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 الرابع الباب

  البحث نتائج تحليل

 

   جفارا ملونجو اإلسالمية يةالعال الهدى مطالب مدرسة عن لمحة  . أ

  واما حملة مدرسة مطالب اهلدى العالية االسالمية ملوجنو جفارا كما يلى:

 جفارا ملونجو اإلسالمية العالية الهدى مطالب مدرسة نشأة تاريخ). 1

 ملوجنوا االسالمية اهلدى مطالب مؤسسة اسربورجو حمسن الشيخ أسس

 حتليل اىل الدراسة تلك تطورت مث. 1930 عام يف جفارا ملوجنو قرية يف جفارا

 بىن وقد. العلم لطلب املدرسة إىل جاؤوا الذين الطالب ازداد مث. املدرسة يف التعليم

 رئيس ويكون التعليمية الدراسة بدأت السنة تلك منذ.  م 1985 عام يف املدرسة

  63.مستقيم األستاذ حينئذ املدرسة

 جيدة ترقية على األن العصر إىل الوقت من اهلدى مطالب مدرسة وتطورت

 سوغيونطا مدرسية رئاسة حتت فيها يتعلمون الذين والطالبات الطالب كثرت حىت

 يف واملعلمات املعلمني اجتهاد بسبب" A" التقييم تنال املدرسة وهذه. املاجستري

  64.طلبتهم تعليم

    

 جفارا ملونجو اإلسالمية اليةالع الهدى مطالب مدرسةب الجغرافي موقع). 2

-جفارا شارع يف جفارا ملوجنوا االسالمية العالية اهلدى مطالب مدرسة توقع    

 و). مدينة مركز من مرت كيلو 9( جفارا والية من الغريب الشمال يف, ملوجنوا باجنسري

  :يلى كما وهى. حواليها ىف القرية حتّددها

  .باجنسرى بوالية ةحمّدد املدرسة وقعت الشرقي اجلانب ىف -

  ".جاوى" البحر حمّددة املدرسة وقعت الغريب اجلانب ىف -
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  .أجي فاكييس بوالية حمّددة املدرسة وقعت اجلانويب اجلانب ىف -

  65.كمبانج بوالية حمّددة املدرسة وقعت الشمايل اجلانب ىف -
 

 فيها والتعليم التربية أهداف). 3

 ملوجنوا االسالمية العالية اهلدى مطالب مدرسة ىف التعليم من اهلدف فأما

  : هو جفارا

 ىف االخالص على تقوم الدينية، احلياة يف االسالم روح تعزيز و تضمني -

  .اخلالصة االسالمية بالشريعة والعمل العبادة

 عام الألساسي القنون بافتتاح وفقا الوطنية احلياة ققحت األعمال ىف املشاركة -

 حتقيق اجل من العلوم ودعم الدينية بالعلوم الطالب تقدم مع م، 1945

 اعمال عن واملسؤولني األمة باملستقبل غرية وهلم املسلمني، العلماء توازن

 .الشاملة اندونيسيا االنسان حقوق

 اندونيسيا أحناء مجيع اىل األبدية عةواجلما السنة أهل االسالم بعثة انتشرت -

66.واملسؤولية الصحيحة بالدعوة
 

 

 جفارا ملونغو اإلسالمية العالية الهدى مطالب بمدرسة اإلدارة مجلس هيكل). 4

-ملوجنوا االسالمبة العالية اهلدى طالبم مبدرية اإلدارة جملس ملعرفة    

  67:سيأتى كما التنظيمى اهليكال يف أنظر جفارا،
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 2012 مايو 1 ثالث التاريخ يف اهلدى مطالب مدرسة يف الباحث ومشاهدة مراقبة 

66
 .جفارا ملوجنوا االسالمية العالية اهلدى مطالب درسةامل والتعليم الرتبية أهداف عن وثيقة  

67
 .جفارا ملوجنوا االسالمية العالية اهلدى مطالب مدرسة يف والوثيقة العامة البيانات  
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  جفارا ملوجنوا االسالمية العالية اهلدى مطالب مبدرسة اإلدارة لس التنظيمى اهليكل

  م2012\2011 سنة 
  

  

  

  

  

  

  

  والتعلم التعليم عملية ارةإد

 جفارا ملوجنوا االسالمية العالية اهلدى مطالب ملدرسة اإلدارة جدول يف مكتوب

 التعليم بعملية يتعلق شيئ كل القسم هذا ينظم والرتبية التعليم قسم منها أقسام،

  : هي واجبام أما. اهلدى مطالب املدرسة ىف والتعلم

  ملوجنوا االسالمية العالية اهلدى مطالب رسةمد ىف الدراسية املناهج تأليف .1

  .سنة كل املعلم جفارامع

 .اهلدى مطالب مبدرسة الدينية ملدرسة الدراسية جدول تأليف .2

 خاصة اهلدى مطالب املدرسة ىف التعليمية بالوسائل يتعلق شيئ كل إعداد .3

 .املسهل القرص بوسيلة

 والصعوبات املسائل وليبحث يشاور ألن شهر كل املعلم ديوان مع اجتمع .4

 .والتعلم التعليم عملية ىف املوجودة

 

 جفارا ملونجو اإلسالمية العالية الهدى مطالب مدرسة بيئة حالة). 5

 مساكنا جفارا ملوجنوا االسالمية العالية اهلدى مطالب مدرسة أعدت

 والية ىف تقع املباىن تلك وكانت هلم، املخصوصة املباىن ىف وللمعلم املدرسة لطالب

 أن لطالب ميكن احلالة فهذه واحدة، بيئة ىف يسكن واملتعلم املعلم فأصبح واحدة

المدرسة  ر���  

املاجستري سوغيوانطا  

رئيس المدرسة و���  

ستيانطا رويل  

رئيس المدرسة و���  

 كرسويوسو

رئيس المدرسة و���  

النصري سيف  

رئيس المدرسة و���  

املاجستري ماسوان  

  االدارة الشئون المدرسية ر���

اهلودين سيف  
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 ال ما يسألوا أن الطالب يستطيع ومثال. جمال كل ىف بينهم يتعاشروا أو يتعاملوا

 كل يرقبهم أن للمعلم ميكن احلالة وهذه الفصل، خارج الدراسية املادة من يفهموا

  68.ساعة
 

  الطلبة حالة). 6

 االسالمية العالية اهلدى مطالب مدرسة يف يتعلمون الذين والطالبات الطالب  

 الفصل يف وعددهم. عشر الثاىن اىل العاشر الفصل من. مراحل ثالث اىل ينقسم

  .205 عشر الثاين فصلوال ،226 عشر احلادى الفصل و ،218 العاشر

 يف العاشر الفصل استخدمه املسهل القرص ألن العاشر الفصل يف البحث هذا ويركز

  :فيه والطالبات الطالب وعدد. العربية اللغة قواعد تعليم

  الفصل  الرقم
  عدد

  الجملة
  الطالبات  الطالب

1  X -1  19  26  45  

2  X -2  20  24  44  

3  X -3  16  28  44  

4  X -4  21  24  45  

5  X -5 26  20  46  

  

 واألدوات الوسائل). 7

 .املصلى) 5          .املكتبة )1

 الفصل غرفة) 6      .الطالب صحة غرفة )2

 .احلاسوب) 7        .املدرسة إدارة )3

69.احلمام) 8    اللغة معمل )4
 

                                                        
 2012 مايو 2 التاريخ يف األربعاء يوم ، املدرسة رئيس وكيل عم ومواجهة مقابلة 68
 .جفارا ملوجنوا االسالمية العالية اهلدى مطالب مدرسة يف والوثيقة العامة البيانات  69
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 فيها ليمالتع مراحل). 8

. العامة املدرسة عادي يف جيري كما املدرسة هذه ىف والتعليم بالرتبية القائم إن

 للطالب خمصوصة مدرسة هي جفارا ملوجنو االسالمية العالية اهلدى مطالب مدرسة

 الواحدة اىل السابع الساعة ىف العلوم الطالب فيها يتعلم التعلم، يف اإلهتمام ميلكون

 أو الثالثة إىل األوىل املرحلة مراحل، ثالث على املدرسة هذه نوتكو  ارا، والنصف

 الشهادة لنيل سنوات ثالث فيها التعليم مدة.   عشرة الثانية إىل العاشر الفصل من

  .الثالث الفصل اىل األول الفصل من الدراسية
  

 مدرسةب العاشر الصف في المسهل القرص باستخدام العربية اللغة القواعد تعليم تنفيذ  . ب

    جفارا وملونج اإلسالمية العالية الهدى مطالب

 حتليل ولذلك. البيانات ذهه بتحليل قومي أن الباحث يريد البيانات، مجع بعد

 القرص باستخدام العربية اللغة القواعد تعليم تنفيذ حتليل كيفية الباب هذا يف الباحث

  .جفارا ملونغو ميةاإلسال العالية اهلدى مطالب مبدرسة العاشر الصف يف املسهل

 بطريقة التالميذ أذهان إىل واملعرفة العلم املعلم إيصال هو التعليم أن املعروف، من

 سبيل يف واجلهد الوقت واملتعلم املعلم من لكل توفرت اليت االقتصادية الطريقة وهي قومية

 تعليم يف بالطال هلا يكون أن جيب اليت األساسية الكفاءة أما. واملعرفة العلم على احلصول

  ).والكتابة والقراءة، والكالم، االستماع، مهارات( لغوية مهارات أربع فهي العربية اللغة

 أدى قد املسهل القرص باستخدام عربيةال اللغة القواعد تعيلم يف النجاح حلصول

 باملوسيقي املواد تتبادل وقد املناسبة املواد واختيار الوقت، كتنظيم اإلعداد املعلمون

 بعد بالتعب يشعرون ألم والسأم، بامللل يشعرون الطالب بعض زالما أحيانا بل ،رصوالق

 العربية اللغة معلمي على تبادل ما ذلك وجبانب. اليوم طول األنشطة سائر يف اشرتاكهم

  .غريه أو العربية باملوسيقي درسا

 يف وسيلةك املسهل القرص بوسيلة االستخدام العربية اللغة ملعلمي ينبغي فبالتلى،

 من الطالب ومحاس اهتمام تنهض أن تستطيع األشياء يهتموا أن العربية اللغة قواعد تعليم
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 راحة حاجة والتعلم التعليم حالة وجتعل والقرص باملوسيقي املادة وتبادل العربية اللعبة

  .بسهولة الدرس يقبلوا أن الطالب يستطيع حىت ونظاما

 اهلدى مطالب درسةمب العربية اللغة قواعد تعليم يف املسهل القرص استخدام أما

  .باإلستعداد اخلطوات على فهو جفارا وملوجن اإلسالمية العالية

  اإلعداد  .1

 القرص بوسيلة العربية اللغة قواعد تعليم يف املعلمون يستخدمه الذي اإلعداد

 اكتساب على ويساعدهم لطالبه التعليم مواد يستعدون املعلمون ألن كامال، املسهل

 اختيار بل العلم يف أساسي شيء هو املواد إعداد إن. املعلومات حتصيل ىف القدرة

  .أيضا مهمّ  شيء هو املستخدمة األجهزة

 االستعداد على حيتوي التعليمية العملية يف العربية اللغة املعلم إعداد

 سيحققها الىت التعليمية األهداف حتديد وهي املسهل القرص استخدام باخلطوات

 الطريقة وحتديد. الوسيلة ذه املناسبة التعليمية املادة حتديد مث. املسهل القرص

 عليها، احلصول إمكانية من التأكد ،املسهل القرص بوسيلة املناسبة التعليمية

 قبل املسهل القرص جتربة الدرس، أهداف حتقيق يف وتوظيفها واستخدامها،

 ىف املشكلة عن اخلاصة شاداتباإلر  اإلعداد االرجتالية، عن ليبتعد استخدامها

  .تطبيقها

 منظمة مرتبة صحيحة ذهنه يف املعلم إعداد جيب التحريري اإلعداد سوى

 من سيقوم وما منها الطالب على سيلقيه ما مقدار بالضبط عارفا يكون أن وجيب

 أن جيب مادته املعلم يستخصر أن وبعد صحيحا فهما فهمها سبيل يف الصعوبات

  .عقوهلم ويرقى الطالب يفهمها اليت قالطر  خري يف يفكر

 القرص باستخدام العربية للغةا لقواعد التعليمية العملية يف الطالب أحوال أما

 العربية اللغة درس بأن يشعرون الطالب من كثري. شديدة رغبة فيها يرغبون املسهل

 ليةالعا اهلدى مطالب مدرسة يف العربية اللغة معلم لذلك. ومملل خميف درس
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 باستخدام منها املرحية، التعليمية العملية بتكوين القيام حياول جفارا وملوجن سالميةاإل

  .املسهل القرص

  

 العالية الهدى لبمطا مدرسة فى المسهل القرص باستخدام التعليمية العملية  .2

   جفارا وملونج اإلسالمية

 املعلم على يينبغ تعين العربية اللغة قواعد تعليم عملية يف احملتاجة األشياء أن

 به ويهتمون اجلديد بالدرس الطالب يقبل حىت ميكن، ما بأحسن الدرس يبدأ أن

 كما. جيدا العربية اللغة قواعد تعليم عملية ليكون الطرق أحد هذا. كبريا اهتماما

 العربية اللغة قواعد تعليم أثناء أي(  امليدان يف واملالحظة املراقبة أثناء الباحث عرف

 العالية اهلدى مطالب مدرسة يف ا يقومون العربية اللغة معلمي نأ). الفصل يف

 أذهان إىل املعلومات أو املادة إلقاء لسهولة الدرس أثناء جفارا وملوجن اإلسالمية

  .الطالب

 وملوجن اإلسالمية العالية اهلدى لبمطا مدرسة يف العربية اللغة معلم وخيطط

 والدليل. منظما املادة إلقاء يكون حىت اءها،وإلق املعلومات أو املادة بتخطيط جفارا

 التعليم بإعداد مناسب فعال – التطبيق إىل املقدمة  من – الوقت استعداد عليه يدل

  . الدراسي املنهج أو

 العالية اهلدى لبمطا مدرسة يف الوسيلة ذه اسرتاتيجية استخدام كان

 املعلم يشارك. املقرر التعليم فوأهدا باملادة ومالئما مناسبا جفارا وملوجن اإلسالمية

 املادة، أو الدرس املعلم يشرح كلما. التعليمية العملية أثناء متوافقة مشاركة والطالب

 إىل األسئلة بعض الطالب يسأل وقد. كبريا اهتماما به ويهتمون إليه الطالب يستمع

  .والطالب لماملع بني واملكثار الفعال اهلواء يظهر حىت - يفهموها مل اليت – املعلم

 لبمطا مدرسة يف الطالب يشجع املسهل القرص استخدام أن الباحث رىي

 يتلفظ وأن ا الناطقني كالم استماع على جفارا وملوجن اإلسالمية العالية اهلدى

 وأصواا احلروف ومعرفة فصيح و صحيح النطق بسالمة ا الناطقني كالم ويتكلم
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 والدليل. العربية اللغة درس تعلم وخاصة التعلم يف والسأمة بامللل يشعرون وال .ونطقها

 املادة استيعاب يف الطالب على سهل القرص وخباصة التعليمية الوسائل باستخدام

 قواعد تعلم يف بامللل تشعر ال أا يعترب الطالبة أحدى" استيقامة أيو دوى. "احملددة

   70.املسهل القرص باستخدام العربية اللغة

 يسأم وال اهلنيئة املرحية البيئة أو املريح التعليم إقليم تكوين يف أن ذلك، جبانب

 جفارا وملوجن سالميةاإل ةالعالي اهلدى مطالب مدرسة يف العربية اللغة معلم يقوم

  :التالية اخلطوات ببعض

  .وهنيئا مرحيا ليكون وهدوءه، املدرسة نظافة حمافظة       )1

  .سلوكهم يف الطالب إرشاد       )2

  .للوضوء النعاس الطالب أمر       )3

 استخدام ألن باملادة، املناسبة املسهل القرص باستخدام الطالب تشجيع       )4

  71.املادة استيعاب يف الطالب نفس يثري سبةاملنا املسهل القرص

  

  التقييم       .3

 العالية اهلدى مطالب مدرسة يف العربية اللغة معلم قام ،الباحث مراقبة عند

 التقييم يكون وال. والتدريبات التمرينات يعين اجليد بالتقييم جفارا وملوجن اإلسالمية

 والوجدان العطفة ناحية إمنا بل فحسب، )Kognitif( تثقيفوال املعرفة ناحية يف

)Afektif( املمارسة أو والعمل )Psikomotorik( ميقو  التعليمية العملية يف. أيضا 

  . مباشرة غري أم مباشرة بالتقييم املعلم

 يفتش حتريرية، أم كانت شفوية والتدريبات التمرينات بالتقييم القيام بعد

 معلم ويقوم. الطالب إىل االختبار يف الدرس حتصيل أو النتائج ويعطي األجوبة املعلم

 يف هل الطالب، بسؤال االختبارات حتصيل بتحليل درسةامل هذه يف العربية اللغة
                                                        

مايو  4 ، يوم اجلمعة يف التاريخدوي ايو استيقامة، مدرسة مطالب اهلدى العالية االسالمية ملوجنو جفاراة مع أحد الطالب مقابلة ومواجه  70

2012. 

أبريل  23مقابلة مع معلم اللغة العربية ىف معهد "نوراهلداية" كاىل ووجنو كندال، األستاذ حسس العلوم بلى خيشى، يوم اخلميس يف التاريخ   71 

2009.  
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 املعلم فيشارك الصعوبات، أو املشكالت كانت وإذا مشكالت؟ األسئلة إجابة

  .اجلديد الدرس بدء قبل وحلها عالجها يف والطالب

  

 مدرسة في المسهل القرص باستخدام العربية اللغة قواعد تعليم لنجاح العوامل. ج

  جفارا وجملون اإلسالمية العالية الهدى مطالب

 املسهل القرص باستخدام العربية اللغة قواعد تعليم لنجاح رةاملؤث العوامل أما

  : يلي كما فهي جفارا وملوجن اإلسالمية العالية اهلدى مطالب درسةمب

  المعلم    .1

 ىف متخصصا يكون أن تربوية، خربة ذو هي للمعلم الالزمة الشروط

 القرص ستخدامبا تامة خربة على يكون وأن اآلخرى، الدراسية واملواد العربية اللغة

  .املسهل

 درسةمب املسهل القرص استخدام لنجاح العوامل من أحد املعلم كفاءة

 يف الكفاءة هذه وظهرت. جفارا وملوجن اإلسالمية العالية اهلدى لبمطا

 هي األخرى والعوامل. املعلم يستخدمها الذي) والتطبيق املادة اختيار( االستعداد

 القرص باستخدام بأنفسهم املادة تطوير يف املعلمني من اإلبداع أو االبتكار

 تعليم يف الوسيلة هذه مناسبة لتثبت ميكن، ما بأحسن ونشرها فتبديلها ،املسهل

  .التعلم يف وشدم الطالب ذكاء تغرس حىت العربية اللغة قواعد

  المتعلم    .2

 لنجاح العوامل احد من بالتعلم واهتمامهم ومحاسهم الطالب احرتار

 معا جييب حينما واالهتمام احلماس هذا وظهر. العربية اللغة قواعد تعليم تطبيق

 مادة استيعاب يف بالسهولة يشعرون الطالب أن واخلالصة. القرص يف األسئلة

    .املسهل القرص استخدام بوجود العربية اللغة قواعد

  

  اتستاذاال و ساتيذاال     .3
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 املنهج بيقبتط وانتباهه مدرسة واألستاذات األساتيذ تشديد كان

  .التعليمية العملية يف املعلمني يشجع الدراسي

  الوالدين    .4

 من ما لرتقية الطالب أولياء أو الوالدين مشاركة إىل املدرسة حتتاج

 اهلدى لبمطا مدرسة وشارك. أبنائهم سلوك تغيري الوالدان وليعرف املدرسة

 سائر لرتقية طالبال أولياء أو الوالدين مع جفارا وملوجن اإلسالمية العالية

  .وغريمها واملشاورة االحتفال مثل النواحي،

  االجتماعي اإلقليم    .5

 سائر وكان. اخلارجي العامل أو واتمع البيئة هو االجتماعي اإلقليم

 عملية تطبيقية نوعية تطوير يف يشاركون. والطالب املعلمون، مثل الدرسة جمتمع

 االجتماعية األحوال وتؤثر. املتعددة لتعليميةا بالوسائل العربية اللغة قواعد تعليم

  . التعلم نتيجة على

  

  واألدوات الوسائل    .6

 وملوجن اإلسالمية العالية اهلدى لبمطا مدرسة يف واألدوات الوسائل

 ،املسهل القرص احلاسوب، كربى، قاعة املصلى، املكتبة، منها كثرية جفارا

  .العربية اللغة قواعد تعليم عملية طبيقيةت لدفاع ذلك أشبه وما املعلم غرفة ،الفصل

  

 لبمطا مدرسة في المسهل القرص باستخدام العربية اللغة قواعد تعليم لفشل العوامل    .د

  جفارا وملونج اإلسالمية العالية الهدى

 املسهل القرص باستخدام العربية اللغة قواعد تعليم لفشل املؤثرة العوامل وأما

  :يلي كما فهي جفارا وملوجن اإلسالمية ليةالعا اهلدى لبمطا درسةمب

 اللغة معلم يعد ال قد هنا املراد. املتعددة التعليمية الوسائل يف املعلم استعداد قلة .1

  .الفصل أثناء املعلومات أو املادة إللقاء احملتاجة التعليمية الوسائل العربية
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 هذا. وغريمها جتماعياال ومستوى الذكاء حيث من املتختلفة الطالب تربية خلفية .2

 .املشكلة هذه حلل الكثافة واألفكار الطاقات إىل حيتاج

 اللغة قواعد تعليم ىف طالبال أن نعرف كما الفصل، ىف الطالب عدد كثرة .3

 عددهم االسالمية العلية اهلدى مطالب درسةمب املسهل القرص باستخدام العربية

   .وطالبة طالبا 45

 القرص باستخدام العربية اللغة قواعد تعليم عملية تطبيق أن الباحث يرى

 مرتفع عليه يدل الذي والدليل. فعال جفارا ملوجنو اهلدى مطالب درسةمب املسهل

 بسهولة ويشعرون. الدراسية املواد فهم على التالميذ يستطيع أي التالميذ تعلم حتصيل

 اللغة قواعد وتعليم متعل بنجاح والقيام العربية اللغة معلم مع يشاركون حىت املادة فهم

  .العربية

  

   المسهل القرص استخدام ونقائص مزايا. هـ

 مزايا استخدام القرص المسهل .1

 .فهم القواعديكتسب املتعلم  القدر يف   . أ

  يكتسب املتعلم القدر يف العبارة جيدا كما يف املثال املذكور.  . ب

  العبارة.يفهم املتعلم كثريا من املفردات و إستعماهلا يف      . ج

 يكتسب املتعلم القدر على القواعد يف العملي دون نظري      . د

  .القواعديكتسب املتعلم القدر أن يواصل لسانا جيدا، ألنه درب     هـ.

 نقائص استخدام القرص المسهل  .2

 يتضعف املتعلم يف مهارة الكتابة.    . أ

 ال يستطيع املتعلم أن يعرب يف اإلنشاء احلّر.  . ب

 ألن املواد تستخدم مناسبة للكتابة،  فيتضّعف للمتعلم يف تفهيم املادة املختلفة.    . ج


