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 الباب الرابع 
 تقدمي البياانت وحتليلها 

 
 التصوير العام عن مكان البحث  -أ

بناء -1 التكاملية   اتريخ  اإلسالمية  املتوسطة  القرآن  هداية  مدرسة 
 ابروبنجار 

املوقع هلذا البحث هو مدرسة هداية القرآن املتوسطة اإلسالمية 
وهو  ابروبنجار التكاملية   رت  ،  حارافان  غونتونج  شارع  /رو  34يف 

القرية    05 منطقة  دائرة  أجنانج  ليانج  الناحية  ماجنيس  غونتونج 
األرضاابروا كبنجار  بواسع  اجلنوبية  مربع  1740  ملنتان  وهذه    مرت 

 حمدودة مبا يلي : املدرسة
 ابلغابة جانب الشرق  .أ

 ابلنسولة الدجاجة جانب الغرب  .ب
 جانب اجلنوب ابلنسولة الدجاجة  .ج
 املقيمي جانب الشمال ابلشارع ابتو بيسي واملساكن  .د

يف   القرآن  هداية  مدرسة  مببادرة    2018سبتمبري    11أتّسس 
ماسي بنجار أخوة  مؤسسة  األستاذ سراج الدين حبييب كرئيس  املكرم  

مكراي احلاج  شاهو  والتكنولوجي ؤسسة  املكرئيس    ن  القرآن  هداية 
حتت رعاية احلكومة ولكن ميّر حتت    املدرسة  ه. و ليس هذابروابنجار 

ماسي يف أمور التعليم واإلدارية وأما الذي  بنجار أخوة  ؤسسة  املرعاية  
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ابل رعاية  يتعلق  حتت  فهو  والتسهيالت  القرآن  ؤسسة  املبناء  هداية 
 ابروا. بنجار والتكنولوجي 

املؤسسة رئيس  رئيس    مراحل  يف   املدرسة و  املعهد  مدير  و 
 ابروا منذ بناءها حىت اآلن :بنجار مدرسة هداية القرآن 

األمساء  عن    4.1جلدول  ا املؤسسة  قائمة  درسة هداية  ملرؤساء 
 ابروابنجار القرآن

 سنة االسم الرقم 
حبيحيب   .1 الدين  سراج  األستاذ 

 السرججنا
 اآلن   – 2018

 
األمساء    4.2اجلدول   قائمة  هداية    املدرسةرؤساء  عن  ملدرسة 

 ابروابنجار القرآن
 سنة االسم الرقم 

 2019  – 2018 األستاذ شيف املؤمن املاجستري .1
 اآلن  -2019 األستاذ سعيدي املاجستري  .2

 
هداية    4.3اجلدول   ملدرسة  املعهد  مدير  األمساء  قائمة  عن 

 ابروابنجار القرآن
 سنة االسم الرقم 

 2019  – 2018 األستاذ فخر األانم اللسانس .1
 اآلن  -2019 األستاذ رميا صفيان  .2
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 طول التعليم واملناهج الدراسية -2

سنوات على الدراسة    3مدة   املدرسةطول التعليم الرمسي يف هذه   (أ
الصباح والنصف(  منذ  السابعة  املساء  )الساعة  )الساعة  حىت 

هنارا(   الدينيةال بزايدة    املدرسةيف  الثالثة  والعقيدة  (دراسة  الفقه 
 .  وحتفيظ القرآن يف الليل واألخالق(

هذه   (ب يف  الدارسي  طابعا    املدرسةمنهج  وزارة يعين  منهج  على 
والثقافة   الفصل التعليم  يف  الرمسية  للدراسة  إندونيسيا    حلكومة 

بزايدة بعض الدروس الدينية على املنهج اخلاص كالفقه و التفسري  
املطالعة و اخلط واإلمالء و   النبوية و  السرية  النحو والصرف و 

 . و الكشافة  واحملفوظات
 

 املدرسة الرؤية و البعثة و األهداف   -3
القرآن املتوسطة   البعثة و األهداف ملدرسة هداية  الرؤية و  أما 

 ابرو كما يلي : بنجار اإلسالمية التكاملية 
:  (أ و    الطلبةختريج    الرؤية  الكرمية  األخالق  و  قرآين  )على صفة( 

 املتقن 
:    (ب و  البعثة  القرآين  التعليمي  منهج  على  الدعوة  هيئة  تكون 

 التكنولوجي 
 :   على الطلبةهي أن حيصل  املدرسةواألهداف  التعليم يف هذه  (ت
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 الوطنية و القومية العالية  علوماتامل (1
 سليم العقيدة   (2
 صحيح العبادة  (3
 األخالق الكرمية  (4
 الشخصية اجملتهدة و اإلنضباط (5
 و الفهم القرآن اجليدة  فظاخل قدرة القراءة و   (6
  اجلسم، قدرة احلياةاملعلومات الدينية و العلمية اجليدة، قوي   (7

 .و التجارة و تطوير النفس
 ابروا بنجار ات مبدرسة هداية القرآن املعلمني و املعلمأحوال  -4

املشرفي يف  املعلميتكون   اليومية و  املعلمي يف الدراسة  ي من 
املختلفة   اجلامعات  و  الدينية  املعاهد  من  متخرجون  هم  و  املسكن، 

 كما يلي : 
 
 

أحوال    4.4اجلدول و  املعلمعن  هداية  مب  اتاملعلمني  درسة 
 ابروابنجار القرآن

 املادة  التعليم املضي االسم الرقم 
أنتساري   سعيدي املاجستري  .1 جامعة 

احلكومية  اإلسالمية 
 ماسيبنجار 

 املدرسةرئيس 
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أنتساري   ربيما صفيان   .2 جامعة 
احلكومية  اإلسالمية 

 ماسيبنجار 

 مدير املعهد 

 و الفقه  رتجيمال جامعة افريقيا العاملية  األانم فخر  .3
أفراينيت  .4 رضى 

 السرجاان 
المبونج   جامعة 

 مانكورات 
 الرايضيات

سوراي   .5 عادي 
 السرجاان 

المبونج   جامعة 
 مانكورات 

 العلم اإلجتماعي 

المبونج   جحااينيت السرجاان .6 جامعة 
 مانكورات 

 العلم الكوين 

لتدريب   السرجااننوفيا ميليتا  .7 العالية  مدسة 
العلوم   و  املعلمي 

 التعليمية

 اللغة األندونيسي

أنتساري   اللسانسوردة اجلنة  .8 جامعة 
احلكومية  اإلسالمية 

 ماسيبنجار 

 حتسي القرآن 

المبونج   عبدالرمحن السرجاان  .9 جامعة 
 مانكورات 

 الرايضة 

المبونج   سوكما السرجاان  . 10 جامعة 
 مانكورات 

 الفنون و الثقافة 

أنتساري   كسطالين السرجاان  . 11 جامعة 
احلكومية  اإلسالمية 

 ماسيبنجار 

 الدراسة اإلسالمية
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صاحلي   . 12 أمحد 
 السرجاان 

أنتساري   جامعة 
احلكومية  اإلسالمية 

 ماسيبنجار 

املطالعة و السرية  
 النبوية 

أنتساري   فجر اإلسالم  . 13 جامعة 
احلكومية  اإلسالمية 

 ماسيبنجار 

التفسري و احلديث  
 األربعي

معهد حسن اخلتمة   حممد رزقي راهارجا . 14
 كونينجان

و  العربية  اللغة 
 اإلمالء 

الثانوية   عبد العظيم  . 15 مدرسة 
  2احلكومية 

 القرآن 

اهلجرة   أرضي موالان . 16 دار  معهد 
 ابروبنجار 

 الكشافة 

اهلجرة   أمحد فزري هيكل  . 17 دار  معهد 
 ابروبنجار 

 مشرف  

اهلجرة   حممد خرياملبارك  . 18 دار  معهد 
 ابروبنجار 

 مشرف 

 

 ابروابنجار مبدرسة هداية القرآن  نيحوال املوظفأ -5
 كما يلي :   هنةامل ةيتكون املوظفي من املعلمي مبختلف

 ابروا بنجار بمدرسة هداية القرآناملوظفينأحوال عن  4.5 اجلدول
 املهنة  االسم الرقم 

 املوظف املايل و اإلداري  أمحد روماميب السرجاان  .1
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نور   .2 حممد  الرفاعي  عبد 
 السرجاان 

 املوظف الصحية

 املوظفة اإلرشاد و اإلستشارة ليلي نعامة السرجاان  .3
 املوظف املايل و اإلداري  محزة فىت حزب للا  .4

 
القرآن    الطلبةأحوال   -6 هداية  الدراسية الابروابنجار مبدرسة  سنة 

2019 /2020 
مستوى  ابروا يتكون من  بنجار مبدرسة هداية القرآن    الطلبةعدد  

الدراسية   السنة  يف  الثامن   و    111يعين  2019/2020السابع 
 ل اآليت : أشخاص و تفصيلها يف اجلدو 

 ابروا بنجار مبدرسة هداية القرآن الطلبةعن أحوال 4.6اجلدول 
الرق 

 م
 املرحلة 

 عدد الفصل 
 الطلبة عدد 

 مستوى السابع  1
 49 24 الفصل أ 
الفصل  

 ب
25 

 مستوى الثامن  2
 62 31 الفصل أ 
الفصل  

 ب
31 

 111 العدد االمجال 
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 ابروا بنجار القرآن يف مدرسة هداية القرآن  تعليم الرتمجةاتريخ إبتداء  -7
يف مدرسة هدية القرآن يعين الفهم    ةيبنظر إىل األهداف التعليم

القرآن الكرمي،   دعْت املؤسسة األخوة األستاذ نور  الصحيح ابملعاين 
تدريب   ألداء  إدريس  حممد  يومي  الإحسان  مدة  للمعلمي  رتمجة 

 رتمجة  على طريقته املخصوصة.الليكون معلما يف تعليم 
 طلبة للرتمجة مدخول على املنهج الدراسي الرمسي  الو بدأ تعليم  

الدراسية   السنة  األول.  2020\ 2019يف  الدراسي  فصل    يف 
تكون   أن  يعين  التعليم  هذا  تنفيذ  من  هد  الطلبةالرجاء  ية  ا مدرسة 

على   قادرة  اآلايت القرآن  من  العربة  أخذ  و  الرتمجة  و  القرآن  فهم 
 القرآنية و العمل هبا يف حياهتم.

 ابروا بنجار جهزة مبدرسة هداية القرآن أحوال األ -8
من    عدد  املدرسةهذه    متلكلتسهيل على تنفيذ عملية التعليم،  

 كما يلي :   والتسهيالت األجهزة
 ابروا بنجار عن أحوال األجهزة مبدرسة هداية القرآن 4.7اجلدول 

 العدد  املباين و األجهزة  الرقم 
 4 الفصل  .1
 2 اإلدارة  .2
 2 املسكن  .3
 16 الطلبة غرفة  .4
 1 غرفة الضيوف .5
 1 املسجد .6
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 1 املعلم بيت  .7
 1 ية املعلمالصحة  .8
 1 مكتب البوابة  .9

 3 امللعب   . 10
 1 ر املعمل الكمبوت . 11
 1 املعمل الكوين  . 12
 1 املطبخ و املطعم  . 13
 1 املقصف  . 14
 1 املكتبة . 15
 32 املرحاض و احلمام  . 16
 2 اجملفف  . 17

 
 تتقدمي البياان -ب

بطري -1 الرتمجة  املتوسطة    Sekejapقة  تعليم  القرآن  هداية  مدرسة  يف 
 ابروبنجار اإلسالمية التكاملية 

رتمجة يركز على  ال  درس، هو Sekejapقة  تعريف تعليم الرتمجة بطري (1
الطريقة   ابستخدام  القرآن  هذه   Sekejapترمجة  إنشاء  مت  وقد   ،

مساعدة   هبدف  ليس   تمعاجملالطريقة  الذين  أولئك  وخاصة   ،
إليه  واالستماع  القرآن  قراءة  عند  حبيث   ، عربية  خلفية  لديهم 

 . ميكنهم فهمه بسهولة وسرعة 
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  ،   املادة  منهجية  ،  جوانب  ثالثة  يف  الطريقة   هذه  مزااي  وتتمثل
 حبيث   ،   كثرة تكريرها  اليت  العربية   واألمناط   الكلمات  على  والرتكيز

  إىل   ابإلضافة  ،  القرآن  لفهم  وسهلة  سريعة  ميالتعل  عملية  تكون
.  و املصحف اخلاص يف هذه الطريقة   الكرمي   للقرآن  معجم  وجود

  مت   اليت  والواجبة  املواد  تسليم  مع   لقاءات  24   الطريقة   ذههل
 . ميالتعل جدول يف ترتيبها

الطريقة (2 هذه  يف   ،  إدريس  حممد  إحسان  نور  هو،  مؤلف    يولد 
  العايل   تعليمه  وتلقى  ،  1976  أغسطس  13  التاريخ  يف  مروكي

  اململكة   ،  املنورة  ابملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  يف  اجلامعية  املرحلة  يف
  عام  حىت   اإلسالمية  والدراسات  احلديث  كلية  يف  السعودية  العربية

  والدعوة   التعليم  برامج يف  شارك   ،  الكلية  من  خترجه  منذ.  2002
 اإلسالمية  الوحدة  ملؤسسة  واألعضاء  كالداعي  نشط  اآلن  وهو  ،

  العلماء   جمللس  األعضاء  كونه  إىل   ابإلضافة  ،   اكراتب   للدعوة
 .اخلدمات واجملتمع الدعوة جلنة مركز وهو ، اإلندونيسي

  يف قسم للقرآن جاكرات  معهد يف دراسته يواصل ، 2018 عام يف
  مساعدة   هو  األساسي  واهتمامه  ،  تفسريال  علومو   القرآن  دراسة

  فهم  من  يتمكنوا  حىت  عربية  خلفية  لديهم  ليس  الذين  املسلمي
 . وسرعة  بسهولة القرآن

التعليم (3 املستخدم يف  يستخدم    ، الكتاب  التعليم،  ابلنسبة ملصدر 
أوالا  حيتوي  :  الطلبة كتابي،  أخضر  الرتهيبية كتاب  الكلمة  على 
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واملواد  واملقدمة   والرقم  واخلط  اللون  كأمناط  الدراسية  واملواد 
الرتمجة يف  املهمة  والقواعد  األفعال  والصرفية كأمناط  .  النحوية 

الكتاب اآلخر عن  الكلمات يف  البحث عن معىن  ختتلف صيغة 
قاموس   يف  الكلمات  معىن  عن  هبا  نبحث  اليت  الطريقة 

 . صعبةاثنياا،كتاب األسود خمصص للمعجم الكلمات ال.عادي
  

القرآن   Sekejapبطريقة  رتمجة  التعليم  ختطيط   -2 هداية  مدرسة  يف 
 .ابروبنجار املتوسطة اإلسالمية التكاملية 

ختطيط   عن  البياانت  يف   Sekejapبطريقة  رتمجة  التعليم  تتكون 
التكاملية   اإلسالمية  املتوسطة  القرآن  هداية  على   ابروبنجار مدرسة 

 يف هذ التعليم كما يلي :  اجلدولاألهداف و املواد و 
 ية هداف التعليماأل .أ

ختطيط   أّن  الباحث  مقاابلة  على  بطريقة  رتمجة  التعليم  بناء 
Sekejap    التكاملية اإلسالمية  املتوسطة  القرآن  هداية  مدرسة  يف 

على   ابروبنجار  تتكون  إحسان(  )نور  الطريقة  مؤلف  ألّفه  الذي 
و   قرآءته  عند  القرآن  فهم  اجملتمع يف  تسريع  و  لتسهيل  أهداف 

 ملن ليس له العلوم عن اللغة العربية.  اامستماع إليه خصوص
من   التعليم  أهداف  أما  أ  املدرسة و  تكون  يعين    الطلبة ن 

القرآن   هداية  التعليم  بنجار مدرسة  هذا  يف  اشرتاكهم  بعد  ابروا 
قادرون على الرتجيم القرآن و الفهم عند قرآءته و امستماع إليه و 



12 
 

 
 

 يف   الطلبةالعمل ابألوامر الدينية و تكون هذا التعليم ترقية لقدرة  
 اللغة العربية. 

 يةواد التعليمامل .ب
 تتكون املواد التعليمية يف عملية هذا التعليم كما يلي : 

 اللون )األخضر، األمحر، األزرق، األسود(منط  (1
 منط الرقم (2
 منط اخلط  (3
 الفعل املاضي  (4
 الفعل املضارع (5
 اسم الفاعل  (6
 الفعل األمر  (7
 الفعل املاضي للمجهول  (8
 الفعل املضارع للمجهول  (9

 القواعد املهمة  (10
 التعليمي اجلدول .ج

لقاءات على مدة الساعتي يف    24تتكون عملية التعليم على  
 ول التعليمي كما يلي :كل لقاء. و يكون اجلد 

 تعليمها عن اللقاءات و املواد  4.8اجلدول 
 التدريب  املادة  اللقاء 

 تكرير منط اللون  - املقدمة  - 1
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)القرطاس   - اللون  منط 
 (  6-1العجيب صف 

صف  - العجيب  القرطاس  حفظ 
1-6 

معجم  - 2 استعمال  تدريب 
منط  عن  والبحث  القرآن 
اللون األسود يف سورة البقرة 

1-5 
 5-1تسميع سورة البقرة  -
البقرة   - سورة  يف  -1البحث 

5 

صف  - العجيب  القرطاس  تكرير 
1-6 

 ترمجة سورة الفاحتة  -

-7القرطاس العجيب صف   - 3
11 

 البحث يف سورة الفاحتة  -
 منط الرقم -
 منط اخلط  -
-  

صف  - العجيب  القرطاس  تكرير 
1-11 

 20-6ترمجة سورة البقرة   -

صف   - 4 العجيب  القرطاس 
12-15 

  20-6البقرة  تسميع سورة   -
 آية آبية 

البقرة   - سورة  يف  -6البحث 
 آية آبية  20

صف  - العجيب  القرطاس  تكرير 
12-15 

 ترمجة سورة البقرة الصفحة التالية  -

 الفعل املاضيمنط  - 5
-التدريب على األمثلة )عبد -

صف  - العجيب  القرطاس  تكرير 
1-15 
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 صرب( -شكر-سجد-ذكر
البقرة   - سورة  -21تسميع 

 آية آبية  24
البقرة  - سورة  يف  البحث 

 آية آبية  21-24

 حفظ منط الفعل املاضي و األمثلة  -
 ترمجة سورة البقرة الصفحة التالية  -

الفعل   - 6 يف  األمثلة  زايدة  
 عَمل( -املاضي )عِلم

البقرة   - سورة  -25تسميع 
 آية آبية  33

البقرة  - سورة  يف  البحث 
 آية آبية  25-33

 تكرير القرطاس العجيب -
 املاضي و األمثلة تكرير منط الفعل  -
 ترمجة الصفحة التالية -

 منط الفعل املضارع - 7
إىل   - السابقة  األمثلة  حتويل 

 الفعل املضارع
البقرة   - سورة  -34تسميع 

37 
البقرة  - سورة  يف  البحث 

34-37 

 تكرير القرطاس العجيب -
و  - املاضي  الفعل  منط  تكرير 

 املاضارع و األمثلة 
 ترمجة الصفحة التالية -

يف - 8 األمثلة  الفعل    زايدة  
)آمن املضارع  و  -املاضي 

 جاهد( -أنفق 
البقرة   - سورة  -38تسميع 

53 

 تكرير القرطاس العجيب -
و  - املاضي  الفعل  منط  تكرير 

 املاضارع 
 ترمجة الصفحة التالية -



15 
 

 
 

البقرة  - سورة  يف  البحث 
38-53 

 2-1منط اسم الفاعل  - 9
 األمثلة السابقة  10تدريب   -
البقرة   - سورة  -54تسميع 

57 
سورة   - يف  البقرة البحث 

54-57 

 تكرير القرطاس العجيب -
 سابقة أمناط ال  3تكرير -
 ترمجة الصفحة التالية -

 65-58تسميع سورة البقرة - 10
البقرة    - سورة  يف  -58البحث 

56 

 تكرير القرطاس العجيب -
 أمناط السابقة   4تكرير  -
 ترمجة الصفحة التالية -

 منط الفعل األمر  - 11
إىل    تدريب - األمثلة  حتويل 

 األمر 
البقرة   - سورة  -66تسميع 

69 
البقرة  - سورة  يف  البحث 

66-69 

 تكرير القرطاس العجيب -
 أمناط السابقة   4تكرير  -
 ترمجة الصفحة التالية -

إىل    تدريب  - 12 األمثلة    4حتويل 
 أمناط السابقة 

البقرة   - سورة  -70تسميع 
80 

البقرة  - سورة  يف  البحث 

 العجيبتكرير القرطاس  -
 أمناط السابقة   4تكرير  -
 ترمجة الصفحة التالية -
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70-80 
 منط الفعل املاضي للمجهول  - 13

حتويل األمثلة إىل منط   تدريب -
 الفعل املاضي للمجهول 

البقرة   - سورة  -81تسميع 
83 

البقرة  - سورة  يف  البحث 
81-83 

 تكرير القرطاس العجيب -
 أمناط السابقة   5تكرير  -
 ترمجة الصفحة التالية -

البقرة   - 14 سورة  -84تسميع 
90 

البقرة  - سورة  يف  البحث 
84-90 

 تكرير القرطاس العجيب -
 أمناط السابقة   5تكرير  -
 ترمجة الصفحة التالية -

الفعل   - 15  املضارعمنط 
 للمجهول

حتويل األمثلة إىل منط   تدريب -
 الفعل املضارع للمجهول 

البقرة   - سورة  -91تسميع 
93 

البقرة  - سورة  يف  البحث 
91-93 

 
 

 تكرير القرطاس العجيب -
 أمناط السابقة   6تكرير  -
 ترمجة الصفحة التالية -

إىل    تدريب  - 16 األمثلة   تكرير القرطاس العجيب -  6حتويل 
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 أمناط السابقة 
البقرة   - سورة  -94تسميع 

105 
البقرة  - سورة  يف  البحث 

94-105 

 أمناط السابقة   6تكرير  -
إىل    تدريب - الكلمة  أمناط    6حتويل 

 السابقة 

-توّكل-زايدة  األمثلة )سّبح - 17
 استغفر( 

البقرة   - -106تسميع سورة 
119 

البقرة  - سورة  يف  البحث 
106-119 

 تكرير القرطاس العجيب -
 أمناط السابقة   6تكرير  -
 ترمجة الصفحة التالية -

البقرة   - 18 -120تسميع سورة 
130 

البقرة  - سورة  يف  البحث 
120-130 

 اإلمتحان األول -

 تكرير القرطاس العجيب -
 أمناط السابقة   6تكرير  -
 ترمجة الصفحة التالية -

البقرة   - 19 -131تسميع سورة 
141 

البقرة  - سورة  يف  البحث 
من    131-141 )انتهاء 

 اجلزء األول(
 

 تكرير القرطاس العجيب -
 أمناط السابقة   6تكرير  -
 ترمجة الصفحة التالية -

 تكرير كل األمناط السابقة  - األخرياإلمتحان  - 20
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 تدريب الرتمجة بنفسه  -
اجلزء   - 21 يف  اإلستقرار  تدريب 

 ( 37-1األول )اآلية 
 تدريب الرتمجة بنفسه  -

اجلزء   - 22 يف  اإلستقرار  تدريب 
 ( 76-38األول )اآلية 

 تدريب الرتمجة بنفسه  -

اجلزء   - 23 يف  اإلستقرار  تدريب 
 ( 105-77األول )اآلية 

 الرتمجة بنفسه تدريب   -

اجلزء   - 24 يف  اإلستقرار  تدريب 
 ( 141-106األول )اآلية 

 تدريب الرتمجة بنفسه  -

 
يف مدرسة هداية القرآن املتوسطة    Sekejapبطريقة  رتمجة  التعليم  تنفيذ   -3

 .ابروبنجار اإلسالمية التكاملية 
الباحث أن عملياتبناء على امل تعليم تنفيذ    الحظة واملقابلة 

املتوسطة اإلسالمية    Sekejapبطريقة  رتمجة  ال القرآن  يف مدرسة هداية 
تتكون على بعض عملية، يعين اإلفتتاح و شرح    ابروبنجار التكاملية  

 كما يلي :   املادة و التدريبات و اإلختتام
 اإلفتتاح  (أ

عن    تتكون  الذي  التعليمية  املادة  قبل شرح  العمليات  يعين 
 بعض أمور يعين : 

 قراءة الدعاء و التهنئة من املعلم  (1
   القاءذلك يف الرتغيب و شرح اهلدف التعليمي  (2
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 السؤال عن املادة الدراسية السابقة   (3
 شرح املادة التعليمية  (ب

اجلدول   أمور خمتلفة كما يف  من  عملية  التعليمي تتكون هذه 
 السابق، و سيأيت البحث كما يلي : 

اللون (1 أنمنط  التعليم   مصحف   ،  هذه  يف  املستعمل  القرآن 
، و خمتلف اللون ة د خمتلف اغر على أربعة ألوان أل  ب ملّوانتتك

يف فهم املعىن من كل كلمات فهما سريعا، و   الطلبةلتسهيل  
 الغرد من كل ألوان نفصل كما يلي :

األخ - املتساوي ضرلون  املعىن  هلا  اليت  الكلمات  مبعىن   ،
املثال: "الكتاب" مبعىن   اللغة اإلندونسيا )  ابلكلمات يف 

kitab " مبعىن "الصالةوsholat   ) 
األمحر - ب"القرطاس  لون  نسمى  يعين  ،)أو  العجيب"( 

يف    ةالكلمات اليت كثري تكريرها يف القرآن و هي موجود
لمات. ويف تعليمها بطريقة  ك  70كل صفحات، وعددها  

هذه    التحفيظ سيأيت  و  لقاء،  كل  التكرير  و  ابلغىن 
 الكلمات يف هذا اجلدول:

  صف 
 بِ  1

Dengan 
 لِ 

Bagi 

/kepada 
 لَ 

Bagi 

/sungguh 
 وَ 

Dan 

/padahal 

/demi 

 على
Atas 

/kepada 
 ال

Bukan 

/tidak 

ada 

/janga

n 
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 يف 2
Di dalam 

 ِمن 
Dari/dari 

Sebahagia

n 

 إىل 
kepada 

 قبل 
Sebelum 

  

 هو  3
Dia 

 هم
Mereka 

 أنتَ 
kamu 

 أنتم
kalian 

 أان
aku 

 حنن
kami 

 هِ \ه   4
Dia 

 ِهم\ه م
Mereka 

 ...كَ 
kamu 

 ...ك م
kalian 

ين \ يْ \يَ 
 نِ \

aku 

 ...انَ 
Kami 

 هذا 5
Ini 

 هؤآلء 
Mereka 

ini 
 ذلك

itu 
 أ آلئك

Mereka itu 
  

 الذي  6
Orang yang 

 الذين 
ya2Orang

ng 
 ما 

Apa 

yang 
 َمن 

Orang 

yang 
  

 إنّ  7
Sesungguhn

ya 
 أَ 

Apakah 
 َأمْ 

atau 
 لَْ 

Tidak/belu

m 

  

 َما  8
Bukan/tidak 

 إاَل 
Kecuali 

 فَ 
Lalu/ma

ka 
 ِإَذا 

apabila 
 إمَنَا 

Sesunggu

hnya 

hanyalah 

 

 َأاَل  9
Ingatlah 

 ولِكن 
Akan 

tetapi 
 كما 

Sebagai

mana 
 مع

Bersama 
  

 َك... 10
Seperti 

 َلّما 
Tatkala 

 َأوْ 
Atau 

 ك َلما 
Setiap kali 

 َلوْ 
Sekiranya 

 

 اي أيّها  11
Wahai 

 َلَعلَ 
Agar/sem

oga 
 ِإنْ 

Jika/tida

k 
 َلنْ 

Tidak akan 
  

 َأنَ  12
Bahwasanny

a 
 حتت

Di bawah 
 َأنْ 

bahwa 
 فوق 

Di atas 
 َأَما 

adapun 
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 بعد  13
Sesudah 

 كيف
Bagaiman

a 
 ث َ 

Kemudia

n 
   

 ِإذْ  14
Ketika 

 ايَ 
wahai 

 َعنْ 
Dari/tent

ang 

 نَ 
sungguh 

 ِعندَ 
Di sisi 

 حىَت 
Sampa

i 
 سَ  15

Akan 
 َقدْ 

sungguh 
 َبيَ 

Di antara 
 َبلْ 

bahkan 
  

 

املعاين  األزرقلون   - هلا  الكلمات  يعين  السهلة  ، 
من    فهمها.جاءت شرط  هلا  ألنه  سهلة  الكلمات  هذه 
 شروط التايل : 

ربّ  .أ مثل:  إليها،  االستماع  أو  قراءهتا  -إله-كثرة 
 رمحن. -بركات

مؤمن .ب مثل:  اإلندونيسية،  اللغة  يف  أصل  -آمن -هلا 
 آِمْن. -يؤمن

قال .ج مثال:  القرآن،  يف  عددها  -أجر-قالت-كثرة 
 أرواج.  

اآلية    البقرة  سورة  يف  الكلمات  بعض  يف    5-1املثال 
كل  يف  موجود  كذالك  و  األزرق.  بلون  ملونة  وهي 

كلمات يف   1450. تتكون من  30الصفحات إىل اجلزء  
يف   وك تبْت  )الصفحة    20القرآن  يف    59-40صفحة 

ال فهم  طلبةالكتاب  ومّت  الكلمات    % 70(.  معاين  من 
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على فهم الكلمات األخضر و   طلبة القرآنية إذا حصل ال
 األمحر و األزرق. 

، يعين هلا املعاين الصعبة يف الفهم ألهنا ليست  لون األسود -
  حول   من اللغة األندونيسية وقلتها يف القرآن. توجد عادة

نبحث عن  أن  القرآن، وعلينا  من  كلمتان يف كل صف 
 القرآن.  معانيها يف املعجم

الرقم،   (2 املعاين  منط  على  تدل  أرقام  يف كل كلمات  تكتب 
 املختلفة :

الكلمة، مبعىن  الرقم   - عدد تكريرها يف  جانب األمين على 
 القرآن. 

الرقم جانب األيسر على الكلمة، مبعىن عدد تكريرها يف   -
 اجلزء.

األية   - رقم  مبعىن  الكلمة،  حتت  األمين  جانب  اليت  الرقم 
 توجد هذه الكلمة. 

الرتتيب يف   - الكلمة، مبعىن رقم  األيسر حتت  الرقم جانب 
 تكريرها. 

 ،تدل على جنسها خطةتوجد يف كل أفعال ، منط اخلط (3
 )َرزَقْ َنا( ، مبعىن الفعل املاضياألخضر خط -
 )أ ْنِزَل(  للمجهولالفعل املاضي ، مبعىن خطان األخضر -
 خط األمحر، مبعىن الفعل املضارع )ي ؤِمن وَن(  -



23 
 

 
 

 )ت  ْرَجع ون( للمجهولخطان األمحر، مبعىن الفعل املضاع  -
 )م َتِقَي( اسم الفاعل خط األزرق، مبعىن -
 خط األسود، مبعىن الفعل األمر )آِمن وا(  -

 
 األسود األزرق األمحر  األخضر لون 

 األمر  العامل  اآلن املاضي  معىن
 telah” Tanpa...“ الرتمجة 

“telah” 

“orang 

yang ...” 

Akhiran 

“...lah” 

 
 

 التايل : ، يعين التضريب يف حفظ األمناطالفعل املاضي (4
kl=kalian k=kamu m=mereka d=dia 

 t=telah km=kami a=aku 

 
 
 
فاعله  حسب  الوزن  يف وتغيري  كما  ترجيمها،  اوتضريب 

 اجلدول :

N

o Arti Pola 
 َباَدة  عِ 

1. 
ibadah 

 ِذكر  
2. dzikir 

 س ج ود  
3. sujud 

 ش ك ور  
4.syukur 

 َصرب  
5.sabar 

1 Dt  َ َصرَبَ  َشَكرَ  َسَجدَ  ذََكرَ  َعَبدَ  َعلَ ف 
2 Mt  فَ َعل و

 ا
 َصرَب وا  واَشَكر   واَسَجد   وا ذََكر   واَعَبد  
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3 Kt فَ َعل
 تَ 

 َصرَبتَ  تَ َشَكر  تَ َسَجد تَ ذََكر  تَ َعَبد

4 Klt   فَ َعلت
 م

 َصرَبمت   مت  َشَكر  مت  َسَجد مت  ذََكر  مت  َعَبد

5 At فَ َعل
 ت  

 َصرَبت   ت  َشَكر  ت  َسَجد ت  ذََكر  ت  َعَبد

6 kmt  َصرَبانَ  انَ َشَكر  انَ َسَجد انَ ذََكر  انَ َعَبد فَ َعلَنا 
 

 ، يعين التضريب يف حفظ األمناط التايل : الفعل املضارع (5
k=kamu m=mereka d=dia 

kl=kalian km=kami a=aku 

يف  كما  ترجيمها،  وتضريب  فاعلها  حسب  الوزن  وتغيري 
 اجلدول :

N

o 
Arti Pola 

 ِعَباَدة  
1. 

ibadah 

 ِذكر  
2. dzikir 

 س ج ود  
3. sujud 

 ش ك ور  
4.syukur 

 َصرب  
5.sabar 

1 D   َيصرِب   ر  شك  يَ  َيسج د   َيذك ر   ب د  عيَ  يَفَعل 
2 M  ََيسج د و  َيذك ر ونَ  د ونَ ب  يَع يَفَعل ون

 نَ 
 ونَ رِب  َيص  ونَ ر  شك  يَ 

3 K   َتصرِب   ر  شك  تَ  َتسج د   َتذك ر   د  َتعب   َتفَعل 
4 Kl  ََتسج د و  َتذك ر ونَ  َتعب د ونَ  َتفَعل ون

 نَ 
 ونَ رِب  َتص  ونَ ر  شك  تَ 

5 A   َأصرِب   ر  شك  أَ  َأسج د   َأذك ر   د  َأعب   َأفَعل 
6 Km   َنصرِب   ر  شك  نَ  َنسج د   َنذك ر   د  نَعب   نَفَعل 
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الفاعل (6 الوزن  اسم  وتغيري  األمناط  حفظ  يف  التضريب  يعين   ،

 حسب فاعلها وتضريب ترجيمها، كما يف اجلدول :
   3 HURUF 

NO ARTI POLA I 
 ِعَباَدة  

1. ibadah 
 ِذكر  

2. dzikir 
 س ج ود  

3. sujud 

1 
Orang yang/ 

yang 
 َساِجد   َذاِكر   َعاِبد   فَاِعل  

2 
Orang-

orang yang 

فَاِعل وَن/ 
 فَاِعِليَ 

َعاِبد وَن/  
 َعاِبِدينَ 

َذاِكر وَن/  
 َذاِكرِينَ 

َساِجد وَن/  
 َساِجِدينَ 

3 
Perempuan 

yang 
 َساِجَدة   َذاِكَرة   َعاِبَدة   فَاِعَلة  

4 
Perempuan-

perempuan 

yang 

 َساِجَدات   َذاِكَرات   َعاِبَدات   فَاِعاَلت  

 
   4 HURUF 5 HURUF 

NO ARTI POLA II 

 ِإميَان  
1. Iman 

 ِإنَفاق  
2. Infaq 

 تَ وَكُّل  
3.Tawak

kal 
1 

Orang yang/ 

yang 
 م تَ وَكِّل   م نِفق   م ؤِمن   فِعل  م  

2 
Orang-

orang yang 

م فِعل وَن/  
 م فِعِليَ 

م ؤِمن وَن/ 
 م ؤِمِنيَ 

م نِفق وَن/  
 م نِفِقيَ 

م تَ وَكِّل وَن/  
 م تَ وَكِِّليَ 

3 
Perempuan 

yang 
 م تَ وَكَِّلة   م نِفَقة   م ؤِمَنة   م فِعَلة  

4 
Perempuan-

perempuan 
yang 

 م تَ وَكِّاَلت   م نِفَقات   م ؤِمَنات   م فِعاَلت  
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األمر (7 يف  فعل  التضريب  يعين  الوزن  ،  وتغيري  حفظاألمناط 
 حسب فاعلها وتضريب ترجيمها، كما يف اجلدول :

No 

Pola 

Kata 

Kerja 

Sekarang 

Pola 
Perintah Arti 

 ِعَباَدة  
1. 

ibadah 

 ِذكر  
2. dzikir 

 س ج ود  
3. sujud 

 Kerjakanlah ِافْ َعلْ  َتفَعل   1

kamu 
 ا ْسج دْ  ا ذْك رْ  ا ْعب دْ 

 Kerjakanlah ِافْ َعاَل  َتفَعاَلنِ  2

kalian 2 
 ا ْسج َدا  ا ذْك َرا  ا ْعب َدا 

 Kerjakanlah ِافْ َعل وا َتفَعل ونَ  3

kalian 
 ا ْسج د وا  ا ذْك ر وا  ا ْعب د وا 

 Kerjakanlah ِافْ َعِلى َتفَعِليَ  4

kamu 

perempuan 

 ا ْسج ِدىْ  ا ذْك ِرىْ  ا ْعب ِدىْ 

 Kerjakanlah ِافْ َعاَل  َتفَعاَلنِ  5

kalian 

perempuan 

2 

 ا ْسج َدا  ا ذْك َرا  ا ْعب َدا 

 Kerjakanlah ِافْ َعْلنَ  َتفَعْلنَ  6

kalian 

perempuan 
 ا ْسج ْدنَ  ا ذْك ْرنَ  ا ْعب ْدنَ 

 
املاضي   (8 األمناط للمجهولالفعل  حفظ  يف  التضريب  يعين   ،

يف  كما  ترجيمها،  وتضريب  فاعلها  حسب  الوزن  وتغيري 
 اجلدول : 

No Arti 
Pola 

aktif 
Pola pasif 

 ِعَباَدة  
1. 

ibadah 

 ِذكر  
2. 

dzikir 

 ِعْلم  
3. Ilmu 

1 Dia telah 

dikerjakan 
 ع ِلمَ  ذ ِكرَ  ع ِبدَ  ف ِعلَ  فَ َعلَ 

2 Mereka 

telah 

dikerjakan 

 ع ِلم وا ذ ِكر وا  ع ِبد وا واف ِعل   فَ َعل وا

3 Kamu telah 

dikerjakan 
 ع ِلْمتَ  ذ ِكْرتَ  ع ِبْدتَ  تَ ف ِعلْ  فَ َعْلتَ 
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4 Kalian telah 

dikerjakan 
 ع ِلْمت م ذ ِكْرمت   ع ِبْدمت   ت مْ ف ِعلْ  فَ َعْلت مْ 

5 Aku telah 

dikerjakan 
 ع ِلْمت   ذ ِكْرت   ع ِبْدت   ت  ف ِعلْ  فَ َعْلت  

6 Kami telah 

dikerjakan 
 ع ِلْمَنا ذ ِكْرانَ  ع ِبْدانَ  َناف ِعلْ  فَ َعْلَنا 

 
املضارع   (9 األمناط للمجهولالفعل  حفظ  يف  التضريب  يعين   ،

يف  كما  ترجيمها،  وتضريب  فاعلها  حسب  الوزن  وتغيري 
 اجلدول : 

No Arti 
Pola 

aktif 
Pola pasif 

 ِعَباَدة  
1. 

ibadah 

 ِذكر  
2. 

dzikir 

 ِعْلم  
3. Ilmu 

1 Dia telah 

dikerjakan 
 ي  ْعَلم   ر  ذكَ ي   ي عَبد   ي فَعل   يَفَعل  

2 Mereka 
telah 

dikerjakan 
 ي  ْعَلم ونَ  ونَ ر  ذكَ ي   ي عَبد ونَ  ي فَعل ونَ  يَفَعل ونَ 

3 Kamu telah 
dikerjakan   ت  ْعَلم   ر  ذكَ ت   ت عَبد   ت فَعل   َتفَعل 

4 Kalian telah 

dikerjakan  َت  ْعَلم ونَ  ونَ ر  ذكَ ت   ت عَبد ونَ  ت فَعل ونَ  َتفَعل ون 
5 Aku telah 

dikerjakan  َا ْعَلم   ر  ذكَ ا   ا عَبد   فَعل  ا   فَعل  ا 
6 Kami telah 

dikerjakan 
 ن  ْعَلم   ر  ذكَ ن   ن عَبد   ن فَعل   نَفَعل  

املهمة (10 على  القواعد  جيب  يفهم    الطلبة،  و  حيفظ  أن 
 القواعد املذكورة : 

ابِ  - م تَ َبع  عند  الضمائر  الرتمجة  يف  تكرير  فال  لفعل 
)َوابِ آ  : املثال  بعدها.  (  ُه ْي وِقن ونَ آلِخَرِة  ية 

 ( ك متَ تَ ق ونَ و)َلَعلَ 
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فالضمري  - املنفصل  ابلضمري  م ت ًَّبع  اإلشارة  اسم 
"ه ْم"   امل فِلح ْوَن(  أ ولِئَكه م  مبعىن التوكيد. املثال: )وَ 

 مبعىن "َقْد".
فاعله - يكون  الذي  ابالسم  م ت ًَّبع  فن  َقّدم  الفعل   ،

 االسم قبل الفعل يف الرتمجة. 
ليس( م ت ًَّبع ِب "الباء"،  َف"الباء"  -ال-النفي )ما -

 ْؤِمِنَي(.مب  مبعىن التوكيد )َقد(. املثال: )َوَماه ْم 
الضمري املتصل م ت ًَّبع ابلضمري املنفصل، فالضمري  -

)ٍإهنًّ ْم   املثال:  التوكيد.  مبعىن    ه م  املنفصل 
 امل ْفِسد ْوَن(. 

املختلفة   - معىن  هلا  الكلمات  مبعىن  بعض  وتتصل 
( املثال:  قبلها.   ق  ل ْوهِبِم(  َخَتَماللهَعَلىالكلمة 

ت رَتَجم مبعىن   ، والرتمجة  ”atas“الكلمة "على" فال 
 hati  telah mengunciAllah"الصحيحة  

1”.mereka 

 تضريب الرتمجة  ج(

  املواد   وممارسة  رتمجةال  كيفية  املعلم  سيشرح  القسم،  هذا  يف
 يف  اجتماع لكل  واد امل برتتيب الرتمجة  تنفيذ هذه .  تسليمها  مت   اليت

 
1Nur Ihsan Muhammad Idris, Metofe Faham Al-Quran SEKEJAP, (Depok: Pusat Pelatihan Sekejap 
faham Al-Quran, 2018). Hlm.2-86 
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 الرتمجة  هي  ابلتتابع  تنفيذها  يتم  اليت  األنشطة.  ميالتعل  جدول
  اآلية   معىن  املعلم  يشرح  ث   آية،  كل  ترمجة  ث  كلمة،   لكل

 . اآلية  من دروساا الطلبة أيخذ ث ابختصار،

 اختتام التعليمد( 

لطرح  املعلميعطي   (1 الفرصة  املواد   الطلبة  حول  األسئلة 
 واملفردات أوغريها اليت ل يتم فهمها. 

العربية دائما    املعلم تذكر   (2 أبن يقرأ القرآن وأن يتحدث ابللغة 
 يف الفصل وكذالك خارج الفصل. 

 حول املواد اليت متت دراستها املعلميستنتج  (3
لواجب  من الطلبة دراسة املواد القادمة والعمل اب  املعلميطلب   (4

 املنزيل. 
 والسالم.التعليم ابلدعاء  املعلمخيتتم  (5

يف مدرسة هداية القرآن املتوسطة    Sekejapبطريقة  رتمجة  التعليم  تقومي   -4
 .ابروبنجار اإلسالمية التكاملية 

هذا   يف  املشاركة  بعد  الطلبة  قدرات  لتقومي  أنشطة  بعدد  املعلم  يقوم 
 التعليم، واألنشطة اليت يتم تنفيذها كعملية تقومي كما يلي:  

 االمتحان التحريري  -1
الفصل  منتصف  تقييمات  يف  عادةا  االمتحان  هذا  يستخدم 

 .الدراسي أو هناية الفصل الدراسي
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 االمتحان الشفهي  -2
هذا   الفصل يستخدم  منتصف  تقييمات  يف  عادةا  االمتحان 

 . الدراسي أو يف هناية الفصل الدراسي
 

 تسميع احلفظ -3
واملفردات   للقواعد  الطلبة  حتفيظ  لتقوية  النشاط  هذا  تنفيذ 
ويتم   التعليم،  هذا  مسات  من  مسة  وهو  العربية  ابللغة  األساسية 

 إجراء كل لقاءات تقريباا وفقاا للجدول الدراسي. 

 بياانتحتليل ال ج_

املتوسطة    Sekejapبطريقة  رتمجة  التعليم  ختطيط   (1 القرآن  مدرسة هداية  يف 
 .ابروبنجار اإلسالمية التكاملية 

لقرآن سريعا عند قراءته  لفهم اعلى هدف التسهيل  ذه الطريقةَف هأ لّ 
إلليه   العربية.واستماع  اللغة  يدرس  ل  ملن  ينزل   خاصة  للا  أّن   نعرف 

هد  بل  فقط،  نقرؤوه  ليس كتااب  السعادة  ى القرآن  الدنيا    لنيل  حياة  يف 
 وبعدها، ولن يكون القرآن هدى إال ابلفهم إليه. 

 ﴾ِفْيِه ه داى لِّْلم َتِقْيَ  َذِلَك اْلِكَتاب  اَل رَْيَب ﴿
 ﴾َولِيَ َتذََكَر أ ْول ْوا اأْلَْلَببِ ِكَتب  أَنَزْلَنه  إِلَْيَك م رَبَك  لَِّيَدبَ ر وا َءايَِتِه  ﴿

بل وجدان أحياان من املسليمي ل يفهموا املعاين من آايت القرآن عند  
إليه استماع  أو  ي  قراءته  أهنم  ولو كانوا  حيالهتم  ومن  يوم.  قرؤوه كل 
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وال يدرس  ندونيسيي وليس العرب، ومنهم ليس من املعاهد اإلسالمية،  أ
من  و  وليس أبستاذ بل اتجر أو موظف.لشرق الوسطى،  ابت  يف اجلامعا

ويدرسون    أن  للارمحة   العرب،  وليس  أندونيسي  الطبيعية جيعلهم  علوم 
الدينية، أستاذ،  وليست  وال  أوموظفون  جتار  هلم    وهم  القرآن  للا  أنزل 

 ﴾  أانْ َزْلَنه  ق  ْرَءانا َعَربِيًّا لََعَلك ْم تَ ْعِقل ونَ ِإّنَ ﴿ لعلهم يفهمون.  ابلعربية
 وهناك أسباب جعلت القرآن سهل يف فهمه، منها: 

وعد للا عن سهولته يف الفهم ملن جيتهد يف دراسته. كقوله تعاىل :   .أ
 ﴾اْلق ْرَءاَن لِلذِّْكِر فَ َهْل ِمْن م دَِكرٍ َوَلَقْد َيَسْراَن ﴿

الذي    تكريرها، وهذ  ةر من كلمات القرآنية سهل فهمها وكثكثري   .ب
 .من خصائص هذا التعليميريد املؤلف  أن يظهرها علينا و ذلك 

َتَكَررت كاملة أو بعض جزءها، مثل :  كثري من اآل .ج القرآنية  ايت 
رَبِّك َمات َكذِّاَبنِ ﴿ َءاآلِء  سورة    31تكررت    ﴾فَِبَأيِّ  يف  مرة 

أيضا  ، الرمحن :  من  جزء  وتكررت  مثل  اَلِذْيَن  أيَٰ ﴿اآلايت  ي َُّها 
...أيَٰ ﴿و ﴾َءاَمن وْا...  .﴾ي َُّها الَنس 

  لديها يف تعليم القرآن اليت    الطرقمن احدى  طريقة التعلمية  الوهذه  
 ، منها : املزااي على سرعة وسهولتها يف تعليم القرآن 

 م َنَظم   .أ
القرآنية   الكلمات  بدراسة  بدءا  منظما  الطريقة  هذه  تَ َرتَ َبت 

لنيل على منظم هذه الطريقة السهلة حىت الكلمات الصعبة   . و 
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في الذي  التعليم  هذا  اخلاص يف  ندرس ابملصحف  أن  لنا   هالبد 
 األمناط األلوان واألرقام واخلطوط. 

 ِتكرار  .ب
و  الكلمات  املؤلف  أمجع  يعين  التكرار  القرآنية   األساليبواملعىن 

تكريرها يف القرآن، وهذه من املزية النوجد يف الطريقة    ةر اليت كث
 االخرى أحياان.

 س رعة .ج
 ملنظمة املواد الدراسية يف هذا التعليم والرتكيز يف دراسة الكلمات

القرآن يف  تكريرها  اليت كثري  القرآنية  حتصل    واألساليب  سوف 
بسرعة  النتيجة  القرآن.  على  فهم  سريعة    وهي  التعليم  والعملية 

ساعتي  20حوايل   ملدة  األول، للتدريب    لقاءا  اجلزء  فهم  على 
 مهارات أسسية جيدة لفهم القرآن. وسيكون لدينا

  لفية اخل   لديهم  ليس  الذين  األشخاص  ملساعدة   الطريقة   هذه  إعداد  مت
 ابإلحضار  الطريقة  هذه  تصميم  مت  القرآن،  فهمل  عربيةالتعليمية يف اللغة ال

  اخلصوص   وجه  وعلى  العربية  اللغة   تعلم   يف  واملهمة  األساسية  العناصر 
 حبيث  ومواد  منتظم   جدول  ابستخدام  ترتيبهات  مت  وقد  القرآن،  ترمجة
 شيء  كل  تدريس عدم من الرغم على. وسريعة منظمة ميالتعل عملية تكون

  لدى   هذاالتدريب،سيكون  يف  املشاركة  بعد  أنه  إال  العربية،  اللغة  مادة  عن
  التدريب   هذا  يهدف.  الكلمات القرآنية  فهم  يف  األساسية  اراتامله  الطلبة
 مثال   العربية،  اللغة  فيتعلم  أساسية  مبعرفة  يتمتعون  الطلبة  جعل  إىل  أيضاا
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  الرتمجة   كيفية  كذلك  األخرىو  واملواد   والضمائر  العطف   وحروف  ألفعال
 يف  العربية وليس  اللغة  تعلم  يف  الطلبة  سيساعد  وابلطبع.  صحيح  بشكل
 .القرآن فقط ترمجة

 
املتوسطة    Sekejapبطريقة  رتمجة  التعليم  تنفيذ   (2 القرآن  هداية  مدرسة  يف 

 .ابروبنجار اإلسالمية التكاملية 
بطريقة  رتمجة  التعليم  تتعلق ابلبينات اليت حصل الباحث، فإن تنفيذ  

Sekejap    ابروبنجار يف مدرسة هداية القرآن املتوسطة اإلسالمية التكاملية  
 ية: ي ثَبت يف تقدمي البياانت التال قد نّفذ جيدا. وهذه األمور اليت

 افتتاح البحث  .أ
 شرح املواد التعليمية   .ب
 تدريب الرتمجة  .ج
 اختتام التعليم  .د

  النظرية،   مع  متوافقة  ميالتعل  عملية  يف  تنفيذها  مت  اليت  العناصر  مجيع
 التعليمية،   املواد  تقدمي  ويف.  ميالتعل  أهداف  لتحقيق  األنشطة  تنفيذ  ومت

و   املعلم  يستخدم وسائل    اسرتاتيجياتو   أساليبطرق    طرق تعليمية.  و 
  لذلك   م،يالتعل  أهداف  وحتقيق  املواد   تقدمي  يف  ت ستخدم  أدوات  هي  التعليم
 واحتياجات   وقدرات  أحوال  مع   متوافقة  التعليم  طرق  تكون  أن البد  
 يلي:  كما  الدراسة هذه يف املستخدمة والطرق. التعليمية  املواد  من الطلبة

 طريقة القواعد والرتمجة  .أ
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  قواعد)  العربية  اللغة  قواعد   متعلي  يف  الطريقة   هذه  تستخدم
  واألمساء   األفعال  يف   التغيريات  أمناط  مثل(  والصرفية  النحوية
 . العربية  اللغة يف اجلمل وتركيب

 طريقة املباشرةال .ب
  واملهمة  األساسية  املفردات   تعليم  يف  الطريقة   هذه  تستخدم

والضمائر  مثل اإلشارة    والزمان   املكان  وظرف   اسم 
 القرآن  يف  غالباات  كرر ت  اليت  األشياء  من  واإلستفهام وغريها

 .القرطاس العجيب يف تلخيصها ويتم
 الطريقة السمعية الشفهية  .ج

 اليت  املواد  تعليم  يف   الرتمجةو  ممارسة  يف  الطريقة  هذه  ت ستخدم
  الدراسي  الفصل  حال  يكون  وسوف  ،أيضاا    حفظها  جيب
.  املعلم  حملفزات  االستجابة  يف  سيستمرون  الطلبة  ألن  حياا

  املهارات يف أيضاا  ممارستها يتمو  اللغة قواعد يتعلمون الطلبةو 
 . اللغوية

 الطريقة االنتقائية  .د
 هذه   واستخدام  أخرى،   لطرق  مكملة  الطريقة  هذه  تعترب

  والكالم   االستماع)  اللغوية  املهارات  إتقان  على  الطريقة
 تطبيق  يتم.  الرتمجة  مهارات  إىل  ابإلضافة(  والكتابة  والقراءة

 .الطلبة واحتياجات الدراسية  املواد  ابلنسبة إىل الطريقة هذه
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 املعلم   يستخدم  املختلفة،ية  التعليم  أساليب  استخدام  إىل  ابإلضافة
 التالية:ية التعليم اسرتاتيجيات  من  دعد أيضاا

 احملاضرة  .أ
  أثناء  تدريسها  سيتم  اليت  املواد  يشرح  نفسه  املعلم  أن   أي

األسسية  ويوفر  كبداية ميالتعل   جيب   الذي  طلبةلل   القواعد 
 . إتقانه

 الرتمجة  .ب
  اجلمل  أو املفردات ترمجة خطوات عن شرحاا املعلم يقدم أي
 الطلبة.  تعلمها مت

 احلفظ .ج
  املهمة   واألمناط  والقواعد  املفردات  حفظ  الطلبة  من  ي طلب

 هو  وهذا   الرتمجة،  ممارسة  عملية  يف  استخدامها   سيتم  اليت
 ميالتعل  هذا  من  الغرض  ألن  التدريب،  طريقة  هذه   يف  األهم

  اللغة   قواعد  تقانفاإل  بسرعة،  الرتمجة  على  القدرة  امتالك  هو
 واجب عليهم.  األسسية العربية

 الغىن  .د
 يف  املهمة   والقواعد   املفردات   هي  التعليم  طريقة   هذه  مييز   ما

 ابستخدام  وحفظها  خاص  برتتيب  مجعها  مت  اليت  العربية  اللغة
  مفيد   هنا  الغناء  العملية   الناحية  ويف.  خاصة  نغمة/    أغنية



36 
 

 
 

ا  يف  وخاصة  العربية  اللغة  يف  األساسية  القواعد  حفظ  يف  جدا
 الرتمجة. 

 السؤال واجلواب .ه
  يفهمها  ال  اليت  األشياء  عن  يسألون  الطلبة  املعلم  سيجعل

  الكالم  مهارات  يف  كتمرين  األخرى  الطلبة  عليها  وسيجيب
 . املقدمة  املواد وفهم

 النتائج  استخالص .و
اآلايت    يف  الوارد  اخلالصة  أو  االستنتاج   الطلبة  سيحدد

 يف تدريب الرتمجة.  ترمجتها مت القرآنية اليت
 تسميع احلفظ .ز

  أن يعطيهم  بعداملواد الدراسية  قراءة الطلبة من املعلم يطلب
 للحفظ.  الوقت

 الواجب املنزيل  .ح
 املادة  حتفيظ  وهي  ،لقاءات  كل يف  منزلية  واجبات  إعطاء

  املعلم   إىل   تقدميها  وسيتم  ،القادمقاءلال  يف  دراستها  سيتم  اليت
 . القادميف اللقاء  

 يف   تلخيصها  مت  مادة  توفري  على  التعليم  هذا  عام،يرتكز  بشكل
 وشرح   املباشرة والغناء،  طريقة  ابستخدام   دةاملوا  وحفظ  رسية،الدا  الكتاب

  آبية،   والرتمجة  الكلمات،  ترمجة  خالل  من  القرآن،  ترمجة  وممارسة  القواعد،
 .اآلايت معاين وأخذ القواعد، وحتليل
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التعليم،   الوسائط  املعلم   يستخدم  التعليم،  عملية  يف عملية   لدعم 
 ابلنسبة .  احملمولة  الكمبيوتر  وأجهزة  والشاشة  العرض  وأجهزة  السبورة  مثل

أوالا كتابي  طلبةال  يستخدم  م،يالتعل  ملصدر  على   حيتوي  أخضر  كتاب:  ، 
العجيب، . البقرة  سورة  وقاموس،  الكتاب،  استخدام  وتعليمات  قرطاس 

  الطريقة   عن  اآلخر  الكتاب  يف  الكلمات  معىن  عن   البحث  صيغة  ختتلف 
  األسود   اثنياا،كتاب.عادي  قاموس  يف  الكلمات  معىن  عن  هبا  نبحث  اليت

 . الصعبة الكلمات للمعجم خمصص 
 ابروا بنجار القرآن يف مدرسة هداية القرآن   تعليم الرتمجةتقومي  (3

  هذا   يف  املشاركة  بعد  الطلبة  قدرات  لتقومي  أنشطةد  بعد  املعلم  يقوم
 يلي:   كما  تقومي  كعملية  تنفيذها يتم اليت واألنشطة التعليم،

 االمتحان التحريري  -1
عادةا   هذا  يستخدم  الفصل   منتصف   تقييمات  يف  االمتحان 
  وإجابة   آايت  ترمجة  شكل  يف  الدراسي  الفصل  هناية  أو  الدراسي

 . والقواعد الكلمات ومعىن اآلايت معىن حول مكتوبة أسئلة

مت   اليت  املادة  حفظ  على  الطلبة  التحريري  االمتخان  يشجع 
أنه   ، كما  التصحيح  يف  الذاتية  عنصر  وجتنب   ، ابلفعل  تقدميها 

ابملفاهيم  مناسب   املتعلقة  للمواد  وإتقاهنم  الطالب  فهم  الختبار 
 .والقواعد
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 االمتحان الشفهي  -2
 الفصل   منتصف   تقييمات  يف  عادةا   االمتحان  هذا  يستخدم
 أسئلة   مقابلة  شكل  يف  الدراسي  الفصل  هناية  يف  أو  الدراسي
املواد    طلبةال  إتقان  الختبار  طلبةوال  املعلم  بي  وأجوبة على 

 . الدراسية

مبهارات   املتعلقة  اجلوانب  لقياس  جداا  مفيد  االختبار  هذا 
الختبار  الشفوية  االختبارات  استخدام  أيضاا  ميكن  االتصال. 
الطلبة إما بشكل فردي أو يف جمموعات. االختبار الشفوي هو 
يعترب  حبيث   ، شفهية  إجاابت  تقدمي  الطلبة  من  يتطلب  اختبار 

لقياس قدرة الطلبة وإتقاهنم يف مادة   اختيار هذا االختبار مناسباا
 ترتبط ارتباطاا مباشراا ابلسرد. 

 تسميع احلفظ -3
  واملفردات   للقواعد  الطلبة  حتفيظ  لتقوية  النشاط   هذا  تنفيذ

  ويتم   التعليم،  هذا  مسات  من  مسة  وهو  العربية  ابللغة  األساسية
 الدراسي.  للجدول  وفقاا تقريباا لقاءات  كل  إجراء
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ا يف تقوية احلفظ لدى الطلبة ، خاصة يف هذا النشاط   مفيد جدا
ال يواجه  ال  حىت   ، واملهمة  األساسية  املمارسة  األمور  يف  طلبة 

 .، ألهنم يتقنون املادة األساسية يف الرتمجةالعملية صعوابت

 


