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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 

 اليت احلقائق مجع اتعملي من احلقائق احملصولة الباب ىذا يف ةالباحث قّدمت

 اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج.  الثانوية ادلدرسة يف ةالباحث حصلتها

 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج شخصية . أ

 التاريخ عن أتسيس ادلدرسة  .1

 SPاإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج ىي جتسيد من   مدرسة الثانوية

IAIS  1291سينغو الكسونو يف عام .SP IAIS  ىي معهد إعداد ادلدرسة

مت  SP IAIN يف بداية أتسيس. و 1291يف عام SP IAIN مث تغَت إىل  اإلسالمية.

بناء مديريّة تولونج  8180 (Kodim) التخطيط ذلا جيدا، مث االقًتاض لكودمي

 أجونج.

)ادلدرسة الصينية ادلملوكة( من ادلدرسة  CHTHبٌت ىو األرر السابق ىذا ادل و

وض وف CHTHومبٌت ادلدرسة مت أتميم احلكومة يف  االبتدائية إىل ادلدرسة ادلتوسطة.



06 
 

 .((PKI  G 3. Sسبتمرب  08وأخَتًا مع حركة  8180 (Kodim) ادلبٌت إىل كودمي

 SP IAIN. ألهنا مملوكة من قبل SP IAINوانضمت أيضا إىل ادلبٌت حىت تلك اللحظة 

حىت يزال ممكنا تقدمي التسهيالت ليكون احملتلة، على الرغم من أن ادلدرسة الثانوية 

تغَتت مكانتها لتصبح  SP IAINاإلسالمية ابلفعل قبالة دتاما مع يف حُت أن 

 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية.

 -1218وفقا ألوراق مبعثرة الكاتب من أي وقت مضى وجدت )ورقة 

العديد من ادلعهد الديٍت اإلسالمي  ،اء  ىذه مدرسة اليت أررتأن إنش(. 1211

رلتمع اإلسالمي على وجو اخلصوص،  ومدارس اإلسالمية يف مديريّة تولونج أجونج.

لتكون قادرة على سد بُت خرجيي ادلعهد الديٍت اإلسالمي واجلامعة يف ىذه احلالة 

  صرار وحجم.ابإلضافة إىل ذلك، الكثَت من اإل IAINفإن السؤال ىو 

 4وابالضافة اىل ذلك دفعت ذلذه ادلؤسسات ىو قانون التعليم األساسي رقم 

وزير الديٍت القاعدة . 18من ادلادة  1الفقرة  1294لسنة  11، رقم 1298لسنة 

لسنة  0بشأن تقدمي ادلساعدة إىل ادلدارس الدينية رقم  1249رقم واحد يف عام 

حىت مع تلك اخللفية، وبعد ادلراقبة والبحوث أيضا، وعقد . 1298( 1رقم ) 1291
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يعرف . أن لَتة سورية كانت قادرة على االضطالع مبهام الرابطة واذلدف الصحيح

أبنو ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج قبل قرار وزير الشؤون 

 .191 حتت رقم 1291يوليو  10الدينية، بتاريخ 

ابلنسبة لتطوير مدرسة الثانوية اإلسالمية كان استناداً إىل الرسالة قرار من وأما  

و معتمدة أيضا من قبل  الوزراء الثالرة  1200يف عام  10وزير الشؤون الدينية رقم 

 : (SKB 0وزير)ادلرسوم ادلشًتك 

 1209يف عام  9وزير الشئون الدينية رقم  . أ

 U1209/800وزير التعليم والثقافة رقم   . ب

 1209مارس  14، مؤرخة يف 1209يف عام  09وزير الداخلية الشؤون رقم . ج

ومن ادلتوقع أن خروج الطالب من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية وضع عاليو 

االعًتاف كإخراج ما يعادل ادلدرسة الثانوية مع ادلرسوم ادلشًتكة رالرة من الوزراء  

دلدرسة الثانوية اإلسالمية  1214/1219وابإلضافة إىل ذلك يف . (SKB  0وزير)

وتبُت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل . عرب إندونيسيا PGANمبا يف ذلك 

كان على   1211-1218ويف السنوات . تولونج أجونج و نعلم اليوم، نقلت مرة
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  1214-1210يف  تولونج أجونج، بينما 11جاالن كيائ احلج أجوس سامل رقم 

وبعده األكواخ ادلرحلة . كانت يف ادلعهد الديٍت اإلسالمي فاجنونج تولونج أجونج

 1.أخَتا يقيم حاليا يف بيجي، بويوالجنو مع أمساء الشوارع لكي حجر ديوانتارا

 الصورة الذاتية .1

تشرح الباحثة فيما يلي عن الصورة الذاتية اليت أخدهتا الباحثة من بياانت، 

 يلى: وىي كما 

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج  اسم ادلدرسة 1
 أجونج

 101109848881 رقم إحصاءات ادلدرسة 1

 جاوا الشرقية  ادلديرية 0

 تولونج أجونج ادلنطقة 4

 بيجي  القرية 9

 شارع كي حجر ديوانتارا  الشارع 9

 99100  رمز بريدي 0

 (8099) 011920  اذلاتف 1

                                                           
1
 م1819 أجونج تولونج األوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة بياانت من: إصدار 
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 احلكومية   وضع ادلدرسة 2

 1291-80-10اتريخ:  189منرة:  رسالة احلكم 18

 وزير الشؤون الدينية انشر رسالة احلكم 11

 1291 سنة القيام 11

 1291 سنة احلكومية 10

 الصباح تنظيم ادلنفذ 14

 كيلو مًت  0 ادلدى إىل ادلركز ادلدينة 19

 احلكومة  تنظيم ادلنفذ 19

 (1819 أجونج تولونج األوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة بياانت من: إصدار)

 النظرة ادلستقبلة والرساالت .0

 النظرة ادلستقبلة  (أ 

 ألخالق الكرمية.ختلق ابو التمهَت و  اءذكال ادلدرسة الفائقة يفإجياد 

 الرساالت   (ب 

 تنفيذ توجيهات التعلم فعالية وكفاءة (1

 إمكاانهتممساعدة الطالب على التعرف  (1

 تطبيق االنضباط عالية يف مجيع األنشطة (0
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 تدريب وتعريف الفعل اإلسالمي تنظيم (4

 اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج درسة الثانويةادل يف التنظيمي اذليكل .4

 عملية سهولة مناسبة يف مهما دورا تلعب وىي ىاما أمرا ادلنظمة كانت

 تلك جناح ألجل ما إدارة من تنفصل ال ادلدرسة أو ادلؤسسة أن وكذلك،. الًتبية

درسة ادل يف احلال كذلك و التعليم، و التعلم عملية إجراء يف وسهولتها ادلؤسسة

 بُت التنسيق سهولة وألجل. اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج الثانوية

 اذليكل ادلؤسسة تنشأ. درسةادل ىذه يف وادلراقبة وادلدرسُت وادلوظفُت الرئيس

 من يتمكن حىت ومسؤوليتو وظيفتو عن ادلدرسة مسؤول كل يعرف كي التتنظيمي

درسة ادل يف ادلراقبة كانت فلذا،. مستحقو غَت من أحد توظيف عن اإلجتناب

 كما التنظيمي اذليكل يف تنص اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج الثانوية

 :يلي
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(1819 أجونج تولونج األوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة بياانت من صداراإل)   

4.1اجلدول   

 رئيس املدرسة
رايدي سالمتدكتور   رئيس اإلدارة 

 نوريدي
 انئب رئيس املدرسة

 دكتور دمحم شافع الدين

 مساعد الرئيس لرعية التالميذ
ادلاجستَت جوكو فرسيتيو  

 مساعد الرئيس للموصلة
 مسرحُت ادلاجستَت

 مساعد الرئيس للمنهج الدراسي
ادلاجستَتصاحب األخوال   

اإلضاءة منسق املريب و  
 دكتور دمحم زين الدين ادلاجستَت

 مدرس
 عاشر و إحدى عشر وإرنا عشريف الفصل ال كل ادلدرس

 (OSISإحتاد التالميذ الدخلى)

 التالميذ



06 
 

 العام اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج مدرسة الثانويةلل التنظيمي ذليكلا

م1819-1819سيالدرا  

 
 أحوال الطالب .9

إن الطالب يكون واضعا كما أنو موضوع يف مؤسسة الًتبوية، وبذلك فيكون لو 

روح التملك لتنمية نفسو إىل وجو أحسن وأكمل. وكذلك أنو يشًتك يف ادلسؤولية عن 

 تلك الًتبية أي يف تطور الكمية واجلودة منها. 

ألوىل احلكومية ا اإلسالميةالثانوية يف ادلدرسة  لطالبو يلي البيان عن عدد ا

 تولونج أجونج من الفصل العاشر إىل الفصل ارنا عشر.

احلكومية األوىل تولونج  اإلسالميةالثانوية يف ادلدرسة  بعدد الطال

 1819-1819للعام الدارسي  أجونج

 عدد اجلميع طالباتال الطالب الفصل
X 21 111 002 
XI 22 108 092 
XII 21 140 009 

 1810 024 112 عدد اجلميع
العام  األوىل تولونج أجونج اإلسالمية احلكوميةالثانوية صدر: الواثئقية للمدرسة )اإل

 (1819 -1819الدراسي 
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    4.1اجلدوال 
طالب  112، من 1810أن عدد الطالب  4.1 اجلدولمن  كما رأينا

 .طالبات 024

ومن احلقائق السابقة يعرف أن عدد اجلميع طالب يكون دليال على أن ادلدرسة 

 قرية موجودة يفمنوذجية ابلنسبة إىل األوىل تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية الثانوية 

 .بيجي

 أحوال ادلدّرسُت  .9

كان ادلدّرس إحدى العوامل ادلهمة اليت تعُت النجاح يف عملية الًتبية كما أنو 

يتيحون األمانة إليو  الطالبو كذلك كان آابء مسؤول يف تكوين الشخصية الطالب. 

و أيدتن اجملتمع إليو يف تربية أوالدىم و توجيو تنمية روحهم. فلذا يتطلب ادلدرس 

االستقامة و الوالء العايل يف أداء مهنتو و يكون مسؤوليا عن عملية التعلم و التعليم يف 

 ادلدرسة.

األوىل ية اإلسالمية احلكومالثانوية  يف ادلدرسة وادلوظفُت و كان عدد ادلدرسُت

 ما يلى: تولونج أجونج
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 عدد اجلميع مؤنثا مذكرا حالة رقم

 99 01 19 ادلسجلون ابدلدرسةن و درسادل .1

 19 1 0 ادلدرسون غَت ادلسجلُت .1

 4 1 1 ادلوظفون ادلسجلون ابدلدرسة .0

 11 9 9 ادلوظفون غَت ادلسجلُت .4

 0 - 0 ادلوظفون للنظافة .9

 1 - 1 ادلوظفون لألمن .9

 1 - 1 البّواب .0

 20 42 44 عدد اجلميع

 العام الدراسياألوىل تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية  الثانويةللمدرسة ا )اإلصدر: الواثئقية
 م(1819 -1819

 4.0اجلدول 
 44ويتكون من  20أن عدد األساتيذ   4.0 كما رأينا من اجلدول

 .مؤنثا 42 من مذكرا و يتكون
 

الثانوية  يف ادلدرسةادلوظفُت و اجلدول السابق  يتعلق بعدد ادلدرسُت و 

حيث كل يشًتك مشاركة اتمة يف عملية التعلم  األوىل تولونج أجونجاإلسالمية احلكومية 

 و التعليم.
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 أحوال الدراسة .0

األوىل تولونج اإلسالمية احلكومية الثانوية إن تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة 

ىي عملية التعليم اليت تقصد هبا للتشجيع و التوجيو و  التنمية و التشكيل على  أجونج

مهارة اللغة العربية الفصيحة. وتًتكز هبا مهارة القراءة و فهم النصوص العربية. و يقصد 

مبهارة الكالم و الكفاءة على تكوين اجلمل للتعمق على مهارة القراءة للحصول على 

وىو مهارة إتصالية  وكفاءة الفهم حنو مصدري احلكم الغرض األساسي للتعليم 

 األساسيُت لإلسالم ، ومها القران الكرمي واحلديث النبوي الشريف.

 :يلي ما على التعليم فيصمم ، العربية اللغة تعليم عن  السابق ادلعٌت إىل إضافة

 .ادلقروؤ فهم لًتقية  القراءة مهارة تعليم هبا يقصد القراءة،  (أ 

 ادلقروؤ فهم إىل يؤدي الذي واجلواب السؤال تقدمي تنمية بو يقصد الكالم، (ب 

 .أبحسن

 الفهم لتقوية ال أم موجها اجلمل تكوين و اإلنشاء مهارة تنمية هبا يقصد الكتابة،  (ج 

 .ادلقروؤ على
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حتديد األصوات وفهم معٌت خمتلف أشكال اخلطاب الشفوي اإلستماع، يقصد بو   (د 

 . بشكل مناسب

تسمى  التعليم والثقافةقامت ادلدرسة ابدلنهج احلكومي احلاضر حتت رائسة وزارة 

وضع التوازن بُت  . وهبذا ادلنهج حاولت ادلدرسة أن1810ادلنهج الدراسي  ابدلنهج

تطوير ادلواقف الروحية واالجتماعية، والفضول، واإلبداع، والتعاون مع القدرة الفكرية 

 ادلدارس الدينية وىي درس القران واحلديث، ودرس . ىناك دروس ختصص يفواحلركية

 .اإلسالمية، ودرس اللغة العربية واألخالق، ودرس اتريخ الثقافاتالفقو، ودرس العقيدة 

 الوسائل التعليمية والتسهيالت .1

وكانت ادلؤسسة الًتبوية اجليدة ال تنفصل عن الوسائل التعليمية و البتسهيالت 

فتجري عملية الًتبية يف تلك  ،و التسهيالت كافية جيدةالكافية. إذا كانت الوسائل 

 ادلؤسسة جراي بكل سهولة أي أهنا جتري حسب االجراءات ادلطلوبة. 

و كذلك احلال للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج 

و  حيث تتوفر فيها الوسائل التعليمية و التسهيالت. لو كانت ىذه الوسائل التعليمية

 .التسهيالت غَت كافية ولكنها قد ساعدت كثَتا على سَت عملية التعلو و التعليم
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 ،و للوصول إىل البيان الواضح عن لوسائل التعليمية و التسهيالت ادلقصودة

 فيمكن النظر إىل اجلدول التايل:

األوىل اإلسالمية احلكومية الثانوية الوسائل التعليمية والتسهيالت للمدرسة 
 م 1819-1819للعام الدراسي  أجونجتولونج 

 بيان العدد  أمساء البضائع النمرة
 جيد 1 إدارة رئيس ادلدرسة 1
 جيد 1 غرفة ادلدرسُت 1
 جيد 01 الفصل 0
 جيد 1 اتات االستثماري 4
 جيد 1 ادلكتبة 9
 انقص 1 التعاونية 9
 انقص 1 موقف ادلركب 0
 جيد 1 محام للمدّرس 1
 جيد 9 محام للطالب 2

 جيد 0 خمتربات 18
 جيد 1 مساحة ادلهارة 11

 العام أجونج تولونج األوىل احلكومية األسالمية الثانوية للمدرسة ةيقئالواث :صدراإل)
 (م 1819/1819 الدراسي

 
 4.4اجلدول  

 تسهيالت. 11أن عدد التسهيالت  4.4 كما رأينا من اجلدول
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 ادلدرسة يف التسهيالت و التعليمية الوسائل أن يعرف السابقة احلقائق من و

 على ادلساعدة من يتمكن حىت كافية أجونج تولونج األوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية

 .التعليمية العملية أداء

 تقدمي احلقائقب. 

اإلسًتاتيجية اليت ( 1 تتعلق أيمور: )يف ىذا القسم تقّدم الباحثة احلقائق اليت

إستخدام تلك اإلسًتاتيجيات يف ( 1، )يف تدريس مهارة الكتابة ادلدرس مهااستخد

مشكالت ادلدرس يف استخدام اإلسًتاتيجيات يف تدريس ( 0، )تدريس مهارة الكتابة

 .مهارة الكتابة

 يف تدريس مهارة الكتابة ادلدرس مهااإلسًتاتيجية اليت استخدأنواع  .1

الكتابة ابدلدرسة  مهارة اليت ميكن استخدامها يف تدريس اإلسًتاتيجية

  مالء اإلستماعياإلوىل تولونج أجونج ىي إسًتاتيجية كومية األاإلسالمية احل

 وتعبَت الصور.

مهارة  دريسيف ت الىت تستخدم إسًتاتيجية يى مالء اإلستماعياإل إسًتاتيجية (أ 

  ىف الصف العاشر مدرسيف ىذه ادلدرسة، و استاذ خليلي الذى  تابةالك
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استخدام ىذه  ، و ىدفتابةمهارة الك دريسىف ت سًتاتيجيةاإلىذه  يستخدم 

 .ابللغة العربية تدريس الكتابة لسهولة الطالب يف اإلسًتاتيجية ىو

ألستاذ مع ا ةقوم هبا الباحثت بناء على  نتيجة ادلقابلة اليتذلك 

احلكومية  اإلسالمية الثانويةيعرف أن تعليم اللغة  العربية يف ادلدرسة و خليلي. 

ُتن حّصترغم أن عدد زمان التعليم  .جيري جراي منعشاً  األوىل تولونج أجونج

أن مدرس اللغة العربية يقدر على تنظيم الوقت  ،فقط يف األسبوع. و الواقع

 .على أحسن ما ميكن لنيل الغرض ادلناسب بكفاءة مطلوبة

  2موافقا بنتائج ادلقابلة مع األستاذ خليلي حيث قال:ذلك 

أستخدم اإلسًتاتيجية اإلمالء  الكتابة تدريس مهارة يف" 
، مث يسمعون ويكتبون الطالب طالبل النصّ  أملى اإلستماعي.

  ذلك النّص يف القرطس.وأما النّص الذي مّت تدريسو سابقا." 

يعٍت تدريس اللغة العربية   ادلذكورة ادلقابلة من اخلالصة الباحثة أخذت

ة ابإلسًتاتيجية إمالء اإلستماعي ويسمي أستاذ خاصة تدريس ادلهارة الكتاب

 خليلي اإلمالء.

                                                           
2
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 دلدرسةاب شراعال يف الصف اتبلاالط ىحدإ يوىمفتاح الرمحة، و أما 

 3قالت:حيث  و أجونج تولونج األوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية

القراءة  وأكتب ما ألقاه ادلدرس. حول نصّ  القراءة أملى"
مل أحفظو ويف كتابيت أخطاء، أمرين  وان مث أحفظو. ،السابق

ادلدرس ابعادة تلك الكتابة. وذلك اذا كانت النتيجة أقل من 
28" 

يعٍت تدريس اللغة العربية   ادلذكورة ادلقابلة من اخلالصة الباحثة أخذت

م أستاذ خليلي إبسًتاتيجية إمالء يستخدخاصة تدريس ادلهارة الكتابة 

على الكتابة ابللغة  تدريب الطالب إىل وهتدف االسًتاتيجية اإلستماعي.

مت  الذي للنص بشكل صحيح وفقا على الكتابة الطالب تعّوديو . العربية

 .ا سابقادريسهت

يف الصف الثاين  اللغة العربية ةسدرّ م تستخدمها الىت سًتاتيجيةاإل كانت (ب 

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  تابةمهارة الك دريست يف خاصة عشر

                                                           
3
  م 1819فربوير  4خامس  يف الصف العاشر طالبة ر.م مقابلة مع  



60 
 

نتيجة ب وىذه مناسبات .تعبَت الصورإسًتاتيجية  ىي األوىل تولونج أجونج

 4: قالتحيث  ، وألفة النعمة  ةمع األستاذ ادلقابلة

 .إسًتاتيجية تعبَت الصور ستخدمأ الكتابة مهارة دريست"عند 
أمرت  .الكتابة ممارسة ادلالزمة األكثار يف اذلدف من ذلك ىوو 

 .الصور يف الكتابةيعرّبون ايل الصور مث ىم  وانظر أن ي الطالب
تداول كلمة السهولة، كاإلسم إشارة )ىذا، ىذه( عادة تناسب 

 "ماّدة اليوم. 

الىت أبّن اإلسًتاتيجية  ادلذكورة ادلقابلة من اخلالصة الباحثة أخذت

  النعمة ىي تعبَت الصور.ها األستاذة ألفة تماستخد

شر ثاين عاللصف ا ة يفالطالب يوى مغفرةابدلقابلة مع  تقوم الباحثةو كذلك 

 5:قالتحيث 

سة أستاذة ألفة النعمة، الطالب يف تدريس مهارة الكتابة مبدرّ "
مث يسئل الطالب ليجعل كلمة  LCDينظر الصورة بوسائل 

ادلناسبة بصورة. أّما تركب اجلملة فوجب أن يناسب بقواعد 
  تلك اليوم."

                                                           
 م 1819فربوير  4مقابلة مع أستاذة أ.ن مدّرس اللغة العربية يف الصف الثاين عشر خامس   4
5
 م 1819 ماريس 18 خامس عشرثاين يف الصف ال طالبة م مقابلة مع  
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يف  ادلستخدام إسًتاتيجية  ادلقابلة السابقة فيعرف أنبناء على نتيجة 

 احلكومية األوىل تولونج أجونج اإلسالمية الثانوية دلدرسةاب تابةمهارة الك دريست

( تعبَت 1ستاذ خليلي، و)أ اإلمالء اإلستماعي ىو الذي استخدمو( 1نوعُت: )

  أستاذة ألفة النعمة. الصور ىو الذي استخدمتو

 يف تدريس مهارة الكتابة اإلسًتاتيجيةإستخدام تلك  .1

ىذه  إذا كان استخدام قدرًا على حصولأو  اانجح يعّد التدريس

  إمالء اإلستماعي. وأما إستخدام إسًتاتيجية للطالب ةفيدادلو  ةمناسب االسًتاتيجية

يف تدريس مهارة الكتابة ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل وتعبَت الصور 

 أجونج كما قال أستاذ خليلي: تولونج

لقراءة النّص وفهمو الذي مّت تدريسو  ألول مرة طلب منهمأ"
 يقفلوا أن أطلب منهم مث .دقيقة 18 حوايل أعطيهمسوف ، و سابقا
 18حىت  9 عادة مث أملى ذلك النص .النصّ  بعد قراءة بالكت

و من مل يكتسب  .نتيجتهمال قرأت تصحيح أعماذلم و مثة. اجلمل
فيجب عليهم إعادة الكتابة. و أما ادلادة الذي يكتبون  28النتيجة 

أملى اليهم النصوص األدعياء يف  النصوص األدعياء يف الصالة.
 الصالة."
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أنو وفقا لنتائج  يف الفصل العاشر أيضا على مالحظة ةالباحث تحصل

أواًل قراءة الطالب النّص مث فهمو وحفظو الذي مّت  اخلليلي،األستاذ مع  ادلقابلة

أملى  يعّدون القرطاس.كتبهم و   ونمث أمر ادلدرس الطالب ليقفل .تدريسو سابقا

 توقرأ تصحيح ادلدرس أعماذلم و مثة. اجلمل 18حىت  9 عادة ادلدرس النص

ادلادة فيجب عليهم إعادة الكتابة. و أما  28و من مل يكتسب النتيجة  .نتيجتهمال

اليهم النصوص األدعياء  ادلدرس الذي يكتبون النصوص األدعياء يف الصالة. أملى

 6يف الصالة.

يف تدريس اللغة العربية جيري  إمالء اإلستماعيإستخدام اإلسًتاتيجية 

 :خبطوات آتية

كشف  ونطلب اىل الطالب، والسؤال عن أحواذلم، وقرأ  درسادل حتيات (1

 الغياب.

 .ضادلا يوم ادلرتبطة اللغة قواعد ادلدرس يشرح (1

 .سابقا هاتدريس متّ  اليت ووحفظقرأة النص ل الطالب يطلب من (0

 .القرطاس وإعداد الكتب إلغالق الطالبأيمر ادلدرس  (4
                                                           

 م 1819ينايَت  08مالحظة يف الفصل العاشر، سبت،   9
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  قراءة واضحا ابدلخارج الصحيحة.  معالنص  الطالباىل  ليمي دريسادل (9

 .LCD بوسائل النص إظهار و أعمال الطالب نتائجتصحيح  (9

على صلوا حي مل الذينيف الصف، و  مباشرة درجات الطالب نتائجقراءة  (0

 .إعادة عمل الكتابة جيب  28 درجة

ادلادة الىت البد من إعادهتا ىي نصوص األدعياء يف الصالة وادلدرس  (1

 ميليها ذلم.

 الذي تكتب الطالب بوسائل نصوص األدعياء يف الصالة تصحيح (2

LCD. 

 .امعً  األدعياء يف الصالةنصوص  لقراءة الطالبيطلب ادلدرس من  (18

 السالم. وحتيةيقدم  الدعاء، ويقرأ ،الدافع عطيي درسادل (11

وأما األستاذة ألفة النعمة، كادلدرسة اللغة العربية يف الثاين عشر ابدلدرسة 

. تستخدم اإلسًتاتيجية تعبَت الصور الثانوية اإلسالمية احلكمية تولونج أجونج

 7حيث قالت:

                                                           
7
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مث  LCDالطالب بوسائل  قّدت الصورةيف تدريس مهارة الكتابة  "
. أّما تركب LCD يف  يسئل الطالب ليجعل كلمة ادلناسبة بصورة

مادة اإلسم  قواعد تلك اليوم.ادة اجلملة فوجب أن يناسب مب
 "إشارة مثالً. فوجب جيعلهم الكلمة ابإلسم إشارة.

شر ثاين عاللصف ا ة يفالطالب يوى مغفرةابدلقابلة مع  تقوم الباحثةو كذلك 
 8:قالتحيث 

. LCDيف  رةو الص الطالب ليهتمألفة النعمة  أستاذة سئل"اّوالً، ت
مث تسئل أستاذة ألفة النعمة الطالب ليجعل اجلملة. أّما اجلملة 

 فتلزم أن يناسب ابدلادة قواعد اليت قد تدرس الطالب تلك اليوم."

إستخدام اإلسًتاتيجية عن  ادلذكورة ادلقابلة من اخلالصة الباحثة أخذت

 يف تدريس اللغة العربية جيري خبطوات آتية: تعبَت الصور

 ونطلب اىل الطالب، والسؤال عن أحواذلم، وقرأ  درسادل حتيات (1

 كشف الغياب.

 .تلك اليوم قواعد اللغة ادلادة ةادلدرس شرحت (1

 .LCDالطالب ليهتم الصورة يف  ةادلدرس سئلت (0

                                                           
8
 م 1819 ماريس 18 خامس ثاين عشريف الصف ال طالبة م مقابلة مع  
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يف  الطالب ليجعل اجلملة اليت أن تناسب مع الصورة ةتسئل ادلدرس (4

LCD. 

 تلزم اجلملة أن يستخدام القواعد اليت تدرس الطالب تلك اليوم. (9

 نتائج، تسئل ادلدرس الطالب لتقراء معاً  أعمال الطالب نتائجتصحيح  (9

 .م وتكتب يف السبورةأعماذل

 .امعً صحيح  أعمال نتائج لقراءة الطالبيطلب ادلدرس من  (0

 السالم. وحتيةيقدم  ويقرأ الدعاء، ،الدافع عطيي درسادل (1

 مشكالت ادلدرس يف استخدام اإلسًتاتيجيات يف تدريس مهارة الكتابة .0

ستواجو ادلشكالت أو الصعوابت، ال سيما  دريسومن ادلعلوم أن عملية الت

اللغة العربية اليت ليست من لغة األم ولكنها لغة األجنبية وليست من  دريسيف ت

سًتاتيجية إبىاتُت اإلسًتاجتتُت  تابةمهارة الك دريسا اليومية. وكذلك احلال تلغتن

ادلدّرس ىذه  استخدام، فهناك مشكالت حينما  وتعبَت الصور إمالء اإلستماعي

 تابةمهارة الك دريستاللغة العربية وخاصة يف التدريس يف عملية  إلسًتاتيجيةا
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احلكومية األوىل تولونج أجونج. يواجو ىذه ادلشكالت  اإلسالمية درسة الثانويةدلاب

 9:خليلي قول األستاذبادلدّرسون والطالب مجيعا. وىذا يناسب 

ذه هب تابةمهارة الك دريسونواجو ادلشكالت عند ت"
 يفتنوع الطالب  . ومن تلك ادلشكالت ىي:اإلسًتاتيجية

فقط  تونالصف العاشر ال أي الطالب . ألنمقدراهتم وخلفياهت
من من أييت من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية، بل ىناك أيضا 

 . حىتالعامة حيث مل يتعلمو اللغة العربية قطا   ادلدرسة ادلتوسطة
طالب لذلك ىناك بعض ال كتابة الكلمةعن  تؤرر على الفهم 

ألهنم مل يسمعوىا  كتابة الكلمة عن الفهم الذين لديهم قصور
 "مث قّلة الدوافع الطالب من العائلتهم أو البيئتهم .قط ا
 

 يف استخدام  ادلشكالت أبنّ  ادلذكورة ادلقابلة من اخلالصة الباحثة أخذت

 م.قدراهتم وخلفياهتيف تنوع الطالب  ىي

مع  ادلقابلة احلقائق ادلوافقة بنتائج أيضا اةالباحث تحصلمن ادلالحظة 

 مؤرر على قدرهتية ميكن أن اخللفية للطالب كل مدرسأن الفرق يف  اخلليلي،األستاذ 

مع قدرًة يف الكتابة وىناك بعض الطالب الذين ىم أقل . تابةمهارة الك دريسيف ت

                                                           
9
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ولكن ىناك . ادلدروسة ا جيعلها أقل قدرة على فهم ادلواد.ومماستخدام اللغة العربية

 10.اللغة العربيةقادرين على  أيضا بعض الطالب الذين كانوا

وأما ادلشكالت من الطالب ىي قلة الدوافع مثال، مث قلة ادلفردات. وذلك 

 11قالت: مفتاح الرمحة ع الطالبة من الصف الثاين عشر،موافقا بنتائج ادلقابلة م

ادلشكالت اليت تقبلٍت ىي مل أعرف ادلفردة اليت أن يلزم استخدام "
ليجعل الكلمة أو اجلملة، دلّا يتعّود كتابة الكلمة ابللغة العربية، 

 ادلخاطب اللغوية غَت موجودة." البيئة أو 
 

ذ االستنباط أن ادلشكالت يف أخ باحثةميكن لل ،بناء على احلقائق السابقة

 :وتعبَت الصور إمالء اإلستماعيسًتاتيجية إب كتابةمهارة ال دريست

 :ىي ادلدرسن م ادلشكالت  (أ 

ادلدرسة الدينية ألنو اكتساهبم كثَت من درس يف ليست مجيع الطالب ت (1

كتابة من   وادتعوّ ي مل  التدريس الكتابة يف ادلدرسة الدينية أيضا، ولذلك ىم

 .الكلمة اللغة العربية

 تنوع قدرة الطالب يف تدريس الكتابة. (1

                                                           
  م 1819 يناير 08، سبتمالحظة يف الفصل العاشر،  10
 م 1819 ماريس 11مجعة شر اعال يف الصف طالبة .رممقابلة مع   11
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خلفية الطالب ادلختلفة  ويكونون خارج من ادلدرسة ادلتوسطة  ألن (0

 ة اليت مل درسوا اللغة العربية. أإلسالمية ومن ادلدرسة ادلتوسط

 ادلشكالت من الطالب ىي:  (ب 

 من العائلة أو البيئة قّلة الدوافع (1

 لدي الطالب قّلة ادلفردات (1

 يف البيت أو ادلدرسة البيئة اللغوية غَت موجودة (0

 حتليل احلقائقج. 

 و أّما حتليل احلقائق عن نتائخ ىذا البحث ىي كما يلي:

 .أنواع اإلسًتاتيجية اليت استخدمها ادلدرس يف تدريس مهارة الكتابة .1

مهارة الكتابة ابدلدرسة  اإلسًتاتيجية اليت ميكن استخدامها يف تدريس

  اإلستماعياإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج ىي إسًتاتيجية اإلمالء 

 وتعبَت الصور.

وتعبَت الصور يف تدريس مهارة الكتابة   إمالء اإلستماعيإستخدام إسًتاتيجية  .1

 ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج.
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يف تدريس اللغة العربية جيري  إمالء اإلستماعيإستخدام اإلسًتاتيجية 

 خبطوات آتية:

 ونطلب اىل الطالب، والسؤال عن أحواذلم، وقرأ  درسادل حتيات (1

 كشف الغياب.

 ض.ادلا يوم ادلرتبطة قواعد اللغة ادلدرس يشرح (1

 سابقا. هاتدريس متّ  اليت ووحفظقرأة النص ل الطالب يطلب من (0

 .القرطاس وإعداد الكتب إلغالق الطالبأيمر ادلدرس  (4

قراءة واضحا ابدلخارج  معالنص  الطالباىل  ليمي دريسادل (9

 الصحيحة.

 .LCD بوسائل النص إظهار و أعمال الطالب نتائجتصحيح  (9

صلوا حي مل الذينيف الصف، و  مباشرة درجات الطالب نتائجقراءة  (0

 إعادة عمل الكتابة. جيب  28 على درجة

ادلادة الىت البد من إعادهتا ىي نصوص األدعياء يف الصالة  (1

 وادلدرس ميليها ذلم.
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نصوص األدعياء يف الصالة الذي تكتب الطالب  تصحيح (2

 .LCDبوسائل 

نصوص األدعياء يف  لقراءة الطالبيطلب ادلدرس من  (18

 .امعً  الصالة

 السالم. وحتيةيقدم  ويقرأ الدعاء، ،الدافع عطيي درسادل (11

إستخدام اإلسًتاتيجية عن  ادلذكورة ادلقابلة من اخلالصة الباحثة أخذت

 يف تدريس اللغة العربية جيري خبطوات آتية: تعبَت الصور

ونطلب   اىل الطالب، والسؤال عن أحواذلم، وقرأ  درسادل حتيات (1

 كشف الغياب.

 تلك اليوم. قواعد اللغة ة ادلادةادلدرس شرحت (1

 .LCDادلدرسة الطالب ليهتم الصورة يف  سئلت (0

يف تسئل ادلدرسة الطالب ليجعل اجلملة اليت أن تناسب مع الصورة  (4

LCD. 

 تلزم اجلملة أن يستخدام القواعد اليت تدرس الطالب تلك اليوم. (9
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معاً، تسئل ادلدرس الطالب لتقراء  أعمال الطالب نتائجتصحيح  (9

 م وتكتب يف السبورة.أعماذل نتائج

 .امعً صحيح  أعمال نتائج لقراءة الطالبيطلب ادلدرس من  (0

 السالم. وحتيةيقدم  ويقرأ الدعاء، ،الدافع عطيي درسادل (1

 مشكالت ادلدرس يف استخدام اإلسًتاتيجيات يف تدريس مهارة الكتابة .0

إمالء اإلستماعي وتعبَت سًتاتيجية إب كتابةمهارة ال دريسأن ادلشكالت يف ت

 من ادلدرس ىي: ادلشكالتالصور. أّما 

ليست مجيع الطالب تدرس يف ادلدرسة الدينية ألنو اكتساهبم كثَت  (1

ادلدرسة الدينية أيضا، ولذلك ىم مل  يتعّودوا  من التدريس الكتابة يف

 .من كتابة الكلمة اللغة العربية

 تنوع قدرة الطالب يف تدريس الكتابة. (1

خلفية الطالب ادلختلفة  ويكونون خارج من ادلدرسة ادلتوسطة  ألن (0

 ة اليت مل درسوا اللغة العربية.أإلسالمية ومن ادلدرسة ادلتوسط

 ب ىي:ادلشكالت من الطالو أّما   
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 قّلة الدوافع من العائلة أو البيئة (1

 قّلة ادلفردات لدي الطالب. (1

 البيئة اللغوية غَت موجودة يف البيت أو ادلدرسة (0

 

 

 

 

 

 

 

 


