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الباب الرابع
العربية لدى طالب فى الصف ةلغالاستخدام لتشجيعمحكمة اللغة دور

ل جامام الشهداء سوكاهار إمعهد العصرى الاالّو

نتائج البحث.أ
لمحة عن المعهد إمام الشهداء سوكاهارجا.١

املوقع التارخيي)أ
بالشباب،دعوةحركة الك)Muhammadiyah(حممديةلقد اهتم

احملمدية شعرتوهكذا .الذين ينحرفون أخالقهم عن الشريعة اإلسالمية
.اصةخاإلسالميةدعوةاحملمدية يف الستمرار مهمةإىلجةتاحمالدعاية بأن 

بالغاية .حممديةإمام الشهداء حتت رئاسةاملعهدبقامت حممديةذلك و 
ةقيعمالاإلسالميةين لديهم املعرفة الدينيةالذتطلع الداعي والداعية 

.عاليةالماسة واحل
، Blimbingـــــــِ بفالوقأرضمديةحملتنا،١٩٧٠يف عام و 

Sukoharjoسوكوواطيشركةمرت من١١٣٥٠± واسعة ال)Koperasi

Sukowati(،ــــِـبـBekonang ،Solo املعهد يف بناء هذه أس املال األولر لتكون
اتمعاحملمديةواألعيان من . اإلسالمي احلاج والشيخ أمحد زيين الشيخ ، و
من موكيت مروة واألستاذ احلاجعمر معروف شكور احلاج والشيخ عبد اهللا

يَز حيققوناحملمديةبSukoharjo Blimbingبـأعضاء مجعية حممدية وجود َح
.املعهد اإلسالمي

م للمدرسة الدينية و بعض املباين املطلوبُبينِ ىف القبلو  أوال ُيستخَد
يف السنة .مناسبة بوجود املعهدكفاية املوارد البشريةألن عدم  يف املساء
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بناء املعهد رائدة لوهي . بين املدرسة الثانوية يف منطقة املعهد١٩٨٥
.اإلسالمية

املوارد أن Blimbingفرعحممدية مدير ، شهد١٩٩٤السنةيف 
إىل معهد تبدأ بعد زيارة دراسية. املعهد اإلسالميةالبشرية هي كافية لزرع 

، بانتوليف"الشفاء"معهد رتا و جاككيف مدينة جو Berbahيف " ابن القيم"
يؤكد مدير حممدية ، و رتااككجو جحممدية ملؤمتر املندوبني املفوضني ةزيار و 

يف بناء املهعد اإلسالمي، ويرد أن يقبل الطالب Blimbingالفرعية يف 
.١٩٩٥/١٩٩٦يف السنة اجلديدة

طس أغس٢٥تاريخ أو يفه ١٤١٥ربيع اآلخر من١٧التاريخيف و 
فرع اإلسالميةاحملمدية العصري " إمام شهداء"معهدسست رمسيا أُ ١٩٩٤

Blimbing.ألنه أحد األعيان املنتشر الدين اءشهدإمامواختذ اسم
يطة اواملناطقWonorejoــــــِ م بـ١٨يف قرن اإلسالمي .احمل

فرععقد مدير حممدية.كافيةاملهعداألجهزة اليت يعترب دعم إنشاء 
Blimbingبدء السنة عن املقرريـُّتفقحىت ،اجتماع حضره العديد من الناس
يف املدرسة الثانويةئتشنُ ١٩٩٥السنةيف .١٩٩٥/١٩٩٦الدراسية 

يعىن املدرسة العاليةزاد معهد إمام شهداء الربنامج التعلمي.منطقة املعهد
املهنية و املدرسة العالية " تخّصصال"رحلة ، وم١٩٩٧رينوفمب١يف التاريخ 

معهد إمام شهداء العصريال تزال ،حىت اآلن. ٢٠٠٤تفتحان يف السنة 
.ةالنمو يف

املوقع اجلغرايف)ب
،Blimbingيفتقعمعهد إمام شهداءأناجلغرايفاملوقعإىلنظرا

RT 04/VII يف قريةWonorejo،Kec. Polokarto ،Kab. Sukoharjo .وأما
:فهوحمله
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١٥٤شارع كياهي حاج أمحد دحالن رقم من جهة الشمال )١
Polokarto ،Sukoharjo

Blimbingمن جهة اجلانوب قرية )٢

اتمع)٣ ان  رب سك لغ من جهة ا
Blimbingمن جهة الشرق شارع قرية )٤

. املستعمرةاملواصالت، أن معهد إمام شهداء يقع يف أثناء بآلةمناسبة
. بالسيارة العامةألن الطريق مؤدية ، سرتاتيجي جداموقعه 

األول،عهد إمام شهداء إىل قسمنين الطالب مبمسكوينقسم 
والثاين . املسكن للطالب يف منطقة غرف الفصول املستخدة لعملية التعليم

.املوقع منفصلة من مسكن الطالب" حاجة صافية"املسكن للطالبات 
ة الثانوية للطالب رساملدمعهد إمام شهداء أربع املرحلة وهي افتتح 

يف نية واملدرسة العالية امله،واملدرسة العالية للطالب والطالبات،والطالبات
جني خر متيقصد لل(، ومرحلة ختصص )التخصصدون(ندسة السيارات اهل

يف املدرسة الثانوية سوى معهد إمام شهداء الذين يريدون أن يدخلون يف 
يف وقت سنة ) مرحلة ختصص(وهي.املدرسة العالية مبعهد إمام شهداء

غرف ٦غرف للطالب و ٦، غرفة١٢ثانويةالةرساملديف. واحدة
وللمدرسة العالية .احلاجةبناء صافيةللطالبات املوقعة يف جهة الشمال من 

وغرفتان للصف ) للطالب والطالبات(وهي غرفتان للصف العاشر غرف، ٦
، (IPA & IPS)وغرفتان للصف الثاين عشر (IPA & IPS)احلادى عشر

رسة العالية املهنية فتقع الغرف للمدأما .فصال واحدا" ختصص"وللمرحلة 
معهد إمام الغرب من مرت يف جعة ٣٠٠،Wonorejo" عيشية"يف بناية 

.شعداء
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لشهداءالمعهد إمام ااألهداف والغايات.٢
لديهم شهداء إماممتخرجي إعمال : هو دف للمعهد إمام شهداءاهل

، والفكر واألخالق فضال عن وجود الروح القتالية لعمار دائما االميان احلقيقي
.عن املنكريو عروف املبامربا أل

:هيوأما غاياته ف
.التعليم املنحى وتعميق فهم اإلسالم بشكل صحيحعملية تنظيم )أ

.اإلسالميةالداخلية احلديثة على أساس الكفاءة املهنية ةدارسحتسني أداء ال)ب
داخلية املؤسسة القائمة على التوازن بني الدرسة املتعزيز ثقة اجلمهور يف )ج

.اإلميان والعلم
.إىل أصحاب اإلميان احلقيقىيوجه الطالب )د
.الكرميةكرمية الفكرية واألخالقحتقيق)ه

، واملؤمنني ، النوعيسلم املهو جيعلداخلية الدرسة املاهلدف من إنشاء 
ذكي السالم ، ، وعمق املعرفة يف اإليلاهللا سبحانه تعاىل ، النبىلتقني إوامل
.على النفسالقادرالعلم يفاملتفوقو 

طالب والسكان لتصبح رجل العلى بناء الاهلدف هو نواملقصود م
لديه معرفة واسعة حول اإلسالم و حتقيق تقي ومستقلة والنبيلة ، و ، مؤهلمسلم 

.املنكرعن ي و عروف ملاأمروقادرة على 

المناهج الدراسية.٣
وزارة الشؤون الدينية (هو مزيج من املناهج احلكومة يف هذا املعهد املنهج 

عن النظام التجاري املتعدد األطراف وزارة الرتبية الوطنية لطالب املدارس 
.مع املناهج الدراسية يف املدارس واملؤسسات) املدارس املهنيةوخالقالثانوية 
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قط، ألا kemuhammadiyahanاملادةاملناهج الدراسية يف  حتت هذا املعهدف
.مدير فرع احملمدية

، لديه الطالب منظور واسع/ كامل الطالب املناهج الدراسية لتحقيق الت
سبحانه والفنون واملهارات ميان والتقوى إىل اهللا تعاىل و ميزة يف العلم واإل

تطبيقها يتم إدراج أيضا مع رسوم املثايل يف املناهج اليت يتم .واألخالق
واملسؤول عن القيم الدينية ، حبيث ميكن للطالب يف وقت الحق تطبيق املعرفة 
لديهم ليس فقط يف حني ال تزال تدرس يف املقصورة وحدها ، ولكن عندما  

يتم ترتيب املنهج الدراسي يف مدرسة .كانت اخلرجيني أيضا أن يواصل تطبيق
.املعهد إمام شهداءأيضا إىل التوجه إىل حتقيق رؤية داخلية يشري 

:لتحقيق هذه الرؤية هياملثتعملةالطريقة و 
صاحلسلف اللتباعلالىت تويةالعقيدة )أ

امالذين  إمي وي  لق .ا
لهم منح املواديتخلقون بأخالق كرمية فو ءعاملااملتخرجنيلكي تدرك )ب

الل ، وأيضا من خ)نزهة الدرجة االوىل(هوم املنهج وممارسة مف، العلمية
.، سواء كانت مشكلة أم الالتدريب املكثف جلميع الطالب

اهلجرة ")ج
أيضا ، من .، ومها إيفاد الطالب للذهاب مباشرة اىل اجلمهور" داي

للعمل لبعض املدارس اليت ال تزال يف منطقة جاوا خالل ارسال اخلرجيني
.الوسطى

احلال يف الرياضة مثل"ريةكسع"لتعزيز الروح املعنوية العالية ومنح األسهم)د
والالمنهجية ) الكرسي البصمة(فنون الدفاع عن النفس و ، الالمنهجية

".حميب الطبيعةالطالب "
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ن الكاهمعهد إمام شهداء هيكل املناهج الدراسية يف وحدة التعليم يف 
:٣و ٢و١لحق ميكننا أن نرى يف امل

أحوال المعلمين والتالميذ.٤
أحوال املعلمني)أ

املدرسني الذين غالبا ما .املعلم هو عنصر هام يف إدارة الرتبية والتعليم
يشار إليه أيضا مربيا املسؤول عن تنظيم أنشطة لتعليم وتدريب وإدارة 

فضال عن عنصر واحد يف تعليم الفنيني . يف التعلموتطوير وتوفري اخلدمات 
.واجب للتدريسهدفها الرئيسي هو/ واملربني أعضاء هيئة التدريس 

التفاصيل ميكن أن نرى يفمزيد مناألساتيذ مبعهد إمام شهداءأما
٤امللحق

أحوال الطالب
الطالب تعترب عنصرا هاما يف نظام التعليم الذي تتم معاجلتها يف تعلم 

بلغ .اإلنسان وحىت يصبحوا مؤهلني وفقا لغرض الرتبية والتعليم يف حد ذاته
تتبع عملية التعلم يف ) يسكنون يف املعهدطالب الذين(عدد الطالب 

أما . طالبا٤٥٣عددهم ٢٠٠٩/٢٠١٠يف العام الدراسي كامالاملعهد  
.يف مسكن الطالببالنسبة للطالب املهين ، وليس كلها الطالب 

طالب يف املدارس الداخلية الكاهن/ األنشطة اليومية للطالب وأما 
Syuhodo ٥يف امللحق هي كما:

يف هذا املعهد  لعدد من الطالب اوقائمة . كل العام ازداد عدد الطالب
:٦لحق ن ميكننا أن نرى يف املاآل
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جاالشهداء سوكاهار معهد إمام الوسائل التعليمية في .٥
التعليمية هي شيء مهم ملساعدة حصول تعلم وتعليم يف الوسائل
" جاالشهداء سوكاهار إمام "أحوال الوسيلة التعليمية مبعهدالرتبية وأما 

:فما يلي
للسنة "جاالشهداء سوكاهار إمام "الوسائل التعليمة مبعهداحوال

٢٠١٠/٢٠١١الدراسية
اآلحوالعددنواعأرةمن
العاشرالفصل١

احلادي عشر
الثاين عشر

٤
٤
٤

جيد
جيد
جيد

جيد١الديوان٢
جيد١املكتبة٣
جيد١غرفة الضيوف٤
جيد١املسجد٥
جيد٤٠احلجرة٦
جيد٣١احلمام٧
جيد١املطبخ٨
جيد١الشركة٩

جيد٤كمبوتور١٠
جيد٣امليدان١١
جيد١رةادإ١٢
جيد١معمل علم الطبيعي١٣
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جيد١٥الرياضةأدوات ١٤

جاالشهداء سوكاهار في معهد إمام كمة اللغةمح.٦
منظمة الطالب معهد ة هي أحد شوؤن ربيعإن حمكمة اللغة ال

الذي يقيم النظام ىف الكالم باللغة العربية جاالشهداء سوكاهار إمام 
املقررة أن يكون الطالب يتكلمون ويتحدثون باللغة العربية حيثما كانوا 

.حتت إشراف مشرف اللغة ومجيع األساتيذ
الشهداء إمام نت حمكمة اللغة العربية أقامها طالب معهد وكا

اللغة جواسيس ره األساتيذ ولقسم امن قسم اللغة الذي اختجاسوكاهار 
, الالزمةينحرفون عن اللغة نالذي يفتشوا ويكتبوا الطالب الذي

الفصل األول أو الثاين أو الثالث من واجلواسيس متنوعة إما كانوا من 
الطالب إما كان يف حجرات أو فيهالثانوية ومنتشرون يف أي مكان

وإذا وجد اجلاسوس أوقسم اللغة املنحرف . منطقتهم وما أشبه ذلك
ررة فيكتبه مث ستقام حمكمة اللغة العربية يف الوقت املقرر عن اللغة املق

ليال أو يف مكان وجد املنحرف عن اللغة مباشرة بإعطاء التنبيهات أو 
:التوجيهات أو اإلرشادات أو العقوبات املتدرجة كما يلى

النصيحة أو التنبيهات)أ
.كتابة املفردات بعدد مقرر من مخس إيل مخسني مفردات)ب
جعل كتابة اإلنشاء صفحتني أو ثالث صحف)ج
.التعزير إيل حد الكفاية أاليعود فيما فعل)د
تفويض املنحرف إيل الوالد علي األبد)ه

:كما يليفالعربية اللغةوأما نشاطات حمكمة 
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حمادثتهم اليومية باللغة العربية حيثما  اويتحدثو اإجياب الطالب لكي يتكلمو )أ
.اكانو 

اليومية باللغة العربيةحمادثتهم تذكري الطالب الستعمال)ب
.تفتيش عاملية الطالب الستعمال حمادثتهم اليومية با للغة العربية)ج
إعطاء العقوبة للمنحرفني أو املتجاوزين عن اللغة العربية بالعقوبات املتدرجة  )د

.كما سبق
وقصدا بإقامة حمكمة اللغة العربية لعاملية الطالب الستعمال حمادثتهم 
اليومية باللغة العربية وترقية طاقة لغتهم وزيادة علوم ومعارف الطالب على اللغة 

وىف هذه املناسبة أخد .جاالشهداء سوكاهار إمام العربية ألن اللغة تاج ملعهد 
ول على البيانات عن حمكمة الباحث البيانات املنتشرة على الطالب للحص

.جاالشهداء سوكاهار إمام اللغة العربية مبعهد 
تحليل البيانات حملكمة اللغة العربية تسهيال لوفيها عشر أسئلة

من االستبيانات املوجودة أعطى الباحث ثالث أجوبات دليلة على 
.تعبني النتيجة

مامإالعصرى معهديفالعربيةباللغةاليوميةحمادثتهمالستعمالالطالبعاملية.ب
جاالشهداء سوكاهار 

يتكلمواأنطالبهجامام الشهداء سوكاهار إالعصرى معهدأوجب
الكالممهارةلرتقية قصداالنظامهذهوقامتكانواحيثماالرمسيةويتحدثوا باللغة

تكونالنظامهذاومبثل.للمعهدتاجاوتكون اللغةالكالممهارةحنوقدرمومعرفة
.اليوميةحتادثهموكالمهمىفالعادةواليوميةالعربية لغةاللغة

الطالبعامليةكثريا ىفتساعدالعربيةاللغةحمكمةأنالباحثرأى
ألقامةحمتاجالعربيةاللغةحمكمةوجودألنباللغة العربيةاليوميةحمادثتهمالستعمال

الطالبعدم عامليةالعربيةاللغةحمكمةعدموميكنباملعهديسرياللغة الذي
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العربيةاللغةحمكمةاهتمتفلذلك.العربيةباللغةاليوميةحمادثتهمالستعمال
إجراء والعربيةباللغةاليوميةحمادثتهمالستعمالعاملية الطالبحنوكثريات

.اللغةترقيةإىلتواجههاالىتالنشاطاتمجيعومرتادفات
العربيةباللغةالتكلمالطالب علىلتجبريالعربيةاللغةحمكمةقامتفلذلك

دممناللغةلتكون ا حفاظاو"للمعهدتاجهياللغةأن"االصطالحصار ىفوع
الستعمالالطالبعلي عامليةتتوىلاليتالعربيةاللغةحمكمةانشائتمثعلى هذا
كانتالعربيةباللغةوطاقتهمحمادثتهمولرتقيةالعربيةباللغةاليوميةحمادثتهم

:يلىكماللطالبالنشاطات
:اليوميةالنشاطات

.باملراقبةالصباحكلاجلديدةاملرتادفاتإلقاء.١
.عندهمالفهمسهولةالقصريةالرتاكبإعطاء.٢
.املفهومةوالكلماتاجلملةىفاملفرداتوضع.٣

:األسبوعيةالنشاطات
.احملاورةواحملادثة.١
العامةاألماكنووضعها ىفاملخصصةاللوحاتواألساليبإعطاء.٢
.اللغويةمسابقةعقد.٣
األسبوعيفالطالبمفرداتكراسةتفتيش.٤
اللغويةاحملاضرةإقامة.٥

:السنةلنصفالنشاطات
الفصولبنيالكربىاحملاضرةأواملبارياتعقد.١
اللغويةاملفرداتاالمتحانعقد.٢
.السنةنصفيفالطالبمفرداتكراسةتفتيش.٣



٣٦

يتكلمواأنأوجب طالبهاحلديثاألمانةمعهدأناملاضيىفحبثناكما
فسوفالرمسيةاللغةتكلميريدالوجياوزوما كان.كانواماحيثالرمسيةباللغة

.يفعلونكانوامباجزاءعليه العقاب
اليتالكيفيةاملقدمة بالبياناتالبياناتالباحثأخذاملناسبةهذهوىف

عامليةعنالبياناتعلىللخصولعلى الطالباملنتشرةاالستبياناتاستخدم
الطالبلعامليةعشر أسئلةفيهاوالعربيةباللغةاليوميةحمادثتهمالطالب الستعمال

عامليةعناملستجيبنيأجوبةوملعرفة. باللغة العربيةاليوميةحمادثتهمالستعمال
.احلديثاألمانةمعهدىفالعربيةباللغةاليوميةحمادثتهمالستعمال الطالب

"اللغةمحكمة"باستخدام اللغة العربيةتحصيل .٧
الصف السابع

النمرةاالسمالنتيجة
٨٠Ahmad Khoirudin١
٨٥Ahmad Yusuf٢
٧٠Ardiansyah Rahmat S.٣
٧٥Aris Novianto٤
٦٠Bayu Parjianto٥
٦٥Bayu Suseno٦
٨٨Burhanudin٧
٩٠Ds Faqih Triatmaja٨
٩٥Faiz Nur Rahman٩
٧٧Firdaus Nuzula١٠
٨٥Ibnu Taimiyah١١
٦٦Muhammad Abduh١٢



٣٧

٩٠Muhammad Adi Kurniawan١٣
٨٠Muhammad Arif Darmawan١٤
٨٥Muhammad Faruq Setiawan١٥
٨٩Muhammad Nur Kholis١٦
٧٠Oki Setiawan١٧
٧٥Rahmat Hidayat١٨
٨٠Saiqul Umam١٩
٧٩Singgih٢٠
٨٠Sutrisno٢١
٦٥Taufiq Sanggar Panuluh٢٢
٧٠Zazak Arsadi٢٣
٩٠Zusak Khadafi٢٤

تحليل البيانات.ب
فنال الباحث اخلالصة , بعد أن يبحث الباحث حنو الدراسة النظارية وامليدنية

استخدام ى ترقيةتنفيذ محكمة اللغة فمن هذا الباحث العلمة حتت املوضوع 
كما جا مام الشهداء سوكاهار إمعهد العصرى العربية لدى طالب الةلغال

:يلى
مام إب معهد إن حمكمة اللغة العربية هي أحد شؤون املنظمة الطال.١

الذي يقيم النظام ىف الكالم با اللغة العربية املقررة حتت الشهداء
.إشراف مشرف اللغة و مجيع األساتيذ



٣٨

وكانت حمكمة اللغة العربية أقامتها طالب معهد إمام الشهدا من قسم .٢
اللغة الذي اختاره األساتيذ ولقسم اللغة جواسيس الذين يفتشون 

ينحرفون عن اللغة املقرر واجلواسيس متنوعة إما  ويكتبون الطالب الذي 
كانوا من الفصل األول أو الثالث من الثانوية أو العالية منتشرون يف 

وإذا ,أي مكان الطالب إما كان يف حجرات أو منطقتهم وماأثبه ذلك
وجد اجلاسوس أو قسم اللغة املنحرف عن اللغة املقررة فيكتبه مث ستقام 

يف الوقت املقرر ليال أويف مكان وجد املنحرف عن حمكمة اللغة العربية 
اللغة مباشرة بإعطاء التنبيهات أو التوجيهات أو اإلرشادات أو 
العقوبات املتدرجة بالنصيحة أو كتابة املفردات بعد مقرر من مخس إيل 
مخسني مفردات أو جعل كتابة اإلنشاء صفحتني أوثالث صفح مع 

عزير إيل حد الكفاية أال يعود فيما فعل التوقيع إيل مجيع األساتيذ أوالت
أو تفويض املنحرف إيل الوالد علي األ بد حتت إشرف مشرف اللغة 

.واإلساتيذ
العصرى معهديفالعربيةباللغةاليوميةحمادثتهمالستعمالالطالبعامليةعن.٣

املعهدتاجهىاللغةأناملعهدشعارمنأنفعرفناإمام الشهداء سوكاهارجا
هناكإالماكانواحيثبالعربيةيتحدثواأناملعهد طالبهأوجبفلذلك

وجتريبلتدريبأشهرثالثةاألقلعلىاجلددالطالبالتخصيص على
بنيالفرقهناكليسأشهرثالثةوبعد.بالعربيةالتكلموالقدرةالستطاعة

العربيةاللغةحمكمةدخولفعليهاللغةالنظامجياوزمنوالقدماءاجلددطالب
العادةواليوميةلغةالعربيةاللغةتكونالنظامهذاومبثلالعقابأوالتنبيهلنيل
.اليوميةو حتادثهمكالمهمىف



٣٩

اللغة العربية أن أعلى القيمة على التالميذ يف تعليم من البيانات السابقة، .٤
. ٦٠دناه القيمة أ، و ٧٨، ومتوسط القيمة ٩٥هي " حمكمة اللغة"باستخدام

صف اليف " حمكمة اللغة"باستخدامغة العربية لالم يأن إجناز تعلعرف الباحث
.اجيدالسابع مبعهد إمام الشهداء سوكوهارجو
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