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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 لمحة عن المعهد اإلسالمي العصري الكمال .أ

 موقع جغرافي للمعهد اإلسالمي العصري الكمال .1

أقيم المعهد اإلسالمي العصري الكمال في قرية كونير وانادادي بليتار. هذا 

كيلو متر تقريبا من حد دائرة   3و ،كيلو متر تقريبا من ديوان قرية كونير  1المعهد يقع 

كيلو   7ربية. وأما من الجهة الشمالية فعو يقع بدائرة تولونج أجونح من الجهة العبليتار 

بقرية كولومايان. ويتحدد من الجهة الشرقية  متر تقريبا من معمورية وانادادي ويتحدد

 1بقرية كارنكايم في معمورية سريعات ويتحدد من الجهة الجنوبية بنهر برنتاس.

 تريخ التأسيس .2

 م.  1491خ منصور المعهد الكمال العصري اإلسالمي في سنة وأسس الشي

وهو أحد أبناء الشيخ إمام بشري )أحد المشاييخ في المعهد اإلسالمي السلفي الفتاح 

الذي يقع في ماعون ساري تولونج أجونج. وكان القيام بتأسيس هذا المعهد أمانة من 

يقيم أحد أبنائه في األرض الشيخ إمام البشري حيث قدمها إلى أبنائه. ويريد أن 
                                                             

 المالحظة باألستاذ مسهر الف أسنوي  1 
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المفتوحة الواقعة بالغابة بليتار. وكان الشيخ منصور هو الذي يستعد ألداء تلك األمانة 

. وتزوج الشيخ منصور بإحدى بنات الشيخ عبد الله إسمها أي اإلقامة بتلك األرض

ال وهم أول من يدبر المعهد الكم ،ميمونة. وثورث من هذا النكاح أبناء كثيرين وأحفاد

 العصري اإلسالمي ويرعاه في األيام المقبلة. 

 ،عندما كانوا صغارا وثالثة منهم قد جاءهم الموت ،وللشيخ منصور ستة أوالد

 وهن كما يلي:  ،وثالثة منهم بنات

ستي مالكةز وهي تزوجت بالشيخ صالح. ويقيمان في قرية كونير حيث  ،األولى

العصري اإلسالمي. وأقمها معهد صغيرا في كيلو مترا تقريبا من المعهد الكمال   1يقع 

 تلك القرية باسم المعهد اإلسالمي منبع الهدى"

( 1وهم: ) ،ستي متينة. وهي تزوجت بالشيخ طيب. وتورث سبعة أوالد ،الثانية

( 6( شمس المعارف )5( سيف الحبيب )9( ستي ماشطة )3( مائة حبة )2سنبلة )

 ( إمام أشعاري.7) ستي مسوة

. وهي تزوجت بالشيخ الحاج طاهر ويجايا. وتورث ستة ي منورةست ،الثالثة

( ريني 5( جوهر ورداني )9( أسماوتي )3( نور سعيدة )2( أستوتيك )1وهم: ) ،أوالد

 . ( رينا ليلى واتي6رحمتواتي )
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م. وبنى فيها  1411وارتحل الشيخ الحاج منصور إلى قرية كونير في سنة 

 يكون محال لتعلم طالبه من القرى المجاورة.مسجدا وأنشأ مجلسا  للتعليم حيث 

فأسس هذا المعهد اإلسالمي في  ،مناسبا باألثار الموجودة في المسجد الجامع كونير

م. وبعد وفاة الشيخ منصور فأودع الوظائف التربوية إلى زوجي إبنته. وهما  1491سنة 

يير وتبديل . وقد وقع إسم المعهد اإلسالمي تغالشيخ طاهو ويجايا والشيخ طبيب

بحيث في أوله يسمى المعهد اإلسالمي كونير ويصير األن المعهد الكمال العصري 

اإلسالمي. وكانت هذا التسمية بناء على إستخارة أحد المشاييخ حينئذ وهو الشيخ 

كان المعهد اإلسالمي قد قام منذ سنوات عديدة وينتمى إلى   ،وهكذا طاهر ويجايا.

 2ال في كل مجاالت.اليوم مع اإلستزادة واإلكم

  خأحوال المشايي .3

ثالث المربي. أولهم اليشخ الحاج المعهد الكمال العصري اإلسالمي  وكان في 

العالم  إيرييا مسفييا الحاجة الذي تزوجت بالسيدة الماجستير أسموي محفوظالدكتور 

وهي إبنة أولى من الشيخ محمود حمزة والسيدة أستوتيك هدايتي  في العلوم الحكمية

اليشخ الحاج الدكتور أسموي محفوظ وهي إبنة من السيدة ستي منورة. ويسكن 

 HMيقع البيت جانب الفرقة  في الجهة الغربية والجنوبية من المسجدالماجستير 
                                                             

2 Annual Book 6102 Madrasah Diniyah Al-kamal Pon. Pes Terpadu Alkamal, 6102 
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الشريعة والعلوم الحكمية وقد تمت تماما. وهو أيضا بعض المعلمين وكارئيس في كلية 

يخ من المشاييخ الموجوة في المعهد دراجة تعليمه في طبقة الدكتور هو أهم الش

الكمال العصري اإلسالمي في تدبير الطالب هنا. وثانيهم الشيج الحاج أحمد حسن 

الحاجة أطيك هتمينتي العالم الدين العالم في العلوم الحكمية الذي تزوجت بالسيدة 

في العلوم الحكمية وهي إبنة ثانية من من الشيخ محمود حمزة والسيدة أستوتيك 

دايتي وهي إبنة من السيدة ستي منورة. ويسكن اليشخ الحاج أحمد حسن الدين ه

وهو أي  ،العالم في العلوم الحكمية في الجهة الجنوبية من المسجد الجامع الكمال

الشيج الحاج أحمد حسن الدين العالم في العلوم الحكمية أكثر علما من العلوم 

وهو إبن من الشيخ العالم في العلوم الدينية الروحنية. وثالثهم الشيخ الحاج حافظ لطفي 

المغفور الحاج زين مسرور واليسدة الحاجة سمبلة العالم في العلوم الدينية هي إبنة من 

السيدة ستي متينة. ويسكن الشيخ الحاج حافظ لطفي العالم في العلوم الدينية في 

مي الواقع في الجهة الشمالية من المكتب المركزي للمعهد الكمال العصري اإلسال

الجهة الشمالية من المسجد. وهو أكثر حاجا من المشاييخ األخري في كل سنة 

وكان الشيخ من أهم المربين  وأعالهم درجة في المعهد  يذهب إلى مكة إلقامة الحج.

الكمال العصري اإلسالمي. وله  سيطرة  في تقرير التقريرات والنظم للمعهد الكمال 

 كان الشيخ يسثشار باألساتيذ قبل إثبات   العصري اإلسالمي. ولكن
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 3القرارات والنظم.

 أحوال الطالب .9

أحوال عدد الطالب للمعهد الكمال العصري اإلسالمي في السنة الدراسية 

طالبا ومنهم يجلس في المرحلة المتوسطة ومنهم من يجلس في  792 2116-2117

 كما يلي:وهذه البيانات الواضحة عن عدد الطالب   ،المرحلة العالية

 (2) الجدول

 2117-2116عدد الطالب العام الدراسي 

الفصل  الفصل الثاني الفصل األول الفرقة النمرة

 الثالث

 المجموع

الفرقة المنصور  1

 األولى

55 61 34 155 

الفرقة المنصور  2

 الوسطى

37 36 21 111 

                                                             

 المالحظة باألستاذ حارس محمود  3 
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 254 72 14 41 الفرقة األدوية 3

 161 52 61 91 الفرقة المنورة 9

 66 19 22 31 الفرقة ه.م 5

 792 215 264 261 المجموع

 التوثق بالمعهد الكمال العصري اإلسالمي

 الكمال العصري اإلسالميالمعهد بعثة و بصيرة  .5

 بعثة: .أ

المؤمن و المتقين و يستطيع على تطبيق قيم اإلسالمية كأهل  الجيل عدادإ (1

 المجتمع. السنة والجماعة فى حياة

 ي و فكرة الكيفية و يتولى اللغة العالمية.إعداد جيل المسلم الذك (2

 .للقيادة مستعدلقيادة و  المسلم الذى هو على استعداد جيل إعداد  (3

 والذكي  و جيل المسلم المؤمن والمتقين، بأخالق الكريمةوجود بصيرة:  .ب

 .للقيادة مستعدلقيادة و  الفكرة الكيفية الذى هو على استعداد

 الكمال العصري اإلسالميفي المعهد  يذوأسماء األسات مجلس التدبيريكل ه .6
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وللقيام بتدريب الطالب علىى أداة أنشىطة المنظمىة والقيىام بمسىاعدة المىربين فىي  

فينصىب المىدبر لللمعهىد  ،تحقيق السنة والنظام لللمعهد الكمىال العصىري اإلسىالمي

اإلسالمي العصري الكمال من األساتيذ المقيمين فيه وكذلك الطالب القادرين على 

فتعقىىىد أيضىىىا فىىىي هىىىذا المعهىىىد المشىىىاورة  ،ذلىىىك. كمىىىا  يجىىىري فىىىي المنظمىىىة األخىىىري

  كما يلي:  ،السنوية. وألجل الحصول على الفهم الواضح فيمكن النظر الهيكل

 (3) الجدول 

لبنيوية الصورة ا  

 

 

 

 

 

 

 

 مشرف المعهد
 

 حافظ لطفي الحاج .3 أحمد حسن الدين .2 الماجستير أسماوي محفوظ الحاج .1
 

 الناصح
 محمد سيف الدين .3 ن المعزناصحي .2  مشهر ألف أسنوى شاهد .1

 

 رئيس المعهد
العالم  نن نور الرحيمم  

 الكاتب
خير اإلمم محمد  

 

 أمين الصندوق
 حارس محمود

 نائب الرئيس
 زاكي أحمد فوزي
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 9لتوثق بالمعهد الكمال العصري اإلسالميا

أسىىىتاذا  95وكىىىان عىىىدد االسىىىاتيذ فىىىي المعهىىىد االسىىىالمي العصىىىري الكمىىىال بلىىى  

وبعضىهم يسىىكنون فىىي المعهىد الكمىىال العصىىري اإلسىالمي وبعضىىهم االخىىر يسىىكنون 

في بيوتهم أي ذهابهم الى المعهد من بيوتهم. ومنهم متخىرج مىن المعاهىد االسىالمية 

 نهم من تخرج من الجامات. السالفية وم

                                                             

  ق بالمعهد الكمال العصري اإلسالمييالتوث 7 

بيةقسم التر  قسم األمن قسم اللغة  

 منّسق إدارة الفرقة

 قسم االمن قسم اللغة

 قسم المكتبة قسم الرياضة

 قسم التربية

 قسم الصلة

منورةرئيس الفرقة ال دويةرئيس الفرقة األ  صوررئيس الفرقة المن   

سم النظافةق  قسم سبكة قسم البناء 
 الدولية

الفرقة ولي 
 المنصور

.مولي الفرقة ه ولي الفرقة  
ةالمنور  

يةولي الفرقة األدو   

.مرئيس الفرقة ه  
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أسىىىماء االسىىىاتيذ بالمعهىىىد االسىىىالمي العصىىىري الكمىىىال كىىىونير وانىىىادادي باليتىىىار و 

 كما يلي: 2117-2116السنة الدراسية 

 (9)الجدول 

 أسماء األساتيذ في المعهد الكمال العصري اإلسالمي

 الدراسة عام التدريس التربية االسماء النمرة

الدكتورأسماوي  1

رلماجستيا ،محفوظ  

3 –س   المطالعة 2119 

1-س  حافظ لطفي الحاج 2  المطالعة 2111 

1 –س  أحمد حسن الدين 3  المطالعة 2111 

2 –س  سوجي مصطفى 9  الصرف 1411 

2 –س  مهشم 5  الصرف 1444 

 النحو 1443 معهد أب الفيض محمد طاهب 6

1 –س مشهر ألف أسناوي  7  النحو 1445 
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 شاهد

ب الفيضمعهد أ شمسوري 1  المطالعة 1447 

1 –س  عبد الرحمن 4  النحو 1449 

المعهد العصرى  خزينة األسرار 11

 الكمال

  

 الصرف 1444 معهد أب الفيض مخلصين 11

 االعرب 2112 معهد أب الفيض امام موهالي 12

    خير الهدي 13

 االعالل 2113 معهد أب الفيض قصطالني 19

1-س زنيد عباس بحريا 15  اإلعراب 2116 

 االعراب 2113 معهد أب الفيض محمد سوراني 16

 االعالل 2113 معهد أب الفيض امام نواوي 17

1-س محمد بحر الدين 11  الصرف 2116 



77 

 

 االعراب 2114 معهد لربايا كديري سيف المصطفي 14

معهد المعلمين  يزيد مشكور 21

 جومبانج

 النحو 2111

2 –س  محمد ناصحين المعز 21  النحو 2113 

نمحمد صفاح المتقي 22 1 –س    االعراب 2113 

1 –س  زاكي أحمد فوزي 23  المطالعة 2116 

 المطالعة 2119 المدرسة العالية حاذق النهى 29

    مزكي شيئا 25

1 –س  قمر الدين هداية 26  المطالعة 1441 

 النحو 2114 معهد أب الفيض أحمد فرحان 27

صري الكمالمعهد الع أحمد منانورحمين 21  النحو 2111 

معهد العصري   خير األمم 24

 الكمال

 النحو 2113
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1-س أمي لطفيتي 31  المطالعة 2111 

  2113 معهد العصري الكمال أفريزال نور على 31

1-س محمد سيفودين 32  النحو 2111 

2-س زين عبدين 33  التجويد 2117 

1-س مولدة الصالحة 39  التجويد 2117 

نافطنى فوزي 35  معهد الكمال العصري 

 اإلسالمي

 اإلعالل 2113

 معهد الكمال العصري إمام فحر الدين 36

 اإلسالمي

 الصرف 2113

ايةلطفي فاتحة الهد 37     

 معهد الكمال العصري على عثمان 31

 اإلسالمي

 اإلعراب 2113

 النحو 2113 معهد الكمال العصري إمام سانوسي 34
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 اإلسالمي

 هد الكمال العصريمع بك نصر الله 91

 اإلسالمي

 النحو 2119

1-س مصباح الخيران 91  المطالعة 2117 

 معهد الكمال العصري حارس محمود 92

 اإلسالمي

 النحو 2113

 معهد الكمال العصري عارف رفاعي 93

 اإلسالمي

9211 ةقواعد اللغ   

 معهد الكمال العصري خير األنوار 99

 اإلسالمي

 اإلعالل 2119

المتقينمحمد عز  95  معهد الكمال العصري 

 اإلسالمي

 اإلعالل 2115

الله لطفي مفتاح األمر 96  معهد الكمال العصري 

 اإلسالمي

 اإلعالل 2119
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 معهد الكمال العصري زلفة الرحمة 97

 اإلسالمي

 الصرف 2119

 معهد الكمال العصري كوسمياسية 91

 اإلسالمي

 الصرف 2115

ىفينا فائقة الحسن 94  ل العصريمعهد الكما 

 اإلسالمي

 الصرف 2119

 21175-2116ر : وثيقة المدرسة الدينية الكمال *المصد

 شطة الطالبأن .7

 (5)الجدول 

أنشطة الطالب بالمعهد االسالمي العصري الكمال التي تجر خارج الدراسية 

 * 2116-2117الرسمية  في السنةالدراسية 

 األنشطة األوقات النمرة

1 11،19 نوماالستيقاظ من ال   

                                                             

 التوثيق بالمعهد الكمال العصري اإلسالمي 7 
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2 11،19  _11،15  االتعداد لصالة الصبح جماعة و القيام بها 

3 11،15 – 11،16 ة و يشترك سقوم الطالب الفصل األول باالضافية اللغوي 

تبالطالب الفصل الثاني والثالث في قراء ة الك  

9 11،16 – 11،17 حمام و االستعداد للدراسة في المدرسة الرسمية واالست 

 تناول الفطور

5 11،71 – 31،13  يقوم الطالب بالدراسة في المدرسة الرسمية 

6 31،13 – 11،19  تناول الغذاء و االستراحة 

7 11،19 – 11،16  برنامج اللغة التكثيفية )االضافة( 

1 11،16 – 34،16  االستعداد للقيام بصالة العصر جماعة 

4 31،16 – 31،17 بصالة العصر جماعة و الكلية العامة قبل المغر    

11 31،17 – 15،11  تناول العشاء والقيام بصالة المغرب جماعة 

11 15،11 – 93،11 لمفردات التقويم عن سير نظام اللغة الرسمية أو إعطاء ا 

 الجديدة
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12 93،11، - 

11،14  

 االستعداد للدراسة في المدرسة الدينية

13 11،14 – 31،21 ةعملية التعلم و التعليم في المدرسة الديني   

91  21.31 – 31،12  القيام بصالة العشاء جماعة و تعلم قراءة القرأن 

15 31،21 – 11،23  المطالعة أوالمذاكرة للدروس العامة أو الدينية 

16 11،23 – 11،19  االستراحة أو النوم 

 62117-2116المدبر المركزية سنة التدبير *المصدر : وثيقة مجلس 

اللغددة لترقيدة مهددارة الكدالم بالمعهددد الكمددال  يمحركدد وظيفدة تطبيدد عدن  تقددي  النتددائج .ب

 6102/ 6102العصري اإلسالمي كونير ونادادي بليتار العام الدراسي 

 ي اإلسالمير بالمعهد الكمال العص لترقية مهارة الكالم اللغة يمحرك وظيفة تطبي  .0

اللغة من بعض الطالب من قسم الثاني والثالث عالية كانت أو  يإختيار محرك .أ

 ثانوية

                                                             

 التوثيق بالمعهد الكمال العصري اإلسالمي 7 
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كان تبديل مدبر الفرقة في معهد الكمال العصري اإلسالمي اخر السنة الدراسية. 

مدبرو الفرقة القديمون الذين قد قاموا بوظائفهم حوالي سنة واحدة وجب تبديلهم 

بمدبري الفرقة الجديدين. مدبرو الفرقة القديمون الذين يتكونون من الفصل الثالث 

ن المعهد الكمال العصري اإلسالمي وجب عالية كانت أو ثانوية سوف يخرجون م

 تبديلهم بالمدبرين الجديدين من الفصل الثاني واألول.

يعقد برنامج تبديل مدبري الفرقة في أربع فرق يعني الفرقة المنصور والفرقة المنورة 

يبداء بتقرير المسؤلية من المدبرين القديمين إلى  ،والفرقة األدوية والفرقة ه.م. في البداية

ضاء فرقتهم ويشهده المدبر المركزي. ذلك التقرير يترائسه رئيس الفرقة ويقراء رئيس أع

الفرقة جميع التفصيل الوظيفة المفعولة وغير المفعولة مع األسباب الموجودة بعد تمام 

إلقاء جميع التفصيل الوظيفة كانت التساؤالت من المنظرين والمشاهدين ويطرح رئيس 

عين والمنظرين والمشاهدين إلجراء التساؤالت حتى يجد الفرقة فرصة إلى المستم

الحالت من المشكالت التي تسابب الوظيفة غير المفعولة أي حتى يقبل السائل 

بإجابة المدبر ولكن يراقب دائما المدبر المركزي في تلك األنشطة. وبعد نهاية تلك 

أو الواكل منه أو من التساؤالت إلغاء المدبرين القديمين الذي يترائسه رئيس المعهد 

 المشرف. والرائيس والنائب وكل منسقة من كل األقسام أكثرهم من قسم الثالث.
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ولكل في الفرقة مرشحان  ،ثم إختيار الرئيس الجديد الذي يترائسه المدبر القديم

هما بعض الطالب الذان ينجحان في اإلمتحان للمجال إختيار الرئيس الذي أقامه 

مة أنشطة القريرية. ثم ينقسم المدبر القديم قرطاس اإلختيار إلى مدبر المركز قبل إقا

جميع أعضاء الفرقة كذلك إلى مدبر المركز. ويتقدم كل المرشح ألداء الخطابة أمام 

الجمهور يتعلق عن البعثة والبصيرة في ترائس الفرقة ثم يختار أعضاء الفرقة المرشح 

ر عن عدد صوت اإلختيار ومن الفائز بين الموجود. ويحسبه المدبر القديم أمام الجمهو 

 مرشحين.

ن ومدبري األقسام. وهو يختار ثم يختار الرئيس الجديد المدبرين اليوميين األخري

الكاتب وأمين للصندق. ثم يختار طالبين األخرين ليكونوا مدبرين في كل قسم موجود. 

في المعهد الكمال العصري اإلسالمي ستة أقسام وهي قسم محرك اللغة وقسم األمن 

ة وقسم التربية وقسم المجلة الجدارية والمكتبة والفن وقسم الرياضية والصيحة والنظاف

وقسم المواصالت واألدوات. يختار هم بشرائط معينة. بعد تمامها يحملها رئيس الفرقة 

 إلى مدبر المركز لنيل القبول والموافق. 

تسليم األمانة من المدبر القديم إلى المدبر الجديد. وهذ البرنامج يقوم في  ،واألخير

يحضروا إلى  شرفة المسجد الكمال العصري اإلسالمي والبد على كل الطالب أن
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شرفة المسجد ليشاهد ذلك األنشطة. ويتكون محرك اللغة طالبا الذين يستطيعون 

بالمحادثة العربية واإلنجلزية الجيدة وهم يسجعون إطاء العقاب لمن لم يتحدث بغير 

اللغة الرسمية أي اللغة العربية واللغة اإلنجلزية. ويتكون لكل الفرقة أربع أو جمسة 

 7عن إجراء اللغة لمواصلة اليومية في فرقتهم.ويتسألون  ،الشخص

 المشاورة والتنسيقة إلجراء اللغة العربية .ب

اللغة عن تطور اللغة في المعهد الكمال العصري اإلسالمي كل  يمحرك ونويشاور  

األسبوع مرة واحدة. ويقيم بعض األنشطة اللغوية لتطور اللغة الطالب ويشاركها كل 

( المحاضرة 1لعصري اإلسالمي. وبعض أنشطتها: )الطالب في المعهد الكمال ا

اللغوية هي إحدى األنشطة تقصد لتدريب الطالب كي يستطيع الخطابة والتكلم باللغة 

( المسرحية هي إحدى األنشطة لتدريب التمثيل 2العربية واإلنجلزية أمام الجمهور. )

ذلك التمثيل ليغالبه. النها البد على الطالب المواصالت باللغة العربية واإلنجلزية وك

( تقديم القصة وهي إحدى األنشطة ليعالب التمثيل كما في القصة المختارة هنا 3)

( المناقشة اللغوية هي لتدريب الطالب لتعبير 9وجب على الطالب باللغة الرسمية )

 األفكار باللغة الرسمية يتعلق بالمشكالت المعينة.
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 طاء العقاب لمخلف اللغةعمحكمة اللغة إل .ج

اللغة  ييقيمها محرك ،طاء العقاب لمخلف اللغة بالجماعةعكانت محكمة اللغة إل

أسبوعين للمرة الواحدة. وسوف ينزل المخلف اللغة إلى ساحة المعهد إذا كانت الغرامة 

 يمحرك ونربية. وينال 511ربية. والغرامة لمن ينطق اللغة غير الرسمية  5111أعلى من 

اللغة إلى بعض الطالب.  يمحرك واسوس الذي إنتشر اللغة أسماء المخلف من الجا

اللغة رسالة تحقيق لمن ينزل إلى ساحة المعهد لكي اليكرر للمرو  يمحرك ونويعط

الثانية وفيها مكان التوقيع الفراغ البد على مخلف اللغة أن يسأل إلى المدبر المتعلق ثم 

ومن ينزل  قيع وإرشادة الحكمة.يعطى المدبر إليه العقوبة. وبعد نهايته يعطى المدبر التو 

 1إلى الساحة في هذا المجال سوف يصلعهم محرك اللغة.

 العقاب المباشر لمخلف اللغة .د

العقاب لمخلف اللغة هو الفعل المباشر بداية من أن يذكر محرك اللغة و  

الطالب ألن اليتكلم إال باللغة الرسمية ثم إطاء العقاب البداني بوجود رياضة األرض أو 

 4راية في الساحة أو من أنواع العقوبة األخري التي قد كتبت في القانون.الج
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 اللغة يوظائف محرك .ه

 وظائف محرك اللغة في المعهد الكمال العصري اإلسالمي هي: 

 الوظائف العامية .1

 المسؤول عن مسيرة اللغة الرسمية في المعهد الكمال العصري اإلسالمي 

 دود وتأكيد لطالب القدماءإقامة برنامج تقريرة اللغة لطالب الج 

  صناعة إشعارات اللغوية والمفردات التي تلصق في األمكنة المعينة في محيط

 معهد الكمال العصري اإلسالمي.

 تنسيق إلى مدبر المركز إلقامة التعليم المقرن عن اللغة 

  تنيسق إألي مدبر المركز إلختيار بعض الطالب الذي سوف يتبع المسابقة

 اللغوية

 لرزنامة اللغويةصناعة ا 

 تنسيق إلى مدبر المركز في تنظيم المعجم الصغير 

 تنسيق إلى مدبر المركز عن مسيرة اللغة في المعهد الكمال العصري اإلسالمي 

 الوظائف الشهرية .2

 إقامة البرنامج المظاهرة اللغوية مطابقا إلى الزرنامة اللغوية الموجودة 
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 الرسمية تمرير الطموح اإليجابي من الطالب عن اللغة 

  إجراء اللغة الرسمية بالمعينة وهو أسبوعان في اللغة العربية والباقي في اللغة

 اإلنجلزية لشهر واحد.

 كتابة مالية القسم لتقريرو إلى أعاله 

 كتابة المخالف اللغوي في بطاقة الرجوع 

 الوظائف الشهرية .3

 صري إنتشار قرطاس الجاسوس لمراقب اللغة الرسمية في المعهد الكمال الع

 اإلسالمي

 صناعة البرنامج نوع من أنواع اللغوية )الخطابة واإلماطة والمناقشة اللغوية، 

 والمسرحية وإصالح اللغة وغير ذلك( في كل محكمة اللغة.

 التقويم لتدبير اللغة الرسمية أسبوعا مرة واحدة 

 المسؤول على طالع ليحة جدارية في كل أسبوعين 

 ينإقامة محكمة اللغة في كل أسبوع 

  تنسيق بمحرك اللغة في كل الحجرة لتقويم عن مسيرة اللغة الرسمية في المعهد

 الكمال العصري اإلسالمي
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 الوظائف اليومية .9

 إلتزام الطالب إلستعمال اللغة الرسمية في المنطقة المعهدية 

 إلتزام الطالب إلتباع اإلضافية وفقا بالجدول الموجود 

 قب اللغة الرسميةتنسيق بمحرك اللغة في كل الحجرة لمرا 

 إعطاء التعزير المباشر لمن يتحدث بغير اللغة الرسمية 

 إعطاء التعزير المباشر لمن يستخدم الكلمة القبيحة 

  من المفردات المعينة 5إلتزام الطالب لحفظ 

  11من الفردات كل الشهر 31إلتزام الطالب لحفظ 

 تقنى إجراء محرك اللغة .و

العصري اإلسالمي قد نظمه مجلس  وتطبيق محرك اللغة في المعهد الكمال

تدبير المركز من خالل المشاورة السنوية. وهذ المحصول من المشاورة السنوية العام 

 في المعهد الكمال العصري اإلسالمي كما يلي: 2116/2117الدراسي 

  2116السنة  1نظام تدبير المركز المعهد الكمال العصري اإلسالمي نمرة. 

 عن إرشاد التقني

                                                             
88 Data Musyawarah Periodik Job Deskripsi 



77 

 

 وأداء تدبير الفرقة تطبيق

 الباب الرابع وهو عن إرشاد التقني للقطعة الخامسة عن اللغة.

 61الفصل 

 البد على جميع الطالب أن يستخدم اللغة الرسمية داخل المنطقة المعهدية (1

 البد على جميع الطالب أن يستخدم اللغة الرسمية جارج المنطقة المعهدية (2

 فردات وفقا للجدولالم 5البد على جميع الطالب أن يحافظ  (3

 يسمعها مدبر اللغة أو مدبر اليومية 3المحافظة كما قد ذكرها في أية  (9

 ربية لكل الكلمة 511مفروض العقاب  3المخلف في أية  (5

 البد على جميع الطالب أن يتبع اإلضافية أي تخصص اللغوية (6

 60الفصل 

 ربية 511عقاب اللغة لكل كلمة  (1

 ربية لكل الكلمة 5111اب اللغة في أحوال الطالب بتكلم القبيحة عق (2

 ربية سوف ينزل إلى محكمة اللغة 5111في مجموع عقاب اللغة أعلى من  (3

 لكل الكلمة. 511هو  3التعزير المقصود في أية  (9

  1التعزير وفقا في أية ،في أحوال الطالب يستعمل اللحجة الدائرة  (5
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و  2ق الخطاء و رسالة التحقي 1هي رسالة التحقيق الخطاء  3التعزير في أية  (6

 وإقتراح الخروج. 3رسالة التحقيق الخطاء 

 اليجوز الغناء بغير اللغة الرسمية (7

 3ينال الطالب التعزير وفقا كما أية  6في أحوال المخلف أية  (1

عند إجتماع رسالة التحقيق الخطاء في غير وقته ينال الطالب التعزير كما  (4

 .9أية  11الفصل 

 66الفصل 

 صناعة اللئحة اللغويةالبد على جميع الطالب  (1

 المحتوي من اللئحة اللغوية البد يربي إلى أحسن التقويم (2

ربية  5111لمن يتأخر في إجتماع اللئحة اللغوية ينال الطالب التعزير وهو  (3

 لكل اليوم.

 11 يفتش محرك اللغة عن محتويات اللئحة اللغوية. (9

الكمال العصري بالمعهد  لترقية مهارة الكالم المشكالت في تطبي  محرك اللغة .6

 اإلسالمي

 إسنادا من المقابلة من مناسقة اللغة أن مشكالت في تطبيق محرك اللغة متنوعة
                                                             

88 Dokumentsai Musyawarah Periodik Teknik Pelaksanaan 



77 

 

 من محرك اللغة بالمعهد الكمال العصري اإلسالمي .أ

هذا السبب الن بعض محرك اللغة نقص الدوافع  ،نقصان في نهج المخلف اللغة

اور من رئيس مركز اللغة. وعندما لمراقب الطالب في إستخدام اللغة العربية ونقص المج

اللغة المشكالت هناك قليل المجاور من رئيس مركز اللغة. واليمتلك  يمحرك ونيتواجه

محرك اللغة الشجاعة اي عدم الشجاعة إلقامة نظام اللغة الن بعضهم يخاف ويحظر 

المكروه مع بعض الطالب األخر الذين يخالفون نظام اللغة. وكل من هذا يسبب بعض 

 12ظائف محرك اللغة غير المفعولة.و 

 من الطالب بالمعهد الكمال العصري اإلسالمي .ب

بعض الطالب هم متخروجون من المدرسة اإلبتدائية العامة والمدرسة المتوسطة 

الن أصوات والمفردات والقواعد  ،العام واليعرفون شيئا عن اللغة العربية. ومن نظر األخر

غة األم السيما عوامل غير اللغوية التي تزيد صعب اللغوية والكتابة هناك بعيد من ل

الطالب في تعليم اللغة العربية السيما الكالم مثل اإلجتماعية والثقافية وكتاب التعليم 

والبيئة اللغوية. وكانت البيئة اللغوية في المعهد الكمال العصري اإلسالمي تنخفض لكل 

 13السنة.
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بالمعهد الكمال  قية مهارة الكالملتر  اللغة يمحرك وظيفة في تطبي  الحالت .3

 العصري اإلسالمي

كما ذكر األستاذ منن الرحيم أن العالج في هذه المشكالت هي إعطاء  

الدوافع إلى جميع المدبر خاصة مدبر الفرقة وهو يرى أن مناسقة إلجراء اللغة هي مدبر 

ألستاذ منن ثم قال ا19اللغة ويساعده المدبر األخر مثل األمن والتربية وغير ذلك. 

الرحيم أن البيئة اللغوية هناك مهم جدا إلجبار الطالب إستخدام اللغة الرسمية. وقال 

شطة اللغوية هي إحدي العالج كي يتحمس الطالب ناألستاذ بحر الدين "أصال أن األ

ولكن األحوال األن كثير من الطالب كسل في مشاركة  ،بإستعمال اللغة الرسمية

"البد علينا أن تراقي التنسيق لعالج  مصباح الخيرانما يرى أستاذ وك15األنشطة اللغوية" 

 .16المشكالت الموجودة ثم يعمل كما قد ناقشنا"

اللغة لترقية مهارة الكالم بالمعهد الكمال  يمحرك وظيفة تطبي  عنمكتشفات  .ج

 6102/ 6102العصري اإلسالمي كونير ونادادي بليتار العام الدراسي 
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اللغة لترقية مهارة الكالم  يمحرك وظيفة عن تطبيق كما نتائج المكتشفات

/ 2116بالمعهد الكمال العصري اإلسالمي كونير ونادادي بليتار العام الدراسي 

 اللغة والطالب، والحصول كما يلي: يالتي تتكون من المدبر المركز ومحرك 2117

 اللغة لترقية مهارة الكالم يمحرك وظيفة تطبي  .0

 لغة يجعل الطالب إستيطاعا بالمحادثة اللغة العربية ال يمحرك وظيفة إجراء

 واإلنجليزية لكن أكثر يتمكن من اللغة العربية.

 المراد هو: ليس الطالب يجد المفردات  ،يسهل الطالب لنيل المفردات

 الجديدة من المعجم بل يستطيع أن يسألها إلى محرك اللغة.

 يأمرهم لمحافظتها يعطى محرك اللغة المفردات الجديدة إلى الطالب ثم 

  يتكلم بعض الطالب اللغة العربية لخوفهم إلى محرك اللغة. النه إن لم يتكلم

 باللغة العربية فعلية عقاب.

اللغة كلما يسمع الطالب يتكلمون بغير اللغة الرسمية في  يفموقف محرك

 وقته كما يلي:

 ية النه من كر محرك اللغة الطالب أن ال يتكلمون الطالب بغير اللغة العربا يذ

 المخالفات عقوبات
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  يأمر محرك اللغة الطالب أن يطلب الطالب المعنى غير العربية في القاموس

 ويحفظها كي يستطيع أن يتكلم باللغة العربية

  يسأل محرك اللغة سؤاال لماذا اليتكلم باللغة العربية. إن كانوا لم يعرفوا فأعطى

 محرك اللغة المفردات واإلصالحات.

 اللغة يطالب بوجود محركالموقف ال

 كان الطالب يستعملون اللغة العربية في كالمهم اليومي بالترتيب 

 كان الطالب يشعرون المراقب حتى يجتبروا التكلم باللغة العربية 

 كان الطالب يجدون المفردات الجديدة بالمحادثة بينهم 

 كان الطالب لهم مكان للسؤال عن اللغة العربية 

 وجود محرك اللغةالموقف الطالب بغير 

 كان الطالب قد يتكلمون باللغة العربية ويتحدث بعضهم باللغة الدائرة 

 ليس لهم المراقب في ترقية مهارة الكالم 

 يصعب الطالب في إستعمال اللغة لتكلم العربية 

 17ليس لهم مكان للسؤال عن اللغة العربية. 
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عات التي فيها اللغة هو واجب في المعاهد والمدارس والجام يإذن وجود محرك
اللغة هو بعض الطالب كالباعث والمحرض المهيج للتكلم  يبرنامج اللغة والمراد بمحرك

 الن أصل اللغة هو الكالم النطق ،باللغة العربية لمحادثة اليومية

 اللغة لترقية مهارة الكالم يمحرك وظيفة المشكالت عن تطبي  .6

  الب بالمعهد الكمال العصري اللغة في أحوال مراقبة وتقوية الط يمحرك ونيفتقر
 اإلسالمي

 التعزير بالفعل المباشر لم يجر جاريا تاما 

 .التعزير بوجود النقود لم يستطيع لنصب نظام اللغة 

  يهون بعض الطالب التعزير بوجود النقود هم يشعرون أن التعزير يستطيع أن
 ُيشتري

 يتحدثون بالعربية  بعض الطالب لم يزلون أن يستخدموا زيادة اللغة الدائرة عندما 

 بعض الطالب من المعهد العالى لم يتكلوا باللغة العربية 

 اللغة لترقية مهارة  يمحرك وظيفة تطبي الحالت من المشكالت عن  .3

  يقوم محرك اللغة مشاورة تنسيقية لكل األسبوع لبحث المسائل اللغوية
 الموجودة

 كثير من المفردات يلصق في الجدار أو في أماكن المعينة 

  يقوم محرك اللغة البرنامج اللغوية مثل الجطابة العربية والمسرحية بالعربية وغير
 ذلك من أنشطة اللغة يشاهد جمهور الطالب ويرقب المدبر المركزي



887 

 

 يستعمل األستاذ طريقة المباشرة عند تخصص اللغة 

 

 

 


