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  الباب الرابع

  نتائج البحث

قّدمت الباحثة يف هذا الباب احلقائق احملصولة من عملية مجع احلقائق يف 

  .املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج

 احلكومية األوىل تولونج أجونجاملدرسة الثانوية اإلسالمية حملة عن   . أ

 ١املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونجخلفية �ريخ  .١

مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج هي جتسد من 

SP IAIS  ١٩٦٨سينعو الكسونو يف عام .SP IAIS   هي معهد إعداد املدرسة

مت التخطيط هلا  SP IAINيف بداية �سيس  SP IAIN مث تغري إىل . اإلسالمية

وهذا  .بناء مديرية تولونج أجونج ٠٨٠٧ )Kodim(جيدا، مث االقرتاض لكودمي 

من املدرسة اإلبتدائية إىل ) املدرسة الصينية اململوكة( CHTHاملبىن هو األثر السابق 

املبىن إىل  وفوض   CHTHومبىن املدرسة مت �ميم احلكومة يف . املدرسة املتوسطة

وانضمت  )G 30 S(  PKIسبتمبري ٣٠وأخريا مع حركة  ٠٨٠٧) Kodim(كودمي 

حىت . SP IAINأل�ا مملوكة من قبل   SP IAINأيضا إىل املبىن حىت تلك اللحظة 

                                                

 ٢٠١٨أجونج  اإلصدار من بيا�ت املدرسة اإلسالمية اجلكومية األوىل تولونج ١
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يزال ممكنا تقدمي التسهيالت ليكون احملتلة، على الرغم من أن املدرسة الثانوية 

تغريت مكانتها لتصبح   SP IAINيف حني أن اإلسالمية �لفعل قبالة متاما مع 

  .املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

 -  ١٩٨٠ورقة (وفقا ألوراق مبعثرة الكاتب من أي وقت مضى وجدت 

أن إنشاء هذه مدرسة اليت أثرت، العديد من املعهد الديين اإلسالمي ). ١٩٨٨

مي على وجه جمتمع اإلسال. ومدارس اإلسالمية يف مديرية تولونج أجونج

اخلصوص، لتكون قادرة على سد بني خرجيي املعهد الديين اإلسالمي واجلامعة يف 

  .�إلضافة إىل ذلك، الكثري من اإلصرار وحجم IAIN هذه احلالة فإن السؤال هو

و�إلضافة إىل ذلك دفعت هلذه املؤسست هو قانون التعليم األساسي رقم 

وزير الديين . ١٠من املادة  ٢الفقرة  ١٩٥٤لسنة  ١٢، رقم ١٩٥٠لسنة  ٤

حىت مع تلك اخللفية، وبعد املراقبة . ١٩٦٠) ٢(رقم  ١٩٥٢لسنة  ٧القاعدة رقم 

والبحوث أيضا، وعقد أن لرية سورية كانت قادرة على االضطالع مبهام الرابطة 

يعرف �نه املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوى تولونج . واهلدف الصحيح

  . ١٥١حتت رقم  ١٩٦٨يوليو  ١٧ج قبل قرار وزير الشؤون الدينية، بتاريخ أجون
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وأما �لنسبة لتطوير مدرسة الثانوية اإلسالمية كان استنادا إىل الرسالة قرار 

ومتعمدة أيضا من قبل الوزراء  ١٩٧٣يف عام  ١٧من وزير الشؤون الدينية رقم 

  ): SKB ٣وزير (الثالثة املرسوم املشرتك 

 ١٩٧٥يف عام  ٦الشؤون الدينية رقم  وزير    )أ 

  ١٩٧٥/ ٣٧٠وزير التعليم والثقافة رقم   )ب 

 ٢٤، مؤرخة يف ١٩٧٥يف عام  ٣٦رقم  وزير الداخلية الشؤون    )ج 

 .١٩٧٥مارس 

ومن املتوقع أن خريج الطالب من املدرسة الثانوية اإلسالمية وضع عليه 

املشرتكة ثالثة من الوزراء  االعرتات كإخراج ما يعادل املدرسية الثانوية مع املرسوم

ملدرسة الثانوية  ١٩٨٥/ ١٩٨٤و�إلضافة إىل إىل ذلك يف ). SKB ٣وزير (

وتبني املدرسة الثانوية اإلسالمية . عرب إندونيسيا PGAN اإلسالمية مبا يف ذلك

 -١٩٨٠ويف السنوات . احلكومية األوىل تولونج أجونج ونعلم اليوم، نقلت مرة

تولونج أجونج، بينما  ١١كيائ احلاج أجوس سامل رقم كان على جاالن    ١٩٨٢

. كانت املعهد الديين اإلسالمي فاجنونج تولونج أجونج  ١٩٨٤ – ١٩٨٣يف 

وبعده األكواخ املرحلة أخريا يقيم حاليا يف بيجي، بويو الجنو مع أمساء الشوارع 

    .لكي حجر ديوانتارا



٧١ 

 

 ٢الصورة الذاتية .٢

الصورة الذاتية اليت أخذ�ا الباحثة من احلقائق، تشرح الباحثة فيما يلي عن 

  :وهي كما يلي

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج   اسم املدرسة  ١

  أجونج

  ١٣١- ١٣٥-١٤٠-١٠٠  الرقم اإلحصائي   ٢

  جاوي الشرقية  املديرية  ٣

  تولونج أجونج  املنطقة  ٤

  بيجي  القرية  ٥

  ديوانتاراشارع كي حجر   الشارع  ٦

  ٦٦٢٣٣  رقم الربيد  ٧

  )٠٣٣٥(٣٢١٦٩٣  اهلاتف  ٨

  احلكومية  وضع املدرسة  ٩

  ١٩٦٧-٠٧- ١٧: �ريخ ١٠٥: منرة  رسالة احلكم  ١٠

  وزير الشؤون الدينية  �شر رسالة احلكم  ١١

  ١٩٦٨  سنة القيام  ١٢

  ١٨٦٨  سنة احلكومية  ١٣

  الصباح  وقت الدراسة  ١٤

  كيلو مرت ٣  املدى إىل مركز املدينة  ١٥

  احلكومة  تنظيم املنفذ  ١٦

  )٢٠١٨اإلصدار من بيا�ت املدرسة اإلسالمية اجلكومية األوىل تولونج أجونج (

  ٤.١  اجلدوال

                                                

 نفس املرجع ٢
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للعام الدراسي  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج الصورة الذاتية

 م٢٠١٧/٢٠١٨

 النظرة املستقبلة والرسالة .١

 املستقبلةالنظرة    )أ 

إجياد جيل اإلسالم الذي ذو الذكاء و التمهري وأخالق الكرمية و مثّقف 

  .البيئة

 الرسالة  )ب 

 تنفيذ التعليم الفّعال و املؤثر حىت ميكن التطوير الكامل للطالب   .أ 

 مساعد الطالب على تعرف إمكانتهم  .ب 

 تطبيق اإلنضباط العايل يف مجيع ا�االت    .ج 

 نشأة العادة اإلسالمية  .د 

 .املدرسة النظيفة و املنظمة و اجلميلة و املر�حةإجياد بيئة   .ه 

 ٣ةأحوال الدراس .٣

�ملنهج الدراسي الوطين احلاضر حتت ر�سة وزارة التعليم و قامت املدرسة 

و�ذا املنهج حاولت املدرسة أن )  K13( ٢٠١٣الثقافة تسمى �ملنهج الدراسي 

                                                

 نفس املرجع ٣
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جتماعية، والفضول، واإلبداع، وضع التوازن بني تطوير املواقف الروحية و اإل

هناك دروس ختصص يف املدارس الدينية وهي . والتعاون مع كفاءة املعرفة واحلركية

درس القرآن الكرمي و احلديث، ودرس الفقه، ودرس العقيدة و األخالق، ودرس 

 .�ريخ الثقافات اإلسالمية، و درس اللغة العربية

منذ عام  احلكومية األوىل تولونج أجونجالثانوية اإلسالمية كانت املددرسة 

وهو نظام التنفيذ . تبدأ أن تطّبق نظام اإلئتمان يف املرحلة ٢٠١٥/٢٠١٦دراسّي 

لرب�مج الدراسة الذي يعّني الطالب أعباء الدراسة و مواّد الدراسة نفسهم حيث 

 . يتبعها الطالب يف كل املرحلة لوحدة الرتبية

كومية األوىل تولونج لثانوية اإلسالمية احلاهليكل التنظيم يف املدرسة ا .٤

 ٤ونجأج

هاما وهي تلعب دورا مهما يف مناسبة سهولة عملية  أمراكانت املنظمة 

 وكذلك، أن املؤسسة أو املدرسة ال تنفصل من إدارة ما ألجل جناح تلك  .الرتبوية

املدرسة  املؤسسة وسهولتها يف إجراء عملية التعلم و التعليم، وكذلك احلال يف

التنسيق بني  وألجل سهولة. الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج

املؤسسة اهليكل  تنشأ. الرئيس و املوظفني واملدرسني واملراقبة يف هذه املدرسة

                                                

 نفس املرجع ٤
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ومسؤوليته حىت يتمكن من  التتنظيمي كي يعرف كل املسؤول املدرسة عن وظيفته

فلذا، كانت مراقبة يف املدرسة  .تحقهمن غري مس اإلجتناب عن توظيف أحد

  : يف اهليكل التنظيم كما يلي ,تولونج أجونج الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  )٢٠١٨اإلصدار من بيا�ت املدرسة اإلسالمية اجلكومية األوىل تولونج أجونج (

   ٤.٢  اجلدوال

للعام  ونجكومية األوىل تولونج أجاهليكل التنظيم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احل

 م٢٠١٧/٢٠١٨الدراسي 

 

 رئيس املدرسة

ر�دي احلاج املاجستري س سالمةيدوكتوراند   

 �ئب رئيس املدرسة

كتور دمحم شافع الديند   

 مساعد الرئيس للموصلة

 مسرحني املاجستري

 اإلدارة رئيس

 نوريدي

 مساعد الرئيس لرعية الطالب

 علي مسخور املاجستري

 )OSIS(الدخلى طالبإحتاد ال

 الطالب

 منسق املريب و اإلضاءة

 كتور دمحم زين الدين املاجستريد 

  األساتيذ
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   ٥بأحوال الطال .٥

وبذلك إن الطالب يكون واضعا كما أنه موضوع يف مؤسسة الرتبوية، 

وكذلك أنه يشرتك يف . فيكون له روح التملك لتنمية نفسه إىل وجه أحسن وأكمل

ويلي البيان عن . املسؤولية عن تلك الرتبية أي يف التطوير الكمية واجلودة منها

الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج من  عدد

عدد الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية   .الفصل إثىن عشر الفصل العاشر إل

  م٢٠١٧/٢٠١٨الدراسي   أجونج للعام  احلكومية األوىل تولونج

  عدد اجلميع  الطالبات  الطالب  الفصل

X   ٣٣٦  ٢٩٦  ١١٦  
XI  ٣٣٥  ٢٥٩  ٧٨ 
XII  ٣٣٩  ٢٥٦  ٨٣  

  ١٠٩٠  ٨١٣  ٢٧٧  عدد اجلميع

 م٢٠١٧/٢٠١٨  الدراسي  للعام أجونج تولونج األوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة بيا�ت من: إصدار(

٢٠١٧(  

  ٤٠٣: اجلدول 

 ٢٧٧من  ١٠٩٠السابق أن عدد الطالب   اجلدولكما رأينا من 

  .طالبات ٨١٣طالب 

 املّدرسني حوالأ  .٦

                                                

 نفس املرجع ٥



٧٦ 

 

كان املّدرس إحدى العوامل املهمة اليت تعني النجاح يف عملية الرتبيةكما 

وكذلك كان آ�ء الطالب يتيحون . الشخصية الطالبمسؤول يف تكوين  أنه

فلذا يتطلب . و�متن ا�تمع إليه يف تربية أوالدهم و توجيه تنمية روحهم إليه األمانة

 املدرسة االستقامة و الوالء العايل يف أداء مهنته و يكون مسؤوليا عن عملية التعلم

ة الثانوية اإلسالمية احلكومية وكان عدد املدرسني يف املدرس  .و التعليم يف املدرسة

  : األوىل تولونج أجونج ما يلى

  العدد  البيان  رقم

  ٥٩  األستاذ املوظف احلكومي  ١

  ١٤   ملوظف احلكومياألستاذ غري ا  ٢

  ٢  املوظف احلكومي  ٣

  ١٣   املوظف غري احلكومي  ٤

  ٣   النظايفاملوظف   ٥

  ١  احلارس الليل  ٦

  ٣  ارس االمناحل  ٧

  ٩٥  عدد اجلميع

الدراسي   أجونج للعام  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج بيا�ت من: إصدار (

  )م٢٠١٧/٢٠١٨
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  ٤٠٤: اجلدول 

  تقدمي احلقائق   . ب

ام وسيلة داستخ تطبيق )١(  :ثالثة مسائل وهي الباحثةيف هذا القسم تقدم 

الصف العاشر  الطالبالقراءة لدى  مهارةيف تعليم  Flash Card)( البطاقة الومضية

�ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج  للعام الدراسي 

 Flash)( البطاقة الومضيةام وسيلة داستخ ااملشكالت وحماوال� )٢. (م٢٠١٧/٢٠١٨

Card  الصف العاشر �ملدرسة الثانوية اإلسالمية  الطالبالقراءة لدى  مهارةيف تعليم

 يف تقومي) ٣. (م٢٠١٧/٢٠١٨احلكومية األوىل تولونج أجونج  للعام الدراسي 

 الطالبالقراءة لدى  مهارة يف تعليم Flash Card)( البطاقة الومضيةاستخدام وسيلة 

الصف العاشر �ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج  للعام الدراسي 

مناهج الدراسية اللغة العربية  باحثة عن عملية التعليم وحبثت ال وقبلها. م٢٠١٧/٢٠١٨

 .املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونجيف 

يف املؤسسة الرمسية اليت تقوم حتت الوزارة الدينية اإلندونيسية، قد عّلمت مادة 

ماّدة  وتلك. تولونج أجونجاملدرسة الثانوية اإلسالمية األوىل  يف كما. دراسة اللغة العربية

. هج الدراسة اليت تقوم �اادراسة اللغة العربية اليت قد ُعّلمت الطالَ ب وفقا بتطوير من

   :كرئيس املدرسة  ر�دي تسالم وهذه اتفق على قول أستاذ
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هذه مادة . قد قام درس اللغة العربية هنا طويال"

العربية جتري أن تتبع بتطوير الزمان حيت منوذج 

مبنهاج الذي أن جيري  تعليمها أيضا اليت تُناسب 

  ٦."حيت اليوم
  

ذه دراسة ه. قد قامت دراسة اللغة العربية ومن بيا�ت السابقة ، فنفهم أن

اليت أن تقوم �ا و أن تكون ز�دًة  على كفاءة  صائصهي احدى اخلاللغة العربية 

  . الطالب يف جمال الدينية

. جر� املدرسة الثانوية اإلسالمية األوىل تولونج أجونج قد جرى تعليم العربية يف

العربية هناك أن املعلم يستخدم طريقة تعليم اللغة العربية  اللغةتعليم  تقد حبث ةأما الباحث

 على �ملناهج ة العربية الذي يستخدم هناك يعينكتاب اللغ. بطريقة وأسلوب عامة

  :وهذا يناسب مع رأي رئيس املدرسة  .")K13( ٢٠١٣املناهج للعام " مدخل 

للعام استخدامت هذا املدرسة مناهج الدراسة "

يف درس الدينية مثال درس القران واحلديث  ٢٠١٣

والفقه والعقيدة األخالق والتاريخ واللغة العربية 

  ٧ ."خاصةً 
  

                                                

 ٢٠١٨مارس   ٢٤ر، . مقابلة مع األستاذ س ٦
 نفس املراجع ٧
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يف طريقة تعليمها  ٢٠١٣للعام مناهج الدراسة يتبع الزم على كل درس أن 

وسائل تعليم اللغة العربية اليت تقوم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية األوىل وأما .  ووسائلها

 اللغة العربية تعليم ىف تستخدم الىت وسيلة احدى. تولونج أجونج  فأ�ا بوسائل عامة

القراءة لدى  خاصة يف تعليم مهارة Flash Card)( البطاقة الومضيةهي املدرسة  ذه�

 عن ستخدمت العاشرالصف  يف علمت ىيتال ألفة النعمة  ةستاذأ .الصف العاشر الطالب

 من كثري استيعاب ىف الطالب لسهولة هدفها و ،القراءة مهارة تعليم على وسيلة هذه

 .اللغة العربية من أجل قرائتها تعليم

 تنقسم. العربية اللغة املدرسة الثانوية اإلسالمية األوىل تولونج أجونج هلا أهداف

 و اخلاصة، واألهداف اإلمجالية أو العامة األهداف مها قسمنيإىل  العربية اللغة أهداف

 و الكفا�ت،  على القائم املنهج يف الكفاءة مستو�ت يف ذكر كما العامة األهداف أما

  :هي

 األجادة و الكلمة، معىن و األصوات، نظام  فهم على الطالب قدرة .١

 .كتابة �لواضحة، و القراءة على النطق، و يف

 �لواضح، و النطق، قراءة يف الكلمة، استطاعة معىن فهم على قدر�م .٢

 .البسيطة فكري و كتايب و داخلي الكلمة، بفهم املفردات كتابة



٨٠ 

 

 و �لواضح النطق، قراءة يف الكلمة، استطاعة معىن فهم على قدر�م .٣

 .التام كالم و الكلمة و املفردات كتبة

املدرسة الثانوية اإلسالمية  عند املطلوبة األهداف فهي اخلاصة األهداف أما و

  :هي بنفسها، و األوىل تولونج أجونج

 اللغة معرفة يف  محلهم إىل �دف الطالب إىل املقدمة العربية اللغة كانت  اوال،

 العاشرىف الصف  معلّ ت الىت نونوع صفى ةاستاذ به قال مبا هذا يناسب و األجنبية العربية

 :عبارته هي هذه و

إن تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة يهدف إىل "

جعل الطالب يعرفون العربية أل�م ال يعرفون اللغة 

العربية من قبل �إلضافة ان اللغة العربية لغة 

املدرسة الثانوية لذلك أراد مدرس . أجنبية

يعّرف هلم أن اللغة  اإلسالمية األوىل تولونج أجونج

لكي يفهموا شريعة دينهم العربية لغة دينية إسالمية 

و يستطيعوا أن يدرسوا اكثر من املراجع اإلسالمية 

  ٨."العربيةاليت كتبت كثريا �للغة 
  

                                                

 ٢٠١٨مارس   ٢٤ص،  .ن ةمقابلة مع أستاذ ٨



٨١ 

 

 األحكام كمصدر واحلديث القرآن فهم على الطالب قدرة هي �نيا،

الثانوية  املدرسة كرئيس  ر�دي تسالم بقول استاذ يوافق هذا و. املهّمة اإلسالمية

  : اإلسالمية األوىل تولونج

 يتعلم أن البد و. القرآن لغة هي العربية اللغة إن"

 طالبلل خاصة و ُصْغرهم منذ القرآن الطالب

 تعلمهم بعد الطالب يقدر أن يرجى و. املسلمني

 يمتعل من فيه ما و القرآن فهم على العربية اللغة

  ٩."اإلسالمية
  

الثانوية اإلسالمية األوىل تولونج  املدرسة يف العربية اللغة تعليم أنّ  عرفت و

 و. ويف كل حصة ساعتني األسبوع يف فقط ةً حصَّ  التعليم لقاء أنّ  رغم جّدا جيد  أجونج

 الغرض لنيل ميكن ما أحسن على الوقت تنظيم على يقدر العربية اللغة مدرس أن الواقع،

  .مطلوبة بكفاءة املناسب

 يف تعليم مهارة Flash Card)( البطاقة الومضيةوسيلة  استخدامتطبيق  .١

الصف العاشر �ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الطالبالقراءة لدى 

 .األوىل تولونج أجونج

                                                

 ٢٠١٨مارس   ٢٤ر، . مقابلة مع األستاذ س٩



٨٢ 

 

الصف العاشر �ملدرسة الثانوية وفقا من البحث الذي يقوم يف 

أّن طريقة وأسلوب التعليم املستخدم , اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج

. فيها داعمة ومناسبا �حتياجات وطبيعية الطالب القراءة تعليم مهارةخاصة 

 Flash Card)( البطاقة الومضيةوسيلة . املدرسة اليت تستخدمالتعليم وسيلة وأيضا 

لشرح  الصف العاشر الطالبالقراءة لدى  يف تعليم مهارةهي وسيلة املستخدمة 

 .ووصفي املادة اللغة العربية

لتنمية  بطاقات الومضية هي احدى من وسائل اللغة الىت تستعمل 

وقد   من الورق وتكتب عليها كلمة،  هناك. العربية لغةالتدريس  ىف طالبرغبة ال

يف تلك املدرسة يتم . تشجيع التلميذ على القراءةكانت البطاقة من عوامل 

وهذا أمر مهم ألنه يف , يف مهارة القراءة  (Flash Card) البطاقة الومضية �ستخدام

و . ١٠البطاقة الومضيةهذه االنتخا�ت املدرسة لتطبيق أسلوب مهارة القراءة و 

من قبل املعلم يف عملية تعليم  (Flash Card) البطاقة الومضية بشكل عام، وسيلة

هذا األسلوب هو مثرية جدا لالهتمام الدراسة أل�ا ميكن أن تدعم .العربية  اللغة 

   .تطوير تعليم اللغة العربية، وخاصة يف حتسني مهارات القراء

                                                

10  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Rosda 
Karya, 2011), hlm. 223 



٨٣ 

 

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل املقابلة يف  بناء على بيان

 البطاقة الومضيةكان الطالب أن تكون سرورا وفارحا �ستخدام   تولونج أجونج

(Flash Card). ألن هذه الوسيلة فريدة وممتعة عند الطالب .  

ملدرسة � )I-MIA(قالت فاطمة الزهرة وهي طالبة يف الفصل العاشر 

  : الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج

فامها على مادة القراءة اللغة العربية  كنتُ "

.  (Flash Card) البطاقة الومضية�ستخدام 

مع قرقتنا لقيام عندما تطبيقها حنن نشاور 

املناقشة والبحث كيفية القراءة صحيحة 

وأما املدرس يستخدم طريقة الر�بة . وجيدة

  ١١. "فأن أكون ال أفهم بذلك املادة
  

 البطاقة الومضية �ستخدام هماالطالب فمن ذلك القول قد عرفنا أن 

(Flash Card) عادة الطالب أن يكون فامها ألن . وهم يشاورون مع أصدقائهم

وأما املدرس يستخدم طريقة الر�بة فأن يكون ال .  شرح صاحبهم بنفس مباشرةً 

  .املدرس يقرأ النص والطالب يقلد بقرأتهيفهم بذلك املادة مثال 

                                                

 ٢٠١٨  ابريل ٠٥ز، . مقابلة مع الطالبة ف ١١



٨٤ 

 

الصف العاشر �ملدرسة  الطالبالقراءة لدى  مهارةتعليم وأما خطوات 

, ألفة النعمة مع أستاذة فتقوم الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج

   :اللغة العربية وهي تقولتعليم  س مدرّ 

بصوت  �لسالمتبدأ املّدرسة الدرس "

استخدمت املّدرسة الطريقة املباشرة  .مرتفع

لكنها  العربيةيف التعليم أي تتكلم �للغة 

مث . كي الطالب فهماأحيا� �ندونيسية  

 تراجع املّدرسة املادة اليت درسها يف األسبوع

  ١٢.املاضى
 

يقرأء مادة القراءة ويكرر  أن ت املدّرسةبدأ مزيد من التفاصيل،

سأل الطالب عن أحيا� املدّرسة ت. القراءة معامث دعا طال� لرتمجة . الطالب

  .املفردات أو الكلمة الصعوبة

الصف العاشر �ملدرسة الثانوية اإلسالمية تعليم مهارة القراءة يف  قد قام

أهدافها ملمارسة الطالب أن . بطريقة املباشرة احلكومية األوىل تولونج أجونج

 و. يف تطبيقها تزيد اللغة اإلندونيسية تولو كان. يسمع و يتكلم اللغة العربية

  .ستخدم احلركة لسهولة الفهم والشرح عند طالبهت  املدّرسة

                                                

 ٢٠١٨  ابريل ٠٥ن، . أ أستاذة مقابلة مع ١٢



٨٥ 

 

أن مادة القراءة ,  ٢٠١٨ابريل  ٠٥األربعاء بناء على املالحظة يف يوم 

يف   (Flash Card) البطاقة الومضية إستخدام". بيا�ت الشخصية"القائمة 

بشرح عن املادة املبحوثة مث يقوم أهداف التعليم  املدّرسة تبدأ. أساسي الدراسة

ستخدم طريقة املناقشة وينقسم طال� إىل ت تبدأ يف تطبيقه. القراءةتعليم مهارة ا

هذه البيا�ت تناسب . كل الفرقة تشارك وتقدم نتائج املناقشة أمام الفصل. الفرقة

  :بقول أستاذة ألفة النعمة أ�ا تقول 

الفرقة يف عملية التدريسية  سمتقد ق"

�ستعمال  القراءةوبعدها تناقش مادة 

 من  (Flash Card) البطاقة الومضية

 ١٣"املدّرسة
 

الصف العاشر �ملدرسة  الطالبالقراءة لدى  مهارة إجراءات تعليم

إعطاء البطاقة إىل   املدّرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج أوال

بيا�ت "هذه البطاقة حتتوي النص عن مادة القراءة القائمة . كل الفرقة

ويف كل الفرقة لديها نصوصا . تلك النصوص دون الشكل أو احلركة". الشخصية

 بعض الفرقة ليتقدم إىل ت املدّرسةعين. مث تناقش تلك املادة مع أعضاءها. خمتلفا

                                                

 ٢٠١٨  ابريل ٠٥ن، . أ أستاذة مقابلة مع ١٣



٨٦ 

 

ينقد ما فوأما الفرقة األخرى . ملناقشة من القراءةأمام الفصل أن يقراء نتائج ا

  .تقدم إىل األماملية جتري مستمرا حىت مجع الفرقة يتلك العم. بهاصاحشرحت 

البطاقة  �ستخدام القراءة مهارة تعليمقالت أستاذة ألفة النعمة عن 

  :  (Flash Card) الومضية

 Flash) البطاقة الومضيةأعطي , أوال"

Card)   هذه البطاقة حتتوي . اىل الطالب

تلك . القائمة القراءةالنص عن مادة 

, بعد ذلك. النصوص دون الشكل أو احلركة

 وكيل وعني. دقائق ١٥تشاور الفرقة حويل 

ليتقدم إىل امام الفصل يقراء نص الفرقة 

  ١٤."هالقراءة وأما األخرى  فينقد
  

التقومي القائم من . الدراسةيف أخر  قوم التقييم عند الطالبت املدّرسة

. دون الشكل أو احلركة يعملها بطريقة النصوص. بقيمة الفرقة واألفراد املدّرسة

  .ذلك التقومي ستقوم يف حصة أخرى األسبوع املاضي

 القراءةن عملية تعليم إاملذكورة  البيا�تخذت الباحثة اخلالصة من أ

  :مراحلنقسم إىل ثالثة متكن أن ت لبطاقة الومضية�ال

                                                

 ٢٠١٨  ابريل ٠٥ن، . أ أستاذة مقابلة مع  ١٤



٨٧ 

 

بذكر املادة املاضية  املدّرسة بدأت(افتتاح  املرحلة األوىل هي .١

 ).ووصف أهداف تعليم القراءة وشرح مادة القراءة

 البطاقة الومضية عطىإ( إجراءات أو عملية التعليم الثانية املرحلة .٢

(Flash Card)  دقائق ١٥تشاور الفرقة حويل . اىل الطالب .

وكيل الفرقة ليتقدم إىل امام الفصل يقراء نص  املدّرسة توعين

 ).القراءة وأما األخرى  فينقده

يف  التقييم عند الطالب املدّرسة تقام(هي احتتام  الثالثة املرحلة .٣

 ).أخر الدراسة

الصف العاشر �ملدرسة الثانوية تعليم مهارة القراءة يف وأما خطوة عملية 

 : يما يلف تفصيال وترتيبا أجونجاإلسالمية احلكومية األوىل تولونج 

 .�لسالم ةاملدّرس تبدأ  )أ 

 .املادة  املاضية املدّرسة تذكر    )ب 

 القراءةأهدف تعليم  ةاملدّرس تشرح  )ج 

 .القراءة املواد الىت ستبحث حول ةم املدّرسعلّ ت  )د 

 .قرأت املدرسة نصوصا والطالب يكررها  )ه 



٨٨ 

 

أن ستدعو املدرسة الطالب . دعات املدرسة لفهم القراءة األتية  )و 

 .النصوصعن  ايفهموا معاني

قسمت املدّرسة الفرقة يف عملية التدريسية وبعدها تناقش   )ز 

 . (Flash Card) البطاقة الومضية�ستعمال  مادة القراءة

 .دقائق ١٥تشاور الفرقة حويل   )ح 

 عينت وكيل الفرقة ليتقدم إىل امام الفصل يقراء نص القراءة  )ط 

 .صاحبهاالفرقة األخرى  تنقد نتائج القراءة  )ي 

 التقييم عند الطالب املدّرسةقامت   )ك 

 .ض الطالب أن جييب األسئلة مباشرةعني املدرس بع, أحيا�  )ل 

يف  Flash Card)( البطاقة الومضيةوسيلة  استخدام اوحماوال� شكالتامل .٢

الصف العاشر �ملدرسة الثانوية  الطالبالقراءة لدى  تعليم مهارة

أجونج  للعام الدراسي اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج 

 .م٢٠١٧/٢٠١٨

ومن املعلوم أن عملية التعلم والتعليم ستواجه املشكالت أو الصعو�ت، 

ال سيما يف تعليم اللغة العربية اليت ليست من لغة األم ولكنها لغة األجنبية وليست 

البطاقة وسيلة وكذلك احلال بتعليم اللغة العربية �ستخدام . اتمن لغتنا اليومي



٨٩ 

 

فهناك مشكالت حينما عملية التعلم والتعليم اللغة العربية ، Flash Card)( الومضية

 ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج� القراءةوخاصة يف تعليم 

مهم جدا  إن تعلم اللغة العربية .يواجه هذه املشكالت املدّرسون والطالب مجيعا

واجه و لكن ي. علوم العربيةيفهم ن أ طالبالبد للفلذا . لفهم القران والدين

 بعضومن . البطاقة الومضيةاملشكالت عند تعليم اللغة العربية �ستخدام وسيلة 

وخلفية الطالب  س و الطالبيتعلق �ملدرّ  الضعف املوارد  املشكالت هي

  .املختلفة وضعف مهة الطالب

  :ة ألفة النعمة األستاذ قولوهذا يناسب مع 

املشكالت اليت يواجهها املدّرس يف إن "

: هي القراءة تعليم حاصة تعليم اللغة العربية

 ,قبل دخول إىل هذه املدرسة الطالبخلفية 

الذين مل يفهموا عن أمهية اللغة العربية هو 

قلة مهة الطالب لالشرتاك يف تعلم اللغة و 

  ١٥".العربية
  

 القراءةاملشكالت يف تعليم  كانتقائمة من الباحثة فلبناء على املالحظة او 

األم،  لغة ليست العربية اللغة منها ،Flash Card)( البطاقة الومضيةوسيلة �ستخدام 

                                                

 ٢٠١٨  ابريل ٠٥ن، . أ أستاذة مقابلة مع ١٥



٩٠ 

 

 إىل العربية اللغة ترمجة على قدر�م عدم �لعربية، و القراءة على الطالب قدرة عدم

  .غويةالل البيئة عدم و اإلندونيسية اللغة

وهو طالب يف الصف  زاهد عبد احلمندمحم  هذا الرأي مناسبا مع  قول

  : ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج�  )II-MIA(العاشر 

العربية  يف تعليم  اللغة وجدت صعوبةً قد "

ستطيع أن أقرء ال أ. من أجل قراءة النصوص

�خلري والصحيح ألين لست متخرج املدرسة 

  ١٦"فيها مادة العربية وما نلتاإلسالمية 

 املشكالت أن االستنباط تأخذ تللباحث كن، متالسابقة احلقائق على بناء

لدى  Flash Card) ( البطاقة الومضيةوسيلة �ستخدام  مهارة القراءة تعليم يف

 ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج� الصف العاشرالطالب 

 :هي

 والطالبس ضعف املوارد ال يتعلق �ملدرّ   )أ 

 �لعربية القراءة على الطالب قدرة األم، عدم لغة ليست العربية اللغة  )ب 

 .غويةالل البيئة وعدم

                                                

 ٢٠١٨  ابريل ٠٥ز، . مقابلة مع الطالب م  ١٦



٩١ 

 

وا �خلري قرءأن ي ونستطيعي مل خلفية الطالب قبل دخول إىل هذه املدرسة  )ج 

مادة العربية  �لوناملدرسة اإلسالمية وما  ونمتخرج والصحيح أل�م ليس

 .فيها

البطاقة وسيلة مهارة القراءة �ستخدام  تعليم يف املشكالت وجود وبعد

إنشاء الفرقة اللغوية  مثل املشكالت تلك لاح إىل فيحاول Flash Card)( الومضية

وغناء العربية يف أجل املفردات لسهولة ترمجة العربية يف عملية  اللغة العربية لدرس

مثال إعطاء األلوان  رغيبةً  Flash Card)( البطاقة الومضيةالتعليم وصنعْت املدّرسة 

 ةالباحث قومفت ةساملدرّ  �ا قومت اليت احملاوالت  معرفة ألجل و. املتنوعة والصورة فيها

  :قولت ة ألفة النعمةاألستاذ  مع �ملقابلة

 مهارة القراءةيف تعليم  حلل املشكالت"

 Flash)( البطاقة الومضية�ستخدام وسيلة 

Card إنشاء الفرقة : فنقوم �حملاوالت مثل

  ،اللغوية اليت �دف إىل تعمق اللغة العربية

وقمنا غناء العربية يف أجل املفردات لسهولة 

 البطاقة الومضيةوصنعت  ترمجة العربية

)(Flash Card  ًناو لمثال أعطاء األ رغيبة 

  ١٧." املتنوعة والصورة فيها

                                                

 ٢٠١٨  ابريل ٠٥ن، . مقابلة مع أستاذة أ ١٧



٩٢ 

 

مهارة القراءة �ستخدام  تعليم يفوأما رأي الطالب عن حماوالت املشكالت 

وأيضا . حفظ املفردات وترمجهامون فهم يق Flash Card)( البطاقة الومضيةوسيلة 

ميارسون أن يقرءوا القراءة بدون احلركة والشكل مع أصحا�م يف خارج الفصل 

 )II-MIA( الصف العاشر دمحم أزهاري هو بعض طالب كما قال. والدراسية

  : ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج�

أكون ممارسة القراءة العربية مع أصحايب يف "

القراءة بدون احلركة أقراء . خارج الدرس

  ١٨".والشكل وترجم املفرادت معا
  

اللغة العربية أن حتاول املشكلة بغناء مفردات العربية وتشكيل  ةن املدّرسإ

 رىت و. عند الطالب اللغوية اليت �دف إىل تعمق اللغة العربيةالفرقة الصغرية 

 مهارة القراءة تعليم يف  املشكلة حل إىل ةالطريق أن أيضا  نونوع صفى ةاألستاذ

 عند مرغوبة لغة العربية اللغةت جعل يه Flash Card)( البطاقة الومضية�ستخدام 

رأي منها صحيح جدا، ألن جيعل الطالب أن . �لدوافع عن أمهية العربية الطالب

  .حيب اللغة العربية و يساعده يف حمصول تعليم اللغة العربية

                                                

 ٢٠١٨  ابريل ٠٦أ، . مقابلة مع الطالب م ١٨



٩٣ 

 

 َحلِّ  يف ةساملدرّ  حماوالت أنّ  االستنباط ةللباحث كنمت السابقة، البيا�ت من

يف تعليم مهارة  Flash Card)( البطاقة الومضيةاستخدام وسيلة عن  املشكالت

الصف العاشر �ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل  الطالبالقراءة لدى 

  :هي  تولونج أجونج

 إنشاء الفرقة اللغوية اليت �دف إىل تعمق اللغة العربية  )أ 

 قام غناء العربية يف أجل املفردات لسهولة ترمجة العربية   )ب 

مثال أعطاء األلوان املتنوعة  رغيبةً  Flash Card)( البطاقة الومضيةوصنع   )ج 

 .والصورة فيها

وأيضا ميارسون أن يقرءوا القراءة . الطالب يقمون حفظ املفردات وترمجها  )د 

 .الفصل بدون احلركة والشكل مع أصحا�م يف خارج

�لدوافع عن أمهية  الطالب عند مرغوبة لغة العربية اللغةاملدّرسة جعلت   )ه 

 . العربية

  

  

  



٩٤ 

 

يف تعليم مهارة  Flash Card)( البطاقة الومضيةوسيلة  استخدام تقومي يف .٣

�ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الصف العاشر الطالبلدى القراءة 

 .م٢٠١٧/٢٠١٨األوىل تولونج أجونج  للعام الدراسي 

اليت ال تشتمل على نطق مهارة القراءة هي احدى مهرات اللغوية 

وهذه  .لفهم املقروء احلرف والكلمة فقط بل تنطوي على عملية الفكر والعقل

اجليدة حمتاجة لكي يكون الطالب فامها وعارفا عن نصوص اللغة  املهارات

   ١٩.العربية

العاشر �ملدرسة الصف  الطالبتعليم مهارة القراءة لدى  تقومي كان

بطريقة عملية التقوميات واحلسايب  الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج

 يف أنشطة تعليم اللغة العربية مسؤولًة وإبتداعا ملعرفة فهم املادة القراءة عند الطالب

ولذلك البد للمدرس اللغة العربية أن يقوم . وتطوير اجلودةوأهداف التقومي لتنمية 

   .خطَة التقومي جيدا ونظاما

البطاقة استخدام وسيلة  عن اتتقومي تكان, بيا�ت املالحظة من

الصف العاشر  الطالبيف تعليم مهارة القراءة لدى  Flash Card)( الومضية
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٩٥ 

 

 مها يتكون على قسمني �ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج

أما تقييم ا�موعة فنتائج القيمة من التعاون ونتيجة .  الفردتقييم ا�موعة وتقييم 

  ٢٠.ةاملناقش

يف  Flash Card)( البطاقة الومضيةاستخدام وسيلة  عن وأما تقييم الفرد

  :فيقوم مبرحلتني مها  الطالبتعليم مهارة القراءة لدى 

 )واملادةحتديد أدوات التقومي ( اإلعداد  . أ

 Flash)( البطاقة الومضيةوسيلة يعطي املدرس القراءة يف (التطبيق   . ب

Card هاوالطالب يقرائ.( 

األسبوع األيت أو عادة يف . يف الوقت املختلف التقييمقد قام هذا 

 Flash Card)( البطاقة الومضيةاستخدام وسيلة  عن تقومييقوم . الفرصة األخرى

هذا . مناسبا عن املادة القائمة الصف العاشر الطالبيف تعليم مهارة القراءة لدى 

كما قالت  .�لتناوب النصوص بدون احلركة والشكل مث الطالب يتقدم إىل األمام

  :ألفة أستاذة 

تقومي مهارة القراءة جيد  من اإلجراءات"

. الطالب يقراء القراءة أمام الفصل. جدا

                                                

 ٢٠١٨ابريل  ٠٦املالحظة يف يوم  ٢٠



٩٦ 

 

 Flash)( البطاقة الومضيةوسيلة النصوص يف 

Card  هذا . الطالب �ا عشوائيةوخيرت

لز�دة نتائج اليوميات يف مادة اللغة التقومي 

  ٢١."العربية
  

فهي من أجل التجويد والنطق  القراءةنتيجة التقييم يف هذه املهاة  اوأم

أو . أن يرتجم النص ولو كان قليال الطالبوالبد على  .الطالب عند الفصيحة و

  .يفهم حمتوى القراءة األتية أن على األقل

عن استخدام  تقييم أنّ  أن ختلص للباحثة متكن السابقة، البيا�ت من

الصف  الطالبيف تعليم مهارة القراءة لدى  Flash Card)( البطاقة الومضيةوسيلة 

 :هي  العاشر �ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج

  :مها  ات إىل قسمنيتقومي تتكون .١

 ).فنتائج القيمة من التعاون ونتيجة املناقشة(تقييم ا�موعة   ) أ

 :فيقوم مبرحلتني مها وتقييم الفرد   ) ب

 )حتديد أدوات التقومي واملادة(اإلعداد   -

                                                

 ٢٠١٨  ابريل ٠٦ن، . مقابلة مع أستاذة أ ٢١



٩٧ 

 

 البطاقة الومضيةيعطي املدرس القراءة يف وسيلة (التطبيق   -

)(Flash Card التقييم يف الوقت  ).والطالب يقرائها

  .عادة يف األسبوع األيت أو الفرصة األخرى ,املختلف

يف تعليم  Flash Card)( البطاقة الومضيةاستخدام وسيلة  تقومييقوم  .٢

. مناسبا عن املادة القائمة الصف العاشر الطالبمهارة القراءة لدى 

 هذا النصوص بدون احلركة والشكل مث الطالب يتقدم إىل األمام

 .�لتناوب

 هذه املهاة القراءة فهي من أجل التجويد والنطق و وأما نتيجة التقييم يف  .٣

 .عند الطالب الفصيحة

أو على األقل أن . أن يرتجم النص ولو كان قليال الطالبالبد على   .٤

  .يفهم حمتوى القراءة األتية

  

 




