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  الباب الرابع

  نتائج البحث

  

، يف هذا البحث العلمي، يتكون نتائج البحث على موجز عن مكان البحث

الذي يواصل عن البحث يف املدرسة الثانوية  .، ونتائج البحثاحلقائقوحتليل تقدمي و 

  :ويشرحه فيما يلي. اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان

  بيان موجز عن مكان البحث. أ

  المدرسة تاريخ و موقع. ١

إذا حدث عن تاريخ اإلقامة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

رجوتاجنان، فالعالقة بتسميته عن مؤّسسة الرتبية اإلسالمية باملعهد سبيل املتقني 

)YPI PSM (يف تانني رجوتاجنان.  

 )Affandi(بنسمى أفندي  )TNI(أوله عن جندي يف جيش وطين إندونيسي 

وفقه أفندي أّن يدافع وطن ). Batalyon Kelud(باتليان كالوط الذي جيتمع يف  

ولكن خيتياره بريفع القلم أو يقّدم الرتبية يف بالد . حمّب ليس بطريقة جندية فقط

  .اإلندونيسي، وخاصتها يف الوطن االولد الذي حمّب يف قرية تانني رجوتاجنان
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كومية رجوتاجنان املدرسة الثانوية اإلسالمية احلتنقسم إجراءت عن إقامة 

  ١ :على ثالثة مراحلةـ، وهي 

  رحلة األوىلامل) أ

 ١٩٤٩أكتوبر  ١٠يف تاريخ هذه املرحلة بإقامة املدرسة اإلبتدائية  بداء

، يقامة املدرسة ١٩٥٢أكتوبر  ١٠مثّ يف تاريخ . بيواقع حجر األول يف قرية تانني

سبب عن إقامة املدرسة . سنوات ٦الذي يئخذ ملدة ) MIM(اإلبتدئية املتوسطة 

اإلبتدئية املتوسطة منها الستيعاب اخلرجيني املدرسة اإلبتدئية من أجل مواصلة 

ألنه يف ذلك الوقت يف املدينة تولونج أجونج ليس . السعي إىل زيادة التعليم

  .هناك مؤسسة اليت حتمل خريج املدرسة اإلبتدئية إىل املستوى التايل من التعليم

ن تسمية املدرسة اإلبتدئية املتوسطة إىل املدرسة الثانوية املتوسطة تغيري ع

و لكن مباشرة ملادة سنة، حىت تغيري أيضا بتسمية ) Nilo Suwanto(نيال سوونط 

تغيري عن تسمية الرتبية اخلريات إىل تسمية  ١٩٦٩يف السنة . الرتبية اخلريات

للفصل ) MTs Al PSM( املدرسة املتواسطة اإلسالمية باملعهد سبيل املتقني

) MTs Al PSM(واملدرسة الثانوية اإلسالمية باملعهد سبيل املتقني  ١،٢،٣

 .٤،٥،٦للفصل 
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  ةالثانيرحلة امل) ب

بعد املعريفة عن املدرسة الثانوية املعهد سبيل املّتقني قرية تانني يف السنة 

تغيري املدرسة الثانوية معهد سبيل املّتقني قرية تانني إىل املدرسة الثانوية  ١٩٨١

عن املدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية ) Fillial(احلكومية اإلسالمية فّليال 

تولونج  ١تولونج أجونج، واآلن هي املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

تابعة املدرسة الثانوية اإلسالمية أن إجراءت عن كل السياسات قرار مل. أجونج

ولكن يف املمارسة العملية يف جمال غري مناسب . تولونج أجونج ١احلكومية 

من ذلك املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فّليال تانني تعطي احلرية . إجرائية

الكاملة يف إدارة وسياسة إلعطاء حقوق احلكم الذايت حىت املدرسة الثانوية 

ية احلكومية فّليال تانني البلدان املتقدمة النمو بأخذ مجيع سياسا�ا اإلسالم

  .اختذت بشكل مستقبل من حقوق احلكم الذايت

بعد ما يقرب إىل مخسة عشر سنة تنفيذ املدرسة الثانوية اإلسالمية 

أسفل الشهادة  ١٩٩٥نوفنرب  ٢٥انتهائها يف تاريخ . احلكومية فّليال عملية التعليم

 ١٩٩٥ / A ٥١٥: إدارة الدين الوالية و إدارة الدين مقاطعة جاوى الشرقية رقم 

عن تأميم املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تكون املدرسة الثانوية اإلسالمية 

احلكومية رجوتاجنان يف وقت حىت املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فّليال تانني 
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، مث ١٩٩١أول رئيس للمدرسة هو احلاج افيندي حىت السنة  الذي شغل منصب

  .١٩٩١ – ١٩٩٦بعد ذلك استمرت من الدكتور احلاج مسرور يف السنة 

  ةرحلة الثالثامل) ج

الثانوية اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان يف هذه املرحلة،قد وقع املدرسة 

املدرسة لو ال تغيري و . حتت زمام اداريّة الدينية أو اآلن تسميته وزارة الدينية

 ٣الثانوية اإلسالمية احلكومية املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان إىل 

الثانوية اإلسالمية املدرسة تولونج أجونج، ولكن قد خطاء االمري بتذكر بتسمية 

وهذ صحيحة عن االعطيتهم مثل مساعدة عن . تولونج أجونج ٣احلكومية 

تولونج أجونج كالواحد  ٣الثانوية اإلسالمية احلكومية ة املدرساالمري بتسمية 

  .املدرسة الثانوية يف تولونج أجونج

وأما بالنسبة للرئيس الذي خدم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

  ٢:رجوتاجنونج فيما يلي

  )١٩٩٦ -  ٢٠٠٠(        الدكتور احلاج مفتاح ) أ

  )٢٠٠٠ -  ٢٠٠٣(      الدكتور إمام مكاجي ) ب

  )٢٠٠٣ -  ٢٠٠٥(      الدكتور احلاج مسرور ) ج
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  )٢٠٠٥ -  ٢٠٠٩(    الدكتور احلاج مرجوين املاجستري ) د

  )٢٠١٠ -  ٢٠١٥(  الدكتور احلاج سالمت ريادي املاجستري) ه

  )إىل اآلن ٢٠١٥(     الدكتور احلاج خري اهلدى املاجستري ) و

قرية تانني، مركز املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان يف وقع 

واقعه بعيد عن االستحدام املدينة ألّن يف والية . رجوتاجنان، مدينة تولونج أجونج

وإن حول املدرسة بيت ا�تماع، ولكن بيئة . القرية الطبيعية ببيئة القرية واملزارع

املدرسة . و يسند عن إجراءت التعليم. املدرسة ليست تشويش عن االستحدامز

مية احلكومية رجوتاجنان قريب عن املكان التسلية وهي شّالل الثانوية اإلسال

اليت تقع يف جنوبية املدرسة الثانوية ) Air Terjun Kandung(بتسمية كاندونج 

  .ويزور الطالب و ا�تماع اخلارج إليها متاما. اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان

  صورة الذاتية المدرسة. ٢

  ٣:ما يلي فيملدرسة اليت تتكون تشرح الباحثة عن صورة الذاتية ا
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  ٤.١الجدوال 

  صورة الداتية المدرسة

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان تولونج   اسم املدرسة

  أجونج

  احلكومية  وضع املدرسة

  ١٩٩٥  سنة إقامة

شارع سوفريادي قرية تانني املنطقة رجوتاجنان احملافظة   عنوان

  . تولونج أجونج املديربة جاوى الشرقية

  ٦٦٢٩٣: رمز الربيد

  )  ٠٣٥٥( ٣٧١١١٣: منرة اهلاتف 

   ٥٢٣٦٥٤٠  )No. Fax(رقم الفاك 

 manrejotangan.sch.id/ppdb  عنوان املواقع

العلوم  تعليم العلوم االجتماعية وتعليم العلوم الطبيعية،   وقد استضافت يف الربنامج

  .الدين

  )٤٥.٠٦ – ٢٠.١٤(إىل النهر الصباح   وقت التعليم

  رؤية. ٣

الثاقبة هي اإلميان ) العلوم والتكنولوجيا(تتفوق يف العلوم والتكنولوجيا 

  .، اجليل احلايل من القرآن الكرمي)إمتاق(والتقوى 

  مهمة. ٤

 وقع مهندس القائمة واعتماد مهندس من البلدان املتقدمة النمو  )أ
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حتقيق عملية التعليم يف فعالية وكفاءة تفاعلية، ملهمة وممتعة اليت تنطوي على ) ب

  استكشاف والتطوير والتأكيد: ثالثة أمور

  حتقيق قوة املعلمني والعاملني يف التعليم املهارة باللغة اإلجنليزية) ج

 شراكات مع مدارس أو مدرسة تتفوق يف البالد وخارجهاقامة ) د

  إقامة روابط مع اجلامعات يف إندونيسي) ه

  التعاون مع عامل العمل) و

 تنظيم فئة الربنامج املعجل) ز

  إجراء برنامج التميييز الدراسي) ح

  برنامج تنظيم حفظ القرآن) ط

  أغراض. ٥

بني أمور أخرى، من املدرسة حتقيق مهندس من البلدان املتقدمة النمو، من ) أ

يف  Adni Islamic International Scholl الثانوية اإلرشاد اإلسالمية سينجافورى

  .كوللومفور مالسى

تنفيذ عملية التعليم يف فعالية وكفاءة تفاعلية، ملهمة وممتعة اليت تضم على ) ب

 )التنقيب والتطوير وتأكيد(ثالثة أنشطة 
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اإلجنليزية للمعلمني والعاملني يف جمال التعليم املدرسة  إجراء التدريب على اللغة) ج

  الثانوية احلكومية اإلسالمية رجوتاجنان تولونج أجونج

املدرسة الثانوية احلكومية : الشراكة مع مدرسة أو املدرسة العليا يف البلد مايلي) د

  الثالث ماالنج

  إدخال املدارس لعدد من اجلامعات يف مجيع أحناء إندونيسى) ه

  العمل معا من أجل الشركات) و

 تنظيم فئة الربنامج املعجل) ز

  إجراء برنامج التميييز الدراسي) ح

  برنامج تنظيم حفظ القرآن) ط

هيكل التنظيم في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية رجوتانجان تولونج . ٦

  أجونج

 يصوغ العالقة الفعل بني االمريهيكل التنظيم هو نشاط أن يرّكب و 

فذالك حيتاج . ويصوغ حماولة واحدة للوصول اهداف الذي يرجهم. عضويّتهو 

الثانوية اإلسالمية أما هيكل التنظيم يف املدرسة . التنظيم على هيكل التنظيم

 ٤:احلكومية رجوتاجنان فيما يلي 
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  ٤.٢الجدوال 

   هيكل التنظيم

  الدكتور احلاج خري اهلدى املاجستري  رئيس املدرسة

  تري ويناطا  الربمناجرئيس وكيل عن 

  الدكتور احلاج علي مربور  وكيل عن رئيس العالقة ا�تماع

  إمام نواوي املاجستري  وكيل عن رئيس الطالب

  زكية الفوعد  وكيل عن رئيس املرافق 

  املدارس     

  الطالب     

  احوال الطالب. ٧

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية قد تعلم عن حقائق الطالب يف 

حيث ميلك كّل . الطالب ١١٤٦جمموعته  ٢٠١٦/٢٠١٦رجوتاجنان يف السنة 

الطالب، والفصل احدى عشرة  ١٨٦الفصل جزء وهي الفصل العاشر بعداد 

  ٥:الطالب جبدول فيما يلي ٥٧٣، والفصل اثنا عشرة بعداد ٣٨٧بعداد  الطالب

  ٤.٣الجدوال 

 احوال الطالب

  في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية رجوتانجان

  ٢٠١٥/  ٢٠١٦في السنة 

  عدد الجمع  الطلبات  الطالب  الفصل

X ٢٥٤  ١٦٦  ٨٨  

XI  ١٤١  ١٠٠  ٤١  
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  عدد الجمع  الطلبات  الطالب  الفصل

XII  ١٧٨  ١٢١  ٥٧  

  ٥٧٣  ٣٨٧  ١٨٦  عدد اجلمع

  

  احوال المدّرسين. ٨

أما عداده املدرس حىت . حقائق املدرس يف السنة إىل السنة اآلخرى تغيريا

  ٦:افراد فيما يلي  ٦٦وهي  ٢٠١٥سنة 

  ٤.٤الجدوال 

 احوال المدرسين

  في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية رجوتانجان

  ٢٠١٥/  ٢٠١٦في السنة 

  رقم الموضوف  اسم المدرس  رقم

  ١٩٦٧٠٥١٤١٩٩٤٠٣١٠٠٤  املاجستريالدكتور احلاج خري اهلدى   ١

  ١٩٦٣٠٨١٦١٩٩٣٠٣١٠٠٢  الدكتور أمحد نواوي  ٢

  ١٩٦٠٠٢٠٥١٩٧٧٠٣١٠٠٣  الدكتور احلاج علي مربور  ٣

  ١٩٦٧٠٠٦٠٢١٩٨٠٣١٢٠٠١  حمصوسية  ٤

  ١٩٧٢٠٣١٧١٩٩٨٠٣١٠٠١  فريد زم زمي  ٥

 ١٩٧٣٣١١١٥١٩٩٠٣١٠٠٢  إمام نواوي املاجستري  ٦

 ١٩٦٧٠٧٠٩٢٠٠٥١١٠٠٢  تري ويناط  ٧

 ١٩٦٩٠٢٤٠٢٠٠٥٠١١٠٠٣  غفران  ٨

 ١٩٧٦٠٥١٥٢٠٠٥٠١٢٠٠٤  لنت وايت  ٩

 ١٩٧٥٠٦١٠٢٠٠٥٠١١٠٠٢  جاكو وهيودي  ١٠
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  رقم الموضوف  اسم المدرس  رقم

 ١٩٧٦٠٣٣٢٠٠٥٠١١٠٠٣  زكية الفوعد  ١١

 ١٩٨٢١١١٧٢٠٠٥٠١٢٠٠٣  تيتيس فرشطيانعسية  ١٢

 ١٩٨٠٠٥١٢٠٠٥٠٠١٢٠٠٤  اسراءيت  ١٣

 ١٩٦٣٠٧٠٦٢٠٠٦٠٤٢٠٠١  احلاجة أنيسه فهمي  ١٤

 ١٩٦٩٠٦٠٥٢٠٠٦٠٤١٠١١  الدكتور رسدي  ١٥

 ١٩٦٢٠٦٢١١٩٩٤٠٣٢٠٠١  احلاجة سونرسيه  ١٦

 ١٩٧٧٠٤٢٩٢٠٠٧٠١٢٠١٨  إمراءة اللطيفة  ١٧

 ١٩٧٤١١٢٥٢٠٠٧٠١٢٠١٨  هرياتني  ١٨

 ١٩٧٠٠٣٢٩٢٠٠٧٠١٢٠١٣  نورول هداية  ١٩

 ١٩٦٩٠٧٠٦٢٠٠٦٤١٠١٦  غفرا املاجستري  ٢٠

 ١٩٦٣٠٩٠١٢٠٠٦٠٤١٠١٢  مسهود  ٢١

 ١٩٦٦١٢٠٩٢٠٠٧٠١١٠٢٧  الدكتور مكسيم  ٢٢

 ١٩٧٦٠٩٢٣٢٠٠٧١٠٢٠٠٢  آليس آرناوايت  ٢٣

 ١٩٨١٠٨١٧٢٠٠٧١٠١٠٠١  أكوس مسطفى  ٢٤

 ١٩٧٢٠٥٢٨٢٠٠٧١٠١٠٠٢  فحرجي  ٢٥

 ١٩٧٥٠٧١٧٢٠٠٧١٠٢٠٠٨  ريتا رتناوايت  ٢٦

 ١٩٧٦٠٧٠٦٢٠٠٧١٠١٠٠٥  يوليوس كمل  ٢٧

 ١٩٧٦٠٧٠٧٢٠٠٧١٠١٠٠٣  حممد زين معريف  ٢٨

 ١٩٧٧٠٦١٦٢٠٠٧١٠٢٠٠٥  ليليا حسن فوسفيتا  ٢٩

 ١٩٧٣٠٥٢٠٢٠٠٩١٠١٠٠١  احلاج أيكو أزهار هدايات  ٣٠

 ١٩٧٥٠٧١٧٢٠٠٧١٠٢٠٠٨  احلاج أمينة الصاحلة  ٣١

 ١٩٦٣٠٨٠٤٢٠٠٦٠٤١٠٠٨  مسروين  ٣٢

 ١٩٦٩٠٦٠٧٢٠٠٧٠١١٠٣٩  نور هادي  ٣٣

 ١٩٦٣٠٨١٣٢٠٠١٠١٢٠١٣  سومياتني  ٣٤

 ١٩٨٦٠١٢٠٢٠٠٩١٠٢٠٠١  نعمة الصاحلة  ٣٥



 

٦٥ 

 

  رقم الموضوف  اسم المدرس  رقم

   مسرور الدكتور احلاج  ٣٦

   مرزى فيصال  ٣٧

   فطريا أنيعتياس  ٣٨

   احلاج مساجي  ٣٩

   سيت مسيطة  ٤٠

   فكرية الصفّيا  ٤١

   الدكتور احلاج مشكور املاجستري  ٤٢

   حممد عزيز وجيايا  ٤٣

   ليليس أنيفية يولفى  ٤٤

   مهّييا أمامي  ٤٥

   رينا سوسانيت  ٤٦

   ثليث فطريانا  ٤٧

   أمحد سهيلي  ٤٨

   أسراري �رأمحد   ٤٩

   حممد شيفول رمحن  ٥٠

   حممد زينال أزكيا زينان  ٥١

   ألفيه هرلينا  ٥٢

   نورجنة  ٥٣

   بافني آفندي  ٥٤

   حممد أنصاري  ٥٥

   مصونا  ٥٦

   سيت موناظرية  ٥٧

   إرفاين جنا  ٥٨

   أمحد زيين  ٥٩

   سوماجي  ٦٠



 

٦٦ 

 

  رقم الموضوف  اسم المدرس  رقم

   سهودي  ٦١

   مهادي  ٦٢

   أمحد أريفني  ٦٣

   آتيك سوليستيانا  ٦٤

   أكوس سيفواهللا  ٦٥

   هريى ألفيان ودادو  ٦٦

  

  مرافق المدرسة و وسائل التعليم. ٩

تتكون .  مرافق املدرسة و وسائل التعليم هي اآلت يساعد يف نشاط التعليم

مرافق املدرسة و وسائل التعليم يف املدرسة اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان تولونج 

  ٧:أجونج فيما يلي

  ٤.٥الجدوال 

  مرافق المدرسة و وسائل التعليم

  بيان  العداد  أسماء البضائع  رقم

  جيد  ٢٢  غرفة التعليم  ١

  جيد  ١  إدارة رئيس املدرسة   ٢

  جيد  ١  إدارة وكيل رئيس املدرسة  ٣

  جيد  ١  غرفة املدرسني  ٤

  جيد  ١  تاتا االستثماري   ٥

  جيد  ١  املكتبة   ٦

  جيد  ١  غرفة الصيحة  ٧

                                                           
٧
  ٢٠١٦الحكومیة رجوتانجان تولونج أجونج  الوثقة المدرسة الثانویة اإلسالمیة  



 

٦٧ 

 

  بيان  العداد  أسماء البضائع  رقم

  جيد  ٢  معمل علوم الطبيعية   ٨

  جيد  ١  معمل اللغة   ٩

  جيد  ١  معمل احلاسوب   ١٠

  جيد  ١  غرفة اإلرشد  ١١

  جيد  ١  غرفة جمموعة الطالب  ١٢

  جيد  ١  غرفة املوسيك  ١٣

يف غرفة (١،و )للطالب( ٦٠  احلاسوب  ١٤

يف ( ٥،و)يف غرفة وكا(٢،و)املدرس

  )غرفة تاتا االستثماري

  

  جيد

  جيد  ٢  مصّلى  ١٥

  جيد  ١  قاعة  ١٦

  جيد  ١  ملعب  ١٧

  جيد  ١  خمزن و مطبخ  ١٨

  جيد  ١  غرفة التعاون  ١٩

  جيد  ١  موقف املدرس  ٢٠

  جيد  ١  موقف الطالب  ٢١

  جيد  ٨  محام  ٢٢

  جيد  ١  غرفة الطبل  ٢٣

  جيد  ١  مقصف  ٢٤

  جيد  ٨  اآلت املطبعة  ٢٥

  جيد  ٥  )LCD(الوسائل الصورة   ٢٦

 

 

  



 

٦٨ 

 

  الحقائقو تحليل تقديم . ب

احلقائق عن نتائج البحث الوصول عن نتائج املقابلة، بعد جتمع الباحثة 

. واملالحظة، والتوثيق، تستمري الباحثة حتليل احلقائق ليبحث عن نتائج البحث

يناسب حتليل احلقائق الذي ختتيار الباحثة هي تستعمال حتليل الوصفي الكيفي 

ق يف املدرسة بتحليل احلقائق الذي جتمع الباحثة عن املقابلة، واملالحظة، والتوثي

احلقائق الوصول و التقدمي الباحثة ستحليل . الثانوية اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان

 :وحتليل البحثه فيما يلي . بيناسب عن نتائج البحث والرتاكز إىل املسائل البحث

في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  تعليم القواعد اللغة العربية. ١

  رجوتانجان

  

ولكن يعطي الدرس القواعد . اللغة العربية مهّمة يف تعليم اللغة العربيةقواعد 

حينما تسأل الباحثة عن تطبيق تعليم القواعد اللغة . اللغة العربية للطالب غري سهل

تعّلم القواعد اللغة العربية لألطفال : ". . .العربية، يقول األستاذ غفرا يف االقتباساته

  ٨".. . .ة البحثهم غري خمّرجني عن املعهد ياأخيتغري السهل، وهذه ألّن خلفي

 

عن يقول األستاذ غفرا، فيستطيع ان يفهم إّن يعّلم القواعد اللغة العربية إىل 

وهكذا ال بّد ان يقني املدرس الطالب عن مهّمته تعليم . الطالب ليس أمر سهل

ّد املدرس ان يستطيع واملعصوده وهي الب. القواعد اللغة العربية يف تعّلم اللغة العربية

                                                           
  ٢٠١٦إبريل  ٢٢قابلة مع األستاذ غفرا مدّرس اللغة العربية يف التاريخ امل  ٨



 

٦٩ 

 

لكي يفهموهم و يطبيقه . ليبحث الطالب اهداف عن التعليم القواعد اللغة العربية

وغري ذالك يطلب املدرس ليستطيع ان يستعمال االمناط و الطرق . يف التعليم

وهذا توكد باالقتباسات ان يقول . املتنوعة يف التعليم القواعد اللغة العربية للطالب

ال بّد ان يفعل هذه التعليم بطريقة متنوعة يا أخيت، لكي . . .: "األستاذ غفرا 

 ٩".. . .الطالب غري ملل

  :بني طريقة التّعلم الذي قد طبق كالنتائج املقابلة يف االقتباسات ان يقول

. قد طبيقت طريقة التعليم لألطفال يف تعليم القواعد اللغة العربية. . .

أحّب طريقة التعليم بأعطي . بقسم الدينوخاصتها للطالب  يف الفصل العاشر 

القواعد اللغة العربية للطالب ياأخيت، ّمث أدعهم ليفهموا و حيفظوا بطريقة مغّىن معا 

 ١٠.. . .مثل يف تعليم الفعل املاضي و احلرف النصب

 :مثل املادة القواعد اللغة العربية اليت يعلمه بيغّىن وهي 

  حرف النصب) أ

  "لعّل لكّن كذا اتيت# إّن و أّن وكأّن ليت " :تتكون حرف النصب على 

  

 
                                                           

  ٢٠١٦إبريل  ٢٢قابلة مع األستاذ غفرا مدّرس اللغة العربية يف التاريخ امل  ٩
  ٢٠١٦إبريل  ٢٢قابلة مع األستاذ غفرا مدّرس اللغة العربية يف التاريخ امل  ١٠



 

٧٠ 

 

  فعل املاضي اللفضي) ب

–فعلتم  –فعلتما  –فعلت  –فعلن  –فعلتا  –فعلت  –فعلوا  –فعال  -فعل

  .فعلنا –فعلت  –فعلّنت  –فعلتما  –فعلت 

حينما تسأل الباحثة زيادة عن هذه الطريقة يف تعليم القولعد اللغة العربية، 

 :يف االقتباساته أّن يبحث األستاذ 

بيستعمال هذه الطريقة، يستطيع الطالب ان يفهم املادة القواعد . . .

  .اللغة العربية بسهل يا أخيت، وحيفظها بسريع ألّن يفعل أن يدرس مبغّين 

وهم . وهذه الطريقة يستطيع ان يفعل الطالب ليحّب تعليم اللغة العربية

واآلن يظّنون إّن . لغة العربية صعبامن قبلهم جوعا لتعليمه، ألّن ظّنهم ال

  ١١.. .عيدةالقواعد اللغة العربية ليس كالفكريهم ويستطيع ان يتعّلم بس

عن يقوله، فيستطيع ان يفهم إّن تعّليم القواعد اللغة العربية للطالب 

 .بالطريقة املتغّىن، سيجعل التعليم اللغة العربية مفارحيا و سهال ليفهم وحيفظ املادتة

أعّلم األطفال باستعمال الرموز . . .: "ستعمال التعليم بيغىن، يبحث املدرسوغري ي

  :واخلالصته منها  ١٢ ".. .أيضا يف التعليم، مثله يف تعليم إسم النكرة و إسم املعرفة

  )نكرة+ معرفة (َم ٌن ) ١

  )معرفة+ نكرة (َن ِم ) ٢

  )معرفة صفة+ معرفة (َم َم ْص ) ٣

                                                           
  ٢٠١٦إبريل  ٢٢قابلة مع األستاذ غفرا مدّرس اللغة العربية يف التاريخ امل  ١١
  ٢٠١٦إبريل  ٢٢قابلة مع األستاذ غفرا مدّرس اللغة العربية يف التاريخ امل  ١٢



 

٧١ 

 

  )صفةنكرة + نكرة (َن َن ْص ) ٤

  )نكرة غري صفة+ نكرة (َن ٍن ) ٥

عن نتائج املقابلة، يستطيع ان يفهم إن طريقان الذي قد طبق يف تعليم 

يف العام، اجراءت التعليم  .القواعد اللغة العربية متاما وهي يستعمال متغّىن و الرموز

ة احلكومية الذي تطبيقه يف التعليم القواعد اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمي

 :رجوتاجنان فيما يلي

  .يبدأ التعليم بيفتح املدّرس الدرس بالسالم ويدع الطالب ليقرأ الفاحتة معا)  أ

 يفعل املدرس املقدمة بيسئال اخلرب للطالب و املاّدة قد تعّلم من قبله)  ب

  .يدع املدرس املادة القواعد اللغة العربية و يبحثه باملثال) ج

 .اّدة إىل الطالب الذي يفهمهميعطي األستاذ امل) د

  .وإذا حنتاج يطلب األستاذ الطالب ليحفظ القواعد اللغة العربية أيضا) ه

  .يدعوا املدرس ليكّرر عن املادة اليت تعّلم و خيلص معا )و

 .يدع األستاذ الطالب ليقرأ احلمداهللا معا كاملخالص و يقول السالم) ز

طريقة التعليم القواعد اللغة العربية عن خطوات التعليمه، فيستطيع ان يفهم 

  .ان يفعل بتعريف القواعد بطريقة القياسي وبطريقة التدريبات املباشرة



 

٧٢ 

 

ألن القواعد اللغة العربّية هي منّظم الذين . القواعد اللغة العربية مهّمة للتعليم

وشعر املرء . ينّظم أن يستعمال اللغة العربّية كالوسئل ليفهم الكالم اللغة العربية

وهذا يناسب عن . صعبا للتعليم اللغة العربية دون يفهم عن القواعد اللغة العربيته

". . . : س اللغة العربية وهو أستاذ غفرا يف االقتباسات ان يقولنتائج املقابلة باملدر 

ألن دون . إّن تعّلم اللغة العربية صعب دون يعّرف القواعد اللغة العربية يا أخيت

يعّرف عن القواعد اللغة العربية، ال يستطيع ان يفهم الطالب اللغة العربية اليت 

 ١٣".. . .التعليمهم

ع ان يعريف إّن تعّلم القواعد اللغة العربية إىل عن نتائج املقابلة، يستطي

الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية رجوتاجنان البّد ان  أفضلية يف تعليم 

ألن وظيفة قواعد اللغة العربية كالوسائل مساعدة للوصول املهارة اللغة . اللغة العربية

  .اللغة العربية لكي ال يشعر الطالب صعبا بيفهم الكالم. العربية

 Quantum( قوانتم للتعليم"ط تعليم القواعد اللغة العربية بالنمتطبيق . ٢

Teaching( في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية رجوتانجان  

  

 Quantum(ط قوانتم للتعليم التعليم القواعد اللغة العربية بنمإجراءت 

Teaching ( بتأخذ ٢٠١٦إبريل  ٢٠اليت قد تطبيق يف يوم االربعاء، التاريخ ،

                                                           
  ٢٠١٦إبريل  ٢٢قابلة مع األستاذ غفرا مدّرس اللغة العربية يف التاريخ امل  ١٣



 

٧٣ 

 

الباحثة عن الفصل العاشر بقسم العلوم الدين يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

حيث تعليمه ان يفعل ". إسم النكرة و إسم املعرفة"احلكومية رجوتاجنان باملاّدة 

. املادة العالقة وتوصيغ عن الرموزويواصل بني الرموز ب. باستعمال الرموز يف اخلالصة

  :بني الرموزه فيها

  )خرب+ مبتداء (مجلة إمسية =     ) نكرة+ معرفة (َم ٌن ) أ

  )مضاف إليه+ مضاف (إضافة =     ) معرفة+ نكرة (َن ِم ) ب

  )نعت+ منعوت (نعت =   ) معرفة صفة+ معرفة (َم َم ْص ) ج

  )نعت +منعوت (نعت =   ) نكرة صفة+ نكرة (َن َن ْص ) د

  )مضاف إليه+ مضاف (إضافة =   ) نكرة غري صفة+ نكرة (َن ٍن ) ه

ط قوانتم للتعليم يف منأما اجراءت التعليم القواعد اللغة العربية باستعمال 

  ١٤:املدرسة الثانوية احلكومية رجوتاجنان فيما يلي

 .يفتح املدرس الدرس بالسالم و يدع الطالب ليقرأ الفاتيحة معا) أ

املدرس املقدمة بيسئال اخلرب الطالب و يعطيهم تعليل يف التعليم اللغة يفعل ) ب

 .العربية

                                                           
  ٢٠١٦إبريل  ٢٠يخ املالحظة يف الفصل العاشر يف التار   ١٤



 

٧٤ 

 

أيضا اليت قد تعّلم " إسم النكرة و إسم املعرفة"يسئال املدرس الطالب عن املاّدة ) ج

 قبله

  ".إسم النكرة و إسم املعرفة"يسرح األستاذ الفوائد يف تعليم املادة عن ) د

سرح التعريف عن إسم النكرة وإسم املعرفة و يذكر أيضا يطلب املدرس الطالب لي) ه

 .الفرق بني إسم النكرة وإسم املعرفة باخلصائصها كالتعلم قبلهم

يعطي املدرس الرموز عن جمموعة بني إسم النكرة وإسم املعرفة و صيغة عن ) و

. مبتداء وخبر، وهي تتكون على جملة إسميةيصوغ  "نٌ + َم "للرموز . (الرموزه

مضاف و مضاف اليت تتكون على إضافة يصوغ " نٍ + َن "و " مِ + َن "والرموز 

اليت تتكون على  نعت يصوغ " َن صْ + َن "و " َم صْ + َم "ّمث للرموز . إليه

  .منعوت ونعت

 .يطلب املدرس الطالب ليجعل املثال املناسب بالرموز الطعتيته) ز

 . االجعال و املناسب بالرموزيطلب املدرس الطالب ليشرح أيضا عن املثال ) ح

 .يدع املدرس الطالب لنتائج معا عن املثال االشرح) ط

يدع املدرس الطالب ليكّرر املادة التعليمه بيجعل اخلالصة عن املادة التعليمه ) ي

  . يف هذا اليوم معا



 

٧٥ 

 

وبعد ذلك يقرئون . ياحتفال املدرس و الطالب نتائج التعّلمهم بصوفيق اليديك) ك

 .اهللا و ينتهى املدرس الدرس بالسالماحلمد 

. ط قوانتم للتعليم تعليم القواعد اللغة العربية مفارحامنيستطيع ان جيعل 

كالنتائج املقابلة الكاتبة الطالبة يف الفصل العاشر بقسم علوم الدين وهي رميا نور 

ليم يف اجراءت التعليم بنمط قوانتم للتع. . ." :أنعسيه يف االقتباسا�ا ان تقول

 ١٥ ".. . .ألّن يستطيع طريقة التعليم االجياز و املختصر و يسهل ليفهم. مفارحا

وغري ذلك آملى صيمة الزهرى طالبة يف الفصل العاشر بقسم علوم الدين يف 

مثّ تزيد  ١٦".. . .طريقة يعّلمه عاشق و غري شّد يا أستاذة. . ."االقتباسا�ا ان تقول 

. أستاذة، والطالب إبتكاري بإجابة السؤل عن املدّرسيشرحه تفصيل يا . . .: "رميا

. .."١٧ 

يف اجراءت التعليمه، يستطيع ان جيعل امناط قوانتم للتعليم تعليم القواعد 

ألن اجراءته االجياز و املادة اليت تبلغ سهال ليفهم . اللغة العربية مفارحا و غري شدّ 
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وهكذا نظرت حينما يسئال . يةوالطالب اإلبتكاري يف التعليم اللغة العرب. الطالب

   ١٨.املدرس الطالب، هم إبتكاري بإجابة عن السؤل

باستعمال . . .: "غري رميا و آملى، يقول غفرا الفكري يف االقتباساته أيضا 

نماط فالتعليمه مستطاب و استطيع ان افهم يف تعّلم اللغة العربية يا أستاذة لاهذه 

: ألّن وفقاها رميا يف االقتباسا�ا أن تقول ١٩".. . .ليفهم و يقرأ الكتابة غري السكل

ألن . ط، يستطيع ان يزيد يف التعّلم القواعد اللغة العربية يا أستاذةلنم�ذه ا. . ."

 ٢٠".. . .يستعمال الرموز  امللخص واجراء التعّلمه سيعا

وهذا يدل باستعمال منط قوانتم للتعليم يف تعليم القواعد اللغة العربية، جيعل 

وغري ذالك   .ألن استعماله بالرموز السهل ليحفظ. الب ان يسهل ليفهم الدرسالط

بتعطي الرموز واملثال " دور املدرس مهّمة أيضا يف يشرح املاّدة"يف اجراءت التعليمه، 

  .ليفهم الطالب املاّدة

ط، يستطيع نموغري ذلك نتائج التعليم القواعد اللغة العربية باستعمال هذا ال

ولكن . الطالب ليس القدرة عن واحد املادة عن إسم النكرة و إسم املعريفة فقط

يستطيع ان يفهموا عن جمموعة بيت إسم النكرة و إسم املعريفة بيصوغ تركيب املبتداء 
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٧٧ 

 

، و املنعوت و النعت )إضافة(، و مضاف ومضاف إليه )مجلة إمسية(و اخلرب 

 ٢١).النعت(

 Quantum(قوانتم للتعليم "ط واعد اللغة العربية بالنمتعليم القمشكالت . ٣

Teaching(  

كالقول األستاذ . يواجه املشكالت يف تطبيق عن هذه منط قوانتم للتعليم

  : غفرا يف االقتباساته

مشكالت يف هذه التعليم ألنّه شعر الطالب صعبا ليفرق بني . . .

يفهمهم . ة يا أخيتو االسم املعرف) نكرة صفة و غري صفة(االسم النكرة 

ويرّدد الطالب ليفرق بني االسم . إسم املعرفة الذي يبدأ حبرف أل فقط

 ٢٢. . .و الفعل أيضا يا أخيت

عن نتائج املقابلة يستطيع ان يفهم إّن املشكالت يف التعليم القواعد اللغة 

ط قوانتم للتعليم شعر الطالب صعبا ليفهم عن الفرق بني إسم منالعربية باستعمال 

مع أن . يفهمون إسم املعريفة بيبدأ بأل فقط. النكرة و إسم املعريفة، ألنه ال يفهم

إسم املعريفة ليس يبدأ بأل فقطـ، ولكن يستطيع ان يصوغ إسم العامل، و إسم 

 .الضمري، وإسم اإلشارة، و إسم املوصول، و إسم املضاف إىل معرفة

أل�ا . بني إسم و فعلوغري ذلك، شعر الطالب ترّدد حينما البّد ان يفرق 

ترّكز نقيص الطالب يف التعّلم، ألّن ليس الدرس اللغة العربية البّد ان تعّلمه فقط يف 
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٧٨ 

 

نشعر صعبا، إذا البّد :". . .هذه املدرسة، وهذا يناسب ان تقول رميا يف االقتباسا�ا

تنوعة ان نرتّكز بالواحدة املادة فقط، أل�ا يف هذا املدرسة ميلك الدرس الكثرية امل

وغري ذلك اللغة العربية ليست لغة أوىل يف بالدنا إندونيسيا، . . ." للتعّلم يا أستاذة 

 .ألن قدرة قليل عن املفردات اللغة العربية. وشعر الطالب صعبا ليفهمها بسهل

نقص الطالب احلامس : ". . .وغري ذلك، يزيد األستاذ غفرا يف اإلقتباساته 

وغري ذلك، وسائل التعليم . ن يظنهم اللغة العربية صعباأل. يف تعليم اللغة العربية

عن نتائج املقابلة، فيستطيع ان  ٢٣. . .".اللغة العربية يف هذه املدرسة حمدود جدّ 

ألن يشعرهم جوعا . يفهم إّن الميلك الطالب الدوافع والرغبة يف التعليم اللغة العربية

  .عليم اللغة العربية حمدود جّداوغري ذلك، الوسائل الت. يف تعّلم اللغة العربية

 نتائج البحث. ج

. عن مجع احلقائق الذي تقدمي الكاتبة، فاملرحلة املستمرية هي حّد احلقائق

  .احلقائق قد مجعت الكاتبة ستجمع الكاتبة يناسب باملركز البحث املعينتها

اإلسالمية في المدرسة الثانوية  نتائج البحث عن تعليم القواعد اللغة العربية. ١

  الحكومية رجوتانجان

يفعل تعليم القواعد اللغة العربية باملتغّىن و يستعمال اخلالصة يف الصيغة ) أ

  .الرموز
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اجراءت التعليم القواعد اللغة العربية يفعل بتعريف القواعد بطريقة القياسي ) ب

 .وبطريقة التدريبات املباشرة

للوصول مهارة اللغة العربية ليفهم يستعمال القواعد اللغة العربية كالوسائل ) ج

 .املادة القراءة يف الكالم اللغة العربية

قوانتم للتعليم "ط نمنتائج البحث عن تطبيق تعليم القواعد اللغة العربية بال.٢

)Quantum Teaching( في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية رجوتانجان  

  

قوانتم للتعليم باستعمال الرموز يف الصيغة  طنميفعل تعليم القواعد اللغة العربية ب )أ

  .اخلالصة

ط قوانتم للتعليم واحد املادة باملادة التعليم القواعد اللغة العربية بنميواصل ) ب

  .اآلخرى

  "تاندور"ط قوانتم للتعليم خبطة التعليم القواعد اللغة العربية بنمتطبيق ) ج

نماط قوانتم للتعليم العربية باللغة نتائج البحث عن مشكالت تعليم القواعد ال. ٣

)Quantum Teaching(  

نكرة صفة ونكرة (يشعر الطالب صعبا ليفرق بني إسم و فعل، و إسم النكرة )   أ

  . و إسم املعرفة) غري صفة

  ترّكز الطالب قليلة يف التعّلم اللغة العربية) ب



 

٨٠ 

 

  قدرة الطالب قليلة املفردات اللغة العربية)  ج

 الدوافع و الرغبة يف تعّلم اللغة العربيةنقص الطالب ) د

 وسائل التعليم اللغة العربية احملدودة) ه

  


