
65 
 

 الباب الرابع

 نتائج البحث

 1البيان ادلوجز عن ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بع على االباب الر  حيتوي 

 .هاوتقدًن احلقائق، وربليل ،ترصلاليك

 حملة موجزة عن أحوال مكان البحث .أ 

 1املدرسةصورة ذاتية  .1

 ترجناليك 1شخصية املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .(أ 

 ترصلاليك 1رسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مد إسم ادلدرسة
 NPSN” 65048502“رقم 
إحصائية  رقم

 ”NSS“ادلدرسة 
131130535551 

 16شارع سوكارنو حىت فرع الّتفاح رقم  العنوان
 كلواتن القرية

 صلاليكر ت ادلنطقة
 ترصلاليك ادلدينة

 جاوى الشرقية ةواليال
 22313 الرمز الربيدي
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561225(5300)  منرة اذلاتف  

 aliyahnegeritrenggalek@gmail.com الربيد اإللتكتوين

 

 www.mantrenggalek.sch.id (website) ادلواقع

 احلكومية وضعّية ادلدرسة
 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية فرقة ادلدرسة

 "أ" درجة ادلدرسة
 1645 سنة اإلقامة

 قسم الطبيعي، واإلجتماعي، والّديٍت برانمج ادلوجودة
وقت األنشطة 

 الدراسية
الساعة السابعة( حىت مساء )يف الساعة صباحا )يف 

 مخسة عشر والربع(
-6516ترصلاليك للعام الدراسي  1)اإلصدار: الوثيقة للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

6565)  

 1.1اجلدول 

 ترجناليك 1شخصية رئيس املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .(ب 

 الًتبوي ادلاجيسًتأمحد ابسوكي العامل  إسم رئيس ادلدرسة
 165854651666531551 رقم ادلوّظف

 6العامل  تدريس األخَت
 ماجيسًت الدراسات اإلسالمي قسم الدراسة

-6516ترصلاليك للعام الدراسي  1)اإلصدار: الوثيقة للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

6565) 

 1.4اجلدول 

mailto:aliyahnegeritrenggalek@gmail.com
http://www.mantrenggalek.sch.id/
http://www.mantrenggalek.sch.id/
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 اتريخ أتسيس املدرسة .4

الدين ابدلدينة ترصلاليك يف ذلك الوقت، السيد يونس  وزارةمن رئيس  بدأ 

احلج، الذى تطمح إىل إنشاء مدرسة متقدمة رفيعة ادلستوى ذات ىوية  ىعيس

إسالمية. نشأت ىذه الفكرة ألنو يف ذلك الوقت مل تكن ىناك مدرسة واحدة 

 رفيعة ادلستوى ذلا ىوية إسالمية يف منطقة ترصلاليك. ذلذا السبب، يتم بذل كل

الىت قاتل من أجلها اجلهود لتحقيق ىذا احللم مع االعتقاد أبن ادلثل النبيلة 

 ، سوف ربصل ابلتأكيد على النجاح من قبل هللا.بطريقة صحيحة

اليت ساءت  (Ngawi) من خالل معرفة حالة ادلدرسة الثانوية صلاووي 

درسة، وتراجعت ادلنجزات، شلا أدى إىل اخنفاض يف ادلصلحة العامة يف ىذه ادل

إىل ترصلاليك.  (Ngawi) خالل اقًتاح نقال ادلدرسة الثانوية صلاووى أجاب من

 مث اتصل ابجلهات ادلعنية حىت ديكن حفظ ادلدرسة الثانوية صلاووي.

تلقت جهوده ردا إجيابيا من وزارة الدين يف ذلك الوقت، أي عن طريق  

لعام  65ا رقم خفض ادلرسوم الصادر عن وزير الداينة جلمهورية إندونيسي

بشأن نقل مدارس الدولة وتعليم معلمي الدين  1645مايو  35بتاريخ  1645

يف الدولة. ومنذ ذلك احلُت كانت ىناك ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف 

 ترصلاليك مع رئيس ادلدرسة، الدكتور سوانريو.
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حلكومية ألنو يف ذلك الوقت مل يكن لدى ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ا 

األوىل بًتصلاليك مبٌت خاص هبا، يف الوقت احلايل، مت تنفيذ أنشطة التعليم 

ترصلاليك، الىت كانت  األوىل والتعليم يف مبٌت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

فقط، تلقى ادلدرسة  1646/1643ظروفها ال تزال بسيطة للغاية. يف عام 

 ترصلاليك مساعدة التنمية الحملية من خالل الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل

فصول دراسية. وبعد ذللك، ديكن للمدرسة الثانوية  3رلمع ديب لالستثمار يف 

اإلسالمية احلكومية األوىل بًتصلاليك، شغل ادلبٌت اخلاص بو على الرغم من أنو 

 غَت كاف، وال يزال يتعُت عليو الدخول صباحا ومساء.

ية اإلسالمية احلكومية األوىل بًتصلاليك ىو مرجع واآلن ادلدرسة الثانو  

اجملتمع ادلدرسة. ثبت ذلك من خالل العدد ادلتزايد من الطالب اجلدد الحمتملُت 

رسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بًتصلاليك الذين يسجلون أنفسهم يف ادلد

مت ذبهيز ىذه وحيعلونو أكرب مدرسة يف ترصلاليك ربت رعاية وزارة الدين. وقد 

ادلدرسة دبرافق تعليمية مالئمة سبّثل جسداي احتياجات ادلدارس يف منطقة 

ترصلاليك. وستستمر متابعة التطؤير والتحسينات وتعديالت اجلودة وفقا 

 دلتطلبات العصر.
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 املوقع اجلغريف املدرسة .3

اإلسالمية احلكومية ترصلاليك مؤسسة الًتبية  إن ادلدرسة الثانوية 

من زمان ادلاضي إىل  عة وثالثونساتاإلسالمية يف مدينة ترصلاليك. واألن عمرىا 

زمان األن. نظرا إىل ادلواقع اجلغرىف، إّن ادلدرسة الثانوية اإلسالمي احلكومية 

رق طريق ، مكاهنا يف ش16ترصلاليك تقع يف شارع سوكارنو حىت فرع التفاح رقم 

العام، قريبا ابدليدان كرة القدم ترصلاليك، تباعد بُت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

ا. تقع يف مًتا تقريب 655احلكومية ترصلاليك وادليدان كرة القدم ترصلاليك ىي 

قرية كلواتن، ومنطقة ترصلاليك، ومديرية ترصلاليك، ويف والية جاو الشرقية، 

 ة ادلدينة.وتكون ىذه ادلدرسة يف دائر 

 4ؤية املدرسة، ورسالتها، وشعارها، وأهدافهار ال .1

 الرؤية املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ترجناليك .(أ 

"تنفيذ تربية ادلدرسة ادلمتازة اليت تكون أن تنتج ادلتحّرجُت لديهم 

 .األخالق اإلسالمية، والبصَتة الوطنية والقدرة التنافسية اإلرتفاعية"
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 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ترجناليكالرسالة  .(ب 

كانت اجلهود على زراعة العقيدة اإلسالمية، والقيم الثقافية، والطابع  .(1

 الوطٍت اليت تدمج يف كل أنشطة التعليمية.

كان تطوير القدرة األكادديية ابلبصَتة اإلسالمية والوطنية والعادلية،  .(6

 (K.13). 6513يف العام  وأيضا ابلتطبيق والتطوير مناىج الدراسية

كان تطوير اإلنظبات، واإلمارة، والتضامن من خالل كل األنشطة  .(3

 الطالببية مثال من خالل تنظيم الطالب، وأنشطة الالصفية

(extracurricular)  وأنشطة أخرى يف ادلدرسة اليت ترسح من الثقافة

 األّمة.

اجملموعة كانت تنمية ادلوقف التنافسيو والرايضية من خالل تعليم  .(8

 اإللزامية والتخصص وعرب التخصص.

كان تضمُت القدوة يف األخالق الكردية من خالل تطوير النتائج  .(0

األديبة يف ثقافة ادلدرسة وفقا للقيم اإلسالمية وادلعايَت اإلجتماعية 

 وادلعايَت الوطنية.

 الشعار املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ترجناليك .(ج 

 موثوقة ابإلصلازات""سلتارة ابإلسالمية_ 



56 
 

 األهداف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ترجناليك .(د 

احلصول  وكفاءة حىتكان تنفيذ عملية األنشطة التعليمية بفّعالّية  .(1

 على نتيجة النواتج اليت شلتعة جّد.

كان توفر الوسائل من أنشطة التعليمية الكافية حيت ذلا القدرة  .(6

 أنشطة التعليمية بفّعالّية وكفاءة.االستيعابية األمثلى لتنفيد 

كان توفر ادلريّب والًتبوي الذي يستوف ادلعايَت الحمددة كمؤيد خلق  .(3

 مثلى.األنشطة التعليمية الفّعالّية والكفاءة والنتائج األ

ة من كل عناصر ادلدرسة اجبات والوظيفكان تنفيد األعمال الو  .(8

ادلدرسة، واألساتيذ )رئيس ادلدرسة، وانئب رئيس ادلدرسة، ورلليس 

 واألستيذة، وادلوظّفُت والطالب(.

كان تنفيذ الرموز السلوك ومجيع األحكام اليت تنظم التشغيلة  .(0

ادلدرسة، مثال من رئيس ادلدرسة، واألساتيذ واألساتيذة، وادلوظّفُت 

 والطالب.

كان ربسُت على قدرة موارد اإلنسانية بسريعة يف ادلدرسة اليت لديها  .(2

 العامل العادلي.الكفاءة يف 

 كان ربقيق البيئة ادلدرسة ادلرحية والتفضية ألنشطة التعلمية. .(5



56 
 

 كان تنفيذ التنسيق والتعاون ابجلّيد مع مجيع عناصر ادلدرسة. .(4

 ومواىبهم. كان ربقيق الفرصة األوسعة لطالب لتحسُت قدرهتم .(6

كان ربقيق العائلة الكبَتة من ادلدرسة مع ادلوسر، واإلديان، والتقوي  .(15

 إىل هللا. 

 اهليكل التنظمي املدرسة .5

ترجناليك للعام  1 اهليكل التنظمي يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

 م 4141-4119الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس ادلدرسة

ابسوكي العامل الًتبوي ادلاجيسًتأمحد   

 رئيس قسم اإلدارة

 زىراة النساء العادلة الًتبوية

 رلموعة تطوير ادلدرسة

 دكتور اندس نورىادي احلاج

 

 انئب رئيس ادلدرسة مساعد

 الرئيس للوصلة 

تيك رمحاوايت العادلة الًتبويةإ  

 انئب رئيس ادلدرسة مساعد

 الرئيس للوسائل التعليمية

 دييت سواليبة العادلة الًتبوية

انئب رئيس ادلدرسة مساعد 
 الرئيس لرعية الطالب

 موسليح أاليديروس العامل الًتبوي

 رللس ادلدرسة

 دكتور اندس نورىادي احلاج

انئب رئيس ادلدرسة مساعد 
 الرئيس للمنهج الدراسي

 سوتييانة العادلة الًتبوية
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 رئيس ادلكتبة

الًتبويوحيو ريتنو سيتيياوان العامل   

 منسق ادلريب واإلضاءة

إيفا إيرليياان العادلة الًتبوية   

 
 رئيس معمل الكميوتر 

 سورايين العامل احلاسيب

 رئيس معمل اللغة

 دكًتاندا خَت النهارة

 رئيس معمل الفيزايء

 دكًتاندا اتنًتي جيواسيو

 

 رئيس معمل احلياطة النسائية

العادلة الًتبوية أنيك بودي سيتييوريٍت  

 

 رئيس معمل فن الطبخ

 ديسي ريتنو فطراي نينجسيو العادلة الًتبوية

 
 رئيس معمل البيواوجيا

 سيت موكرّامة العادلة الًتبوية 

 

 نظام معلومات اإلدارة

 ماردي وييونو العامل الًتبوي

 رئيس ادلخزن

  العادلة الًت بوية أيٍت كوستيياين

 

 رئيس معمل علم اإلجتماعي

أغوس اتمامي احلاج دكتوراندس  

 

 رئيس معمل الكيمياء

 دكتوراندس طاطاء سوابغيو
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 3املعلومات:

 : خط التسيق          

 : خط القيادة          

تراصلاليك للعام الدراسي  1الوثيقة للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية )االصدار: 

6516-6565) 

 113اجلدول 
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 الوىل الفصل/ادلنسق

 ديوان األساتيذ واألساتيذة

 الكشافة

 الطالب



55 
 

 أحوال املدّرسني واملوظّفني املدرسة  .6

 1اهليكل أحوال املدّرسني واملوظّفني  ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 م 4141-4119ترجناليك للعام الدراسي 

 الدراسة/األعمال األمساء منرة الدراسة/األعمال األمساء منرة
أمحد ابسوكي العامل  1

 الًتبوي ادلاجيسًت
عّباس صفوان العامل  01 رئيس ادلدرسة

 اذلنداسي
قبل العمل لرايدة 

 األعمال
دكًتاندس نور ىادي  6

 احلاج
نوردايان   06 تربية الوطنية

كوسوماوايت العادلة 
 اإلقتصادي

 التاريخ

نيكُت ويويت  03 علم اإلجتماعي نوراذلداييتدكًتاندا  3
سوابندي العادلة 

 الًتبوية

 الرايضيات

دكًتاندس صاليح  8
 سوعايدي

يويوك سودرمونو  08 الفقو
 العامل الًتبوي

 تربية الرايضة اجلسمى

أغونج وجييادي  00 اللغة اإلصلليزية دكًتاندا خَت النهارة 0
فَتسيطيو العامل 

 اذلنداسي

 ادلهارات

دكًتاندا مشس رعاية  2
 احلاجة

موخليساة اذلداية  02 اللغة العربة
 العادلة الًتبوية

 اللغة اإلندونيسية

سورايين العامل  05 اللغة اإلصلليزية مصطفى العامل الديٍت 5
 احلاسيب

 ادلهارات

دكًتاندس أغوس  4
 اتمامي احلاج

فطري زوليخا  04 بيولوجيا
 العادلة الًتبوية

 التاريخاجلعرافية، 

دكًتاندا اتنًتي  6
 جيواسية

ريٍت تَتي وحيوين  06 فيزايء
 العادلة الًتبوية

 فيزايء

العامل فإديان ماريونو  15
 ادلاجسًتاإلجتماعي 

نيماس أيو  25 الرايضيات
ويدووايت سوابغية 

 العادلة الًتبوية

 كيمياء
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دكًتاندس طاطاء  11
 سوابغيو

أغيس وجياكسونو  21 كيمياء
 الًتبويالعامل 

 تربية الرايضة اجلسمى

سيت مكرمة العادلة  16
 الًتبوية

دمحم وحيو منطهى  26 بيولوجيا
 العامل الًتبوي

 تربية الرايضة اجلسمى

روراة أواتمي العادلة  13
 الًتبوية

نويف أبريليا  23 اإلقتصادي
سفوطري العادلة 

 الًتبوية

 علم الفنون

أسوين سَتي وينارين  18
 الًتبويةالعادلة 

عمرا صاليح  28 اإلقتصادي
 ادلاجيسًت

توجيو قراءة الكتب، 
اتريخ اإلسالمى 

 الثقاىف، علم احلديث
ديسي ريتنو فطراي  20 القرآن احلديث جايٍت العامل الّديٍت 10

نينجسيو العادلة 
 الًتبوية

 فن الطبخ

ليليس أنداروايت  22 اجلغرافية دكًتاندا سوانرليك 12
 ادلاجسًت

العاقدة األخالق، 
اتريخ اإلسالمى 

 الثقاىف
أنيك بودي  15

سيطيوريٍت العادلة 
 الًتبوية

قبل العمل للخياطة 
 النسائية

نيندا إيكا وحيوين  25
العادلة الًتبوية 

 اإلسالمية

اللغة العربية، التفسَت، 
 علم التفسَت

سَتي أستويت العادلة  14
 الًتبوية

سيت مؤّونة العادلة  24 التاريخ
 الًتبوية

 الرايضيات 

إمام مسرور العامل  16
 الًتبوي ادلاجيسًت

ماردي وييونو العامل  26 اللغة العربية
 الًتبوي

 تربية الوطنية، التاريخ

ديياه فوجي أواتمي  65
 العادلة الًتبوية

أولفي أغوستيياين  55 اللغة اإلندونيسية
 العادلة الًتبوية

 ادلريب واإلضاءة

سوبيكيت دووي رينا  61
 العادلة الًتبوية

ديكي يوكا  51 بيولوجيا
أشهاري العامل 

 الًتبوي

 ادلريب واإلضاء

سوتيياانه العادلة  66
 الًتبوية

دمحم إلياس اخلاليص  56 الرايضيات
العامل احلكمي 

 اإلسالمي

 الفقو
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ميسنا فَتانوطا العامل  63
 الديٍت

أجينج ىيكا رين  53 القرآن احلديث
العادلة دامااينيت 

 الًتبوية

 كيمياء

فَتي أنديياوان العامل  68
 الًتبوي

بنيت مارايان الفى  58 تيبية الرايضة اجلسمي
 العادلة الًتبوية

 الرايضيات

ريرين إمانينجسيو  60
 العادلة الًتبوية

أريستا نوريل  50 اللغة اإلندونيسية
سيفتا نينجروم 

 العادلة الًتبوية

 اللغة اإلندونيسية

موسليح أاليديروس  62
 العامل الًتبوي

أديب زمراين العامل  52 تربية الرايضة اجلسمي
 الًتبوي

 اللغة العربية

إنداه سيطييوريٍت  65
 العادلة اإلجتماعية

أريس كوستَتايين  55 تربية الوطنية
 العادلة الًتبوية

 الناريخ

دييت سواليباه العادلة  64
 الًتبوية

رمحاوايت إيتيك  54 اللغة اإلصلليزية
 العادلة الًتبوية

 اللغة العربية

ديوي نورايٍت حضيفة  66
 العادلة األدبية

أيو نوفيتا ساري  56 الفقو
 العادلة الًتبوية

 فيزايء

 صيب الكشفية بودي أوطاامو 45 كيمياء دكًتاندس سوجيفطا 35
إمام ابسوكي العامل  31

 الًتبوي
سَتي ىاراتتيك  41 فيزايء

العادلة الًتبوية 
 اإلسالمية

مشغلي نظام الحماسبة 
 ادلؤسسة

 مشغلي أمالك الدولة غوريطا 46 الرايضيات دكًتاندا يوانريٍت 36
دكًتاندس ريبوت  33

 وييوطا
كرتينا جيانيت  43 بيولوجيا

 العادلة الًتبوية
إدارة الكتب األصلية،  

 والشهادة، 
دكًتاندس إيدي  38

 فوروانطا
سَتي ىارتيٍت  48 الرايضيات

 العادلة احلاسوبية
 ضابط 

أغوستينا ديوي  30
فحرودينينجسيو 

 الغادلة الًتبوية

ضابط النظافة وحارس  وارسيطا 40 اللغة اإلصلليزية
 الليل

32 
 

ويويك سوانرسيو 
 العادلة الّدينية

 العاقدة األخالق
 

وحيو ريتنو  42
سيتيياوان العال 

 الًتبوي

 أعضاء ادلكتبة
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إمام زوابيدي العامل  35
 الديٍت

دمحم ىينديك  45 اتريخ اإلسالمى الثقاىف
موراتقي العامل 

 اذلنداسي

رتيب األمُت الصندوق 
 للمجليس ، ومنظم 

دمحم خَت األرقام العامل  34
 الًتبوي

ضابط حارس الليل  إديبار ابسوكي 44 الرايضيات
 والنظافة احلديقة

نونونج فورانما  36
نينجسيو العادلة 

 الًتبوي

رتيب قسم اإلدارة  سوجادي 46 اإلندونيسيةاللغة 
 )دعوات ومراسلة(

يوليكا دووي ىاراينيت  85
العادلة الًتبوية 

 اإلسالمية

 السائق/ترتيب الشرع عُت النعيم 65 اللغة اإلصلليزية

غومسيك روضان  81
 العامل الًتبوي

 السائق سالميت 61 تربية الرايضة اجلسمى

زين رمحاايان  86
 ادلاجيسًت

نورول ديياه  66 العاقدة األخالق
 بينتاروايت 

أمُت صندق اإلنفاق 
 األمرال

هناية اجملتاىيدة العادلة  83
 الًتبوية اإلسالمية

الفقو، أصول الفقو، 
 اتريخ اإلسالمى الثقاىف

بّوب ، والنظافة،  سيطييا أرييانطا 63
 ومشغلي  القاعة

إيٍت كوستيياان العادلة  88
 الًتبوية اإلسالمية

اتريخ اإلسالمى 
 الثاقفى

فوزي ماليك  68
 أشهاري

 بّوب ، والنظاافة

إيفا إيرليياان العادلة  80
 الًتبوية

، مشغلي، ادلنهج يودي ىَتماوان 60 ادلريب واإلضاءة
 ومشغلي ادلواقع 

ريفا أراتنيت العادلة  82
 الًتبوية

زىرة النساء العامل  62 كيمياء
 اإلقتصادي

 عمولة إدارية

سوكا فرااتما رزكي  85
 العامل الًتبوي

العادلة  حسن اخلاسبة 65 الرايضيات
 احلاسويب

 أعضاء ادلكتبة

سوانرينج خادجية  84
 العادلة الًتبوية

 الضابط نظافة رييادي 64 كيمياء

رينا أسيو نيياساري  86
 العادلة الًتبوية

رمحا دووي العامل  66 التاريخ
 اإلقتصادي

 موظيفي ادلكتب

فاسباوايت العادلة يولييا  05
 الًتبوية

 - 155 التاريخ
   

- 
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 (6565-6516تراصلاليك للعام الدراسي  1)االصدار: الوثيقة للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 111اجلدول 

 أحوال الطالب املدرسة .8

ترجناليك  1اهليكل أحوال الطالب ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 1م 4141-4119للعام الدراسي 

 
 النمرة

 
 الفصل

 اجلنس

 طالبة طالب

 641 155 الفصل العاشر .1

 350 153 الفصل احلادى عشر .6

 656 150 الفصل الثاىن عشر .3

 865 315 مجلة

 1181 اجلملة اجلميعة

تراصلاليك للعام الدراسي  1)االصدار: الوثيقة للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

6516-6565) 

 1.5اجلدول 

                                                           

 
فرباير  1ترصلاليك يف التاريخ   1الثانوية اإلسالمية احلكومية مصدر احلقائق من قسم اإلدارة ابدلدرسة   8

6565  
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 الوسائل التعليمية ابملدرسة .9

اهليكل عدد الكتب/ املواد الرتبية واجملموعات املكتبة ابملدرسة الثانوية  .(أ 

 ترجناليك 1اإلسالمية احلكومية 

 اإلسالمية الثانوية ابملدرسةاهليكل جداول وجمموعات الكتب املكتبة 

 م 4119/4141للعام الدراسي  ترجناليك 1 احلكومية

الكتب املرجعية  الدراسة منرة
 لألساتيذ

 الكتب املرجعية لطالب

 5 10 القرآن احلديث 1
 2 5 الفقو 6
 6 6 أصول الفقو 3
 6 0 علم التفسَت 8
 3 4 علم احلديث 0
 0 2 العاقدة األخالق 2
 8 4 اللغة العربية 5
 2 2 اتريخ اإلسالمي الثاقفي 4
 4 0 تربية الوطنية 6
 16 10 اللغة واألدب اإلندونيسية 15
 4 4 اللغة اإلصلليزية 11
 4 11 الرايضيات 16
 2 2 فيزايء 13
 4 16 بيولوجيا 18
 2 2 كيمياء 10
 4 0 اإلقتصادي 12
 8 0 اتريخ الوطٍت والعاّمي 15
 8 8 تربية الرايضة واجلسمي 14
 6 8 األنًتوبولوجية 16
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 2 3 اإلجتماعيعلم  65
 2 8 إدارة الدولة 61
 - 2 األديب والثقايف 66
 3 4 اتريخ الثاقفي 63
 - 3 اللغة األجنبية األخرى 68
 - 0 تربية الفنون 60
 3 3 اجلغرافية 62
 - 13 برانمج ادلهارات 65
 - 14 دائرة معارف 64

تراصلاليك للعام الدراسي  1)االصدار: الوثيقة للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

6516-6565) 

 1.6اجلدول 

 5املرافق العمادة األخرى .(ب 

 مجلة املرافق منرة
 60 الفصل اإلعتيادي 1
 2 الفصل األعظم 6
 3 الفصل اإلبداعي 3
 1 غرفة رئيس ادلدرسة 8
 1 غرفة األساتيذ واألساتيذة 0
 1 غرفة رلليس ادلدرسة 2
 1 غرفة ادلريب واإلضاءة 5
 1 غرفة الضيافة 4
 1 غرفة الفنون 6
 1 غرفة احلياطة 15
 1 غرفة الالرز أو الطبول 11

                                                           

 
فرباير  1ترصلاليك يف التاريخ   1مصدر احلقائق من قسم اإلدارة ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   0

6565  
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 1 معمل البيولوجيا 16
 1 معمل الفزايء 13
 1 معمل اللغة 18
 1 معما الكيمياء 10
 6 ملعب ادلدرسة 12
 1 مكتبة 15
 4 محام 14
 1 مسجد 16
 1 قاعة ادلدرسة 65
 8 مقصف 61
 10 كمبيوتر 66
 66 آالت اخلياطة 63
 18 آالت الطبول 68
 15 آالت ادلوسيقي 60
 كل فصل  62
 1 السيارات اخلدمة 65

تراصلاليك للعام الدراسي  1)االصدار: الوثيقة للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

6516-6565) 

 1.7اجلدول 

 تقدمي احلقائق .ب 

بعد حصلت الباحثة رسالة إذن من اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج 

، وقابلت الباحثة رئيس ادلدرسة يف ادلدرسة 6565 يناير 68أجونج يف يوم  اجلمعة 

لتطلب اإلذن علية. طلبت  6565 ايرفرب  1ترصلاليك  1الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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ترصلاليك  1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الباحثة اإلذن إلجراءات البحث يف

 .األقسام يف تعليم مهارة القراءة عن تعليم اللغة العربية ابتطبيق طريقة اجلماعية متعدد

عملية تطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام يف تعليم مهارة القراءة  .1

 1ية عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوم ىالصّف احلادللطالب 

 4141-4119تراجناليك للعام الدرسي 

يف ادلؤسسة الرمسية اليت تقوم ربت الوزارة الدينية اإلندونيسية، قد عّلمت   

 1ماّدة دراسة اللغة العربية حّقا. كما ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

راسة ترصلاليك قد تعّلمت ماّدة دراسة اللغة العربية تعليما طويال. وتلك ماّدة د

اللغة العربية الىت قد عّلمت الطالب وفقا بتطوير منهج الدراسة اليت ذبري. وىذ 

 2اتفق على ما قال أستاذ أمحد ابسوكي:

ت ىذه ماّدة دراسة اللغة العربية تعليما طويال ابدلدرسة م"ىنا قد تعلّ 
ترصلاليك اليت ىي مؤسسة رمسية اليت  1الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 ."اآلن ظّل وزارة اجلمهورية الدينية اإلندونيسيةتقوم ربت 
 

 1ومية اإلسالمية احلكومن ذالك قول، فيفهم أن ادلدرسة الثانوية   

ترصلاليك قد تعّلمت اللغة العربية تعليما طويال وتطّورت على ظرف الوقت 

                                                           

 
 1مصدر احلقائق من ادلقابلة مع أستاذ أمحد ابسوكي كرئيس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   2

 6565فرباير  1ترصلاليك يف يوم السبت، 
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دائما. ىذه مادة دراسة اللغة العربية ىي احدى اخلصائص اخلاصة من ادلدرسة 

جى أن تزيد كفاءة الطالب يف رلال الدينية. فهذه حالة اليت ترجى أن اليت تر 

تعطي فهم الطالب عن مهّم التعليم اللغة العربية هبدف كذا لتحقيق رؤية 

 ادلدرسة، ورالتها، وشعارىا، وأىدافها.

طريقة اجلماعية متعدد األقسام ىي احدى طريقة اليت تستخدم يف تعليم  

درسة، واستاذة إيتيك الذى يعلم يف الصف احلادي مهارة القراءة يف ىذه ادل

عشر يستخدم عن ىذه العملية يف تعليم مهارة القراءة، وىدفها لسهولة 

 الطالب يف استيعاب كثَت من ادلفردات وتعميق قدرات أخرى.

طالب ال و ُتدرسادل مع الباحثة هبا مو تق اليت قابلةادل نتيجة على بناء 

 اللغة تعليم أن يعرف و .البحث سائلدب تتعلق اليت احلقائق مجع على فتحصل

 أن رغم جّدا جيد ترصلاليك 1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  العربية

 العربية اللغة مدرس أن اقع،و ال و وع.األسب يف فقط ُتحّصت التعليم زمان عدد

 بكفاءة ناسبادل الغرض لنيل ديكن ما أحسن على قتو ال تنظيم على يقدر

 .بةو لطم

كانت االجراءات اليت يقوم هبا ادلدرسُت لدرس اللغة العربية خاصة تعليم  

ترصلاليك يف تطبيق  1مهارة القراءة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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تيك رمحاوايت، من نتيجة ادلقابلة مع األستاذة إالطريقة اجلماعية متعدد األقسام 

 5احلادى عشر وحيث فهو يقول:معلمة اللغة العربية يف فصل 

"إن تعليل تطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام يف تعليم مهارة 
القراءة للطالب احلادى عشر الطالب نشطوا وإذا كان التعليم 
ابدلسابقة والتفاعل طبع يعمل الطالب ابحلماسة ويسهل للفهم 

ة القراءة والتعليم بُت ألصدقاء. تطبيق طريقة التعليم يف تعليم مهار 
بطريقة اجلماعية متعدد األقسام. يصنع الطالب أن يفرحون وال 

 يكرىون ويفهم القراءة".
 

 زبطيط الدروس .(أ 

 كفائة األساسية .(1

األول النطق و قرأة ابجلهورية ادلفردات، اجلمال، مكادلة الكتابة 

بصدق والقراءة عن التسهيالت العامة واالجتماعية، الثاين يتعّرف 

 4القراءة عن التسهيالت العامة واالجتماعية.عن شكل وموضوع 

 مادة الدروس .(6

 القراءة عن التسهيالت العامة واالجتماعية

                                                           

 
مصدر احلقائق من ادلقابلة مع أستاذة إيتيك رمحاوايت كمدرس اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية   5

 6565فرباير  1ترصلاليك يف يوم السبت،  1اإلسالمية احلكومية 
 

 1مصدر احلقائق من ادلالحظة يف الصّف احلادى عشر ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   4
 6565فرباير  1ت، ترصلاليك يف يوم السب
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 أىداف الدروس .(3

بعد تعلم الطالب عن القراءة عن التسهيالت العامة واالجتماعية، 

عسى أن يكون الطالب لكفاءة قرأ القراءة بفصيحة، فهم معٌت 

أما كان أىداف األخرى من القراءة، يزيد ادلفردات اجلدبدة. 

 6تيك كمدرس اللغة العربية:داف ىاذ الدرس كما يقول أستاذة إأى

"يستطيع الطالب فهم ادلقروء بسهولة، مث ديكنهم التعاون 
مع اجملموعات، وغرس التعاون ادلتبادل يف حل 
ادلشكالت. على الرغم من العمل معا، فهم أيضا 

 مسؤولون عن ربقيق أنفسهم".
 

مجيع ادلتخرجُت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية عسى اىل 

ترصلاليك يستطيعون ان يكون عاملون العلم الذين قد  1احلكومية 

 1وجدون عند التعليم، والذكر ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 ترصلاليك يكون يف ظّل مؤسسة الًتبية.

 يةإجراائت الدروس .(ب 

أما كان وجد الباحثة بطريقة ادلالحظة عند عملية التعليم اللغة العربية 

ابتطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام يف تعليم مهارة القراءة للطالب 

                                                           

 
 6565فرباير  1ادلقابلة مع أستاذة أيتيك رمحاوايت يف يوم السبت   6
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ترصلاليك كما  1الصّف احلادى عشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 15التالية:

التسهيالت العامة  "وصل ادلدرس ادلوضوع عن ادلواد القراءة ىو  .(1

 واالجتماعية".

قبل وصل ادلواد القراءة، أعطى ادلدرس ادلفردات اجلديدة عن  .(6

 "التسهيالت العامة واالجتماعية".

قرأ ادلدرس ادلفردات أوال مث اتبع التالميذ ابدلرارا. مث أيمر التالميذ  .(3

 ليحفظ تلك ادلفردات.

د األخرى، يعٌت بعد اإلنتهاء األنشطة ادلوضوعات فتبدأ إىل ادلوا .(8

ادلواد القراءة. قرأ ادلدرس النص القراءة يف الفقرة مث االستماع التالميذ 

بعناية مع توفَت احلراكة على النص القراءة. بعد كل فقرة، يتم منح 

 الطالب الفرصة ألسأل ما إذاكان ىناك اجلملة التيلميفهم

رلموعة بعد االنتها من ادلعلم النص قراءة مث تشكيل رلموعات، كل  .(0

 التالميذ. 0-8تتكون من 

                                                           

 
 1مصدر احلقائق من ادلالحظة يف الصّف احلادى عشر ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   15

 6565فرباير  1ترصلاليك يف يوم السبت، 
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أعطى ادلدرس إىل كل رلموعة اإلمتحان يعٌت أمر ادلدرس على عمل  .(2

 السؤال يف رلموعات.

اخلالصة من ادلقابلة ادلذكورة أبن الطريقة اجلماعية متعدد  ةأخذ الباحث 

 األقسام وفقا من إحدى األىداف ادلدرسة.

أحد  يوى نورما أجوستياانكورنيا  ابدلقابلة مع  ةوكذلك يقوم الباحث 

 11الطالب للصف احلادى عشر  حيث تقول:

"يبدأ التعليم ابألكد الًتكيز على ينتبو بيان ادلدرس عن ادلواد و فهم  
مفردات. وبعد ذالك، تشكيل رلموعات و تعمل اإلمتحان 
ابدلشاركة. ىذه ادلشركة يساعد الطالب على فهم الدرس ألن ربدث 

الت. مث اقًتح ادلعلم أسئلة يتعُت اإلجابة ادلشاك رلموعات يف حل 
 ."عليها بدورىا عن ادلواد

 
بناء على نتيجة ادلقابلة السابقة فيعرف أن طريقة ادلستعملة يف عملية  

لطريقة ابترصلاليك  1تعليم مهارة القراءة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 اجلماعية متعدد األقسام.

                                                           

 
طالبة يف الصف احلادى عشر يف ادلدرسة الثانوية مصدر احلقائق من ادلقابلة مع نرما أجوستيياان ال  11

 6565فرباير  1ترصلاليك يف يوم السبت،  1اإلسالمية احلكومية 



56 
 

يف  القراءة ابتطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقساممشكالت يف تعليم  .4

عشر ابملدرسة الثانوية  ىللطالب الصّف احلاد تعليم مهارة القراءة

 4141-4119تراجناليك للعام الدرسي  1اإلسالمية احلكومية 

ومن ادلعلومات أن عملية التعلم والتعليم ستواجو ادلشكالت أو  

العربية اليت ليست من لغة األم ولكنها لغة  السيما يف تعليم اللغة الصعوابت،

األجنبيية وليست من لغتنا اليومية. وكذلك احلال تعليم مهارة القراءة بتطبيق 

الطريقة اجلماعية متعدد األقسام، فهناك مشكالت حينما تطبيق ادلدّرس ىذه 

اصة يف الطريقة اجلماعية متعدد األقسام يف عملية التعلم والتعليم اللغة العربية وخ

ترصلاليك. يواجو ىذه  1تعليم مهارة القراءة ابدلدرسة اإلسالمية احلكومية 

وىذا ينلسب يقول أيضا األستاذة ادلشكالت ادلدّرسون والطالب مجيعا. 

 16تيك:إ

وكانت ادلشكالت عند تعليم مهارة القراءة بتطبيق الطريقة اجلماعية "
الطالب الذين ال كان متعدد األقسام. ومن تلك ادلشكالت ىي:  

يساعدوا أصدقائهم يف إعمل العمل اجملموعة ويهتّمون  يريدون أن
عمل األصدقائهم فقط، ونقص من إستعداد الطالب حينما الذين 

طة التعليمية وادلزدمحة، والفكاىة، وينقص من الرغبة يتبعون أنش
الطالب ونطق الطالب يف قراءة النصوص الغة العربية وإتقان الطالب 
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ادلفردات منخفضة وأيضا اليت تسّبب من متخرّيج ادلدرسة على 
 ".ادلتوسطة احلكومية فقط ليست من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية

 
اخلالصة من ادلقابلة ادلذكورة أبّن ادلشكالت الطريقة  ةأخذ الباحث

كلها   اجلماعية متعدد القسام ىي تنوع الطالب مع قدراهتم وخلفيات متنوعة.

 يستطيع أن يثَت ربقيق األىداف التعليمية. تصَت ما الذي

أيضا على مالحضة أنو وفقا لنتائج ادلقابلة مع األستاذة  ةحصل الباحث

أن تؤثر على قدرهتا يف أيتيك، أن الفرق يف اخللفية للطالب كل مدرسة ديكن 

تعليم مهارة القراءة. وىناك بعض الطالب الذين أقال طالقة يف فهم احلروف 

دات جيعلها أقل قدرة على فهم ادلواد ويعيق مناقشة اجملموعة. ولكن العريب ومفر 

 ىناك أيضا بعض الطالب الذين كانو فادرين.

بناء على احلقائق السابقة، ديكن للباحث أخذ االستنباط أن ادلشكالت 

ادلشكالت  يف تعليم مهارة القراءة بتطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام ىي

لطريقة اجلماعية متعدد األقسام يعٍت اللغة العربية ليست لغة العام من تطبيق ا

ابللغة العربية ألن خلفية الطالب القراءة ادلشكالت من الطالب يعٍت يف و األم.

احلكومية ومن ادلدرسة  ادلختلفة ويكونن خارج من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية

 بية.الثانوية اإلسالمية احلكومية اليت مل درسوا اللغة العر 
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مث من نتائج ادلقابلة من الطالبان الصّف احلادى عشر الذان يقوالن 

حقيقة إّن تعليم القراءة ابلتطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام الذان يشعران 

الفرح ابلكايف، ولكن اليت ادلشكالت الرئيسية ىي نقص اإلتقان الطالب على 

إتقان ادلفردات ونطق يف القراءة ادلفردات ونطق يف نص قراءة اللغة العربية. 

الضعيف الذي يسّبب الطالب أن يصَتوا قليل الصعوبة لقراءة النص اللغة 

جيب الطالب أن يرّشد ادلدّرس لتصحيح نطق نص القراءة اليت  العربية ابدلباشرة.

 13تقرأ الطالب:

"ادلشكالت اليت صلري يعٌت نشعر الضعيف يف إتقان ادلفردات و أيضا 
وصعوبتنا يف النصوص القراءة  لنصوص القراءة اللغة العربية،مل نقرأ ا

اللغة العربية مع أّن ال توجد حركتها، وكثَت مّنا نشعر درس اللغة 
 العربية ىو الدرس الصعوبة جّدا الذي يقارن مع الدرس اخلر".

 
تستند من تلك نتائج ادلالحظة وادلقابلة اليت قدمت الباحث، أّن   

مشكالت يف عملية تعليم القراءة ابلتطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام اليت 

أكثريّة يعٌت إتقان ادلفردات الذي ضعيف، ويف إعمل العمل اجملموعة، أكثر من 

تخّرجون من ادلدرسة الطالب الذي يعملون تلك األعمال، وأيضا كثَت منهم ي
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ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية، وىم  ادلتوسطة احلكومية وقليل الذين يتخّرجون من

يشرون درس اللغة العبية ىو الدرس الصعوبة جّدا الذي يقارن مع الدرس 

 األخر.

حّل املشكالت يف تعليم القراءة ابتطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام يف  .3

عشر ابملدرسة الثانوية  ىللطالب الصّف احلاد تعليم مهارة القراءة

 4141-4119تراجناليك للعام الدرسي  1اإلسالمية احلكومية 

وبعد أن وجد ادلدّرس ادلشكالت يف تعليم مهارة القراءة بتطبيق الطريقة  

اجلماعية متعدد األقسام، فيحاول إىل حل تلك ادلشكالت. وألجل معرفة 

تيك م الباحث ابلقابلة مع األستاذة إادلدّرس فيقو الحماوالت اليت يقةم هبا 

 18رمحاوايت حيث يقول:

"حلل ادلشكالت يف تعليم مهارة القراءة بتطبيق الطريقة اجلماعية  
متعدد األقسام فنقوم ابلحماوالت مثل:تعطي التدريب كتابة والقراءة 
عن احلروف العريب وادلفردات إلدراك العالقة بُت شكوف وصوتو. 

استخدام الوحدة النمطية الذين حيث عند عملية التعلم يضا ولكن أ
ليس فقط ابستخدام ورقة عمل الطالب. فضال عن الوحدات 
النمطية و ورقة عمل الطالب ادلزجودة حىت أن تسهل الطالب على 
فهم ادلواد. خبالف ذلك يتطلب تعاون بُت الطالب ونشاط الطالب 
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على فهم ادلواد اليت جيري  يف اجملمعوة حىت نتوقع من مجيع الطالب
 ."تدريسها

ادلشكالت الطريقة  أخذ الباحث اخلالصة من ادلقابلة ادلذكورة أبن حلّ  

اجلماعية متعدد األقسام يف تعليم مهارة القراءة يعطي ادلدرس كثَت من تعطى 

 القراءة احلروف العريب وادلفردات إلدراك العالقة بُت شكل احلروف وصوتو.

باحث ابدلقابلة مع أري بيما وىي أحد الطالب للصف وكذلك يقوم ال 

 10احلادى عشر حيث تقول:

"حل الذي يقدمو ادلدرس ادلرتبط ابدلشاكل اليت حدثت أثناء التعلم  
عملية ذبري أن ادلدرس: تعطى التدريب كتابة و القؤاءة عن حروف 
العريب و ادلفردات. حىت يتمكن الطالب من ادلدرسة الثانوية احلكومية 
إلدراك العالقة بُت شكل احلروف وصوتو. وابإلضافة إىل ذلك أتكيد 
ادلدرسُت على وجود شراكة بُت الطالب ونشاط الطالب يف 

ة. حىت يتمكن الطالب الذين مل يفهم أن يفهم ألن ادلعلومات اجملموع
 اليت مت احلصول عليها من صديقة ونشاط يف اجملموعة".

 
ومن احلاقائق السابقة، ديكن للباحث االستنباط أن زلاوالت ادلدرس يف  

حّل ادلشكالت عن تطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام يف تعليم مهارة 

القراءة ىي يعطي تدريب الكتابة والقراءة عن حرف العريب وادلفردات من خالل 
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فهم ادلواد. أوراق عمل الطالب والوحدات النمطية. سيسهل الطالب على 

فيما بُت الطالب يف اجملموعة. والطالب الذين  وأكد ادلدرس أيضا ابتعاون

 لديهم ادلزيد من القدرة على مساعدة الطالب الذين ىم أقال قدرة.

 حتليل احلقائق .ج 

اليت ربصل الباحث أن تعليم مهارة القراءة  ةيف نظر احلقائق الحمصولة والبحث

قد مشى جيدا. وىذا يدل ترصلاليك  1 احلكومية اإلسالميةيف ادلدرسة الثانوية 

يكيفية ادلدرس ليضم كل طريقات يف انتشار ادلادة. يسعى ادلدرس للطالب أن 

يتعاون بُت األعضاء اجملموعة. وىذا حيمل ادلدرس ليبلغ الغرض موفقا بغرض الًتبية 

ن ذلك ترصلاليك.أل 1يعٍت تعليم النشط يف ادلدرسة الثانوية اإلسلمية احلكومية 

 تطبيق ادلدرس بطريقة اجلماعية متعدد القسام يف تعليم مهارة القراءة.

مهارة القراءة يف تعليم  كيف تطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام .1

 1عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ىللطالب الصف احلاد

 م؟4119/4141تراجناليك للعام الدرسي 

اليت قد قّدمت قبلها، تستطيع أن تعّرف أّن مدّرس   ةالبحث جةأما نتي 

ترصلاليك الذي قد يعّلم  1اللغة العربية ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

يف تعليم مهارة القراءة  الطريقة اجلماعية متعدد األقسام مهارة القراءة ابلتطبيق 



55 
 

إبتكار التعليم، وربسُت مهارة القراءة خاصة للطالب   للطالب بقصد لتنمية

ترصلاليك. يقصد  1الصف احلادي عشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

ىذا التعليم أنيهدف لتنمية إبتكار تعليم مهارة القراءة وأنبت محاسة الطالب يف 

راءة اللغة يف القراءة وتفهم نصوص ق تعّلم اللغة العربية، مّث تدريب الطالب

العربية، وغَتىا. حقيقة يف كل أنشطة أنشطة التعليمية اليت ذبب أن سبر بعض 

 سيستخدم يف تلك األنشطة.العمليات أو اخلطوات عن منوذج  الذي 

يف تعلم الطرقية اجلماعية متعدد األقسام، مت تقسيم الطالب إىل  

القبيلة. ادلعلم رلموعات من أربعة أشخاص من قدرات متنوعة، ونوع اجلنس، و 

يعطي دراسا، مث طالب اجملموعة يف التأكد من أن مجيع أعضاء اجملموعة ديكن 

ويف الطريقة اجلماعية متعدد األقسام يف الفصل  12السيطرة على الدروس.

ترصلاليك يف مادة  1احلادى عشر من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

يقو وىذا احلال يساوي ابدلالحظة اليت القراءة، ىذه الطريقة لو فعالة يف تطب

 يفعلها الباحثة.

 15واخلطوات يف الطريقة اجلماعية متعدد األقسام: 

يسلم ادلعلم ادلواد التعليمية للطالب وفقا للكفاءات األساسية اليت يتعُت  .(أ 

 ربقيقها.
                                                           
 16

 Sharan, Handbook Of Cooperatif....., (Yogyakarta: Familia, 2012), h. 5 

 17
 Shoimin, 68 Model Pembelajaran....., h. 187 
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يقدم ادلعلم اختبارا لكل طالب حىت يتم احلصول على القيمة األولية لقدرة  .(ب 

 الطالب.

 ى أعضاء0-8ادلعلم أشكال عدة رلموعات. تتكون كل رلموعة من  .(ج 

يقوم ادلعلم بتغيُت مهام للمجموعة ادلتعلقة ابدلواد اليت مت تقدديها ومناقشتها  .(د 

معا ومساعدة بعضهم البعض بُت األعضاء اآلخرين ومناقشة اإلجاابت 

 عن ادلاىم اليت قدمها ادلعلم

 يعطي ادلعلم اختبار لكل طالب على حدة .(ه 

يسهل ادلعلم يف إعداد ادللخصات وتوجيو وإعطاء التأكيد على ادلواد  .(و 

 التعليمية اليت مت تعلمها

يكافئ ادلعلم اجملموعة بناء على اكتساب قيمة زايدة نتائج التعلم الفردية  .(ز 

 من القيمة األولية إىل قيمة االختبار التالية.

عمليات أو  نظر إجراء 6565فرباير 1ويف مالحظة الباحثة يف   

خطوات التعليمية اليت تعمل ادلدّرس يف تنفيذ تعليم مهارة القراءة ابلطريقة 

اجلماعية متعدد األقسام يف تعليم مهارة القراءة يف الفصل احلادى عشر ابدلدرسة 

 ترصلاليك كما يلي: 1الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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العامة  وصل ادلدرس ادلوضوع عن ادلواد القراءة ىو "التسهيالت .(أ 

 واالجتماعية"

التسهيالت قبل وصل ادلواد القراءة، أعطى ادلدرس ادلفردات اجلديدة عن " .(ب 

 العامة واالجتماعية"

قرأادلدرس ادلفردات أوال مث اتبع التالميذ ابدلرارا. مث أيمر التالميذ ليحفظ  .(ج 

 تلك ادلفردات.

ادلواد  بعد اإلنتهاء األنشطة ادلوضوعات فتبدأ إىل ادلواد األخرى، يعٍت .(د 

القراءة. قرأ ادلدرس النص القراءة يف الفقرة مث االستماع التالميذ بعناية مع 

توفَت احلراكة على النص القراءة. بعد كل فقرة، يتم منح الطالب الفرصة 

 ألسأل ما إذاكان ىناك اجلملة التيلميفهم

بعد االنتهاء من ادلعلم النص قراءة مث تشكيل رلموعات، كل رلموعة  .(ه 

 التالميذ. 0-8من تتكون 

أعطى ادلدرس إىل كل رلموعة اإلمتحان يعٍت أمر ادلدرس على عمل  .(و 

 السؤال يف رلموعات 

ان مع النظرية من اإلجراءات يطبق ابدلعلمات يف ادلدرسة الثانوية  

ترصلاليك ال خيتلف مع النظرية موجودة. ألهنمن الناحية  1اإلسالمية احلكومية 
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تحدث عن ادلواد التعليمية مث يشرحها أوالً، كما يشرح النظرية أوضح أن ادلعلم ي

ادلفردات غَت ادلعروفة بعد ذلك يقسم ادلعلم الطالب إىل عدة رلموعات غَت 

متجانسة ويعُت ادلهام اليت يتعُت على اجملموعة القيام هبا. يف التنفيذ أيضا، يطبق 

بيق الطريقة اجلماعية وكان تطادلعلم طريقة اجلماعية متعدد األقسام وفقاّللنظرية. 

ترصلاليك يكفي جيدا يف  1متعدد األقسام ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 تعليم ادلهارة القراءة.

يف تعليم مهارة  ما املشكالت يف تطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام .4

لثانوية اإلسالمية احلكومية القراءة للطالب الصف احلادى عشر ابملدرسة ا

 م؟4119/4141جناليك للعام الدرسي تر  1

أما مشكالت اليت زبرج حينما عملية تنفيذ ذلك طريقة اجلماعية 

متعدد األقسام فيتعليم مهارة القراءة اليت تعمل ادلدّرس اللغة العربية يف افصل 

ترصلاليك سواء كان من  1احلادى عشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 و طالبو، فيما ايىل:ادلدّرس النفسي أ

 ادلدّرس .(أ 

ربتوي على ادلشكالت النفسية عن إستعداد ادلشكالت من ادلدّرس 

 النفسي قبل دخول الفصل وأدوات التعليمية اليت ستستخدم.
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 الطالب .(ب 

إستعداد الطالب الذي انقص حينما الذين يتبعون تلك عملية  .(1

 طريقة اجلماعية متعدد األقسام يف تعليم مهارة القراءة.

اإلىتمام أو الرغبة من الطالب إىل الدرس اللغة العربية اليت ينقص،  .(6

ألهّنم يشعرون ذلك درس اللغة العربية ىو مادة الدراسة اليت صعوبة 

 جّدا مع مادة الدراسة األخرى.

كثَت من الطالب الذين مزدمحون وهترجيون حينما تلك عملية طريقة  .(3

 قراءة.اجلماعية متعدد األقسام يف تعليم مهارة ال

كان الطالب الذين يهتّمون عمل األصدقائهم فقط يف إسكمل  .(8

 أعمال اجملموعة اليت قد تعطى ادلدّرس

مل ديلسوا لقراءة نصوص قراءة اللغة العربية، كان الطالب الذين  .(0

 سواء كانت حبركة أو بال حركة

 إتقان الطالب على مفردات اللغة العربية الذين منخفضون .(2

يتخّرجون من ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية،  كثَت من الطالب الذين .(5

 .ولكن الذين يتخرجون من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية قليل
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 14ولكن يف نظرية وحدة عن عيوب منوذج التعليم التعاوين كما يلي:

يشعر ادلعّلم خوفا أنو سوف يوجد ضوضاء يف الفصل. كثَت من  .(1

 اآلخرين الطالب ال يسّر عندما يعمرىم لتشكيل التعاون مع

ويكون شعور الشّك يف أعضاء اجملموعة ستكون اختفائها خصائص  .(6

 أو تفرد الشخصية ألن جييب لديهم للتكيف مع اجملموعة

وخيطر كثَت من الطالب أّن العمل لن تنقسم بتساوي األعمال  .(3

 .بينهم

كيف احللول من املشكالت عن تطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام يف  .3

لثانوية اإلسالمية القراءة للطالب الصف احلادى عشر ابملدرسة اتعليم مهارة 

 م؟4119/4141جناليك للعام الدرسي تر  1احلكومية 

 أما حّل الذي يعمل ادلدّرس ليجيب تلك ادلشكالت فيما يلي:

جيب ادلدّرس أن يكّيف الفصل هبدف عملية التليمية اليت ذبري ابلكاملة  .(أ 

 والحيدث ضوضاء أو فوضى.

ادلدّرس الطالب دائما هبدف اثبت احلماسي يف تنفيذ عملية التعليمية. حيفز  .(ب 

وىذا احلال الذي يعمل هبدف التعليم الذي يستطيع أن جيري وفقا مع ما 

 .الذي قد حّطط
                                                           
 18

 Ibid., h. 48 
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يعطى ادلدّرس اإلىتمام خاصة للطالب الذين ينقصون التشاط ومل سيتطيعوا  .(ج 

شعور ادلمتعة إىل طالب إلتباع التعليم. ىذا احلال الذي يعمل إلعطاء ال

 الذين ينقصون الرغبة يف التعليم.

 


