها



والتطور  مع جمموعة متنوعة من االعتبارات وردود الفعل حول ختطيط املدينة
املستقبلي للمدرسة، مث خلصت األسرة لبيع وشراء األراضي يف ميدان تونتوجنان كلومرتى 

وكانت أرض الوقف جديدة تعمل يف املرت املكعب،  11011اباي بوندونج منطقة  11
املرت  11110،8±  جمال بني حاج أحكام اترجيان و حاج حمداين اترجيان فواسعه يكون  

ابلصدفة، . يتم عقد االجتماع السنوي لألسرة دائما يف اباي بوندونجبعد ذلك، . املكعب
سوف احتياجات اجملتمع اباي بوندونج تكون مكان للتعليم والدراسة، مع املثل العليا 

 .العائلتني نيين يف إنشاء معهد الرتبية اإلسالمية

ة أستاذ عثمان حسين يعود إىل اباي بوندونج، ومت تشغيل الدراس1001يف عام 
بني اآلابء واألمهات والشباب والنساء، واألطفال الصغار، مع مرور الوقت، األستاذ 

والناس اشرتوا أرض مساحتها . عثمان حسين القوة الدافعة واملسيطرة يف حفالت ذلك
تعيني كما هو املعلم أو األستاذ عثمان حسين يف حماولة لتوفري املأوى املرت املكعب  089

 .القدوة يف املعهد

 18، يف اتريخ 1000سس معهد الرتبية اإلسالمية الروضة احلسنة يف عام أت
وقت احلدث لالحتفال والدة النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وتزامنا بدخول املنازل اجلديدة  1001يناير 

 .دعوة إللقاء حماضراتمان حسين ثأستاذ ع الدكتورندس دمحم إلياس اترجيان و

جتماع ملناقشة منوذج واالسم الدقيق للمعهد مارس بعد سنة قد مرت، مت عقد ا
اترجيان سيبولنجيت، ولكن االجتماع مل تنتج اسم  خمتار. حاج يف منزل الدكتور 1000

 .املتفق عليها

من  10ويف قرآة  التفسري على املنزل حاج خمتار اترجيان، أثناء مناقشة اآلية 
ل من تفسري الشاوي ذكر أن القصد يف اجمللد األو  11، يف الصفحة "سورة سورة النبأ 



يف ذلك (. حديقة اجلنة اجلميلة")الروضة احلسنة " يف هذه اآلية هي" حدائق"من كلمة 
على أمل أن املعهد " الروضة احلسنة"الوقت، كانت هناك فكرة لتسمية هذ املعهد 

 .لكالوقف إىل حديقة مجيلة ملواقف والتالميذ ومجيع أولئك الذين يسعون جاهدين يف ذ

 10بعد املناقشة وافق اجملتمع االسم، بعد الذهاب من خالل عملية طويلة، يف 
إنشاء معلن ه،  1191حمرم  1، ليتزامن مع الذكرى السنوية اجلديد 1000أكتوبر 

تنمو املدرسة ابلنظم املنزلية اليت نفذه املعهد . معهد الرتبية اإلسالمية الروضة احلسنة رمسيا
، وبدأ املستوى 1001يف يونيو . من سنة إىل سنة أخرى زايدةيواصل دراسته . بسرعة

لكن برانمج . سنوات 1مع التعليم ملدة ( KMI)التعليمي لكلية املعلمني اإلسالمية 
 .1000املدرسة ال يسكن تشغيل أيضا حىت عام 

لى روح يف نفس الوقت،  جيب لدى التالميذ أن يعيش يف مسكن مع احلفاظ ع
يف عائلة اباي بندونج ألنه مل يكن  وضعوايف فرتة مبكرة، اليزال التالميذ . وأجواء معهد

الدراسات الدينية والدراسات . ساعة 01واستمرت العملية التعليمية . هناك مكان
 .العامية الىت تطلق متوازنة يف غضون ست سنوات

علمني اإلسالمية تسعة يف االفتتاح، الطالب الذي يسجلون يف برانمج كلية امل
عثمان حسين وست التلمذات الاليت ال تزالوا ستاذ التالميذ الذين يعيشون يف منزل األ

ومع وصول بعض ولكن ابملثابرة قسم الرعاية . املودعة يف اجملتمع أو عائلة اباي بندونج
مرغوب فيه  كلية املعلمني اإلسالمية نظام  كونتور، من معهد دار السالم   اخلرجينياملعلمني 

كمية وهذا يؤثر على  . بدء العمل بشكل فعال وجيدكونتور معهد دار السالم  كما 
 .ونوعية الطالب  والطالبات الذين تتزايد دائما



املعلمون هم املربيون األولىون الذين جاءوا من معهد دار السالم جونتور تساعد 
مغفور عبد احلليم  عثمان حسين بعض منها شهيد مرقوم، بصرا سودارمنتو،ستاذ األ

، راشيد بينا، اجلنيدي، و سلطان تري  (1001)، نورمان و دمحم بوستومي (1008)
  10.وغريها( 1000)كوسوما 

 

 

 

 رؤية ورسالة املؤسسة مبعهد الروضة احلسنة .8

 رؤية املؤسسة املعهد الروضة احلسنة . أ

جيعل املؤسسات املعهد الروضة احلسنة كمؤسسة جتديد جودة اخلدمة  -

للمجتمع فقط للعبادة ويرغب رضي هللا وتنفيذ خليفة هللا يف   العامة

 .األرض

 .يكلوقادة اجملتمع الذين نفذت اهجتديد هو عملية تكوين العلماء  -

 رسالة املؤسسة املعهد الروضة احلسنة . ب

تثقيف األفراد إلتقان األحكام األساسية الدينية، القيادة واملعلمني وقادرة  -

 .األمثلعلى تطويره إىل املستوى 
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 نتيجة املقابلة مع األستاذ سانتوسو 



 إعداد جيل متميز وجودة إلنشاء األجيال  خرية األمة -

إنشاء اجليل متفقه  يف  الدين والتقاليد الفكرية لديهم إجيابية واستجابة  -

 .للتطورات ومتطلبات الزمن، حَنَْو خلق جمتمع التعلم

على ( العلم، القرآين، ربين والعلمي)تثقيف وتشكيل أجيال من شخصية  -

جيمع . استعداد ملمارسة ذلك يف خضم اجملتمع ابخلالص، ذكي واإلحسان

حتيينها يف ( قرآن وربين)وجوانب ذكرى ( العلمي)بني جوانب الفكر 

 89.الذكاء واألخالق الدينية

 شعار معهد الروضة احلسنة .3

التعليم مبعهد الروضة احلسنة يتأكد يف تشكيل شخصية املسلمني و املؤمنني و 
. الواسعة ، و تفكري احلر، و العمل املخلص املعرفةاحملسنني فاضل ، ابجلسم السامل، و 

 :أما صفاة الشعار مبعهد الروضة احلسنة كما يلي 

 فاضل .أ 

يف مجيع فاضل هو  املدرج الرئيسي غرست  املعهد جلميع التالميذ  
 .املستوايت،  من األسفل إىل األعلى

 اجلسم السليم .ب 

اجلسم السليم هو اجلانب اآلخر تعترب مهمة يف جمال التعليم اهذا املعهد 
جبسم السليم التالميذ  يكون قادرين على تنفيذ املهمة يف .  الروضة احلسنة
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 جملة سنة الروضة  



ن احملافظة على الصحة من خالل جمموعة متنوعة م. العيش والعبادة خبري
األنشطة الرايضية، وهناك رايضة الذي  واجب لدى التالميذ  ان مبارسواه 

 .ابنتظام حمدد مسبق
 

 الواسعة املعرفة .ج 

التالميذ اليتم تعليم عن معلومات  فقط ولكن تعلمهم لفتح ثروة من 
قال الرعاية، ان املعرفة الواسعة، ليست على سبيل احلصر، و لكن .  املعرفة

 .حىت يعرف ما تعلمه و يعرف مبدأ على زايدة معرفته ال ينبغي له ابلفاضل
 تفكري احلر .د 

حرية هنا ال ينبغي أن تلغي املبادئ، وخاصة مبدأ كمسلمني، واملؤمنني 
زرع )هداية(احلرية هنا هي رمز الرجولة والنضج خمرجات التعليم . وحمسن

 .الواسعة املعرفةهذا الشعار بعد أن يكون التالميذ فاضلني و 
 عمل خملص .ه 

 .يعمل التالميذ بصفة خملص يف هللا، و قلب يف هللا، واألنشطته يف هللا
 أهداف بناء الروضة احلسنة .1

هذا معهد املخلصني له األهداف يف اجليل له القوة إلعطاء العلوم و املهارة و 
 .األخالق الكرمية ملن حوله

 الربامج واألنشطة مبعهد روضة احلسنة .8

 التدريب على القيادة واملنظمة -

 التدريب دفاع النفس -



 التدريب الفين يف تالوة القرآن -

 التدريب الفين لكتابة البحث العلمي وإعالمي والتواصلي -

 التدريب الفين املوسيقي الدىف -

 التدريب يف ترقية اللغة العربية واإلجنليزية -

كرة القدم، كرة السلة، كرة الريشة ، : مجع الفرق الرايضة  وتدريبها منها  -

 .وكرة الضرب

 التدريب  الكشافة -

 81.التدريب الفين اخلطابة ابللغة العربية، االجنليزية، اإلندونيسية -
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 ِحْرَفة مساء اجلمعة  1

 قراءة سورة يس ليلة اجلمعة 0
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 الكشفية مساء اخلامس 19
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 صالة  الفجر ابجلماعة  و قرآة  القرآن 98109 –  91118

 اإلغتسال   91:99 –  98:18

 تناول الفطور 91:09 –  91:99

 إعدد الفصول 90:18

 دخول الفصول التعلم 10:19 –  90:18

 صالة  الظهر مجاعة 11:18 –  10:19

 تناول  الغداء 11:18 –  11:18

 اإلسرتاحة 11:99 –  11:18

 إعداد فصول املساء 11:18 –  11:99

 دخول الفصول املساء 11:88 –  11:18

 املفردات 18:88 –  18:19

 صالة  العصر 11:99 –  18:19



 قراءة  القرآن 11:19 –  11:99

 الرايضة و تدريب الفنون 11:89 –  11:19

 اإلغسال و اإلستعداد لصالة  املغرب 10:99 –  10:99

 قراءة  القرآن مجاعة 10:19 – 10:99

 صالة املغرب 10:18 – 10:19

 تناول العشاء 10:18 – 10:18

 صالة العشاء مجاعة 09:19 – 10:18

 التعلم الليل معا 01:18 –09:19

 الراحة 19:   99

مكتب مدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد الروضة احلسنة اباي بندونج، عام : مصدر األدلة
 0910-0911الدراسي 

حالة املدرسني واملوظفني يف مدرسة الثانوية مبعهد الروضة احلسنة اباي  .7

 .بوندونج

أما املعلمون و املعلمات مبعهد الروضة احلسنة  مرحالة املتوسطة متخرجون من 
اجلامعات الداخلية و اجلامعات اخلارجية، مثل من اجلامعة الداخلية كاجلامعة اإلسالمية 
احلكومية سومطرة الشمالية و اجلامعة احلكومية ميدان و غريها، و املعلمون متخرجون 



و هؤالء املعلمون و املعلمات كما . ار، و جامعة الدارالسالممن اخلارجني كجامعة األزه
 :نرى يف اجلدول التايل 

 اجلدول األول

 حالة املعلمني و املوظفني يف املدرسة الثانوية مبعهد الروضة احلسنة

 اباي بوندونج السنة

 م 8107 – 8106الدراسة 

 

 الدرس تعلم فيها الوظيفة الرتبية األمساء الرقم

 القرآن و احلديث املعلم S1 عبد العزيز 1
 اللغة العربية املعلم S1 عبد هللا اثين ريتوجنا 0
كلية املعلمني اإلسالمية  آدي نوبيت ساري 1

 الروضة احلسنة
 العلوم الطبيعية املعلم

 فقة املعلم S1 أمحد خليل 1
كلية املعلمني اإلسالمية  أمحد ريز  برااتم 8

 جونتور
 العربيةاللغة  املعلم

 االقتصاد املعلم S1 عائشة اترجيان 1
كلية املعلمني اإلسالمية  الفزري 0

 الروضة احلسنة
 القرآن واحلديث املعلم

 الفقة املعلمكلية املعلمني اإلسالمية  ألف انصري لوبيس 0



 جونتور
كلية املعلمني اإلسالمية  أمحد فوآدي 0

 الروضة احلسنة
 الفقة املعلم

 الفقة  املعلم S1 جينتينجآمن هللا  19
 العلوم الطبيعية املعلم S1 أريل مرلينا 11
 االقتصاد املعلم S2 الرضا هراهف 10
كلية املعلمني اإلسالمية  آتو حمضاري 11

 جونتور
 االقتصاد املعلم

 الرايضية املعلم S1 آزمي روف  هاسبوان 11
 اللغة االجنليزية  املعلم S1 ديدي مصطفى 18
 الرايضة املعلم S1 فوترآان ديسي 11
 العقيدة و األخالق املعلم S1 داين حفيظي 10
كلية املعلمني اإلسالمية  ضلَّ ساري 10

 الروضة احلسنة
 الثقافة اإلسالمية املعلم

 اللغة اإلندونيسية املعلم S1 دوكو براسيتيو 10
 الثقافة اإلسالمية املعلم S1 حاج هارينتوا 09
 الثقافة اإلسالمية املعلم S1 نينسيهإينداغ ريتنو  01
 العلوم الطبيعية املعلم S1 إيروين 00
 اللغة االجنليزية املعلم S1 فيسال محيد 01
 الفنية املعلم S1 فتح  املنري 01
 اللغة االجنليزية املعلم S1 فطري مريانوات 08
كلية املعلمني اإلسالمية  فطري رندى نينجسي 01

 الروضة احلسنة
 اللغة العربية املعلم



كلية املعلمني اإلسالمية  جيتا ميالان 00
 الروضة احلسنة

 اللغة االجنليزية املعلم

 الثقافة اإلسالمية املعلم S2 حاج أمحد فيصال 00
 و القرآن احلديث

 اللغة العربية  املعلم S1 حاج  زينال عبدين 00
 اللغة االجنليزية  املعلم S1 حليمة 19
كلية املعلمني اإلسالمية  هندوكو 11

 الروضة احلسنة
 القرآن احلديث املعلم

كلية املعلمني اإلسالمية  هردينشه فوترى 10
 الروضة احلسنة

 العلوم الطبيعية املعلم

 اللغة العربية املعلم S1 حيندان 11
 اللغة االجنليزية املعلم S1 حيندرايين 11
 العقيدة األخالق املعلم S1 حين مولداي 18
 الرايضية املعلم S1 هريلينا كوتو 11
 الرايضية املعلم كلية املعلمني اإلسالمية الروضة احلسنة هريلني حكمة 10
 العلوم الطبيعية املعلم S1 هجرة جينتينج 10
 االقتصاد املعلم S1 حسيىين 10
 اللغة اإلندونيسية املعلم S1 حسن األمنة 19
اإلسالمية كلية املعلمني  حسن الفضيلة 11

 الروضة احلسنة
 اللغة اإلندونيسية املعلم

 الفنية املعلم S1 إفتح مودة 10
 الفقة  املعلم S1 إمام تزايل 11
 العقيدة واألخالق املعلم S1 إيندر بورنوان 11



كلية املعلمني اإلسالمية  إنتان مودة ورمحة 18
 الروضة احلسنة

 اللغة العربية املعلم

 العلوم االجتماعية املعلم S1 إقبل شفعي 11
 العلوم الطبيعية املعلم S1 إرفان خريالدين 10
  العلوم الطبيعية املعلم S1 إرمى هندايين 10
 العقيدة واألخالق املعلم S1 إروان هريونو 10
كلية املعلمني اإلسالمية  إمسعيل أجوس رجلَّ  89

 الروضة احلسنة
 الرايضية املعلم

 العلوم الطبيعية املعلم S1 إمسني 81
 العلوم الطبيعية املعلم S1 إمسيايت 80
كلية املعلمني اإلسالمية  كا شبوترىذا  81

 جونتور
 القرآن احلديث املعلم

 العلوم الطبيعية املعلم S1 كسري 88
 اللغة االجنليزية املعلم S1 خري األكمل 81
 العلوم الطبيعية املعلم S1 خليصة فجر الفطر 80
كلية املعلمني اإلسالمية  مشكوريخليدي  80

 جونتور
 القرآن احلديث املعلم

كلية املعلمني اإلسالمية  قوقو ة هراينتو 80
 الروضة احلسنة

 الفقة املعلم

 اللغة االجنليزية املعلم S1 الميا دييا ريين 19
كلية املعلمني اإلسالمية  ليا جونيانيت 11

 الروضة احلسنة
 العلوم الطبيعية املعلم

 الثقافة اإلسالمية املعلم S1 دمحم أديين 10



كلية املعلمني اإلسالمية  دمحم أجوس شهبوترى 11
 الروضة احلسنة

 اللغة العربية املعلم

كلية املعلمني اإلسالمية  دمحم صليح بيزيد 11
 الروضة احلسنة

 الرايضية املعلم

كلية املعلمني اإلسالمية  دمحم  شهبوترى 18
 الروضة احلسنة

 اللغة االجنليزية املعلم

 اللغة االجنليزية املعلم S1 مرانج سئينج 11
كلية املعلمني اإلسالمية  جمهيد أنصاري 10

 الروضة احلسنة
 القرآن و احلديث املعلم

كلية املعلمني اإلسالمية  نبيل سهان 10
 الروضة احلسنة

 اللغة العربية املعلم

 واحلديثالقرآن  املعلم S1 نصرة الشيف 10
 القرآن و احلديث املعلم S1 نيل أندرى 09
كلية املعلمني اإلسالمية  نينينج فطراي مزلياان 01

 الروضة احلسنة
 الرايضية املعلم

كلية املعلمني اإلسالمية  نور زكية 00
 الروضة احلسنة

 اللغة العربية املعلم

 اللغة االجنليزية املعلم S1 نوفيت درين 01
الدين بريمىت نور يف  01

 ساري
كلية املعلمني اإلسالمية 

 الروضة احلسنة
 اللغة اإلندونيسية املعلم

كلية املعلمني اإلسالمية  نور آلن 08
 الروضة احلسنة

 العلوم الطبيعية املعلم

 اللغة العربية املعلمكلية املعلمني اإلسالمية  نور هاين 01



 الروضة احلسنة
اإلسالمية كلية املعلمني  نور جاتسية 00

 الروضة احلسنة
 الرايضية املعلم

 اللغة االجنليزية املعلم S1 نور لياين 00
 العلوم الطبعية املعلم S1 نور رمحي لومبان جول 00
 الفقة املعلم S1 نور جنة 09
 القرآن واحلديث املعلم S1 أويف رمضان 01
 القرآن واحلديث املعلم S1 بوترى ميدان شه 00
 اللغة اإلندونيسية املعلم S1 خمتاررضنال  01
كلية املعلمني اإلسالمية  رمحى ويتا 01

 الروضة احلسنة
 اللغة العربية املعلم

كلية املعلمني اإلسالمية  رمحضانيتا سيمبريينج 08
 الروضة احلسنة

 اللغة االجنليزية املعلم

 الرايضية املعلم S1 راين سيلفي كان 01
كلية املعلمني اإلسالمية  ريرى رزق أجوستيىن 00

 الروضة احلسنة
 اللغة االجنليزية املعلم

كلية املعلمني اإلسالمية  ريسىت أبرين دوى بوتري 00
 الروضة احلسنة

 االقتصاد املعلم

كلية املعلمني اإلسالمية  رزلدي بولوجان 00
 الروضة احلسنة

 اللغة العربية املعلم

اإلسالمية كلية املعلمني  رزقا أميليا 09
 الروضة احلسنة

 اللغة العربية املعلم

 الرايضية املعلمكلية املعلمني اإلسالمية  رزقي براس تووو 01



 الروضة احلسنة
كلية املعلمني اإلسالمية  روضينسه 00

 الروضة احلسنة
 القرآن واحلديث املعلم

رئيس  S1 سانتوصى 01
 املدرسة

 الرايضية

اإلسالمية كلية املعلمني  سييت آمينة 01
 الروضة احلسنة

 اللغة اإلندونيسية املعلم

 اللغة االجنليزية املعلم S1 سييت رمحة نسوتيون 08
كلية املعلمني اإلسالمية  سييت روهىن 01

 الروضة احلسنة
 الرايضية املعلم

 القرآن واحلديث املعلم S1 سري بورواين 00
 اللغة العربية املعلم S1 سري سورايين 00
اللغة االجنليزية  املعلم S1 وحيوين ابجنونسري  00

 والعربية
 الرايضية املعلم S1 سري وحيوين 199
كلية املعلمني اإلسالمية  ُسينِّ رحيو نينجسيح 191

 الروضة احلسنة
 اللغة العربية املعلم

كلية املعلمني اإلسالمية  سونينجسيح 190
 الروضة احلسنة

 العقيدة واألخالق املعلم

 اللغة العربية املعلم  S2 صفرايد 191
 االقتصاد املعلم S1 سوراسو 191
 اللغة االجنليزية املعلم S1 سراي سكيت ترجيان 198
 الرايضية املعلمكلية املعلمني اإلسالمية  سوسي رزقيتا ديوي 191



 الروضة احلسنة
 الفقة املعلم S1 شهرايل زلكا فضري 190
اإلسالمية كلية املعلمني  مشسية 190

 الروضة احلسنة
 العقيدة واالخالق املعلم

 اللغة العربية املعلم S1 اتريخ احلفيظ هاسبوان 190
كلية املعلمني اإلسالمية  ويليسى 119

 الروضة احلسنة
 االقتصاد املعلم

 القرآن واحلديث املعلم S1 ويلدى نيرتيزى 111
 العقيدة واألخالق املعلم D3 يونوس كيمبارين 110
 اللغة اإلندونيسية املعلم S1 يسرى 111
 العلوم الطبيعية املعلم S2 يسرى حيايت 111
 الثقافة اإلسالمية املعلم S1 زوخريية جينتينج 118
 الرايضية املعلم S1 زوليا سري أستويت 111

من اجلدول املذكور دل لنا أن عدد املعلمني واملوظفني يف املدرسة املتوسطة مبعهد 
 .نفرا  وهم متخرجون من اجلامعات املختلفة 111احلسنة اباي بوندونج الروضة 

  



 النتيجة اخلاصة . ب

 88احملفوظات .0

 من جد وجد

 الصرب يعني على كل عمل

 من صرب ظفر

 من ّقل صدقه قّل صديقه

 جالس أهل الصدق والوفاء

 من كثر إحسانه كثر إخوانه

 سوء اخللق يعدى

 ال حتتقر مسكينا وكن له معينا

 األصحاب من يدّلك على خريخري 

 لوال العلم لكان الناس كالبهائم

 خري جليس يف الزمان كتاب

 العلم بال عمل كالشجر بال مثر
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 القيم الرتبوية املتضمنة يف احملفوظات .8

 : بعد أن تقرأ الباحثة تعليم احملفوظات فوجد الباحثة بعض القيمة الرتبوية، منها

 

 83جد. أ

لفظ حيتوى ". جاهدوا"مجع عن الفعل ماض " جد"يف تعليم احملفوظات يكون لفظ 
كما قال هللا . على القيمة الرتبية يف القيام بشيء أن تكافح أو يعملون يف حتقيق شيء

ال يستوى القاعدون من املؤمنني غري أوىل الضرر واجملاهدون ىف : تعاىل يف القرآن الكرمي
سهم فضل هللا اجملاهدين أبمواهلم وأنفسهم على القاعدين درجة سبيل هللا أبمواهلم وأنف

سورة النساء اآلية  .وكال وعد هللا احلسىن وفضل هللا اجملاهدين على القاعدين أجرا عظيما
08 

يف أوقات احلرب، عندما يكون الناس إلعطاء كل شيء حىت حياته حىت من 
الم عادل يف املنزل، على من أجل هدف مشرتك، وأهنا جيب أن حيكم أكثر نيال من س

 81.حسن النية، وأداء املهام الصغرية األخرى كمساعدات

من مات ومل يغز، ومل حيدث :أما ابلنسبة ملسألة جد ورد أيضا يف احلديث النبوي
 (رواه مسلم. )تفسه به، مات على شعبة من نفاق
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 88نصر. ب

الذي حيتوي على . شكله فعل املاض" نصر"يف تعليم احملفوظات يكون لفظ 
معىن مساعدة يف اإلسالم تعاون أييت من اللغة العربية وهو ما . قيمة التعليم مبعىن النصر

وفقا للشروط يف العقيدة العلم والفضيلة، فهم تعاونون هي طبيعة . يعىن املساعدة املتبادلة
التعاون يف اإلسالم هذا الصفة . املساعدة املتبادلة بني الناس من حيث اخلري والتقوى

مهم يراقب ، إال يف اخلري والتقوى، وليس هناك املساعدة املتبادلة يف حال واخلطيئة 
أما . لذا اشتمل تعاون على طبيعة أو املساعدة املتبادلة الدقيقة يف اإلسالم. والعداء

وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا . 0: ابلنسبة للفقرة تتعلق هذا وارد يف سورة املائدة
 ...على اإلمث والعدوان

ماسئل رسول هللا صلى هللا : عن جابر هنع هللا يضر قال: أما ابلنسبة للحديث قال الرسول صلعم
 81(متفق عليه. )ال: وسلم شيئا قّط فقال 

وهو الذي كان دائما على استعداد . اإلخوان يعكس حقا اإلميان كيف واحد
تضحي مبصاحلها اخلاصة من أجل ملساعدة شقيقة دون أن يطلب منه، حىت أقال 

احلسنات من هذا القبيل من شأهنا أن حتصل على أجر عظيم من هللا . مساعدة شقيقة
  80.أي إعطاء شيء أحب إىل أخيه، بغض النظر عن ثقيقة بنفسها. سبحانه وتعاىل

 82الصرب. ج

يف تعلم احملفوظات يكون لفظ الصرب على شكل الفعل ماضي الذي حيتوي على 
الصرب هو مصطلح مشتق من اللغة العربية، وأصبح . ثقيف املرضى ذات مغزىقيمة ت
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اليت تشكل صيغة املصدر " الصرب"يف األصل هو . مصطلح يف اللغة االندونيسية
يف حني أن شروط . من حيث اللغة املرضى يعين العرتاض ومنع". صربا"يصبح ( مصدر)

ور والعاطفة، مث اضغط عن طريق الفم املدى، والصرب هو االمتناع عن طبيعة القلق والشع
كما قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي   .الشكاوى واعتقل أعضاء اهليئة من الفعل غري مركزة

واصرب نفسك مع الذين يدعون راهم ابلغدواة والعشى يريدون : 00-10سورة الكهف 
ا قلبه، عن ذكران وجهه، وال تعد عيناك عنهم تريد زينة احليوة الدنيا، وال تطع من أغفلن

 ...واتبع هوىه وكان أمره، فرطا

عن أيب مالك احلارث بن عاصم  :أما ابلنسبة ملسألة الصرب قال الرسول صلعم
األشعري هنع هللا يضر قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الطهور شطر اإلميان واحلمدهللا متأل امليزان وسبحان هللا 

السموات واألرض والصالة نور والصداقة برهان والصرب  واحلمد هلل متآلن أو متأل ما بني
رواه . )ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها

 .80(رواه البخارى ومسلم)احلديث األخرى الصرب عند الصدمه األوىل (.مسلم

  61الصدق. د

يف تعلم احملفوظات يكون لفظ الصدق على شكل الفعل ماضي حيتوي على  

يف اللغة العربية كلمة صدق سواء معنه . صادقني/ القيمة الرتبوية اهلامة صحيح 

على العكس من هذا . املعىن احلقيقي صحيح، أو قول احلقيقة" أو الصدق"ابلصديق "

لرماد الصدق صادقني أو ذات قبل فرتة من ا". الكذب"هو الكذب، أو يف العربية 
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مغزى، واملراسالت بني األقوال واألفعال، واملراسالت بني املعلومات والواقع، واحلزم 

 .وثبات القلب، وشيء جيد أن ال يتم خلط مع الباطل

الصدق هو األساس الرئيسي على إعالء قيم احلقيقة ألن صراحة غري متطابقة  

فيذ تكليف شيء سواء كان ذلك املمتلكات أو بصراحة موقف خملص يف تن. مع احلقيقة

 .املسؤولية

والذي جاء ابلصدق وصدق به أولئك هم : كما قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي
 (11: الزومر...)املتقون

إن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب : أما ابلنسبة ملسألةلصدق قال الرسول صلعم 

وإن الكذب يهدي . ب ععند هللا صديقايهدي إىل اجلنة وإن الرجل ليصدق حىت يكت

.  إىل الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند هللا كذااب

 . 11(رواه البخارى ومسلم)

 68الوفاء. ه

يف تعلم احملفوظات يكون لفظ الوفاء على شكل الفعل ماضي حيتوي على  

الذي يسمى التعيني هو اعرتاف أبن ربط أنفسهم إىل احلكم . القيمة الرتبوية اهلامة الوفاء

الوفاء هو أمر صعب للغاية لتشغيل، ولكن اذا كان . الذي جيب الوفاء اها أو االمتثال هلا
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واندرا ما حنصل على . ها لشخص ما هو مسة النبيلة شخص ما ميكن أن تفي ابلوفاء

يكون لذلك حنرص على تقدمي وعود لألصدقاء، ألننا ال . الناس الذين دائما بوعودها

وعد معتدل القول، ولكن من . نعرف ما اذا كنا نستطيع احلفاظ على هذا الوعد أم ال

كما   .أن يكون مربرا تعلم أن تبقي دائما وعودهم هلذه الوعود جيب. الصعب أن يتحقق

من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عابه فمنهم من : قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي

 (.01: األحزاب...)قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال

آية املنافق ثالث إذا حّدث كذب : أما ابلنسبة ملسألةلصدق قال الرسول صلعم 

 (.رواه البخارى ومسلم(.من خانوإذا وعد أخلف وإذا ائت

 63احلسن. و

يف تعلم احملفوظات يكون لفظ احلسن على شكل الفعل املاضي الذي حيتوي  

اخلري هو شيء على ما يرام، املزروعة ويصبح الغرض . على القيمة الرتبوية اهلامة اخلري

 السلوك البشري هو جيد وصحيح، وإذا كان سلوك اإلنسان حنو الكمال. اإلنساين

السلوك البشري . ودعا اخلري قيمة، إذا العطف لشخص يف اخلرسانة جيدة. البشري

يف املرة األوىل اليت تنشأ يف النفس هو اهلدف، يف تنفيذ . لغرض حتديد واختيار املسار

جيب أن يكون الطريق الذي سلكته للحصول على قيمة . أول حنتاجه هو املشي عليه

السلوك أو اإلجراءات . ى الوجهة النهائية الجتاه حياتهاهلدف الرجل يف هناية املطاف عل
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لتكون جيدة يف معىن األخالق، عندما توجيه الناس حنو اهلدف النهائي، وهو أداء 

قل : كما قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي  .األعمال اليت جعلها على حد سواء كإنسان

يعباد الذين ءامنوا اتقوا ربكم الذي أحسنوا ىف هذه الدنيا حسنة، وأرض هللا وسعة، إمنا 

 (. 19: الزمر...)يوىف الصربون أجرهم بغري حساب

ابدروا ابألعمال الصاحلة فستكون : أما ابلنسبة ملسألة احلسن قال الرسول صلعم 
ل املظلم يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا وميسي مئمنا ويصبح كافرا يبيع فنت كقطع اللي

 . 11(رواه مسلم. )دينه يعرض من الدنيا

 68األخالق. ز

. يف تعلم احملفوظات يكون لفظ األخالق الذي حيتوي قيمة الرتبوية األخالق 

يف حني جمد . هو صفة يعين املكانة العالية والكرامة العالية" كرم"يكرم من األساسية 

لذلك، . الشرف، إما قبل الرجال وأمام هللا. الشيء النبيل؛ عظمة. نفسه يعين كرم

ما جيب االستيالء عليها بطرق معينة لتحقيق مستوى من األخالق أن شخصا 

املقصوده ابألخالق هي السلوك، . وإجراءات معينة والسلوكيات اليت تعترب جديرة ابلثناء

إنه . جيب علينا تقليد مثل هذه األخالق النيب دمحم صل هللا عليه وسلم. ومزاجه أو حرف

د اخللق وعظمة أفضل رجل أي وقت مضى خلق هللا كمؤمنني حنن مضطرون للغاية لتقلي
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لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة : كما قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي. أخالقية

 (. 01: األحذاب...) ملن كان يرجوا هللا واليوم األخر وذكر هللا كثريا

رواه .) خريكم احا سنكم أخالقا: قال الرسول صلعم األخالقأما ابلنسبة ملسألة 
 .11(البخارى ومسلم

 67ال حتقرت. ح

يف تعلم احملفوظات يكون لفظ ال حتتقر الذي حتتوي على قيمة الرتبوية مغزى 

ال . حتتقر هو عمل حقري وهذا ليس جيدا ليتم تطبيقها يف حياة اجملتمع. جيب أال حقر

كما قال هللا تعاىل يف القرآن . حتتقر الصديق ألن حتتقر السلوك اليت ليست جيدة

نوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا منهم وال نساء أييها الذين ءام: الكرمي

من نساء عسى أن يكّن خريا منهن، وال تلمزوا ابأللقب بئس اآلسم الفسوق بعد اإلمين 

 (. 11: احلجرات...)ومن مل يتب فأولئك هم الظلمون

 62اختيار األصدقاء. ط

هو صديق الذي وأفضل صديق . الصداقة واألخوة معاين التمسك مببدأ احلياة 

. يشري إىل اخلري، واختيار الصديق اجليد هو الشيء الذي ال ميكن التقليل من شأهنا
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اي أيها الذين : كما قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي. لذلك اإلسالم يعلمنا مل يكن خمطئا

 (.100: التوبة) آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقني

 10(رواه أبو داود.)الرجال على دين خليله فلينظر أحدكم من خياللقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

وكذالك أيضا تؤثر أصدقاء يف الدين، .قد يؤكد أن الصديق أتثري كبري لصديقته 

هناك العديد من طبيعة وشخصية الشخص . وطريقة احلياة والعادات والصفات للشخص

العاقداة الصادق، ودائما حفظ على كرامة : ديق احلميم مثلالذي ميكن أن يكون ص

وشرف نفسه من األشياء اليت ليست مناسبة يف جمتمع، مطيع يف العبادة  واالبتعاد عن 

أعمال املعصية، وهلا أحالق الكرمية وقولوا قوال جيدة، صديق ال ذي حيب ينصح 

كن أن تشرتك الكثري من لصاحل، جهد من الدنيا، والسعي ليس طموحا من موقف، أو مي

 . العلم مع العلم، واللباس اإلسالمي

 71املهمة العلم. ي

العلم أصبح السياق الرئيسي داخل حضارة والعلم مهم جدًا يف احلياة هلذه  

احلاجة اإلنسانية، أي وقت العلوم اإلنسانية اليت ال علم هلا مثل احليواانت، وإذا مل يكن 

أطلب "هناك املثل القائل  .اليت هي جيدة واليت هي سيئةلدينا مث ال ميكننا أن نقول 

مما يعين الكثري من العلم بقدر أطلب وعالية قدر اإلمكان حىت هناية " العلم ولو ابلصني
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. العلم يف العديد من الطرق ليأيت اها ومن نواح كثرية وأيضا أنواع كثرية. العامل على الرغم

كما قال هللا تعاىل يف . املثال ابلقراءة، واالستماع، والكتابة ميكن أن حنصل على العلم

واعتصموا حبيل هللا مجيعا وال تفرقوا، واذكروا نعمت هللا عليكم إذ كنتم : القرآن الكرمي

دآء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم أع

 .191: اىل عمران...)منها، كذلك يبني هللا لكم ءايته، لعلكم هتتدون

 70نشيط القرأة. ك

القراءة هي رحلة حنو التنوير حيث أنه ميكن أن نضيف إىل معرفتنا والبصرية اليت 
وهذا هو السبب ملاذا جيب علينا . شوق قراءة يزيد مث لدينا العلم مبقدار، مىت ميكننا قراءة

جد قراءة أي شوق ستدرب القراءة قدرة التفكري لك، القراءة سوف تكون مليح عقولنا 
لتكون قادرة على التفكري نقداي، الدماغ يشبه سيف، أكثر شحذ حاد ، إذا شحذ اندرة 

. أداة لشحذ الدماغ مع القارئ متعطشا على حنو متزايد ومن املؤكد سوف اململة، حىت
قراءة كتاب ميكن أن ميلء عقولنا حول طائفة واسعة من املعلومات اجلديدة اليت نعرف، 

متعطشا للقارئ ميكن أن تساعدان . ميكن أن يكون هذا مفيدًا لنا يف وقت الحق
يف هذه ليتمكن من توضيح ونقل اآلراء مع اللغة مباشرة، وميكن أن تزيد الثقة أننا 

اللحظة من التحدث يف األماكن العامة أو عند التحدث مع اآلخرين والقراءة ميكن أن 
رَْأ اِبْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ : كما قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي  .تشجع اإلبداع َخَلَق ، اق ْ

رَْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم، الَِّذي َعلََّم ابِ  نَساَن ِمْن َعَلق، اق ْ نَساَن َما ملَْ يَ ْعَلمْ اإْلِ  ...ْلَقَلِم، َعلََّم اإْلِ
  (.8-1:العلق)
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 78ممارسة العلم. ل

إذا كانت فكرة جيدة لنا العلم أن ممارسة إىل صديق، وإعطائها القليل منا، حيث 
أن أصدقائنا من فهمه أيضا، ألنه عندما نعلم بعض العلم نعرف هللا سوف تضيف 
معرفتنا أبي شيء نعرفة، بعد نتعلم شيئا، ينبغي لنا أن ممارسة شيء أن فورا حيث أن 

إرادة متارس تصبح قوية على حنو متزايد، العلوم اليت  العلم. العلم ميكن أن نتذكر دائماً 
أما . العلم فقط خمزنة يف الذاكرة سوف ختتفي تدرجييا بنفسها. ستوزع على حنو متزايد

 (رواه البخارى...)بلغوا عىن ولوآية: ابلنسبة ملسألة ممارسة العلم قال الرسول صلعم
ن ثالث، صدقة جارية أوعلم ينتفع احلديث األخرى إذا مات ابن آدام إنقطع عمله إال م

 .  01(رواه مسلم.)به أوولد صاحل يدعوله

 التعّلقة تعليم احملفوظات  تطبيق القيم الرتبوية يف معهد الروضة احلسنة .3

 من جد وجد . أ

اليت : يف معهد الروضة احلسنة قال االستاذ ذاكابناء على نتائج املقابالت مع 
نفذت القيمة الرتبوية للقيم الواردة يف احملفوظات وطالب بتطبيق القيمة التعليمية ملواد 

املثال يعين جد يف تعّلم يف . هذا كل يوم من حياته يف بيئة املدرسية" من جد وجد"
 01.دراسة وجد يف حفظ

 الصرب يعني على كل عمل  . ب
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اليت : يف معهد الروضة احلسنة قال االستاذ ذاكاعلى نتائج املقابالت مع  بناء
نفذت القيمة الرتبوية للقيم الواردة يف احملفوظات وطالب بتطبيق القيمة التعليمية ملواد 

املثال عند أحد . هذا كل يوم من حياته يف بيئة املدرسية" صرب يعني على كل عملال"
 08.مشكلة مث الطالب وتبادل الرجاء املساعدةاألصدقاء هناك الذين لديهم 

 من صرب ظفر. ج

اليت : يف معهد الروضة احلسنة قال االستاذ ذاكاعلى نتائج املقابالت مع  بناء
 "نفذت القيمة الرتبوية للقيم الواردة يف احملفوظات وطالب بتطبيق القيمة التعليمية ملواد 

املثال عند وجد املصيبة ، . هذا كل يوم من حياته يف بيئة املدرسية"  من صرب ظفر
 01.ووجد نتيجة قبيح، وإذا كانت النقط املتأخرة من قربة الطالب الصرب االنتظار

 من ّقل صدقه قّل صديقه. د
اليت : يف معهد الروضة احلسنة قال االستاذ ذاكابناء على نتائج املقابالت مع 

 "نفذت القيمة الرتبوية للقيم الواردة يف احملفوظات وطالب بتطبيق القيمة التعليمية ملواد 
املثال إذا الطالب . هذا كل يوم من حياته يف بيئة املدرسية"  من ّقل صدقه قّل صديقه

 00.يف الواليةتفعل اخلطأ مث الطالب اعرتف له اخلطأ، اضغط وتعمل بشكل جيد 
 جالس أهل الصدق والوفاء.  ه

اليت : يف معهد الروضة احلسنة قال االستاذ ذاكاعلى نتائج املقابالت مع  بناء
 "نفذت القيمة الرتبوية للقيم الواردة يف حمفوظات وطالب بتطبيق القيمة التعليمية ملواد 

املثال إذا كان . هذا كل يوم من حياته يف بيئة املدرسية"  جالس أهل الصدق والوفاء
  00.وعد الطالب إىل إحدى الصديقة، مث وفاء الطالب

 من كثر إحسانه كثر إخوانه. و
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 8107-18-02يف التاريح، . شه بوترى ذاكاألستاذ انتيجة املقابلة مع  

00
 8107-18-02يف التاريح، . شه بوترى ذاكاألستاذ انتاجية املقابلة مع  

00
 8107-18-02يف التاريح، . شه بوترى ذاكاألستاذ انتيجة املقابلة مع  



اليت : يف معهد الروضة احلسنة قال االستاذ ذاكابناء على نتائج املقابالت مع 
 "نفذت القيمة الرتبوية للقيم الواردة يف حمفوظات وطالب بتطبيق القيمة التعليمية ملواد 

املثال الطالب . هذا كل يوم من حياته يف بيئة املدرسية"  من كثر إحسانه كثر إخوانه
  00.يف املسكنيعمل الوجبة دائماً على العمل يف املدرسة، وتتبع القواعد اليت 

 سوء اخللق يعدى. ز

اليت : يف معهد الروضة احلسنة قال االستاذ ذاكابناء على نتائج املقابالت مع 
 "نفذت القيمة الرتبوية للقيم الواردة يف حمفوظات وطالب بتطبيق القيمة التعليمية ملواد 

احرتام املعلم  املثا الطالب. هذا كل يوم من حياته يف البيئة املدرسية" سوء اخللق يعدى
  09.وقال احلسن مع املعلم وصديق يف البيئة املدرسة

 ال حتتقر مسكينا وكن له معينا. ح

اليت : يف معهد الروضة احلسنة قال االستاذ ذاكابناء على نتائج املقابالت مع 
 "نفذت القيمة الرتبوية للقيم الواردة يف حمفوظات وطالب بتطبيق القيمة التعليمية ملواد 

املثال الطالب . هذا كل يوم من حياته يف بيئة املدرسية"  ال حتتقر مسكينا وكن له معينا
الطالب ال حتتقري، إهانة . نصح إذا كان إحدى األصدقاء ميكن أن تكون قيمة القبيح

 01.بعضهم البعض ولكن بدالً من ذلك حتفيز، تشجيع
 خري األصحاب من يدّلك على خري .ط

اليت : يف معهد الروضة احلسنة قال االستاذ ذاكابناء على نتائج املقابالت مع 
نفذت القيمة الرتبوية للقيم الواردة يف حمفوظات وطالب بتطبيق القيمة التعليمية 

                                                           
00

 8107-18-02يف التاريح، . شه بوترى ذاكاألستاذ انتيجة املقابلة مع  
09

 8107-18-02يف التاريح، . شه بوترى ذاكاألستاذ انتيجة املقابلة مع  
01

 8107-18-02التاريح، يف . شه بوترى ذاكاألستاذ انتيجة املقابلة مع  



. هذا كل يوم من حياته يف بيئة املدرسية"  خري األصحاب من يدّلك على خري"ملواد
  00.يط القرأة، نشيط حمزن النقط ال إسرافاملثال الطالب يريد مع الصديقة نش

 لوال العلم لكان الناس كالبهائم. ي

اليت : يف معهد الروضة احلسنة قال االستاذ ذاكابناء على نتائج املقابالت مع 
 "نفذت القيمة الرتبوية للقيم الواردة يف حمفوظات وطالب بتطبيق القيمة التعليمية ملواد

املثال الطالب . هذا كل يوم من حياته يف بيئة املدرسية" ائملوال العلم لكان الناس كالبه
  01.دائماً التعلم وطرح األسئلة حول أي شيء أنه ال يعرف

 خري جليس يف الزمان كتاب. ك

اليت : يف معهد الروضة احلسنة قال االستاذ ذاكابناء على نتائج املقابالت مع 
 "نفذت القيمة الرتبوية للقيم الواردة يف احملفوظات وطالب بتطبيق القيمة التعليمية ملواد

املثال الطالب . هذا كل يوم من حياته يف بيئة املدرسية" خري جليس يف الزمان كتاب
 .01قراءة الكتب، أو الكتب املدرسية الكتب قصة جيدة وحكاايت وغريها

 العلم بال عمل كالشجر بال مثر. ل

اليت : يف معهد الروضة احلسنة قال االستاذ ذاكابناء على نتائج املقابالت مع 
 "نفذت القيمة الرتبوية للقيم الواردة يف احملفوظات وطالب بتطبيق القيمة التعليمية ملواد

املثال إذا . هذا كل يوم من حياته يف بيئة املدرسية"  العلم بال عمل كالشجر بال مثر
 .08الطالب تتقن أحد الدروس، يتم تدريب الطالب للعلوم ممارسة يف تلك املدرسة
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08
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إذا من نتائج املراقبة يف املعهد الروضة احلسنة و نتائج املقابالت اليت فعلت أن يتم 
. ياة كل اليوم يف البيئة املدرسةأن القيمة اليت الورادة يف احملفوظات الصحيح عائد ابحل

 . الطالب التطبيق القيمة الرتبوية اليت بعد تدرس املعلم احملفوظات

جد يف تعّلم يف دراسة وجد يف : ى من أكمل يومية من طالب يعىنأوذالك ر
حفظ، التطبيق عن من جد وجد، عند أحد األصدقاء هناك الذين لديهم مشكلة مث 

عند وجد املصيبة صرب يعني على كل عمل،  ساعدة التطبيق عنالطالب وتبادل الرجاء امل
، ووجد نتيجة قبيح، وإذا كانت النقط املتأخرة من القربة الطالب الصرب االنتظار 

إذا الطالب تفعل اخلطأ مث الطالب اعرتف له اخلطأ، اضغط  من صرب ظفر، التطبيق عن
إذا كان وعد قّل صديقه، من ّقل صدقه  وتعمل بشكل جيد يف الوالية التطبيق عن

جالس أهل الصدق والوفاء،  الطالب إىل إحدى الصديقة، مث وفاء الطالب التطبيق عن
الطالب يعمل الوجبة دائمًا على العمل يف املدرسة، وتتبع القواعد اليت يف املسكن 

الطالب احرتام املعلم وقال احلسن مع املعلم  من كثر إحسانه كثر إخوانه، التطبيق عن
الطالب نصح إذا كان إحدى  سوء اخللق يعدى، التطبيق عن وصديق يف البيئة املدرسة

الطالب ال حتتقري، إهانة بعضهم البعض ولكن . األصدقاء ميكن أن تكون قيمة القبيح
الطالب يريد ينا، ال حتتقر مسكينا وكن له مع بداًل من ذلك حتفيز، تشجيع التطبيق عن

خري األصحاب من  مع الصديقة نشيط القرأة، نشيط حمزن النقط ال إسراف التطبيق عن
الطالب دائمًا التعلم وطرح األسئلة حول أي شيء أنه ال يعرف  يدّلك على خري،

الطالب قراءة الكتب، أو الكتب املدرسية لوال العلم لكان الناس كالبهائم،  التطبيق عن
إذا خري جليس يف الزمان كتاب،  يدة وحكاايت وغريها التطبيق عنالكتب قصة ج



الطالب تتقن أحد الدروس، يتم تدريب الطالب للعلوم ممارسة يف تلك املدرسة التطبيق 
  01.العلم بال عمل كالشجر بال مثر عن
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 الباب اخلامس

 اخلامتة

اخلالصة .أ  

حتليل القيم الرتبوية يف تعليم "بعد ما حبثت الباحثة هذه الرسالة حتت املوضوع 
 : فاستنبطت  الباحثة  كما يلى" احملفوظات مبعهد الروضة احلسنة فصل األول

اجلد، النصر، : يف تعليم احملفوظات ابلفصل األول تتضمن القيم  الرتبوية منه .1

املهمة ،  حتتقر، اختيار األصدقاءالاألخالق، ، احلسنالصدق، الوفاء، الصرب، 

 .العلم، نشيط القرأة، ممارسة العلم

يؤسس على تطبيق القيم الرتبوية مبعهد الروضة احلسنة املتعّلقة بتعليم احملفوظات  .0

مبعهد الروضة احلسنة اليت نفذت  احملفوظاتنتائج مقابالت الباحثة مع أستاذ 

احملفوظات والطالب طبقوا القيمة التعليمية كل القيمة الرتبوية للقيم الواردة يف 

 .يوم من حياهتم يف البيئة املدرسية

 

 

 

 

 



 االفرتاحات . ب

 : اعتمادا على هذه اخلالصة فتقرتح الباحثة فيما يلي 

 لقراء ينبغي أن يواصل هذا التحليل إلمتام الباحث أو يعمل ابلبحث مماثال .1

العربية عند حل املشكالت عن للمسلمني ينبغي أن يراجعوا إىل الكتب  .0

 .العبادة

 .لقراء كتب الرتاث ال بد هلم أن ميهروا اللغة العربية كي الخيطئوا عند فهمها .1
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Tempat/ Tanggal Lahir : Desa Siajam, 28 Febuari 1995 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Alamat    : Desa Siajam Kec Sei Balai Kab Batu Bara 

Nama Orang Tua/ Wali 

a. Ayah   : Zulkifli Nasution 

b. Ibu    : Nur’ainun  

 

2. Riwayat Pendidikan 

- SDN 010153, Desa Siajam pada Tahun 2002-2007 

- MTs Citra Abdi Negoro, Teratak pada Tahun 2007-2010 

- MA  Ponpes Musthafawiyah, Purba Baru pada Tahun 2010-2013 

- Universitas Islam Negeri ( UIN-SU ) Medan pada Tahun 2013-2017  

 


